
Kjære alle sammen! 

 Det er lett å bli motløs når vi scroller nedover en nettside for å sjekke dagens 

nyheter. Kriser i demokratiet, klimakrise, global pandemi, flyktningkrise, krig og 

terrorhandlinger. Men har dere tenkt over at vi faktisk ikke har hatt noen 

krigshandlinger mellom stormaktene i verden på 77 år? Målet med opprettelsen av 

FN i 1945 var å unngå fremtidige krigshandlinger. Vi vet ikke hvordan verden 

hadde sett ut uten FN, men gjennom FN møtes alle verdens land for å komme frem 

til løsninger på verdens utfordringer.  

Samtidig ser vi i dag mange eksempler på at det internasjonale samarbeidet er 

under press. Stadig flere land søker løsninger for seg selv framfor å stake ut en 

felles kurs. Vi ser eksempler på statsledere som innskrenker rettighetene til 

befolkningen, eller som lar alvorlige menneskerettighetsbrudd skje i eget land. 

Samarbeid på tvers av landegrenser trengs hvis vi skal nå vår felles visjon om en 

tryggere, mer rettferdig og bærekraftig verden.  

Vi er nå inne i det som kalles «Handlingens tiår». Handlingens tiår er tiåret hvor vi 

skal nå FNs bærekrafts mål. 17 mål som skal gi verden en ny og mer rettferdig 

kurs. Der klimaendringene skal tas på alvor, verdensøkonomien skal bli 

rettferdigere, der vi skal sette søkelys på likestilling og ikke-diskriminering og 

landene skal samarbeide for å få det til. Heldigvis har de oss ungdommer til å 

hjelpe oss med dette.  

For til tross for alt det negative vi ser i nyhetene hver dag, ser vi en spire av håp. Vi 

som er ungdommer i dag, gir en enorm fremtidsoptimisme. Vi sier ifra når urett 

skjer. Vi streiker fordi voksne ikke gjør nok for klima. Vi protesterer i gatene eller 

sier ifra i sosiale media når andre opplever rasisme. Det er mange ferske eksempler 

som viser at det er de unge som nå står opp for rettferdighet og fred.  

Fortsett denne kampen! Vær den som fortsetter å kreve og vær den stemmen som 

ikke slutter å si ifra når urett skjer. Verden trenger oss! 

 I dag feirer vi FN-dagen og at det er 77 år siden FN ble opprettet. Det fortjener en 

skikkelig markering!  

Takk for at dere er med. Sammen kan vi endre verden. Gratulerer med dagen! 


