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Hånet mot Greta Thunberg bekräftar

debattens totala urspårning
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DN 17/4 2019. Det är inte förbjudet att invända mot
Greta Thunberg. Men den vrede och bitterhet som
riktas mot henne är obegriplig.

Det är i sanning en resa hon är ute på, den 16-åriga
klimataktivisten Greta Thunberg. På tisdagen talade hon inför
EU-parlamentet i Strasbourg och hade också ett separat möte
med talmannen Antonio Tajani. Dagen därpå, den 17 april, är det
dags att träffa påven Franciskus i Rom.

Det är bara några dagar sedan Thunberg fick den norska
stiftelsen Fritt ords yttrandefrihetspris på 500.000 norska
kronor. Samtidigt tillkännagavs att hon utsetts till årets europé
av organisationen Svenska Europarörelsen. 

Utmärkelserna är de senaste i en lång rad tunga
hedersbetygelser. Bland annat har hon av Time Magazine utsetts
till en av världens 25 mest inflytelserika tonåringar. Hon har
nominerats till Nobels fredspris, hon träffar världsledare och
samlar tiotusentals människor för klimatdemonstrationer när
hon besöker europeiska storstäder.
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Greta Thunberg gör också en annan resa. I framför allt
sociala medier föraktas och hånas hon fortfarande på ett sätt som
hade varit grovt ovärdigt till och med om det hade riktats mot en
50-årig storexportör av dödskallemärkta miljögifter.

Men även andra aktörer svingar mot henne med ett raseri som är
svårbegripligt. På Göteborgs-Postens ledarsida har det talats om
”ett ohälsosamt hyllande av ett barn” och ”att knuffa barn
framför sig i debatten är att idka utpressning mot
meningsmotståndare”. En moderat kommunpolitiker som tycks
ha ett särskilt horn i sidan till Thunberg har skrivit att hon ”gick
all in fascist”. 

Andra etablerade debattörer har regelbundet försökt förmedla
bilden av henne som viljelöst offer, lyft fram hennes diagnoser
och antytt att hon styrs och utnyttjas av ett välsmort pr-nätverk.

Det är begripligt att ett mediefenomen som hon skapar
nyfikenhet och också misstänksamhet. Att vilja gå mot strömmen
och punktera uppblåsta sanningar är ofta sunt. Men de uttryck
som kritiken tagit just i fallet Greta Thunberg saknar alla
proportioner. 

För några år sedan hade en 16-årings engagemang för miljön inte
väckt denna vrede hos vuxna människor. Alla hade förstås inte
hållit med henne, men vi hade sluppit de massiva dreven av
förakt. Snarare hade det väl även hos dem som inte
sympatiserade med henne funnits en reflex att inte kasta fler
stenar mot den som angreps så hätskt.

Om en 16-årig miljöaktivist

anses stå på fiendesidan är

alla medel tillåtna för att

smutsa ner henne.

Vad är det Greta Thunberg gör som är så provocerande? Vilket är
hennes budskap? Vad kräver hon att vi ska göra – skänka bort
våra bilar, lägenheter och pengar, klä oss i miljövänlig säck och
återvinningsbar aska och inleda revolutionen? Då hade man
kunnat förstå känslan av vrede och hot.

I stället är reaktionerna mot Greta Thunberg signifikativa
för ”kulturkriget”. Hon ses som något betydligt större och mer
symbolladdat än en tonåring som engagerat sig för klimatet. Hon
kopplas ihop med Fienden, en ohelig allians av allehanda
fenomen som anses stå ”till vänster” och utgöra ett existentiellt
hot mot allt vad nation, tradition och trygghet heter. 

Exakt vem Fienden är beror på vem som uttalar sig, men ofta är
det en, eller mycket gärna flera, av komponenterna pk-
etablissemanget, ”godhetssignalerare”, traditionella medier
(”fake news”), ”globalister”, invandringsförespråkare... Epitet
som visat sig vara så användbara när det gäller att polarisera och
skapa motsättningar i samhället. 



Om en 16-årig miljöaktivist anses stå på fiendesidan är alla
medel tillåtna för att smutsa ner henne. 

Man måste verkligen inte köpa allt som Greta Thunberg säger.
Det finns inget förbud mot att gå i polemik med henne och
bemöta hennes åsikter i öppen debatt. Hon har trots sin ungdom
blivit en makthavare och ett upphaussat mediefenomen, och
sådana ska tåla granskning och ifrågasättande.

Men den där vreden hos vuxna människor, bitterheten,
oförmågan att se vilka man ylar med när man slänger ur sig
ytterligare en elakhet mot Greta Thunberg – den är obegriplig
och mycket typisk för vår tid.
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