
 

Voorbeelden van bio’s over dezelfde persoon (Greta Thunberg) 

 

 

Bron: WikiKids, https://wikikids.nl/Greta_Thunberg 

 

Greta Thunberg is een Zweedse klimaatactiviste. Ze is geboren op 3 januari 2003 in Stockholm en 

raakte bekend door dat ze elke dag staakte van de zomervakantie tot de Zweedse verkiezingen bij 

het Zweeds Parlement met haar actie 'Zweden voor klimaat'. Nu de verkiezingen zijn geweest staakt 

ze alleen nog elke vrijdag. Haar moeder is Malena Ernman en haar vader Svante Thunberg. Toevallig 

is dat haar grootvader de Nobelprijs voor de scheikunde had gewonnen met zijn onderzoek naar het 

broeikaseffect. Al toen ze klein was vond ze milieu en wetenschap heel interessant. Ze zat ook in haar 

kindertijd in een depressie en weigerde met hun te praten als ze niet zouden stoppen met vliegen. 

Daardoor heeft haar moeder haar hele carrière moeten stoppen voor haar bekend. Ze is nog 

geregeld op bekende congressen en klimaattoppen zoals het World Economic Forum en de 

Klimaattop van 2018 in Polen. Thunberg is gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. 
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Wie is het 16-jarige klimaatmeisje met de lange vlechten en priemende ogen dat zo veel reacties 

oproept? Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg komt uit een familie van bekende Zweden. Haar 

vader Svante is – net als haar opa – acteur. Haar moeder, Malena Ernman, is een internationaal 

succesvolle operazangeres. Zij vertegenwoordigde Zweden tien jaar geleden op het Eurovisie 

Songfestival. 

Greta is open over het feit dat ze het syndroom van Asperger heeft, een vorm van autisme, en nog 

een paar andere diagnosen. Die aandoeningen (een obsessieve-compulsieve stoornis en selectief 

mutisme) maken dat zij dingen zwart-wit ziet. En dat ze zich obsessief vastbijt in het issue dat haar 

het meest aan het hart gaat: klimaatverandering. Een onderwerp dat een van haar voorvaderen, 

Nobelprijswinnaar Svante Arrhenius, mede op de kaart heeft gezet. De scheikundige berekende eind 

negentiende eeuw als eerste hoe CO2 een broeikaseffect veroorzaakt. 

Toen Greta jaren geleden op school over het broeikaseffect hoorde, raakte ze daar zo van in de war 

dat ze langzaam afgleed in een depressie. ,,Ik leerde dat klimaatverandering ons bestaan bedreigt. En 

toch gaat iedereen maar door alsof er niks aan de hand is. Als ons leven wordt bedreigd, moeten we 

stoppen met uitstoten van broeikasgassen. Zo simpel is dat, voor mij’’, zegt ze daarover. 
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Hoe ontroerend ze soms ook lijkt, Greta Thunberg komt vooral eigenaardig over. Zelfs haar meest 

fanatieke fans kunnen daar niet omheen. Maar, zeggen ze dan, onze grote voorgangster heeft 

Asperger, dat maakt haar juist zo bijzonder en geniaal! Daardoor beleeft ze het lijden van de aarde zo 

intens! Geniaal is ze in zekere zin ook, als je ziet hoe ze zonder zichtbare emotie en zonder haperen 

wereldleiders en parlementen toespreekt, al zegt ze altijd hetzelfde. Dat ze altijd zo ouderwets is 

gekleed, met lange vlechten en bijna altijd hetzelfde gebreide mutsje op, kan ook te maken hebben 

met haar psychiatrische achtergrond. 
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