Hur ska det gå för Greta och klimatet?

S

åg filmen om Greta i helgen. Undrar just vem som på allvar bryr sig om denna
unga flicka och kan tänka sig in i vad hon upplevt under 2020.
Greta, från början besjälad av den fråga som rör hela mänskligheten – klimatet. Hennes ensamma protest lyckades. Uppmärksamheten blev säkert större än hon
räknat med. Medier från hela världen uppmärksammade henne. Uppståndelsen blev
enorm. Karusellen snurrade fortare och fortare.
Hon fick många supportrar och hon fick också fiender.
Medieuppståndelsen gav henne möjlighet att framträda och
få tala i alla möjliga sammanhang. Hon fick träffa världens
ledande och till och med påven. Kända politiker och kändisar
av annat slag trängdes för att komma fram och få ta en selfie
med henne. Olika politiker så att säga ”klappade henne på
huvudet” och instämde i hyllningskören. Men hur mycket
bryr de sig när det kommer till kritan?
Hennes familj har blivit anklagad för att exploatera
henne. Filmen gav stundtals intrycket att här var en ung
människa som pressades hårt i en för henne onormal
situation. Visst förstår jag att hon behöver stöd och
”coachning” för att orka med. Ändå såg hon ibland ut att
vara så ensam och utsatt att det gjorde ont i hjärtat.
Att höra skitstövlar som Putin, Trump och Bolsonaro
”förminska” henne och göra sig roliga på hennes bekostnad var gräsligt.
Folk har lätt att gripas av masshysteri vad det än
gäller. Många vill åka snålskjuts på fenomenet Greta
för att sola sig lite i berömmelsen. Frågan är hur många
som är villiga att göra de uppoffringar som behövs för att få till
en lösning på klimatproblemet. Det hänger till syvende och sist
ihop med hur vi lever här på jorden, hur mycket vi slösar med
olika resurser.
Coronaåret har i viss mån bromsat ner den negativa utvecklingen men det syns mig som att merparten av jordens befolkning bara väntar på att få sätta igång med att leva precis så
som de gjorde innan Coronan slog till. De där åtgärderna för att
få en lösning på klimatfrågan är för obekväma, dem får någon
annan ta itu med.
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