Appell ved ungdomsskoler og videregående skoler som feirer FN-dagen 2021
Kjære alle sammen.
Gratulerer med FN-dagen!
For 76 år siden ble FN opprettet. Målet med FN var å sikre fred og sikkerhet for
mennesker i hele verden. Tanken var at dersom land samarbeider, så kriger de ikke
med hverandre, og verden går en fredeligere fremtid i møte. Vi vet ikke hvordan
verden hadde sett uten FN, men helt siden oppstarten i 1945, har FN vært den
viktigste arenaen hvor verdens land kan møte hverandre for å løse store
internasjonale spørsmål.
Likevel er det krig og konflikt en rekke steder i verden i dag, og mange mennesker er
drevet på flukt fra sine hjem. I noen land ser vi også at utviklingen går i feil retning,
og at mennesker mister flere rettigheter som de tidligere hadde. Klimaendringene går
også raskere enn man tidligere har trodd. Derfor er internasjonalt samarbeid helt
nødvendig. Vi trenger at landene jobber sammen for at å finne gode løsninger. Derfor
har landene i FN laget bærekraftsmålene. Dette er 17 mål for hvordan verden i
framtida skal være. Ett mål er å utrydde sult. Andre viktige mål er god utdanning, å
stoppe klimaendringene og å sikre fred og rettferdighet.
For å nå alle disse målene er ikke FN nok. Verden trenger at mennesker over hele
verden går sammen om å skape endringer. Derfor er 2021 det internasjonale året for
fred og tillit. Det er for å minne oss om at tillit mellom land skaper fred, men det er
også for å minne oss om at tillit mellom mennesker er viktig. For det er nettopp
gjennom tillit til hverandre vi skaper vennskap, og gjennom vennskap vi skaper
forandring.
Hvem er det som skal ta over jorda, og trenger at forandring mot en bedre verden
skjer? Jo, det er ungdom! Vi ser at ungdom er langt mer utålmodige enn hva voksne
er, og krever raskere endringer. Det er ungdom som gjennomfører skolestreik for
klimaet. Det er ungdom som protesterer mot urettferdighet i sosiale medier. Det er
ungdom som går ut i gatene for noe de engasjerer seg i. Ungdom er framtida. Dere er
framtida! Derfor er det viktig at dere bruker stemmene deres. Hev stemmen når dere
ser urett! Rop 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!

