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Шведска оперска певачица Малена Ернман, мајка активисткиње за борбу против
климатских промена Грете Тунберг, написала је у књизи "Наша кућа у пламену: Сцене
породице и планете у кризи" да је њеној ћерки својевремено дијагностификован
аутизам, као и поремећај у исхрани. Активизам је девојчици, рекла је Ернман, помогао да
превазиђе поремећај који је имала.

  

  

Ернман је у књизи, иза које су стали и коју су писали сви чланови породице Тунберг,
навела да су се она и њен муж Сванте Тунберг, глумац, борили да се изборе са
ћеркином тишином и одбијањем да једе било шта осим мале количине пиринча, авакода и
њока.

  

"Нестајала је у некаквој тами. Престала је да свира клавир. Престала је да се смеје.
Престала је да прича. И престала је да једе", написала је мајка.

  

Грета је за два месеца изгубила 10 килограма, због чега је примљена у болницу. Када се
вратила у школу доживела је малтретирање од стране вршњака, који су мислили да је
сама крива за то што јој се дешава. Пошто се опоравила и делимично повратила тежину,
психијатри су девојчици дијагностификовали високо-функционални аутизам, познат и
као Аспергеров синдром, као и опсесивно-компулсивни поремећај.

  

Мајка каже да је прекретница у животу Грете Тунберг био један школски час када су
гледали филм о загађењу океана и острву од пластике које се формирало у Тихом
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океану. И док је она после одгледаног филма била опхрвана бригом, остали ученици су
били заокупљени утисцима са пута које је препричавала наставница.

  

"Грета није могла да се помири са оним што је управо видела. Као да је могла да види
емисију угљен диоксида голим очима", казала је Ерман.

  

Свој први штрајк Грета је започела 2018. године испред канцеларије шведског
премијера. Одбила је молбу оца да прекине штрајк и врати се кући, али је прихватила
понуду једног активисте Гринписа да проба веганске тајландске нудле.

  

"Узела је мали залогај. Па још један. Нико није реаговао на то што се дешава. Зашто би?
Грета је наставила да једе. Не само неколико залогаја, већ је појела целу порцију",
испричала је мајка младе активисткиње. 
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