Kartą pačioje nuostabaus miško širdyje
namelyje gyveno mergaitė.

Jos vardas buvo Greta.

Vieną rytą, išėjusi į savo sodą, Greta
suprato, kad kažkas nutiko. Medžių
pavėsyje buvo susirinkę visi girios
gyvūnai.

Į priekį, nuleidęs uodegą, žengė pilkakailis vilkas.
„Padėk mums, – tyliai tarė. – Medžiai iškirsti,
jau nebežinome, kur dėtis. Milžinai griauna
mūsų namus.“

ŠIĄ ISTORIJĄ ĮKVĖPĖ TIKRA MERGAITĖ, VARDU GRETA THUNBERG.
Kai Greta buvo nedaug vyresnė už tave, sužinojo apie tai, kas vadinama klimato kaita.
Tai reiškia, kad pasaulis tampa vis šiltesnis ir tai sukelia daug žalos. Visi mokslininkai
sutinka, kad šis temperatūros kilimas priklauso nuo žmogaus veiklos. Kai deginame
anglis, naftą ir dujas (vadinamąjį iškastinį kurą), į orą išmetama tai, kas vadinama
anglies dioksidu, ir pasaulis šyla. Tirpsta ašigalių ledynai, kyla jūros lygis. Miškai
iškertami ir gyvūnai netenka namų.
Žemė jau yra 1 laipsniu Celsijaus šiltesnė nei anksčiau. Tai sukėlė siaubingus miškų
gaisrus, audras bei potvynius ir daugiau nei milijonas žmonių, gyvenančių netoli
pakrantės, buvo priversti palikti namus. Jei tęsime tokią veiklą, padėtis tik blogės.
Klimato kaita yra didžiausia krizė, su kuria žmonija susidūrė.
Greta visa tai žinojo ir negalėjo suprasti, kodėl niekas dėl to nesiima jokių veiksmų.
Taigi, būdama penkiolikos metų, ji pradėjo streikuoti – su plakatu „Streikas dėl
klimato“ atsisėdo prie Švedijos parlamento. Gretą palaikė vis daugiau žmonių ir dabar
jos protestas skatina viso pasaulio vaikus ir suaugusiuosius atkreipti dėmesį į klimato
atšilimą. Greta susitiko su daugelio skirtingų šalių politikais, 2019 m. ji nominuota
Nobelio taikos premijai.

Istorija, kurią ką tik perskaitei,
baigėsi laimingai. Tačiau tikram
e pasaulyje Greta vis dar
kovoja su milžinais. Jie gali bū
ti ne taip lengvai pastebimi, ka
ip šioje knygoje, bet jie
yra čia. Kai kurie jų nenori ke
isti savo veiklos. Štai kodėl Gr
etai reikalinga tavo pagalba.
Galbūt manai, kad esi tam pe
r mažas, bet Greta sako:

„NIEKAS NĖRA TOKS MAŽAS,
Štai keletas dalykų, kuriuos ga

KAD NEGALĖTŲ KO NORS PAKE

ISTI.“

li padaryti, kad padėtum Greta
i.

Kuo daugiau sužinok apie kli
mato kaitą. Papasakok apie tai
savo draugams ir
paprašyk jų taip pat imtis poky
čių.
Paprašyk savo tėvų ar globėjų
, kad pasiimtų tave į protestus
dėl klimato kaitos
kovoti su milžinais. Paklausk
savo mokytojo, galbūt jūsų kla
sė galėtų parašyti
premjerui ir vyriausybės naria
ms ir su jais susitikti, kad papr
ašytumėte jų
sustabdyti klimato šilimą.
Pasistenk rečiau naudotis auto
mobiliu ar lėktuvu, dažniau va
ikščiok, bėgiok,
važinėk dviračiu, autobusu ar
traukiniu. Taip sudeginama m
ažiau iškastinio
kuro.
Paskatink savo šeimą valgyti m
ažiau mėsos. Paprašyk savo tėv
ų ar globėjų dažniau
pirkti vietinį maistą, o ne atgab
entą iš tolimos šalies.
Prižiūrėk turimus daiktus. Su
lūžusius stenkis pataisyti, užuo
t pirkęs naujus.
Nebereikalingus pasiūlyk drau
gams.
Gali pamanyti, kad tai neturė

s jokios įtakos, bet stengdamies

MEs GALIME PAKEISTI PASAUL

Į.
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