Den 6. desember i FN-sambandets lokaler i Oslo ble det holdt et lite seminar om FN
resolusjon 2250 – Youth, Peace & Security.
Den ble lansert 15. desember 2015 og den er bindende for alle medlemsland. Les mer
her: Resolusjon 2250
Noëlla Richard fra UNDP Youth Global Programme ga oss først litt bakgrunnsmateriale.
Det er over 600 millioner ungdom som lever i konflinktområder. Unge menn mellom 15
og 29 år topper listen over flest drepte og unge jenter er mest utsatt for vold, voldtekter
og trakassering.
Resolusjon 2250 er som lillebror/søster til Resolusjon 1325 – Kvinner, fred og sikkerhet,
som kom for 17 år siden.
Resolusjon 2250 har 5 søyler:
Deltakelse, beskyttelse, forebygging, partnerskap og reintegrasjon (av og for ungdom).
Den ble gjennomført og stemt inn som resolusjon takket være
sivilsamfunnorganisasjoner og ungdsomsorganisasjoner fra hele verden. Resolusjonen
knytter seg også opp mot punkt 16 i Bærekraftsmålene (Fred og sikkerhet) og er
dermed med på agenda 2030. Youth4peace.info er en informasjonsportal hvor man kan
få vite mye mer.
Så var det en paneldiskusjon med Tobias Lund, Rødt ungdom, Sebastian Otterhals, Unge
Høyre, Rode Magrethe Otterhals, LNU og Beathe Øgård, SAIH – Studentenes og
Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. Ordstyrer her var Endre Stiansen fra UNDPs
Norgeskontor.
Selv om det helt klart var uenighet mellom ungdomspartiene, mente de alle at Norge
burde være ledende i dette arbeidet siden vi er regnet som en Fredsnasjon. Og i første
omgang ville organisasjonene spre ordet, synliggjøre resolusjonen og vise til hvor
bindende den også er for Norge. Alle var også enige om at utdanning både hjemme og i
landene det er snakk om må høyt prioriteres. Og ungdomspartiene skulle ta med
oppover i partiet at denne typen arbeid trenger ikke bare gode diskusjoner i alle ledd,
men penger som følger med slik at det også kan bli handling.
Det var mye flott som ble nevnt av alle og de mente at vi først og fremst må endre vår
holdning til ungdom. Ungdom er ikke alltid et problem vi må løse men må være en del av
løsningen. Ha påvirkningskraft og medvirkning i beslutninger som gjelder ungdom.
Rødt åpnet med å ønske stemmerett for 16 åringer… Litt trivia: I dag er 2 % av alle
parlamentarikere i verden under 30 år. Her havner Norge høyt på listen heldigvis i dag.
Vi har noen flotte engasjerte ungdom i politikken og i organisasjonene og her skal det
nok stilles krav til handling til våre politikere.

