
Streikene fungerer for å få medieoppslag. Men hva annet oppnås, bortse� fra å dyrke en ung kvinne som kommer
med unyanserte påstander om klimaet, spør kronikkforfa�eren.
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KRONIKK

Få Greta ned fra pidestallen
Jeg synes det er forbløffende at folk lar seg blende av et svenskt klimaikon.

Klima er en viktig utfordring. Selvsagt er det. Hvordan vi skal nå

klimamål handler om å gjennomføre av nasjonale og internasjonale

mål. Greta Thunberg har derimot ikke tid til å vente. Å bekjempe de

skadelige virkningene innen klima krever kunnskap og politikere som

foretar beslutninger. Greta Thunberg har ikke tid til å vente på det

heller.

På kort tid har Thunberg bli� et klimaikon. Historien om Greta

Thunberg har kanskje hentet inspirasjon fra to svenske ikoner. Det

første er Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Den andre er Stieg

Larssons Lisbeth Salander, en rollekarakter som er sterkt inspirert av

Pippi.

Også med Lisbeth Salander er mestring et stikkord. Hun er en suveren

hacker med te for å løse gåter, både alene eller når helten Mikal

Blomkvist kommer til kort. Bøkene og filmene om Lisbeth Salander er

mesterlig fiksjon der et håpløst utgangspunkt viser mestring – på høyt

hackernivå.

Konturene av Pippi Langstrømpe blir brukt i markedsføringen av

Greta Thunberg. Pippi representerte lys, vennlighet, humør og

mestring, Greta Thunberg alt annet enn det. Hun er klimaets

pekefinger. For ung til å akseptere hvordan det må jobbes med klima

for å oppnå resultater.

Hennes bydende holdninger har også mange trekk av diktatorers

retorikk: «Gjør som jeg sier!». Bortse� fra at Greta Thunberg ikke har

andre virkemidler enn menneskers lojalitet til hennes budskap. Den

lojaliteten er et sterkt våpen, men hva innebærer egentlig dyrkingen

av Greta Thunberg utover å gi en stemning av at klimasaken er aku�?

Der Pippi Langstrømpe og Lisbeth Salander handler om

mestring er Greta Thunbergs perspektiv refsing. Hun refser vesten for

alt som ikke er gjort og den manglende evnen til handling. Der har hun

både re� og feil. Klima er på dagsorden som aldri før, men selvsagt

kan Norge, Danmark og andre land bli bedre. Når man hører talene til

Greta Thunberg vitner de om liten kunnskap om politiske prosesser

for å få til gode forlik om klima. Vi kan gjerne heie på en ikonisk

klimarefser, men det må også være lov å undersøke hva de�e handler

om.

Greta Thunberg er utvilsomt en suksess som ikon for

klimasaken. Hvorfor så rive henne ned av pidestallen, kan man

kanskje si. Den viktigste grunnen er at det handler om skapelsen av et

ikon. Greta Thunberg er helt sikkert en dedikert forsvarer av klimaet.

Retorikken bærer derimot preg av å være skrevet av voksne.

Det er noe som skurrer når en 16 år gammel jente med fle�er holder så

sofistikerte taler. Samfunnet trenger definitivt flere pekefingre når det

gjelder klima, men er det riktig å gi et barn den rollen?

Thunberg sier «ingenting blir gjort». Det er jo faktisk feil. Hun sier

videre at vi befinner oss i en eksistensiell krise. Det kan hun ha re� i,

men det er neppe så absolu� som hennes påstander. Mye av det hun

sier er selvfølgeligheter for oss som er oppta� av klima, men den

eneste som kan tale uimotsagt er Greta Thunberg. En politiker som

kom med like dystre påstander om klimaet ville bli� bedt om å være

mer konkret.

Mange heier på skolestreikene. For mange av verdens barn er skole

et gode de ikke får del i. Det handler derfor om å si fra seg en re�ighet,

re�en til skolegang. Selvsagt er det mer virkningsfullt om barn skulker

i skoletiden enn om de gjør det lørdag e�ermiddag. Men det er noe

dekadent over barn som skulker skolen for klimaet. Det er så mange

flere positive ting de kunne gjøre enn å streike.

Streikene fungerer for å få medieoppslag. Men hva annet oppnås,

bortse� fra å dyrke en ung kvinne som kommer med unyanserte

påstander om klimaet?

Man kan velge å se det positive ved dyrkingen av Greta Thunberg.

