
The story of Greta Thunberg, now 16, has been much told, but rarely well. She 
is the Swedish schoolgirl who, in August last year, decided to school strike for 
climate and sparked a global movement – about 1.6 million people in 133 
countries. The one who has covered Time magazine, met Obama and been 
nominated for the Nobel Peace Prize. The one who has given speeches at the 
UN, Davos and the British parliament. We have ten years, she will often say in 
her speeches, to stave off a chain reaction that will forever alter the future of 
our planet. If we only start listening when she’s 26, it’ll already be too late. 
 
 
Thunberg often credits her Asperger’s as her superpower rather than a setback: 
she sees the world more clearly. And so she can’t understand why we’re 
ignoring what should be the front page on every day’s papers. As she put it in a 
speech in Parliament Square in London on 31 October 2018, “I have Asperger’s 
syndrome and, to me, almost everything is black or white. I think in many ways 
that we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty 
strange. They keep saying that climate change is an existential threat and the 
most important issue of all. And yet they just carry on like before.” 
She finds herself bullied relentlessly. The children can sense she’s different and 
that difference is reason enough. But her parents only discover it when her 
father, Svante, takes her to the school Christmas party and finds that, even with 
him standing next to her, her classmates openly point and laugh. 
She is diagnosed with Asperger’s, high-functioning autism and obsessive -
compulsive disorder. To her mother, though, it’s a diagnosis that comes with 
relief rather than worry; a feeling that the woods have cleared and finally there 
is a path to follow. 
When Thunberg addressed the World Economic Forum in Davos on 25 January, 
she began with the words, “Our house is on fire. I am here to say, ‘Our house is 
on fire.’” We are less than 12 years away, she pointed out, from being unable 
to undo our mistakes. At a minimum, we need to reduce our CO2 emissions by 
at least 50 per cent immediately. She ended with this plea for urgency: “I want 
you to act as you would in a crisis. I want you to act as if our house is on fire. 
Because it is.” 
Greta Thunberg’s school strike for climate began on 20 August 2018, following 
a heatwave and wildfires in Sweden. She would not attend school until the 
Swedish general election on 9 September 2018. Since then, along with millions 
around the world, she has been on strike every Friday, demanding, among 
other things, that Sweden aligns with the Paris Climate Agreement. 

Історію Ґрети Тунберґ, якій зараз 16 років, багато разів пересказували, але рідко 
добре. Вона - шведська школярка, яка в серпні минулого року вирішила провести 
шкільний страйк заради клімату і розпочала глобальний рух – до якого 
приєдналось близько 1,6 мільйона людей у 133 країнах. Журнал Time розмістив 
на обкладинці її фото, вона зустрічалась з Обамою та була номінована на 
Нобелівську премію миру. Вона виступала з доповідями в ООН, Давосі та 
Британському парламенті. У нас є десять років, часто говорить вона у своїх 
виступах, щоб стримати ланцюгову реакцію, яка назавжди змінить майбутнє 
нашої планети. Якщо ми почнемо слухати її лише коли їй виповниться 26, то буде 
вже пізно. 
Тунберґ часто розцінює синдром Аспергера як свою суперсилу, а не перешкоду: 
вона бачить світ чіткіше. І тому вона не може зрозуміти, чому ми ігноруємо те, 
що має бути на перших шпальтах у щоденних газетах. Як сказала вона у своїй 
промові на Парламентській площі в Лондоні 31 жовтня 2018 року, «у мене 
синдром Аспергера, і для мене майже все чорне або біле. Я думаю, що багато у 
чому ми, аутисти, - нормальні люди, а решта людей досить дивні. Вони постійно 
кажуть, що зміни клімату - це екзистенційна загроза і найважливіше питання з 
усіх існуючих. І все ж вони просто продовжують жити як раніше». 
 З неї часто знущаються. Діти відчувають, що вона інакша, і ця різниця є 
достатньою причиною для булінгу. Але її батьки виявляють це лише тоді, коли її 
батько, Сванте, відводить її на шкільну різдвяну вечірку і помічає, що навіть коли 
він стоїть поруч, її однокласники відкрито вказують на неї пальцями і сміються. 
У неї діагностують синдром Аспергера, високофункціональний аутизм та 
обсесивно-компульсивний розлад. Однак для її матері цей діагноз приносить 
полегшення, а не хвилювання; відчуття, що ліс розступився і, нарешті, є шлях, 
яким треба слідувати.  
Коли 25 січня Тунберґ виступила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, 
вона почала свою промову словами: «Наш дім палає. Я тут, щоб сказати: «Наш 
будинок палає». В нас є менше ніж 12 років, - зазначила вона, - до моменту, коли 
ми будемо вже не в змозі виправити наші помилки. Як мінімум, нам потрібно 
негайно знизити викиди CO2 щонайменше на 50 відсотків. Закінчила вона це 
закликом до термінових дій: «Я хочу, щоб ви діяли так, як би ви діяли під час 
кризи. Я хочу, щоб ви діяли так, ніби наш будинок горить. Бо він таки палає." 
Шкільний страйк за клімат Ґрети Тунберґ розпочався 20 серпня 2018 року після 
сильної спеки та пожеж у Швеції. Вона не відвідуватиме школу до загальних 
виборів у Швеції, які відбудуться 9 вересня 2018 року. Відтоді разом із 
мільйонами у всьому світі вона страйкує щоп'ятниці, вимагаючи, окрім іншого, 
щоб Швеція дотримувалась Паризької кліматичної угоди. 
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