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Hvis ikke Greta, hvem?
Takk skal dere ha. 
Mansplaining var 
akkurat det vi  
trengte nå.

«Jeg håper virkelig at 16 år gamle 
Greta Thunberg bare blir litt revet 
med av sine egne, store ord. Og at for-
eldrene hennes har klart å gi henne en 
god og trygg oppvekst hvor ingen har 
fått stjele barndommen og drømmene 
hennes. Ellers syns jeg dette begynner 
å tendere mot Vær Varsom-plakatens 
punkt 3.9: Vis særlig hensyn overfor 
personer som ikke kan ventes å være 

klar over virkningen av sine utta-
lelser». 

Du trenger ikke være en retorikkek-
spert for å forstå budskapet bak 
VG-kommentator Anders Giævers kom-
mentar på Facebook. Den svenske kli-
maaktivisten Greta 
Thunberg er et barn. 
Hun skjønner ikke hva 
hun driver med, der hun 
taler til verdenslederne 
på FNs klimatopp-
møte. Og egentlig er 
det ganske synd på 
henne – hun burde til 
og med beskyttes mot 
seg selv.

Giæver er på ingen 
måte alene om å være bekymret. Og 
mens folk mener at et barn ikke kan 
brukes for å redde planeten, sitter de på 
sidelinja, mens, ja, en 16-åring, skaper 
historie for dem. De kan jo takke henne 
senere.

Kanskje har de rett i at det skulle sittet 
en voksen der. Kanskje det er «kynisk å 
bruke en 16-åring som et internasjonalt 

ikon», som sjefredaktør i Nettavisen, 
Gunnar Stavrum, skriver. I så fall er det 
brennende spørsmålet: hvor er dere, 
hvis dere vet best?

Hvor er den voksne, som skaper histo-
riske internasjonale klimabevegelser? 

Som med tårer i øyne, snakker 
for en hel generasjon med 
unge mennesker som føler seg 
fullstendig maktesløse? 

Det virker som mange opp-
fatter «Greta (16)» som en 
billig PR-strategi. Men vi 
trenger barn og unges stemme 
i klimakampen. Fordi de ikke 
aner hvilken verden det er de 
blir voksne i. At Greta 
Thunberg har blitt den 

stemmen, fatter jeg ikke at møtes med 
«stakkars deg». Er det i mangel på 
argumenter at man bruker hersketek-
nikker? At man får et behov for å usyn-
liggjøre ordene hennes?

Mye har endret seg siden «voksne» 
vokste opp. Barn har inntatt en helt 
annen rolle i det offentlig ordskiftet, og 
gang på gang ser man hvordan det pro-

voserer. Spesielt i de tilfellene hvor de 
ikke oppfører seg på den måten som er 
ønsket. Hvis Thunberg hadde smilt til 
kameraet og sagt «det er viktig med 
miljø og sånt», hadde det gått helt fint. 
Flott engasjert ungdom, hadde man 
sagt da. Men Thunberg er ikke 16 år og 
engasjert, hun er fullstendig kompro-
missløs. Det takler mange dårlig, til 
tross for at kompromissløsheten er 
grunnen til at hun når fram. 

Hvor mange kronikker skal vi tåle om 
at barn må beskyttes mot seg selv, 
mens menneskene med makta ikke ser 
ut til å skjønt halvparten selv? 

Kanskje må en by under vann til for 
at vi forstår at Gretas sinne og Gretas 
frykt er reell. Og mens vi venter på det, 
må vi holde ut med voksne mennesker 
som henger seg opp i feil ting.

Sorry, men vi har ikke tid til å vente. 
Greta Thunberg har gjort det ingen 
andre klarte: sette i gang en global kli-
mastreik, og et helt nytt engasjement 
for kloden vår. For det fortjener hun i 
det minste å bli lyttet til, ikke bare 
sett på.