Hun bringer unektelig klimasaken høyere på dagsorden. Men det har

også et skremmende aspekt. Det er en ganske negativ retorikk, lite

preget av mestringstankegang. Der en Pippi Langstrømpe kunne vist

oss vei på en munter måte, har Greta Thunberg lite annet å by på enn

samfunnets manglende handlinger.

Min intensjon er ikke å si noe galt om mennesket Greta Thunberg. Jeg

synes derimot det er forbløffende hvordan folk lar seg blende av

iscenese�elsen av et svensk ikon for klima.

Det har definitivt vært en suksess, men tør vi egentlig å undersøke hva

som faktisk har skjedd når en 16-åring blir vår tids helgen for klima?

Er vårt behov for helter virkelig så aku�?

Red.anm: I oppdatert versjon har vi ta� begrepet iscenese�else ut av

kronikken.
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Kjønnskrigen

Ung mann søker vaksen kvinne

Turistar blir straffa for
rekordsommar i fjor

Kjønnskrigen
Vi trenger ikke et måltall på hvor mange prosent kvinner
vi skal ha i Forsvaret.

AV CECILIE WANG WERGELAND

DISKUTÉR

Ung mann søker vaksen kvinne
Pe�er (39) og Vendela (52) er suksessparet som viser
veg.

AV KNUT AASTAD BRÅTEN

DISKUTÉR

Lær meg noe, vær så snill!
Jeg runder snart av mi� ellevte år på skolen, og nå er jeg
møkk lei.

AV SIGRID JOHANSEN HERSETH

Er det ikke bare å si hei?
Tenk å leve i et samfunn der det ikke er tabu å starte en
samtale med jenta på T-banen. Helt uten videre.

AV MARKUS SANDEN

DISKUTÉR

Haltende om biler og båter
Det går ikke an å sammenligne svovelutslipp fra
cruiseskip med biler. Ingen er mer oppta� av rent hav og
ren lu enn oss i cruisenæringen.

AV TOR CHRISTIAN SLETNER

DISKUTÉR

Din frihet slutter der min
begynner
Da jeg var fem, lærte jeg meg alle bilmerkene utenat. Jeg
elsker bil. Men jeg står opp for bomringene.

AV VEGARD GAMME SVELLO
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Navn

 Bli med i diskusjonen ...

?

 • Svar •

shiva karki • for 6 minutter siden

Naturlig at det kommer surmulet kritikk fra jantelovsentusiastene. Jesus var
heller ikke særlig populær i begynnelsen
1△ ▽

 • Svar •

Jan Jensen • for 20 minutter siden

Godt skrevet og på tide at noen sa det.
3△ ▽

 • Svar •

Kenneth Kvalshaugen • for 21 minutter siden

Det finnes fortsatt ikke bevis for at CO2 har innvirkning på klima, og ingen av de
spådommene har slått til. Når skal mediene slutte å spille på domnedags
propaganda og heller gå kritisk til verks mot hele klimahysteriet....for de forskere
som kan dette og som ikke blir betalt av fn eller stat, har bevist utallige ganger at
alt er en stor bløff. Klima forandrer seg men det er liten påvirkning fra oss...
2△ ▽

 • Svar •

Magnus Evensen  • for 13 minutter siden> Kenneth Kvalshaugen

Å bevise kausalitet er uhyre vanskelig. Det man med sikkerhet kan si er
at det er en sterk korrelasjon mellom temperaturøkning og CO2-utslipp.
At det er vanskelig å bevise kausalitet er på ingen måte et argument for
at vi ikke burde handle eller bry oss (eller at dette er en konspirasjon), og
viser bare at du mest sannsynlig ikke forstår deg så mye på vitenskap.
2△ ▽ Vis ett nytt svar

 • Svar •

ftw  • for 16 minutter siden • edited> Kenneth Kvalshaugen

Spar oss for slikt tøv. Det er ingen forskere som har "bevist … at alt er en
stor bløff".

