Rede von Greta Thunberg – Rede vor UN-Klimakonferenz 2018
Ik heet Greta Thunberg. Ik bün 15 Johr old un kaam ut Schweden.
Ik snack in’n Updraag van"Climate Justice Now".
Veel Lüüd glöövt, dat Schweden blot een lüttjet Land is un dat nich van
Bedüden weer, wat wi doont.
Ik hebb aver lehrt, dat man nie nich to lütt is um een groten Ünnerscheed
maken to könen.
Wenn een paar Kinner dat schaffen, Zeitungsöverschriften up de heele
Welt to kriegen, wieldat se eenfach nich na d´School gahn, denn stelln Se
sik mal vör, wat wi allens henkriegen köönt, wenn wi dat wirklich wullt.
Man üm dat to doon, mööt wi us Klortext snacken, egaal wo mal dat ok is.
Ji snackt blot daarum de heele Tied daarvan, dat de Wirtschaft wassen
deiht, wieldat ji bang sünd dat de Lü jo nich mehr lieden köönt.
Ji snackt jümmers blot daarvan wieter to maken mit de glieken schlechten
Ideen, de us in disse Bedröövtheid bracht hebbt.
Daarbi weer dat eenzig Vernünftige, de Noodbrems to trecken.
Ji sünd nich vullwussen genoog, um dat so uttodrücken.
Sülvst disse Last överlaaten ji us Kinner.
Mi geiht dat nich daarum, bekannt to ween.
Mi geiht dat üm Klimagerechtigkeit un een lebenswerten Planeten. Us
Zivilisation ward rupgahn för een lüttjen Koppel van Minschen, de
jümmers mehr Geld verdeenen wulln.
Us Biosphäre ward rupgahn, daarmit rieke Minschen in een Land as mien
in Luxus leven köönt. Dat is dat Lieden van een Bült, de för de Luxus van
een Paar betahlt.
2087 will ik mien 75. Geburstag fiern. Schall ik Kinner hebben, beleven se
disse Dag villicht mit mi tosamen.
Villicht fragen se mi nah jo.
Villicht fragen se mi, waarum wie nix maakt hebbt, as noch Tied weer.
Ji seggt, dat ji jo Kinner mehr leev hebben as allens anner, man gliektiedig
klauen ji ehr hör Tokunft för de Ogen weg.
Bit to de Tied an de ji anfangen jo up dat to besinnen, wat to doon is un
nich wat politisch mögelk is, ward dat kein Hapen geven.
Wi könnt disse Kris nich lösen, ohn se as Kris antosehn un to behanneln.
Wi mööt de fossilen Brennstoffen in de Eer laten.

Wi mööt us Blick up de Gerechtigheid lenken. Wenn dat nich mögelk is,
Lösen to finnen in dat System wat besteiht, schullen wi dat System an sick
ännern.
Wi sünd nich herkamen üm för Weltpolitkers daarum to bedeln, dat se sik
scheren.
Ji hebbt us in de Vergangenheid ignorert un ji wullt us weer ignoreren.
Us gahn bi Lütten de Utreden ut, us löpt de Tied ut!
Wi sünd hierherkomen, üm jo mittodelen, dat een Wannel kummt, egal of
ji dat wullt of nich. De wahrhaftig Macht höört de Minschen.
Besten Dank

