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14. oktober var det 70 år siden FN-sambandet ble stiftet, og dette ble feiret med en høytidelig 

mottakelse på Nobels fredssenter 13. oktober.  

 

FN-sambandet er en viktig pådriver for 

nasjonalt engasjement og et mer 

handlekraftig FN, sa utenriksminister 

Børge Brende i sin hilsningstale.  Han 

fortsatte med å si at vi trenger mer FN for 

å løse de store globale utfordringene, og 

det er få land som støtter FN mer enn 

Norge, ikke minst med 70 år i 

opplysningens tjeneste med å spre denne 

kunnskapen over hele landet.  

 

-«Folkeopplysningen som FN-sambandet 

bedriver er den viktigste oppgaven.  

Verden rykker hele tiden nærmere norske 

klasserom, og definerer hva våre 

ungdommer er opptatt av.  FN-

sambandet er landsdekkende med seks 

distriktskontorer og opplever heldigvis økt 

etterspørsel etter sine tilbud», sa FN-

sambandets styreleder Trine Lise Sundnes i sin åpningstale. Hun la også vekt på det samme 

som Børge Brende om at FN nå er mer relevant enn noen gang.  

 

Et høydepunkt under mottagelsen på Nobelsenteret var møtet mellom gamle og unge FN-

aktivister.  Thorvald Stoltenberg og Ingrid Eide var aktive i FN-sambandets 

ungdomsavdelingen på 50-tallet. De var unge og hadde nettopp opplevd en stor krig. De var 

overbevist om at alle organisasjoner som jobbet for at dette ikke skulle skje igjen, var en 

veldig god sak å engasjere seg i.  De møtte Sidra Yousaf og Leon Bafondoko, to bloggere fra 

dagens ungdomspanel i FN-sambandet. Leon svarte åpent om ungdommens engasjement i 

dag. De fleste har ikke opplevd noen krig, men samtidig har de fått hele verden mye nærmere 

innpå seg og det er lett å la seg engasjere.  – «Kanskje en av oss blant dagens ungdom har 

løsningen på klimautfordringene. Det høres kanskje naivt ut, men vi må ha håp», sa Sidra. – 

«Ikke vær redd for å være naive, gjennom naivitet kan man oppnå mye», oppfordret Thorvald. 



 

 

 

Utdanningsforbundets og UNESCO-kommisjonens styreleder Tora Aasland hadde også en 

hilsen og et innlegg til FN-sambandet. Og etter litt mingling og spising ble mottagelsen 

avsluttet av bandet Bretton Woods.  Et Country & Western band som lager tekster om FN, 

bistandsarbeid og feltarbeid.  Veldig morsomt og virtuost musikalsk utført.  

 

En verdig markering av et viktig jubileum.  

 

 

 

 


