“Today, I address you in my own capacity, as well as on
behalf of over half a million young Swedes, engaged in 82
different youth organizations. I will bring your attention to
three topics close to their hearts. Today, I will talk about
inclusion, human security, and equity.”

SLUTRAPPORT

Hanna Bergman
Swedish youth representative to the
UN General Assembly 2017

TACK
Tack till LSU för förtroendet. Tack Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet och
Sveriges permanenta representation vid FN för möjligheten. Tack till alla unga jag fått
tillfälle att prata med under året. Tack till de tjänstemän och politiker som har lyssnat.
Och tusen tack till alla ni som förändrar unga liv i Sverige och världen, varje dag.

SAMMANFATTANDE REFLEKTION
Vilket år jag haft! Det har varit en otroligt stor ära att representera den svenska
ungdomsrörelsen, om än stundtals väldigt svårt. Samtidigt som jag burit ansvaret med
stolthet har det varit svårt att hitta faktiska möjligheter för att föra ungdomsrörelsens talan,
och när jag väl hittat möjligheter har det varit en utmaning att kombinera dessa med arbete
och studier.
Jag är väldigt glad över allt jag har hunnit med, och jag har lärt mig otroligt mycket.
Förändring sker långsamt, och jag är övertygad om att vi sakta men säkert rör oss mot en
värld där unga kommer att få det inflytande vi nu saknar. Jag kan bara hoppas att jag har
bidragit med en pusselbit på vägen.

______________________________________
Hanna Bergman
2018-01-31
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Jag är lyckligt lottad som har haft både ekonomiska och akademiska möjligheter att
lägga tid på uppdraget, men det som eventuellt kan krävas är en diskussion om hur
de egna resurser en förväntas använda faktiskt är något som begränsar vilka som
kan representera unga i Sverige.
Uppdraget som FN-representant är ideellt och förutsätter en annan betalande
sysselsättning
- under våren 2017 arbetade jag i butik i Malmö och under hösten studerade jag
heltid. Utförandet av uppdraget har ibland varit beroende av att jag antingen missat
arbetsdagar (och gått ner i lön) eller studiedagar, och jag har stundtals önskat att
situationen varit annorlunda, då detta begränsat hur mycket tid jag kunnat lägga
ner och tvingat mig att tacka nej till saker. Jag har dessutom varit förtroendevald på
nationell nivå i en av LSUs medlemsorganisationer, Unga Feminister, vilket också
har tagit tid och engagemang.

