
Appell  

Me unge i dag har grunn til å være takknemlige for den innsatsen mange gjorde 

under andre verdenskrig, mange ga livet sitt for at vi skulle få leve et liv i frihet. 

Det livet vi kjenner til i dag er et resultat av den innsatsen. 

Me får i dag heile verden inn i stova kvar dag gjennom sosiale media, avisar og 

nyhetar. Me vett at framtida for menneskene på jorda er avhengig av kvaslags 

valg me tege. Det å få vokse opp i et trygt, fritt og demokratisk land er ingen 

selvfølge. Me må ta vare på de mulighetene dette gjer oss, og samtidig hjelpe 

til så godt me kan for andre i verden. 

Alle barn og unge har rett på et liv uten krig og elendighet, og me har 

muligheten til å påvirke det med okka valg. 

Me som er unge i dag i Norge har lært om FN, menneskerettigheter og 

barnekonvensjonen. Dei reglene om at alle i verden har rett på mat, klær, et 

sted å bo og skole er veldig viktig. Alle mennesker er født frie og med samme 

menneskeverd. Me vett at ikke alle får oppleve dette. Me må fortsetta med 

den jobben me gjør me å bry okke, å delta i arbeidet rundt detta 

Som unge i dag er vi au opptatt av verdens framtid, den er avhengig av at vi tar 

klima- og miljøutfordringene på alvor.  

I okka del av verden får vi oppleve fred og frihet for den enkelte, men andre 

deler av verden er prega av krig og konflikter. Mange mennesker er på flukt i 

dag og har det langt ifrå så godt som okke 

Som unge i Norge kan vi bidra til å videreføre den arven vi har fått, ved å passe 

på at alle i okka nærmiljø har det bra, me må ta vare på kvarandre og gjør alt 

for at vår skole er en god plass å vær for alle sammen.  

Me må ta vare på demokratiet me har, bry okke og være engasjerte, respektere 

og ta vare på hverandre. Både lokalt og globalt. 

Me som er unge i dag må videreføre den arven vi har fått og bli gode 

verdensborgere. Vi må ta vare på kloden okka og alle rundt okke.  

 

 


