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De wereldberoemde 
klimaatactiviste!
Greta Thunberg werd op 3 januari 

2003geboren in Stockholm, Zweden. 

Toen ze acht jaar oud was, leerde ze 

over de klimaatverandering en raakte al 

snel gefrustreerd over hoe weinig er werd 

gedaan om het te stoppen. Ze werd altijd maar 

bozer, tot ze in augustus 2018 besloot om in actie 

te schieten.

In plaats van naar school te gaan, maakte de 

15-jarige Greta een groot protestbord met de tekst 

‘SCHOOLSTAKING VOOR HET KLIMAAT’ en ging 

er op haar eentje mee aan het Zweedse parlement 

zitten. Ze bleef daar bijna drie weken zitten en 

eiste dringende klimaatactie van de politici die 

haar voorbijliepen. 

Het protest trok internationale aandacht en tegen 

de tijd dat Greta terug naar school ging, vormde 

ze de inspiratie voor honderdduizenden andere 

leerlingen van over de hele wereld. 
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Greta woont een 
internationale 

klimaatbijeenkomst 
bij.

Greta met 
mede-activisten bij een 

staking in 2019!

Samen organiseerden ze ‘Fridays for 

Future’ (‘Vrijdagen voor de toekomst’)-

stakingen – ze spijbelden op 

vrijdagen om te protesteren voor 

maatregelen tegen de opwarming 

van de aarde. 

In de daaropvolgende jaren, gaf Greta op 

belangrijke internationale klimaatevenementen 

toespraken aan politici en verscheen ze ook in 

documentaires, artikels en boeken. Ze werd zelfs 

genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede in 

2019, 2020 en 2021!  

LEUK FEITJE!
In maart 2019 

inspireerde Greta de 
eerste internationale 

klimaatmars. Meer dan 
1,6 miljoen mensen 

uit 125 landen 
deden mee!

Wist je dit?
• Voordat ze publiekelijk campagne begon te 

voeren, overtuigde Greta haar familie om 
vegan te worden en te stoppen met vliegen om 
de planeet te helpen! 

• Greta staar ervoor bekend dat ze ongezouten 
en eerlijk haar mening zegt. Ze is niet op haar 
mondje gevallen en is niet bang om voor haar 
mening op te komen tegenover volwassenen, 
zelfs niet tegenover wereldleiders! 

• In 2019 werd Greta de jongste persoon ooit 
die de ‘Person of the Year’ award van Time 
Magazine won.

Greta heeft het 
syndroom van 

Asperger, haar brein 
werkt dus soms op een 
ietwat andere manier. 
Ze beschrijft autisme 
als haar ‘superkracht’ 

omdat het haar helpt om 
gefocust te blijven op 

haar passie. 

Held voor de planeet!
Greta Thunberg


