
Weetje van de week

De vraag van deze week:

Deze klimaatactiviste was winnaar
van de kindervredesprijs.
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Greta Thunberg

• 3 januari 2003

• Zweden

• Ouders

• Reizen

• Gepest

• Gezondheid

Greta is geboren op 3 januari 2003. Ze is de dochter van een operazangeres en een
acteur.
Het gezin reisde veel voor het werk van moeder. Waar zij moest optreden als
operazangeres ging het gezin mee.
Greta wordt op school door haar klasgenootjes gepest. Ze heeft amper vriendjes en 
voelt zich erg alleen.
Op een dag laat de leerkracht op school een filmpje zien over de vervuiling van de 
wereldzeeën door plastic afval. Na de film vertelt de leerkracht dat ze er volgende week 
niet is, ze vliegt naar Amerika voor een bruiloft.

Na de les is Greta verdrietig. Ze is in de war door de vervuiling van de planeet.

Eind groep 7 gaat het steeds slechter met Greta. Ze huilt veel en de leraren weten niet
wat ze met haar aan moeten. Greta praat steeds minder met anderen en lahct niet meer. 
Ook eet ze bijna niet meer en valt ze in ongeveer twee maanden 10 kilo af.

Afbeelding: wikipedia
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Klimaat

• Asperger

• Verdiepen in klimaat

• Schrijfwedstrijd

• Zomer 2018

• Skolstrejk för klimatet

• Media

• Friday for Future

Als Greta 12 jaar is krijgt ze de diagnose Aspergersyndroom, dit is een autistische
stoornis.
Greta gaat veel boeken lezen over het klimaat en de veranderingen hiervan. Ze komt
erachter dat de mens hier een grote oorzaak van is.
Ze verandert het leven van haarzelf en haar familie. Ze besluiten geen vlees meer te
eten, haar vader wordt zelfs veganist. Ook stoppen ze met vliegen en doen ze de auto 
met benzinemotor weg en kopen ze een electrische auto. Voor moeder is dit best lastig, 
omdat zij door heel Europa werkt. Zij kan nu sommige optredens niet meer doen.

Als Greta 15 jaar is doet ze mee met een schrijfwedstrijd van de Zweedse krant met een
artikel over het milieu. Ze wint en komt hierdoor in contact met klimaatactivisten. Zij 
moedigen Greta aan met haar plannen rondom de schoolstaking. Haar ouders verbieden
Greta de schoolstaking niet, maar ondersteunen haar ook niet.

In 2018 besluit Greta dat ze na de zomervakantie niet meer naar school gaat tot de 
verkiezingen. Ze staakt (maar ze is wel leerplichtig). In plaats daarvan gaat ze elke dag
naar het parlement. Ze deelt papiertjes uit en heeft een bord bij zich met daarop de 
tekst Skolstrejk för klimatet. Na de verkiezingen staakt ze nog steeds, maar nu nog maar 
één dag in de week, de vrijdag.

Zweedse media gaan zich interesseren voor Greta en zo trekt ze steeds meer aandacht. 
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Ze wordt gevraagd om een toespraak te houden bij een grote klimaatmars. 
Ook politici gaan zich interesseren in het meisje en haar protest. 
Ze wordt voor conferenties uitgenodigd, zoals die van de verenigde naties en 
het wereld economisch forum-congres in Davos. Ook andere jongeren gaan meedoen
onder de term 'Friday for Future'.

Afbeelding: pexels
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Prijzen

• Gezondheid

• Genomineerd voor nobelprijs

• Right Livlihood Award

• VN klimaattop

• https://jeugdjournaal.nl/artikel/2275892-door-
dit-meisje-begonnen-alle-klimaat-
acties.html?ext=html

Doordat ook anderen mee gaan doen en door de aandacht van de media en de politici
voor het milieu gaat het beter met Greta. Ze eet nu ook als er anderen bij zijn.
Net zoals de voorstanders van Greta groeien, groeien ook de tegenstanders. Ze willen
haar, vanwege haar asperger, niet serieus nemen of denken dat ze volwassenen laat
vertellen wat ze moet doen.
Greta werd in 2019 genomineerd voor de nobelprijs van de vrede en won in 2019 de 
Alternatieve Nobelprijs, de Right Livlihood Award.
In september 2019 ging ze met de boot naar de VN-klimaattop in Noord Amerika.

Afbeelding: pexels
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