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S treik er bra, men forandring 
krever handling.  I går var det 
igjen duket for klimademon-
strasjoner i Norge. 

Inspirert av svenske Greta 
Thunberg tok tusenvis av norsk ungdom 
på nytt til gatene for å protestere mot 
regjeringens og de voksnes manglende 
klimaengasjement. 

Jeg var selv til stede på Eidsvoll plass 
under forrige demonstrasjon 22. mars 
og kan med hånden på mitt klimavenn-
lige hjerte si at selv om tanken er god, 
kommer ikke budskapet frem.

Det ingen sier
Under streiken møtte jeg ungdom i alle 
aldere og stiler som entusiastisk skrek 
og hoppet for miljøet, holdt opp plaka-
ter med klimavennlig budskap og sang 
følsomt med til John Lennons «Imagine». 
Likevel var det noe som ikke helt stem-
te da klokken var 14 og de fleste elevene 
hadde dratt hjem. 

Når man først var i byen, kunne man 
ta turen innom butikkene på Karl Johan, 
kjøpe lunsj på McDonalds og legge pla-
katene igjen på bakken rundt overfylte 
søppelbøtter. Hva skjedde med resirku-
lering og et redusert forbruk?  Jeg skal 
være forsiktig med å skjære alle miljø-
aktivister over én kam, men jeg har fort-
satt til gode å høre noen si: «Etter denne 
streiken, skal jeg aldri fly igjen» eller «fra 
nå av skal jeg leve mer bærekraftig». 

De desidert høyeste applausene un-
der forrige streik, kom de to gangene 
noen på scenen påsto at vi kunne få gyl-
dig fravær for streiken. Kunne det i så 
fall kalles en streik? Vi streiker altså for 
noe vi ikke tar på alvor selv, og noe vi 
ikke er villige til å ofre noe for, annet enn 
en fredag ny og ne. 

Vi streiker for noe vi ikke  
tar på alvor selv

Ta den med hjem
Selv om det er «vi, folket» som styrer 
politikken, er det «vi, folket» hver dag, 
24/7, ikke bare to fredager fra 9 til 14, 
som politikken styres etter.

Jeg sier ikke at ungdom ikke skal strei-
ke og bruke sine stemmer, men at vi må 
lære oss å gjøre det på en bedre og mer 
gjennomført måte. Hadde jeg ikke hatt 
eksamen, ville jeg definitivt stilt opp på 
Eidsvoll plass igjen i går og holdt en høyt-
taler over hodet med høy musikk for å 
skape god stemning.

Jeg oppfordrer alle ungdommer til å 
ta til gatene, men vær klare over at det 
ikke kan stoppe der. Kampen mot kli-
maendringene vinnes ikke mellom 9 og 
12 to fredager i året, det er en kamp vi 
må kjempe hver eneste dag. Ta derfor 
klimadebatten hjem og se hva dere kan 
gjøre i hverdagen for å bedre klimaet. 
Spise mindre kjøtt? Ikke fly? Handle 
brukt? Redusere forbruket? Ikke ta bi-
len over alt? 

Til familiene 
Det er vi som styrer politikerne, og i det 
øyeblikket vi klarer å overbevise oss selv 
og våre nærmeste om at livsgrunnlaget 
på Jorden står i fare og at vi må handle, 
skal dere se at politikerne kommer lø-
pende etter. 

Hvis alle de tusenvis av unge som strei-
ker, går hjem til familiene sine og sier at 
flere bompenger er veien å gå, er én 
kamp vunnet. Klarer vi så å innse at det 
er vi som må tilpasse oss et samfunn i 
endring, og ikke motsatt, har vi kommet 
langt, og får vi våre familier til å innse 
det samme, begynner vi å nærme oss 
noe. 

Dere som streiker: Forsterk budska-
pet med egen handling, så man ser at 
dere mener det. Finn ut hva dere kan 
gjøre for å starte det grønne skiftet, ikke 
bare heng i gatene og vent til det grønne 
skiftet kommer til dere.
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Svarer Joacim Lund 
Jeg kan fint sette 
meg ned en  
lørdag og lese  
på egen hånd
Bare timer før det arrangeres skolestrei-
ker for klimaet en rekke steder i landet, 
publiseres det en kommentar skrevet av 
Joacim Lund i Aftenposten med tittel "I 
dag er det skolestreik for klimaet igjen. 
Denne gangen bør barna bli på skolen". 

Lund har nok rett i at det var noen 
barn blant de flere titalls tusen som 
streiket for klimaet 22. mars. Men 
flesteparten er ungdom og unge voksne. 
Det er derfor litt smålig å heve seg over 
motparten ved å kalle dem barn. Som 
om Lund vet bedre, fordi vi er “unger”.

Lærdom i streik
Det er derimot fint at han er innforstått 
med hvor alvorlig tilstanden er for vårt 
felles hjem, Jorden. Men hvorfor han 
prøver å snakke vekk andres engasje-
ment rundt streiken 24. mai, forstår jeg 
derimot ikke.

“Skolen ødelegger ikke klimaet. 
Skolestreikene ødelegger for skolen”, 
skriver han. Jeg er uenig. 

Selv om han har fått for seg at 
fredagens RLE-timer og kroppsøving er 
viktigere enn engasjement, har skole-
streiken verdi. Ikke bare har alle som 
deltar, innsett at klimaet er en sak som 
er viktigere enn nesten alt, men man 
lærer av talene som blir holdt, mennes-
kene man snakker med, og det man 
leser i forkant og etterkant. Dette veier 
til syvende og sist kanskje opp for de få 
skoletimene man går glipp av hver 
åttende fredag? 

Sier mye
I løpet av et 190-dagers skoleår, med en 
klimastreik hver sekstiende dag, vil det 
kanskje bare bli tre-fire streiker, om du 
er heldig – og ikke seks, som Lund skrev. 
Jeg tror vi skal overleve tre dager med 
tapt undervisning, og om det så skulle 
bli seks – overlever vi nok det også. 

Og om det er tiden til å komme seg 
gjennom læreplanen Lund er bekymret 
for, kan jeg fint sette meg ned en lørdag 
og lese litt på egen hånd – om det er det 
som skal til for at vi skal bli tatt seriøst.

Lunds anbefalinger er vel og bra – 
men er de like virkningsfulle? Jo, da, 
meld deg gjerne inn i et politisk parti, en 
miljøvernorganisasjon etc. Men ikke 
undervurder påvirkningskraften fysisk 
engasjement har. Vi kan vel alle være 
enige om at en fysisk klem er bedre enn 
en digital – sånn er det også i klimakam-
pen. Jo lenger man går for å vise at man 
tar problemet seriøst, jo mer blir man 
tatt seriøst. At titusenvis av unge velger å 
“ofre” skole for klimasaken, sier en hel 
del om hvor mye det betyr for dem. Jeg 
håper de fortsetter å streike. Tomme 
stoler er ikke vårt største problem 
akkurat nå. Den tittelen gir vi til klima-
krisen.

Tobias Schildmann 
Mandt (19) 