KOMMER IKKE TIL Å TILGI: Klimaaktivisten Greta Thuberg (16) taler til verdenslederne under FN sitt klimatoppmøte.  FOTO: CARLOS ALLEGRI/NTB SCANPIX
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redde planeten, 
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SØPPELSKANDALE: Kontrollutvalget 
i Oslo kommune går inn for å gjennom-
føre en gransking av byråd Lan Marie 
Berg (MDG) etter avsløringene av en 
rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

 ■ BIRGITTE IVERSEN

Avgjørelsen ble tatt på en møte 
tirsdag ettermiddag.

– Det var klar stemning for at 
det skal gjennomføres en gran-
sking, opplyser sekretariats-
leder Reidar Enger i Kontroll-
utvalget til NTB.

Hvordan granskingen skal 
innrettes blir imidlertid ikke 
vedtatt før neste møte i Kon-

trollutvalget 22. oktober. 
Utvalget har i første omgang 
vedtatt å be Kommunerevi-
sjonen om å komme med en pro-
sjektskisse for granskingen.

NRK har avdekket at det har 
skjedd minst 820 brudd på 
Arbeidsmiljøloven i Energigjen-
vinningsetaten (EGE). Fredag 
krevde opposisjonspartiene i 
Oslo bystyre gransking av mil-
jøbyråd Lan Marie Bergs rolle i 

styringen av etaten.
Nye dokumenter viser at loven 

ble brutt systematisk i Energi-
gjenvinningsetaten (EGE), 
melder NRK.

– Svært alvorlig
Bruddene er i en rekke katego-
rier, som overtid per dag, per 
uke, per år og manglende hvi-
letid.

– Dette er svært alvorlig. 
Avsløringen vitner om en byråd 
med svak ledelse av sin etat. 
Det kan også tyde på man-
glende informasjon fra øverste 
politiske ledelse til bystyret, 
sier Ola Kvisgaard (H), leder for 
kontrollutvalget i Oslo kom-
mune, til NRK.

Det er bare to og et halvt år 

siden søppelkrisen i Oslo 
skapte storm rundt Berg. Dag-
bladet avdekket 2.000 brudd 
på arbeidsmiljøloven i søppel-
selskapet Veireno.

Konsulentselskapet PWC 
gransker nå etaten på oppdrag 
av byrådsavdelingen.

Berg: – Har tatt grep
– Denne saken tar jeg alvorlig. 
Det skal selvsagt være gode 
arbeidsforhold i kommunen for 
absolutt alle. Derfor har jeg 
tatt grep for å begynne å rydde 
opp, skriver Lan Marie Berg i 
en e-post til NTB.

– Da jeg ble kjent med at 
bruddene på arbeidstidsbe-
stemmelsene var svært mange 
og varige, ble dette inkludert i 

den eksterne undersøkelsen av 
etaten som jeg igangsatte. Den 
nye etatsdirektøren fikk 
beskjed om å få kontroll på 
bruddene på arbeidstidsbe-
stemmelsene, og statistikken 
viser en rask forbedring av 
situasjonen. Vi har også 
begynt på en prosess for å 
samle hele avfalls-Oslo i en 
enkelt etat, skriver Berg.

– Vi vet ennå ikke hele 
omfanget av lovbruddene i 
etaten. Jeg er utålmodig på å 
komme til bunns i dette, og det 
er avgjørende at vi har full 
oversikt, slik at vi kan rydde 
opp i en uakseptabel situasjon. 
PWCs rapport skal gi oss 
klarhet i fakta, og den vil være 
ferdig i løpet av høsten. (NTB)

250 nye brudd
• Nå vil Kontrollutvalget i Oslo granske Berg

ULOVLIG MYE: Ansatte på avfallsanleggene i Oslo har jobbet ulovlig mye. Byråd Lan Marie Berg (MDG) avventer en rapport fra PWC.  FOTO: HILDE UNOSEN

           Vi vet 
ennå ikke hele 
omfanget av 
lovbruddene  
i etaten.

Lan Marie Berg (MDG), byråd


