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 Bosse har vært med i Greenpeace i  omtrent 
30 år. “Det som fikk meg til å føle at 
det var på tide å støtte Greenpeace, 

var atomprøvesprengningene ved Mururoa og 
 Fangataufa. Rainbow Warrior fikk rettet verdens 
 opp merksomhet mot det som skjedde, og Frank
rikes reaksjon var å sprenge Greenpeace sitt skip i 
lufta. Det var den siste dråpen”, sier Bosse. 
 
På åtti og nittitallet jobbet Bosse som lærer i 
Örebro i Sverige. På denne tiden var det en under
avdeling av Greenpeace som het Greenkids, og 
Bosse og elevene involverte seg der.

De skrev lange brev til både politikere og 
 bedrifter. De fikk ofte svar, men dessverre var 
svarene lite tilfredsstillende. Rettferdighetssansen 
begynte å vokse hos Bosse og elevene. Diskusjo
nene var heftige, engasjementet steg og miljø
vennlige løsninger ble funnet. De var blitt med i 
en bevegelse. På bilde kan du se Bosse som leser 
en artikkel i Greenpeace Magasin fra denne tiden. 
 
“Da som nå oppnåes resultater når vi jobber 
sammen mot et felles mål. Vi må hjelpe hverandre 

hvis vi skal unngå å sage av grenen vi sitter på. 
Jorden klarer seg fint uten mennesker, men men
neskene greier seg ikke uten jorden. Det er sikkert 
en del som føler at de ikke har noe å testamentere 
bort, men aldri har uttrykket ‘mange bekker små’ 
vært mer relevant. Tenk på naturen og planetens 
fremtid i dag. Jeg synes flere burde vurdere å 
tilgodese Greenpeace i sitt testament – stort eller 
lite bidrag, alt hjelper”. Bosse avslutter intervjuet 
med Creefolkets profeti: “Først når det siste treet 
er felt, den siste elven forgiftet og den siste fisken 
fisket, først da vil mennesket innse at man ikke 
kan spise penger”.

Man kan  
ikke spise penger
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Bidra til å skape en trygg planet  
i dag – og for fremtiden
Besøk https://www.greenpeace.org/norway

Har du spørsmål om  
testamentariske gaver?
Kontakt oss gjerne på 22 20 51 01  
eller info.no@greenpeace.org
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