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GRETA BOOS OP 
WERELDLEIDERS: 
‘ALLEMAAL BLABLABLA’ 
  
Kidsweek 
29 september 2021 
Klimaatactivist Greta Thunberg is boos op de bazen van verschillende 
landen. Ze vindt dat zij met mooie woorden praten over 
klimaatverandering, maar dat ze er veel te weinig tegen doen. ‘Ze 
hebben nu dertig jaar vol blablabla gepraat en waar heeft ons dat 
gebracht?’  
Door Myrthe Timmers 
 
Greta is op dit moment te gast op een klimaattop voor jongeren in Milaan (Italië). 
Daar komen jongeren uit alle delen van de wereld naartoe om te vergaderen over 
klimaatverandering. Greta mocht de top openen. 

Blablabla  
In haar toespraak gebruikte Greta zinnen die belangrijke politici eerder hebben 
gezegd, alleen zei zij er steeds ‘blabla’ achter. Zoals met een stukje tekst van de 
Franse president Emmanuel Macron: ‘We moeten een soepele overgang naar een 
koolstofarme economie vinden. Er is geen planeet B. Er is geen planeet Bla. Bla, bla, 
bla, bla, bla, bla’.   

‘Veel praten, weinig doen’ 
 Door steeds blabla te zeggen, wilde Greta duidelijk maken 
dat de wereldleiders vooral veel praten over klimaatverandering. Volgens haar is het 
tijd voor actie!   

Niet de eerste keer  
Het is niet de eerste keer dat Greta boos is op wereldleiders. Twee jaar 
geleden hield ze een kwade speech op een belangrijke klimaatvergadering in New 
York, waar ze met een zeilboot naartoe was gereisd. 'Jullie hebben mijn toekomst en 



mijn dromen gestolen. En toch ben ik nog een van de gelukkigen. Er zijn mensen die 
doodgaan, die lijden, hele ecosystemen zijn aan het instorten', zei ze toen.   
 
 

PERSOON VAN HET 
JAAR: GRETA THUNBERG 
11 december 2019 
Het kon ook haast niet anders, na het volgepropte klimaatactiejaar 
dat ze erop heeft zitten. Greta Thunberg is door het Amerikaanse 
magazine Time uitgeroepen tot persoon van het jaar 2019. 
De zestienjarige Zweedse is de jongste ooit die deze titel krijgt. 
Volgens Time gebeuren belangrijke veranderingen vooral als een belangrijk 
iemand er aandacht voor vraagt. En in het geval van de opwarming van de 
aarde is dat zonder twijfel Greta, zegt het Amerikaanse blad. 
 

 
 
Greta inspireerde miljoenen mensen met haar wekelijkse schoolstakingen. 
Over de hele wereld gingen scholieren en volwassenen in marsen de straat 
op om net als Greta meer actie te eisen van hun overheden om de 
opwarming van de aarde tegen te gaan. 
 
Greta vindt het zo belangrijk dat er snel goede maatregelen komen dat ze 



zelfs besloot even niet naar school te gaan, maar een jaar lang te storten 
op het geven van speeches en het meedoen aan marsen. Ze reisde ervoor 
met een boot naar New York en racete met een catamaran weer terug om 
net op tijd bij de klimaattop in Madrid te kunnen zijn. 
Alles gedaan 
In een interview met Time zegt Greta: ‘Ik hoop dat ik mijn kleinkinderen 
later kan vertellen dat we er alles aan hebben gedaan wat we konden. En 
dat we het voor hen en de volgende generaties hebben gedaan.' 
 

 


