
     FN-dagen/FN 75 år  
 
Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum, FN är enligt många i vårt land 
en idag oumbärlig världsorganisation. Under 2000-talet har världen på många sätt blivit 
betydligt bättre, men samtidigt kan vi se en del nya konflikter och attacker inte minst mot 
de Mänskliga Rättigheterna. Vi ser även att klimathotet blir mera akut och samtidigt 
drabbas nu världen av det förödande Corona-viruset.  Från FN-föreningens sida ser vi 
idag det som oerhört viktigt att vi gemensamt påminner oss om hur världen faktiskt såg ut 
när FN blev till 1945, en värld i stora ruiner, en värld som inte kunde samarbeta. 
 
Mötesordföranden Sten-Ove Sundlöf hälsade alla åhörare och deltagare välkomna till 
torgmötet, bitter kyla rådde för stunden men ett flödande solsken bidrog ändå till att många 
samlades framför podiet och tog del av det innehållsrika jubileumsprogrammet. Sten-Ove 
hade tillsammans med kollegan Nyasha Manyau ordnat ett välkomponerat program med 
FN-ballonger och FN-vimplar parat med ett verkligen fint högtalarsystem. Tackar för detta! 
 
Lena Finne Jansson, enhetschefen från kommunens Folkhälso- och 
Kommunikationsenhet, inledde med att belysa kommunens arbete med Agenda 2030 och 
de 17 Globala Målen som antogs av FN i september 2015. Syftet var bland annat att 
stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga samhällen, vi måste ytterst 
säkra en hållbar värld. Samverkan med det civila samhället betonades även i kommunens 
arbete, man är med i Glokala Sverige som är FN-förbundets projekt för att stimulera 
arbetet med Agenda 2030 ute i samhället. 
 
Programmet inramades också med fina sånger av Öviks egen ”sångfågel” Sara Karlsson 
som även hittat sånger som var väl anpassade till programmet för dagen. Tack Sara! Du 
förgyllde dagen! 
 
Avslutningsvis fick Monica Sundin från FN-föreningen berätta om verksamheten allt sedan 
starten hösten 1976 ute på Hampnäs Folkhögskola. Föreningen är nu inne på 
verksamhetsår 45 där inte minst projekten i Zimbabwe betytt mycket, alla skolprojekt är i 
stort genomförda som ”Operation Syskonskola” i samarbete allt sedan 1994 med 
Elevråden vid sju högstadieskolor inom kommunen. Totalt över 3 miljoner kr har samlats in 
och nu står man inför att fullgöra stödinsatsen för ett biblioteksbygge ute på landsbygden 
sydväst om huvudstaden Harare. Sex studieresor till landet har genomförts från 1996 och 
drygt 70 personer kopplade till projekten har fått möjligheter att besöka oss inom 
kommunen under årens lopp. 
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