Morten Hansen
3△ ▽

 • Svar •

Svend Erik Mathisen • for 27 minutter siden

Den største utfordringen er fortsatt at vi blir mer og mer mennesker på denne
kloden, som gjør at det blir press på jordens ressurser, samtidig som forbruket
øker.
3△ ▽

 • Svar • En annen person skriver …

Tom Nygård  • for 13 minutter siden> Svend Erik Mathisen

Enig, det er det som er det reelle problemet. Klodens folketall har doblet
seg på forholdsvis få år og det er spådd en akselererende
befolkningseksplosjon. Hva skjer når vi dobler dagens populasjon. 3-
dobler, 4-gangeren? For det skjer jo. Det er KUN et spørsmål om NÅR.
Dette bryr ikke politikerne seg om å nevne en gang....Vi må bare folde
våre hender å be til gudene (for de som tror på det) om at han/de kaster
en pandemi ned til oss som reduserer folketallet til et antall kloden
makter å absorbere. Noe a la Dinosaurene 2.0
△ ▽

 • Svar •

ftw  • for 8 minutter siden> Tom Nygård

Hvem har spådd akselererende befolkningseksplosjon? Hvor får
de det fra?

Morten Hansen
△ ▽

 • Svar •

Gunnar Aase • for 33 minutter siden

Vår religion kom til oss i et barns skikkelse, men St. Gretas iscenesettere har
ikke fått med seg at den hellige ånd ventet med regi til Kristi alder var 30 år.
1△ ▽

 • Svar •

erikjsolsen • for 35 minutter siden

All den tid argumentene er så tomme for reelt innhold kan man lure på om Åse
Thomassen skriver dette for å skape blest om seg selv og sin karriære som
foredragsholder (15 000,- per foredrag).

(så enkelt er det å så tvil om andres hensikter - kanskje noe Thomassen burde
vurdert før hun antyder at Thunberg er diktatorisk og at hun ikke skriver talene
sine selv).
7△ ▽

 • Svar •

Ida Johanne Wahl • for 39 minutter siden • edited

Om talene hennes var skrevet av voksne, hvorfor uttrykker hun seg så
"unyansert" da? Argumentasjonen spenner bein på seg selv.
4△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim  • for 36 minutter siden> Ida Johanne Wahl

Hvorfor kan ikke talene hennes være skrevet av fanatikere?
1△ ▽

 • Svar •

Ida Johanne Wahl  • for 30 minutter siden> Olaus Trøgheim

En voksen miljøaktivist ville ha skrevet mer nyansert og
diplomatisk. Talene hennes bærer nettopp preg av å være skrevet
av en ungdom.
△ ▽

 • Svar •

Olaus Trøgheim  • for 8 minutter siden> Ida Johanne Wahl

Eller en fanatiker. Mange av alarmistene er nettopp dette.
1△ ▽

 • Svar •

Ida Johanne Wahl • for 40 minutter siden

Åse Thomassen skriver som om Greta Tunberg var 6 år. Det er slett ikke uvanlig
16-åringer er idealistiske, har sterke meninger, er kloke, veltalende. Tunberg har
dessuten helt rett i at politikerne gjør så godt som ingenting. Utslippene øker
fremdeles (også i Norge), artene dør fremdeles ut, temperaturen øker
fremdeles, polene smelter fremdeles, mengden plasten i havet øker fremdeles,
regnskogen minker fremdeles.
5△ ▽

 • Svar •

Trond ZaphiraX • for 40 minutter siden

Greta er tross alt en del av dem som skal bo i denne verden som voksne, mens
vi andre må la den gå videre i arv.

Personlig er jeg mer opptatt av å begrense alle cruise skipene på verdens hav,
fremfor å begrense biler og fly. Både biler og fly har svært viktige funksjoner i
dagens samfunn. Hva slags viktig funksjon oppfyller cruise-monstrene? Null og
nix, de er kun til forlystelse. I stedet for å snakke om "flyskam" for alle som skal
ut og fly, så må man heller skamme seg når man bestiller billett til Harmony of
the Seas og lignende.

Et skip av størrelsen med Harmony of the Seas forbruker rundt 250 000 liter
diesel i døgnet, eller rundt 5200 liter i timen.

I tillegg er det ikke snakk om vanlig mer miljøvennlig diesel som brukes i biler,
men svovelholdig diesel some hundre ganger verre (bokstaveig talt)

ETT eneste av disse skipene forurenser like mye som hundrevis av millioner av
dieseldrevne biler. (3-400 millioner biler). Like mange biler som det finnes i hele
Europa.
3△ ▽

 • Svar •

ftw • for en time siden • edited

Klima er en viktig utfordring. Selvsagt er det. Hvordan vi skal nå klimamål
handler om å gjennomføre av nasjonale og internasjonale mål. Greta
Thunberg har derimot ikke tid til å vente. Å bekjempe de skadelige
virkningene innen klima krever kunnskap og politikere som foretar
beslutninger. Greta Thunberg har ikke tid til å vente på det heller.

