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Man kan
ikke spise penge

B

osse har været en del af Greenpeace i cirka
30 år. “Det, der fik mig til at føle, at nu er
det tid til at støtte Greenpeace var atomprøvesprængningerne ved Mururoa og Fangataufa.
Jeg så Rainbow Warrior åbne verdens øjne for det,
der skete, og Frankrigs respons var at sprænge
Greenpeaces skib i luften. Det var dråben”, siger
Bosse.
Bosse arbejdede som lærer i Örebro i Sverige i
1980’erne og 1990’erne. På det tidspunkt var der i
Greenpeace noget, der hed “Greenkids”, som Bosse og hans studerende engagerede sig i. De skrev
lange breve til politikere og virksomheder. De
modtog ofte svar, men var ikke altid tilfredse med
det, de læste. Sulten efter retfærdighed begyndte
at vokse hos Bosse og hans elever. Drøftelserne var
livlige, forpligtelsen steg og de bæredygtige løsninger blev søgt. De var blevet en del af en bevægelse.
På billedet læser Bosse en artikel i Greenpeace
Magasin fra 1994.
“Dengang og nu opnår vi resultater, når vi mødes
om et fælles mål. Vi skal hjælpes ad, så vi ikke

saver den gren af, vi sidder på. Jorden har ikke
brug for mennesket, men mennesket har brug for
jorden. Mange føler måske, at de ikke har så
meget at testamentere, men aldrig har betydningen af “mange bække små” været mere relevant.
Det er i nuet, at vi skal tænke på naturen og planetens fremtid. Jeg synes, flere burde overveje at
skrive et bidrag ind i deres testamente – stort eller
lille, det gør en forskel”. Bosse afslutter med
Cree-folkets profeti: “Først når det sidste træ er
fældet, den sidste flod forgiftet, den sidste fisk fanget, vil mennesket indse, at man ikke kan spise
penge”.

Vil du være med til at sikre kampen for
en sund planet, også i fremtiden?
Besøg: greenpeace.dk/testamente
Har du spørgsmål om testamente?
Så kontakt os gerne på 33 93 53 44 eller
info.dk@greenpeace.org
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