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Da jeg var tretten, trodde jeg veganer var
en diagnose | Selma Moren
Si ;D-innlegg: Vi har kommet et stykke når «kids» skulker skolen for en
grønnere verden.
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Den 16 år gamle svenske miljøaktivisten Greta Thunberg under en demonstrasjon i Paris, Frankrike i februar.

Selma Moren (22)
journalist i Si ;D-redaksjonen

5. mars 2019 11:46
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Hvis jeg får barn en dag, kommer de til å vokse opp i samme verden som
meg? Eller kommer det til å være som i Disneys Wall-e, hvor mennesker
kjører rundt i kinoseter og nistirrer på skjermer, feite og på en annen planet,
fordi vi ødela jorden?
Sånne tanker får jeg av og til. Og så
kommer jeg på den stille lille
revolusjonen som foregår. For selv om
det kan føles ut som om ingen gjør noe
med verdens korte levetid, hører jeg
dem som krever endring. Og det er
ikke politikerene.

Det er ungdom med et brennende
engasjement for klima og miljø.
Tidligere klassekamerater som
planlegger å lenke seg fast i protest
mot gruvedumping. 14-åringer som


skriver i avisen om hvordan vi trenger
endring nå.

 Aftenposten

Selma Moren, journalist i Si ;D redaksjonen.

Det har skjedd noe
Da jeg var på deres alder, trodde jeg veganer var en diagnose. Jeg hadde aldri
tenkt på hvor den rosa boblejakken min var laget, eller hva det kostet
ozonlaget når jeg og mamma dro til syden på ferie.
For selv om jeg svarte blekkulf når NRK spurte meg i en alder av seks om jeg
likte han eller Kongen best, føltes aldri klimakrisen som noe som anngikk
meg.
Det var ikke populært med bambustannbørster, frivillig søppelplukking i
skogen eller instagramkontoer med tips til et grønnere liv. Man handlet ikke
på Fretex, kjørte ikke tog til feriedestinasjoner eller kjøpte fairtraide
handlenett.

Helena (14) har en viktig beskjed til de voksne:
SE VIDEO

Man kan problematisere mange av disse handlingene - hvor mye hjelper de
egentlig? - men de belyser et viktig poeng. Miljø er et tema. I min barndom
var det ikke det.
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For ingen fortalte meg at verden var ille ute. Hvis de gjorde det,
hørte jeg ikke etter. Og det får meg til å tenke; vi har kommet et stykke når
kids skulker skolen for en grønnere verden.
For ungdommen har skjønt det. Dette angår oss. Det er beundringsverdig,
fordi det aldri er lett å ta ansvar. Da jeg var liten, var et av mantraene mine
«det var ikke min skyld». Det er litt sånn regjeringen holder på fremdeles.
Og det er det motsatte av det dere gjør, kjære ungdommer som tar denne
kampen. Dere tar ansvar for vår fremtid, enda dere ble født inn i dette. Dere
er sinte og redde, med god grunn. Og dere fortsetter, selv om dere blir møtt
med «så fint at du engasjerer deg», mens voksne mennesker med høy
utdannelse og makt lukker øynene og dumper giftig gruveslam i vakre fjorder.
Men det dere er i ferd med å skape, kommer til å stå skrevet i historiebøkene.
Fordi dere er fast bestemt på ikke å være like feige som de kom før dere.

LES OGSÅ

Helena Hertzberg Bugge (14): Våre etterkommere skal lese om voksne
som sviktet dem, og unge som kjempet

LES OGSÅ

Ikke skulk, ta heller ansvar | Toralf MacCulloch Grande
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Vi støtter skulking! skriver Mina Klasson og Fredrik Eidesen

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til
sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være
anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende
inn innlegg til oss.

Flere unge stemmer? Vi anbefaler disse tekstene

Jordan Peterson er grunnen til at
jeg ser lys i enden av tunnelen

Vi kan ikke verne om monarkiet
fordi kongen virker chill

Det er absurd at vi tar med
handlenett på butikken, slik at vi
med god samvittighet kan fly til
Paris

20-åring: Jeg skulle ønske vi sluttet
å glorifisere morsrollen

Vi er 25.000 ungdommer som vil ha
dere i tale, Victoria’s Secret.
Hvorfor svarer dere ikke?

Camilla (20): Ingen fortjener den
avslutningen på livet som bestefar
fikk

Sondre (17): Synsing fra sensor
bestemmer karakteren min

Jeg må innrømme at noen av
klimatiltakene jeg gjør,
gjennomføres med en viss bismak.

17 år og edru på fest. Hvorfor er det
så sjokkerende?

Her finner du Si ;D i sosiale medier

Vi legger ut alle innlegg på Facebook

Skann koden for å følge oss på Snap:

Følg linken eller finn oss: Aftenposten Si ;D

Du kan også legge til aft.sid

Vi er selvfølgelig også på Instagram:

Og lurer du på hvordan du skriver et
innlegg til oss?

Følg linken eller legg til: @aftenposten_sid

Her finner du en haug med gode skrivetips.

KLIMA OG MILJØ
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4 kommentarer
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

Populære Aktuelt Siste Første

Thomas Rieber-Mohn
for sju måneder siden

Et stykke har man vel kommet. Om det er bra eller dårlig gjenstår å se. Det blir definitivt dårlig hvis
ungdommene nå virkelig tror på det når de blir tutet ørene fulle av at det ikke finnes noen fremtid å
investere i. At det ikke har noen hensikt for dem å investere i sin egen fremtid ved å gå på skolen og å
studere. Det man da sier til ungdommen, er at det bare er å gi opp hvis dagens demonstrasjoner ikke gir
revolusjonerende resultater allerede i morgen. Det er i tilfelle bare destruktivt og ikke noe å heie på.
Rapporter

7 Anbefaler

Svar

Sissel Maureen Østdahl
svarte Thomas Rieber-Mohn for sju måneder siden

Jeg kan bare slutte meg til det du skriver. Selv føler jeg som om jeg svikter de unge fordi jeg mener det
er en enorm overdrivelse å lede unge mennesker til å tro at det ikke har noen hensikt å investere i
egen fremtid fordi "det ikke finnes noen fremtid å investere i". At det er mye i miljøpolitikken vi kan gjøre
bedre, er utvilsomt, men noen dommedag tror jeg ikke vi står overfor, iallfall ikke med det første.
Det beste dere unge kan gjøre, er å fortsette med utdannelse myntet på å få debes ... Vis mer
Rapporter

8 Anbefaler

Svar

Pål Mathisen
for sju måneder siden

Enig og tar poenget.
Men en god del kids ville skulket skolen for en hvilkensomhelst sak, så er littegrann usikker på om
virkemidlet er egnet for å vise et ordentlig engasjement.
Skole på lørdag for miljøet, DET hadde vært et sikkert tegn :-)
Rapporter

6 Anbefaler

Svar
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Denne synden
provoserer elbileiere.
Slik er reglene ved
ladestasjonene.

Med drastiske tiltak vil
MDG gjøre Thunbergs
drøm til virkelighet

18-åringen klarte ikke
lenger å puste for egen
maskin. Flere unge
«dampere» har dødd
eller er blitt alvorlig
syke.

På jakt etter et navn som
skiller seg ut? Disse ble
brukt i Norge for over
300 år siden

Lenge var USAs marine
suveren på
verdenshavene. Nå har
ett land seilt forbi.

Ida Wangen har tatt en
utdannelse hun ikke får
brukt: – Har lenge syntes
det har vært kjempeflaut
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