Når jo det viser seg at de politikerne som skal fatte beslutningene ikke har
denne kunnskapen så er det forståelig at Greta ikke har tid til å vente på at de
finner det for godt å sette seg inn i saken på fritiden…

Morten Hansen
1△ ▽

 • Svar •

ftw • for en time siden • edited

les mer

Greta Thunberg er utvilsomt en suksess som ikon for klimasaken. Hvorfor så
rive henne ned av pidestallen, kan man kanskje si. Den viktigste grunnen er
at det handler om en iscenesettelse av et ikon. Greta Thunberg er helt sikkert
en dedikert forsvarer av klimaet. Retorikken bærer derimot preg av å være
skrevet av voksne.  
 
 
Det er noe som skurrer når en 16 år gammel jente med fletter holder så
sofistikerte taler. Samfunnet trenger definitivt flere pekefingre når det gjelder
klima, men er det riktig å gi et barn den rollen

Hvorfor denne mistenkeliggjøringen? Det finnes ingen holdepunkter for at Greta
er en nikkedukke med en gjeng voksne i bakgrunnen som skriver talene og
forteller henne hva hun skal si og mene.

Fra din kilde: 

Kevin Anderson: What you hear from Greta Thunberg's mouth is what Greta
Thunberg is thinking about and what she writes down It is not the mouthpiece

9△ ▽

 • Svar •

Aanund Ottesen • for en time siden

"En politiker som kom med like dystre påstander om klimaet ville blitt bedt om å
være mer konkret."

Noe av problemet er at vi som prøver å støtte Greta Thunberg med konkrete
tiltak slipper ikke gjennom sensuren her på Ytring. 
NRK er premissleverandør i det offentlige rom, og slik sett burde Ytring slippe til
et større mangfold av meninger. 
Jeg sendte en kronikk til NRK, Ytring, i går, med overskriften "Stå på Greta
Thunberg! 
Det er den politiske viljen som mangler" 
Det handler konkrete om tiltak for å kombinere fiskeoppdrett og energiopptak på
havet i kampen mot global oppvarming. 
Fikk melding i dag fra Line Fausko på Ytring at pågangen av kronikker er så stor
at min ikke kunne prioriteres. 
Dersom pågangen er så stor burde flere slippe til, da NRK ikke burde
representere et lite nåløye for spesielt utvalgte. 
Teknisk Ukeblad, som er stedet for mine interesser, har mange flere saker oppe
til debatt enn NRK. 
Burde det ikke være motsatt?
1△ ▽

Denne kommentaren ble slettet.

 • Svar •

Magnus Evensen  • for en time siden> Guest

Så det artikkelforfatteren skriver er altså totalt uinteressant?
Forgubbede? wat?
△ ▽

 • Svar •

Magnus Evensen • for en time siden

Klimaproblemene er kjempeproblemer. Alle kjempeproblemer vi som
menneskehet vil møte på er noe mange mennesker vil bry seg om, ettersom det
er relativt alvorlige problemer. Og når mange mennesker bryr seg, da vil det
alltid være mennesker som utnytter dette. Sånn er det, og sånn kommer det
alltid til å være.
1△ ▽

 • Svar •

ftw • for en time siden • edited

Det har definitivt vært en suksess, men tør vi egentlig å undersøke hva som
faktisk har skjedd når en 16-åring blir vår tids helgen for klima?

Det som har skjedd og som har ført til at Greta er en sårt tiltrengt "helgen" for
klima er at politikerne har svikter på absolutt alle fronter og skjøvet problemene
foran seg og nå er det snart for sent.

Tiden der den muntre Pippi Langstrømpe kan vise vei er forbi. Nå trengs det
dystre realitetsbeskrivelser som må følges opp av handlinger.

Morten Hansen
1△ ▽

 • Svar •

Jan Jensen  • for 22 minutter siden> ftw

Politikerne svikter sier du, men hva med individets ansvar, gjør du noe
selv og er det nok? politikerne er vel også strengt tatt et produkt av oss,
folkets ønsker og valg.
1△ ▽

 • Svar •

Magnus Evensen  • for en time siden> ftw

Politikere? De utfordringene vi nå står ovenfor er like mye den vanlige
person sin feil. Det er handlingene til alle menneskene i verden som har
resultert i dette her. Men det er jo klart at folk aldri vil ta ansvar selv, det
er jo derfor vi har politikere. Sånn at vi kan skylde på andre når ting går
galt, det løser jo alt.
△ ▽

 • Svar •

Olav Gundersen • for en time siden • edited

les mer

"Er vårt behov for helter virkelig så akutt?"

