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 Амерички председник Доналд Трамп обрушио се данас на шведску активисткињу Грету
Тунберг, називајући смешним то што је "Тајм" изабрао за личност године.

  
  

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old
fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019    

 - Грета би морала да поради на свом проблему контроле беса, а онда с пријатељем да
погледа добар стари филм написао је Трамп на Твитеру, додајући: "Опусти се , Грета,
опусти се!".

  

Шведска активискиња је убрзо реаговала на ову Трампову објаву, објавивши такође на
Твитеру: "Имам Аспергеров синдром што значи да сам понекада мало другачија од
нормалног. И, имајући у виду дате околности, бити другачији је супермоћ".

  

Ово није први пут да Трамп изражава незадовољство јер, како примећује АП, његов
утицај није признат.

  

Трамп је 2015. године је немачку канцеларку Ангелу Меркел, када је проглашена за
личност године, напао да "уништава Немачку". Те године, и Трамп је био један од
кандидата за личност године.

  

И бразилски председник Жаир Болсонаро је у уторак критиковао шведску тинејџерку,
назвавши је "дериштем" (пиралха на португалском).

  

Тунбергова је на то одреаговала исто као и на Трампа, па је на Твитеру, на ком има више
од три милиона пратилаца, изменила део који се односи на њене личне податке,
уписавши "пиралха".
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Амерички часопис "Тајм" прогласио је Грету Тунберг за личност године због њеног
залагања у борби против климатских промена.

  

Тунбергова, која у јануару пуни 17. година, позвала је на хитну акцију како би се решила
светска климатска криза.

  

Млада активисткиња започела је глобални покрет за борбу против климатских промена
у августу прошле године, када је почела да изостаје из школе и протестује испред
шведског парламента с транспарентом на којем је писало "Школски штрајк за климу".

  

Од тада, она се обратила шефовима држава у УН, срела с папом Фрањом, сукобила с
председником САД Доналдом Трампом и инспирисала четири милиона људи да јој се
придружи у протестима против климатских промена 20. септембра 2019. године,
највећим климатским демонстрацијама у историји.

  

- Желим да паничите. Желим да осећате страх који ја осећам сваки дан. И онда желим
да делујете - рекла је Грета Тунберг у јануару прошле године на годишњој конвенцији
извршних директора и светских лидера на Светском економском форуму у Давосу.

  

Канадска песникиња и списатељица Маргарет Атвуд упоредила ју је са Јованком
Орлеанком, а лексикографи у речнику Колинс назвали су пионирску идеју Тунберг
"климатски штрајк", речју године.

  

Тунбергоа, иначе, болује од Аспергеровог синдрома, што значи да не функционише по
истом емотивном регистру многи људи с којима се сусреће.

  

(Танјуг)
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