
 
 

 

 

I tirsdags hørte jeg om FN’s klimamøde i 

New York, og om Greta Thunbergs tale. 

Hold da op en modig 16-årig. Hun tør 

stille sig op foran alle verdens ledere, og 

råbe, at de har stjålet hendes og andres 

fremtid. Såfremt også min. Som 13, snart 

14-årig, kan det virkelig starte nogen 

tanker hos en. At Greta kan sige noget så 

kritisk, og til dels blive ignoreret af f. eks. 

Trump. Ja, Trump. Kæft en idiot. At håne 

et barn som snakkede sig selv til tårer. 

Efter klimatopmødet tweetede Trump 

følgende: ”She seems like a very happy 

young girl looking forward to a bright 

future. So nice to see!” 

 

 

 

 

 

Der føler jeg mig skuffet af Trump, og 

ikke mindst af USA. Jeg synes 

simpelthen, det er for slapt. Han er 

præsident for en af verdens stormagter. 

Så vælger han at HÅNE et barn. Det er  

over grænsen Donald. Vi står i 

menneskehedens største krise 

nogensinde. Vi har mødt mindre kriser, 

men intet af denne kaliber. Jeg synes, at 

Trump burde lytte til Greta og andre. 

Hvis USA lavede en ændrede deres måde 

at behandle klimaet på ville andre 

stormagter nok følge trop.  

    Jeg går på en lille folkeskole i 

Gundsølille, med lige under 500 elever. 

Vi har været selvforsynende med strøm i  

 

 

 

 

snart tre år. Hvis Trump kiggede på en 

klimaskole som min i stedet for at håne 

et barn, kunne vi for alvor gøre noget 

godt for klimaet. Hvis han prøvede at 

lave ændringer på amerikanske skoler, 

så de mindede om vores, ville vi kunne 

gøre en forskel. 

 Så ville hans tid være bedre brugt. På 

min skole har vi mange ting som hjælper 

klimaet. Vi har f.eks. på vores skole 

solceller, der genererer så meget strøm, 

at vi sælger den overskydende. Hvis alle 

skoler i Amerika blev selvforsynende 

med strøm, så kunne vi spare meget 

CO2. Så, Trump. Make America GREEN 

again… And don’t mock children. 

Voksne mennesker, altså for fanden da. 

 I kan jo ikke finde ud af noget selv. 

 Skovene brænder, isen smelter og temperaturen stiger. 

 Skrevet af: Jacob Bjerre Cordtz  

 

Klar til kamp? 

Klimakamp? 