Hadde du hatt et minimum av forståelse av klimasaken hadde du kanskje
forstått hvor viktig det er at vi får reelle endringer og det i løpet av kort tid.

Det har vært forsket på klimaspørsmålet siden 50-tallet og bildet av hva som
skjer blir tydeligere og tydeligere. Du trenger ikke bruke Greta som autoritet i
klimaspørsmålet når du har minst 60 år med klimaforskning å ta av. Vi trenger
ikke vente på enda flere forhandlinger uten resultat eller enda flere klimautvalg
uten resultat. Alle feiret Parisavtalen som en seier, men lite har skjedd for at
landene skal oppfylle sine forpliktelser. Vi har blitt varslet om denne saken
ekstremt lenge og med sterke ord. Vi burde ikke ha behov for Greta, men det
har vi tydeligvis.

De eneste handlingene som gjennomføres er små symbolsaker av liten
betydning. Vi setter kanskje opp bensinavgiftene med noen få øre og later som
om vi har kjempet for klimasaken. Resten av tiden brukes til store ord og
festtaler uten at noe skjer.

7△ ▽

 • Svar •

Åse Thomassen  • for en time siden> Olav Gundersen

Klima er viktig og bør stå høyt på dagsorden til alle seriøse partier. Mitt
ærend er iscenesettelsen av et klimasymbol. Det må være lov. I dag er
mye iscenesettelse. Emmanuel Macron vant presidentvalget i Frankrike i
2017, selv om han var en "overløper" fra sosialistpartiet. Det ville neppe
gått i Norge, men også vi lar oss blende av iscenesettelser. I vår tid vil
iscenesettelser spille en stadig større rolle, enten det handler om Greta
eller populisme. Donald Trump snakket eliten midt i mot, men som
milliardær og kjendis var han og er han definitivt en del av eliten.
△ ▽
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Retorikken bærer preg av å være skrevet av
voksne.

Er vårt behov for helter virkelig så aku�?

Det er noe dekadent over barn som skulker skolen
for klimaet.

Krav til bruk av NRKs kommentarfelt

Velkommen som bruker av NRKs kommentarfelt på ne�!

Vi krever deba� under fullt navn. Hvordan du får det til finner du her.

Innlegg som ikke står med fullt navn blir sle�et.

Vi ønsker å legge til re�e for en konstruktiv deba�, og våre moderatorer følger med

på alle våre kommentarfelt.

Vi se�er pris på engasjement og deba� rundt sakene vi publiserer. Det skal være

rom for friske meninger om sakene som diskuteres, men husk at de du diskuterer

med også er mennesker. Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i

stedet for personangrep.

Vi ber om at du avstår fra følgende:

Sjikanøse kommentarer og personangrep

Overdreven bruk av ufint språk og banning

Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det

Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold

Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget

NRK er medlem av Norsk Presseforbund og er forpliktet av medienes felles etiske

regelverk, Vær varsom-plakaten. Innlegg som bryter med god presseskikk vil bli

fjernet så snart som mulig, slik pressens etiske regler krever.

Husk at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver i NRKs kommentarfelter. Hvis

du skriver ting som bryter med juridiske bestemmelser om ærekrenkelser,

privatlivets fred, trusler eller hatefulle ytringer kan du forfølges re�slig for de�e, selv

om vi sle�er innlegget i e�ertid.

NRK kan ikke gi deg noe kildevern hvis du skriver noe som bryter norsk lov i våre

kommentarfelter. Våre deba�er er åpne for alle, og det du skriver hos oss er en like

offentlig ytring som et deba�innlegg i en avis.

Vi prøver å følge godt med på deba�ene hos oss, men det hender vi går glipp av

noe som burde vært fulgt opp. Skulle det oppstå situasjoner der vi ikke har fulgt

med i timen blir vi veldig glad for tips og tilbakemeldinger om det, slik at vi kan gå

inn og sjekke. Gi oss beskjed på ytring@nrk.no

Send oss din ytring

Lyst til å skrive? Kontakt

gjerne oss i NRK Ytring med

di� innlegg. Retningslinjene

finner du her.
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