
ENGLISH TRANSLATION BELOW 
————————————————————————————————————————- 
Ik wil een toekomst 
Ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin 
Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht 
Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht 
En het kan anders, ik weet dat het kan 
Met geloof en een wil en een wet en een plan 
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook 
 

Dat is de tekst van een lied van zangeres Froukje dat begin dit jaar viraal ging.. 
 

Vandaag sta ik hier, omdat ik niet anders kan. 
 

Als jongere wil je je niet druk maken over gevaarlijke klimaatverandering.  
Maar ik heb geen keus.  
Wij hebben geen keus, want de waarheid is dat klimaatverandering onlosmakelijk verbonden is 
met onze toekomst. 
 

Jongeren hebben de toekomst, wordt vaak gezegd. 
Maar wat hebben we bitter weinig over die toekomst te zeggen. 
Beslissingen worden vaak vóór ons genomen. 
Ook de beslissingen die hier in de rechtbank worden genomen bepalen 

hoe de wereld van morgen er uit gaat zien. 
 

De vraag die in deze zaak steeds opnieuw wordt gesteld is: 
wie heeft welke verantwoordelijkheid? 

Soms lijkt het alsof mijn eigen verantwoordelijkheid gelijk is aan die van Shell. 
Shell stelt zelfs dat mijn verantwoordelijkheid groter is dan die van Shell 
Shell een wereldwijd opererend miljardenbedrijf. 
 

Maar ik dóe al mee, ik doé al mijn best. 
 

En ik heb niet dezelfde toegang tot overheden, investeerders en lobby-organisaties. 
Wij jongeren hebben dat alles niet. 
 

Wat we wél hebben is een enorm besef van urgentie, van haast, van nu of nooit. 
Dáárom zij we overal op de wereld massaal de straat op gegaan. 
En door Corona is ook dát steeds moeilijker geworden. 
 

Nu is het moment. 
De beslissingen en daden in dit decennium bepalen onze toekomst. 
En die toekomst ziet er een stuk rooskleuriger uit als Shell écht mee gaat doen. 
Een leefbare wereld in de toekomst is afhankelijk van het beleid van Shell vandaag. 
 

Ik sta hier namens die miljoenen jongeren die in Nederland, in Europa en overal op de wereld 
zij aan zij stonden tijdens de klimaatstakingen. 
 
Namens de kinderen die nog niet zijn geboren. Zodat wij een toekomst hebben om naar uit te 
kijken. Om blij van te worden, om trots op te zijn. 



 

Ik sta hier zodat we een toekomst hébben. 
 
Dank u wel. 
——————————————————————————————————————————— 
I want a future 
I want a child, I want a career, a garden, a family 
I want to be able to breathe the clean air 
But the rich that flee, they book a flight 
And change is possible, I know it is 
With faith and will and law and a plan 
I want a future, and I know you want it too 
 
This is a song by Fraukje Veenstra that went viral at the beginning of this year 
 
Today I am here since I have no choice. 
 
As a young person, you don't want to worry about dangerous climate change. 
But I have no choice 
We have no choice, because climate change is inseparable from our future 
 
Young people are the future, it is often said. 
But we have very little to say about that future. 
Decisions are often made for us. 
The decisions that are made here in court, too, determine 
what tomorrow's world will look like. 
 
The question that is asked time and again in this court case is this: 
who has what responsibility? 
Sometimes it seems as if my own responsibility is the same as Shell's. 
Shell even states, that my responsibility is greater than Shell's. 
Shell is a billion dollar global company. 
 
But I'm already participating, I'm doing the best I can. 
 
I don't have the same access to governments, investors and lobby organizations. 
We young people don't have all that. 
 
What we do have is an enormous sense of urgency, of haste, of now or never. 
That is why we took to the streets en masse all over the world. 
But because of Corona this, also, has become more and more difficult. 
 
Now is the time. 
The decisions and actions in this decade determine our future. 
And that future will look a lot brighter if Shell really starts to participate. 
A liveable world in the future depends on Shell's policies today. 
 
I stand here on behalf of those millions of young people who stood side by side during the 
climate strikes in the Netherlands, Europe and all over the world. 



 
On behalf of the children who have not yet been born. So that we have a future to look forward 
to. To be happy, to be proud of. 
 
I stand here so that we have a future. 
 
Thank you very much. 
 