POLITISKA PRIORITERINGAR
Mina politiska prioriteringar var något av det första jag tog
tag i som ny på uppdraget. Utifrån LSUs idéprogram och
värdegrund valde jag ett fokus på inkludering och
mänsklig säkerhet. Uppdraget i sig är ju en del av ett
inkluderingsarbete, och det var inte mer än rätt att
det också blev en av mina hjärtefrågor under året. I
och med de senaste årens utveckling med fler
människor på flykt och demokrati på återgång, valde
jag också mänsklig säkerhet och framför allt kvinnlig
säkerhet som tema. Jag är väldigt nöjd med hur mina
prioriteringar har format mitt år, men är också ödmjuk
inför det faktum att de också har fokuserat mitt arbete på
vissa frågor - vilket garanterat gjort att andra ämnen av
intresse har fått stå i bakgrunden.
Av speciell vikt har varit Säkerhetrådsresolution 2250 (SCR 2250), ”Unga, Fred och
Säkerhet”, som lyfter unga som en avgörande faktor för att bygga hållbar och
inkluderande fred. I och med mitt arbete med den så har också mål 16 i de globala
målen, fredliga och inkluderande samhällen, varit ett prioriterat område för mig
under året. Det har passat väl med mina personliga intressen, och till och med
bidragit till att jag nu har börjat studera en kandidatexamen i fred- och
konflikvetenskap vid Lunds Universitet
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KONSULTATIONER & FÖRBEREDELSER
Något av det svåraste under året har varit att skapa tid för konsultationer med LSUs
medlemsorganisationer och andra unga - eftersom jag arbetade schemalagt i Malmö
under våren var det svårt att få ihop tider för dessa möten. Mitt huvudsakliga
politiska arbete har därför utgått från de principer och beslut som LSUs
medlemsorganisationer redan har röstat igenom på årsmöten. Nedan beskriver jag
två av de konsultationer jag ändå hann med.
I maj var jag inbjuden till FN-förbundets UNg-helg för att hålla en
workshop om SCR 2250, och jag avslutade passet med en
halvtimmes konsultation. Utifrån frågor som ’Vad behöver
ha högst prioritet inom mänskliga rättigheter och mänsklig
säkerhet idag, globalt och lokalt?’, ’Vilka specifika
utmaningar står unga inför i arbetet med mänskliga
rättigheter och mänsklig säkerhet?’ och ’Vilken roll bör
unga spela i arbetet med mänskliga rättigheter och hur
kan unga bidra mer än idag?’ fick vi i gång en riktigt bra
diskussion där bland annat inkludering och motverkandet
av extremism fick ta utrymme i debatten, så väl som frågan
om vilka resurser som behövs för att möjliggöra unga initiativ,
och att de ofta saknas.
Under Almedalsveckan ordnade jag och min kollega Björn Fondén en ’Fika för FN’ i
den botaniska trädgården, dit vi bjöd in alla från ungdomsrörelsen som vi kunde
hitta i Visby. Vi fick ihop representanter från hela 15 organisationer, som vi sedan
delade in i diskussionsgrupper för att prata om dels de ovan nämnda frågorna, men
också några frågeställningar kring Agenda 2030 som Björn fokuserade mer på i sina
konsultationer. Utöver att diskutera mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet
var det tydligt att utmaningen som möter unga som vill arbeta med dessa frågor är
brist på legitimitet och utrymme. De vill ha utbyten, resurser, plattformar och
integrering in i ’vuxenvärlden’ – en distansering mellan unga engagerade och andra
engagerade kan stjälpa initiativ. Ungas engagemang behöver få riktiga
förutsättningar för att kunna skapa förändring.
Något som verkligen gav mig mycket var det förberedelsemöte som European Youth
Forum anordnade i Bryssel i slutet av augusti, framför allt för att det gav mig
möjlighet att prata med andra ungdomsdelegater och landa mer i min roll och det
arbete som låg framför oss. Förutom att diskutera våra mandat och rollen som
representant diskuterade vi eventuella strategier och prioriteringar, vilket
möjliggjorde våra gemensamma side events i New York.
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Först i början av september hade jag mitt introduktionsmöte på
Utbildningsdepartementet, och träffade både en representant från
Utbildningsdepartementet och Utrikesdepartementet. Även om mötet inte gav
särskilt mycket mer nytt än bekräftandet av mina resedatum (eftersom det blev av
så pass sent inpå), så var det skönt att få möta någon statsrepresentant innan jag for
iväg. För framtida representanter tror jag dock på ett mycket tidigare och mer
omfattande samarbete här hemma i Sverige, för att säkerställa att
ungdomsrepresentanten ges inblick och påverkansmöjligheter och inte bara agerar
alibi för den svenska ungdomspolitiken.
Ett sista forum som fått mig att landa i min roll under året har varit LSUs egna
representantträffar, där både FN-representanter, Europa-representanter och
Norden-representanter kunnat mötas för att diskutera uppdrag och prioriteringar.
Totalt konsulterade:
Grön Ungdom
Freethem
Rotaract Stockholm
Unga Feminister
Fältbiologerna
Unga med synnedsättning
CISV Sweden
Ung media
Scouterna
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Ung Diabetes
Fler Unga
RFSL Ungdom
PUSH Sverige
Sverok
Stockholms Elevkårer
Ungdomsavdelningen i Svenska
FN-förbundet

