
25 vuoden ajan lukematon joukko ihmisiä on kerääntynyt YK:n ilmastokonferenssien ulkopuolelle pyytämään 

maiden johtajia lopettamaan päästöt. Mutta tämä ei ilmiselvästi ole toteutunut koska päästöt kasvavat koko 

ajan. 

En pyydä siis heiltä mitään. 

Sen sijaan pyydän mediaa aloittamaan tämän kriisin käsittelyn kriisinä. 

Sen sijaan pyydän kaikkia ihmisiä ympäri maailman ymmärtämään, että poliitikot ovat pettäneet meidät. 

Koska olemme kohtaamassa eksistentiaalisen uhan eikä meillä ole aikaa jatkaa tätä hulluuteen vievää tietä. 

Rikkaiden maiden kuten Ruotsin on vähennettävä päästöjään vähintään 15 % joka vuosi jotta saavutamme 

kahden asteen tavoitteen. Voisi kuvitella, että media ja kaikki johtajat eivät puhuisikaan muusta kuin tästä – 

mutta kukaan ei edes mainitse sitä. 

Tuskin kukaan mainitsee sitäkään, että olemme keskellä kuudetta sukupuuttoaaltoa, joka päivä 200 lajia 

kuolee sukupuuttoon. 

Lisäksi melkein koskaan kukaan ei puhu Pariisin sopimuksessa selkeästi sovitusta maiden välisestä 

keskinäisestä tasauksesta, joka on ehdottomasti välttämätön jotta tämä toimisi maailmanlaajuisessa 

mittakaavassa. Tämä tarkoittaa, että rikkaiden maiden kuten minun täytyy päästä nollapäästöihin 6-12 

vuoden sisällä nykyisten päästöjen vauhdilla jotta ihmiset köyhemmissä maissa voivat korottaa elintasonsa 

rakentamalla jotain siitä infrastruktuurista, jota me olemme jo rakentaneet, kuten sairaaloita, sähköä ja 

puhdasta juomavettä. 

Miten me voimme odottaa, että maat kuten Intia, Kolumbia tai Nigeria voisivat välittää ilmastokriisistä jos me, 

joilla on jo kaikkea emme välitä edes sekuntiakaan siitä mitä olemme Pariisin sopimuksessa oikeasti 

luvanneet? 

Joten kun koulu alkoi elokuussa tänä vuonna istuin alas kadulle Ruotsin parlamenttitalon edustalle. Olin 

koululakossa ilmaston puolesta. 

Jotkut ihmiset sanovat, että minun pitäisi mieluummin olla koulussa. Jotkut sanovat että minun pitäisi 

opiskella jotta minusta tulisi ilmastotieteilijä ja voisin ”ratkaista ilmastokriisin”. Mutta ilmastokriisi on jo 

ratkaistu. Meillä on jo kaikki faktat ja ratkaisut.  

Ja miksi minä opiskelisin tulevaisuutta varten jota mahdollisesti ei pian enää ole kun kukaan ei tee mitään 

pelastaakseen tuota tulevaisuutta. Mikä on faktojen oppimisen idea kun tärkeimmät faktat ilmeisesti eivät 

merkitse mitään yhteiskunnassamme? 

Tänään me käytämme 100 miljoonaa tynnyriä öljyä joka ikinen päivä. Sen muuttamiseksi ei ole politiikkaa. Ei 

ole mitään sääntöjä joilla öljyn voitaisiin jättää maahan.  



Joten emme pysty pelastamaan maailmaa noudattamalla sääntöjä. Säännöt täytyy muuttaa. 

Emme siis ole tulleet tänne pyytämään maailman johtajia pitämään huolta tulevaisuudestamme. He ovat 

kääntäneet selkänsä meille menneisyydessä ja tulevat kääntämään selkänsä meille taas. 

Olemme tulleet tänne kertomaan heille, että muutos on tulossa. Pitävät he siitä tai eivät. Ihmiset tulevat 

toteuttamaan tämän haasteen. Koska johtajamme käyttäytyvät kuin lapset, meidän on otettava vastuu, joka 

heidän olisi pitänyt ottaa jo kauan sitten. 
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