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Greta Thunberg och Fridays for Future får pris av Amnesty
Mer än en miljon unga i världen har anslutit sig till svenska Greta Thunbergs kamp för
att få vuxenvärlden att agera mot klimatkrisen. Nu tilldelas hon och Fridays for
Future-rörelsen Amnesty Internationals utmärkelse Ambassador of Conscience
Award. […]
Sedan Greta Thunberg satte sig ner utanför Sveriges riksdag i augusti förra året för att
skolstrejka har fler och fler ungdomar världen över följt i hennes spår. I mer än hundra olika
länder har demonstrationer hållits för att få politiker att begränsa utsläppen av koldioxid och
leva upp till sina klimatavtal.
Enligt Amnesty International går kampen mot klimatförändringar och för mänskliga rättigheter
hand i hand.
– Vi ser redan i dag att människor tvingas flytta på sig. De migrerar och vad har de då för rätt till
asyl, till bostäder och till mat på andra ställen? Klimatförändringar skapar konflikter kring
vatten och mark och det är framför allt fattiga människor som drabbas, säger Anna Lindenfors.
”Gör det som du tycker är rätt”
Greta Thunberg säger att hon är tacksam för priset, och att det inte är hennes, utan tillhör alla
som deltagit i klimatprotesterna.
– Att agera utifrån sitt samvete betyder för mig att göra det som du tycker är rätt. Det tycker jag
att vi gör i den här rörelsen. När vi är vuxna vill vi kunna säga att vi gjorde allt vi kunde, säger
hon.
Hon tycker att det är hoppfullt att se barn strejka i så många olika länder.
– Det är inspirerande att se att de strejkar i länder där det är förbjudet, t.ex. i Kina och Ryssland.
Det gör vårt ansvar ännu större i länder där det är tillåtet, säger Greta Thunberg.
Kontroversiellt i vissa länder
Rätten och möjligheten att kunna uttrycka sina åsikter är en av de frågor som Amnesty alltid
jobbat med, säger Anna Lindenfors.
– Det finns många länder där yttrandefriheten inte finns fullt ut och där det är kontroversiellt att
gå ut och tala. Därför är det modigt att Greta och Fridays for Future vågar ställa sig upp och säga
till det vuxna samhället att ni måste agera nu.
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