
 

 

 
A 15éves Greta Thunberg beszéde a COP24 ülésén Katowicében 2018-ban 

 
 

„A nevem Greta Thunberg. Tizenöt éves vagyok. Svédországból jöttem. A „klíma igazság” nevében 
beszélek. Sokan azt mondják, hogy Svédország csak egy kicsi ország, és nem számít, hogy mi ott mit 
csinálunk. De én megtanultam, hogy soha nem vagy kicsi ahhoz, hogy valamit megváltoztass. És ha 
néhány gyerek címlapra tud kerülni szerte a világon azzal, hogy nem megy iskolába, akkor képzeld el, hogy 
mit tehetünk együtt, ha igazán akarjuk. 

Ehhez persze világosan kell beszélnünk, nem számít, hogy ez nehéz is lehet. Önök csak az örökkévaló zöld 
gazdasági növekedésről beszélnek, mert túlságosan félnek a népszerűtlenségtől. Csak azt hajtogatják, hogy 
menjünk előre a régi rossz gondolatok mentén, amelyek a jelenlegi felfordulásba hoztak minket; még akkor 
is, ha az egyetlen értelmes dolog a vészfék meghúzása lenne. Önök nem érettek ahhoz, hogy ezt így 
kimondják. Ezt a terhet ránk hagyták, gyerekekre. De én nem akarok népszerű lenni. Engem a „klíma 
igazság” érdekel, és az élő bolygó.  

A kultúránkat feláldozzuk, hogy egy nagyon szűk csoport folytathassa óriási pénzek gyűjtését. A 
bioszféránkat feláldozzuk, hogy a gazdagok olyan országokban, mint az enyém, luxusban élhessenek. Ez a 
sokak szenvedése, akik fizetik a kevesek luxusát. 

2078-ban fogom ünnepelni a 75. születésnapomat. Ha lesznek gyerekeim, talán velem lesznek. Talán majd 
kérdezősködnek Önökről. Talán megkérdezik majd, hogy Önök miért nem tettek semmit akkor, amikor még 
lett volna erre idő. Önök azt mondják, hogy a gyerekeket mindenek felett szeretik, mégis a szemük láttára 
ellopják a jövőjüket. 

Amíg nem azon gondolkodnak, hogy mit kellene tenni, hanem azon, hogy politikailag mi kivitelezhető, 
addig nincs remény. Nem oldhatunk meg egy krízist, ha nem kezeljük krízisként. Meg kell fékeznünk a 
szénalapú üzemanyagok használatát, és figyelnünk kell az egyenlőségre. És ha a rendszer nem tud 
megoldást adni, akkor lehet, hogy meg kell változtatnunk magát a rendszert. 

Nem azért jöttünk ide, hogy könyörögjünk a világ vezetőinek, hogy törődjenek ezzel. Önök eddig is 
semmibe vettek minket, és ez után is semmibe fognak venni. Kifogytunk a kifogásokból, és kifutunk az 
időből. Azért jöttünk ide, hogy tudassuk, hogy a változás eljön, akár tetszik, akár nem. Az igazi erő az 
embereké. Köszönöm.” 


