
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа садржаја:  

Слобода говора Грете Тунберг 

     Грета Тунберг је еколошка активисткиња из Шведске. Када је имала шеснаест година, 23. 

септембра 2019. године, Грета је на Самиту Уједињених нација у Њујорку, пред стотинама 

светских политичких лидера, одржала емотивни говор посвећен климатским променама. Говор 

је постао познат по реченици Како се усуђујете? (How dare you?!). Грета је том приликом 

критиковала светске лидере због незаинтересованости да се суоче са еколошком кризом, као и 

због чињенице да постављају профит и економску моћ изнад интереса живота становника 

планете. Закључујући да је окупљање највећих светских државника на Самиту пропуштена при- 



 

лика за решавање важних еколошких проблема, а обећања о контроли емисије штетних материја 

неодржива, Грета се присутним политичарима обратила на следећи начин:   

     „Све је ово погрешно. Не би требало да сам овде. Требало би да се вратим у школу, на другу 

страну океана. Па ипак, сви ви за нас младе представљате наду. Како се усуђујете?! Украли сте 

моје снове и моје детињство својим празним речима! А ипак сам једна од срећника. Људи пате. 

Људи умиру. Читави екосистеми се урушавају. Налазимо се на почетку масовног изумирања, а 

све о чему ви можете да разговарате су новац и бајке о вечном економском расту. Како се 

усуђујете?! 

     Наука је више од тридесет година кристално јасна. Како се усуђујете да и даље скрећете 

поглед и дођете овде говорећи да радите довољно, када још увек нигде на видику не нудите 

потребну политику и решења? 

     Говорите да нас чујете и да разумете хитност ситуације. Али, колико год да сам тужна и бесна, 

не желим да поверујем у то. Уколико бисте заиста разумели ситуацију, а и даље наставили ништа 

да не чините, били бисте зли. И зато одбијам да верујем. […]  

     Али, млади почињу да схватају вашу издају. Очи свих будућих генерација упрте су у вас. А 

ако одлучите да нас изневерите, поручујем вам: Никада вам нећемо опростити! 

     Нећемо вам дозволити да се извучете са овим. Управо овде, управо сада је место где 

подвлачимо црту. Свет се буди. А промена долази, свиђало се то вама или не. 

     Хвала.“ 

(Извор: https://www.usatoday.com/story/news/2019/09/23/greta-thunberg-tells-un-summit-youth-not-forgive-climate-

inaction/2421335001/) 

 

   
(Извор: Youtube Printscreen) 

 

Питања за дискусију: 

     Говор Грете Тунберг изазвао је снажну реакцију јавности у целом свету. О садржини њеног 

https://www.usatoday.com/story/news/2019/09/23/greta-thunberg-tells-un-summit-youth-not-forgive-climate-inaction/2421335001/
https://www.usatoday.com/story/news/2019/09/23/greta-thunberg-tells-un-summit-youth-not-forgive-climate-inaction/2421335001/


 

говора и њеном активизму говорили су и писали не само медији, већ и светски лидери, од којих 

је јавност очекивала реакцију. Тадашњи председник САД, Доналд Трамп, на свом Твитер 

профилу активисткињу Грету Тунберг описао је као „веома срећну девојчицу, коју чека светла 

и лепа будућност”. 

     Председник Русије Владимир Путин, о говору Грете Тунберг говорио је на пленарној сесији 

Руске енергетске недеље. Путин је истакао да је „то што млади људи, тинејџери, скрећу пажњу 

на актуелне проблеме данашњице, укључујући и еколошке проблеме, веома добро“ и да их треба 

подржати, али и осудити, уколико их „неко користи за своје интересе”. Према Путиновом 

мишљењу, Грети нико није објаснио да је „савремени свет сложен и разноврстан, да се брзо 

развија и да људи у Африци или у многим азијским земљама желе да живе на истом нивоу 

благостања на којем се живи у Шведској.” Председник Путин је свој одговор завршио 

запажањем да треба подржати идеје развоја обновљивих извора енергије, али да треба поћи од 

реалних чињеница. 

(Извор: https://rs.rbth.com/zivot/87386-putin-greti-turnberg-neko-nije-objasnio ) 

     Какво је ваше мишљење о јавној реакцији председника Доналда Трампа на говор Грете 

Тунберг? Из које позиције наступа председник Трамп? Зашто на тај начин демонстрира своју 

моћ? Процените одговор председника Путина. На који начин се из понашања високих државника 

у јавном дискурсу може проценити њихов однос према слободи говора грађана?  

     Истражите на који начин је Грета Тунберг успела да дође до говорнице Уједињених нација. 

У којој мери се поштује право слободе говора у држави из које она долази? На који начин 

друштво у којем одрастамо и живимо обликује наш однос према слободи изражавања? Зашто је 

важно да јавно говоримо о значајним друштвеним темама?  

     Размотрите значење синтагме „друштвена одговорност“. У каквом су односу слобода говора 

и друштвена одговорност? Због чега је важно да се признати стручњаци из области значајних за 

живот свих грађана (здравство, просвета, право, екологија, економија и др.), у медијима обраћају 

друштвено одговорно и независно, слободно изражавајући своје стручно мишљење, засновано 

на научним чињеницама? 

 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. 
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