Appell ved barneskoler som feirer FN-dagen 2021

Kjære alle sammen.
Gratulerer med dagen!
I dag er det FN-dagen, og det betyr at det er FN sin bursdag. På denne dagen for 76 år
siden møtte ledere fra mange land hverandre for å passe på at det skal være trygghet
og frihet for alle mennesker i hele verden. De tenkte at hvis landene samarbeider, så
blir verden et enda bedre sted å leve. I dag er nesten alle landene i verden med i FN,
og de jobber for dette hver eneste dag.
Selv om landene samarbeider, er det fortsatt mange barn som må jobbe i stedet for å
gå på skolen, som dere. Det er krig i noen land, og mange familier må derfor flykte fra
hjemmene sine fordi det ikke er trykt for dem å bo der de bor. Noen av disse familiene
kommer til Norge, og kanskje kjenner du noen som har flyktet fra sine hjem.
Ingen skal trenge å flykte fra der de bor. Alle barn skal få leve i frihet, få nok mat og
drikke og få gå på skolen for å lære seg å lese og skrive. Derfor jobber FN for akkurat
dette. FN ønsker at alle skal få en god utdanning, at ingen skal være sultne eller
fattige. De jobber for at alle skal få rent drikkevann, og for at klimaet og naturen med
alle dyr og planter skal ha det bra.
Også barn og unge kan gjøre verden til et bedre sted. For tre år siden var det ei svensk
jente som nektet å gå på skolen, og hun lagde skolestreik fordi hun mente de voksne
ikke jobbet godt nok for å ta vare på naturen og klimaet. Etter kort tid streiket barn og
ungdom over hele verden for natur og klima. Jenta, som heter Greta, ble fort kjent for
mange. Hun snakket til og med i FN til alle verdens ledere om hva de må gjøre for å
redde klimaet. Det viser at barn kan gjøre en stor forskjell!
Derfor er det viktig at alle barn bruker stemmene sine. Si ifra når dere ser noe som
ikke er greit! Rop ut når dere opplever urettferdighet! Verden trenger det! Verden
trenger dere!
Takk for at dere er med, og for at dere gjør verden til et bedre sted! Gratulerer med
FN-dagen!