REPRESENTATION
I början av maj hade jag äran att få representera LSU på
Stockholm Forum on Peace and Development 2017, en två
dagar lång konferens anordnad av SIPRI. Inte bara fick jag
möjlighet att lära mig väldigt mycket om ämnet och skapa
kontakter för framtida möten, jag fick också delta i ett
rundabordssamtal om inkludering av unga för fred och
återrapportera tillbaka till forumet. Bland annat fastnade
något som Salim Salamah, UN Advisor on SCR 2250, sade
om att unga alltid har engagerat sig och alltid har engagerat
sig – frågan är vilka plattformar för engagemang som möter
dem. Det tog jag verkligen med mig i mitt arbete med SCR 2250,
och som påminnelse om vad ungdomsrörelsen outtröttligt måste
fortsätta arbeta med; att nå alla unga.
I våras höll jag och Björn en gemensam workshop om de globala målen och vikten
av att unga engagerar sig i att förverkliga dem på ett ungdomsting i Lunds kommun.
Senare deltog jag på Youth Speak Forum Stockholm, som arrangerades av AIESEC,
och satt med i en panel om ungas roll i arbetet för en hållbar framtid. På liknande
tema var jag med i en film som Kunskapsmedia tog fram för att introducera
skolelever till de globala målen. I maj fick jag chansen att avslutningstala på ett
seminarium i riksdagen om väpnat våld i Sverige, anordnat av Parliamentary Forum
on Small Arms and Light Weapons, och påtala vikten av att samarbeta med unga
och ungdomsorganisationer på de platser som berörs mest för att minska
vapenvåldet bland unga.
I Almedalen modererade jag ett samtal om ungas visioner
för 2030 med fem eminenta kvinnliga unga ledare i
panelen samt deltog i en panel själv på temat The role
of youth in promoting peace, anordnat av Peaceworks,
LSU och Dag Hammarskjöld Foundation. Jag fick
dessutom möjlighet att medverka i en podcast som
Biståndsdebatten gjorde, för att prata om SCR 2250
och inkludering av unga för fredliga samhällen.
Så sent som i november åkte jag till Helsingfors för att
medverka på Globsol, en helg för finska och svenska ungdomar
att mötas på och diskutera globala frågor. Årets tema var fred, och utöver att hålla
en kortare introduktion av SCR 2250 och varför detta var något de borde ta med sig
hem och börja förverkliga, fick jag och den finska ungdomsdelegaten Ilmi Salminen

en stund för att dela med oss av våra erfarenheter av
att försöka påverka FN och internationell politik.
Jag fick också tillfälle att öppningstala på Model
United Nations Malmö för ett hundratal
internationella studenter, om min erfarenhet
och varför det är viktigt att lära sig hur den
internationella spelplanen ser ut för att
kunna påverka den.
Avslutningsvis kunde jag på LSUs årsmöte
rapportera tillbaka till
medlemsorganisationerna kring uppdraget – om
det bästa, om det svåraste och hur stolt jag är över
att ha fått representera dem.

SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2250
Eftersom arbetet med SCR 2250 har varit en så pass viktig del av mitt år nämner
jag det särskilt här. En stor del av mitt arbete genom sociala medier har gått ut på
att engagera och upplysa om resolutionens existens samt att arbeta för dess
implementering. Jag tror att ju fler unga som känner ägandeskap över agendan och
kan våga påverka, desto snabbare kommer det att gå att förändra status quo. Det
hela började i och med mitt första offentliga uppdrag som representant, när jag
modererade ett seminarium på temat. När jag insåg hur revolutionerande den här
resolutionen är för inkludering av unga så var det svårt att låta bli att fortsätta.
I maj fick jag möjlighet att tillsammans med Feben Hadgu (då praktikant på LSU,
men senare min kontaktperson för uppdraget) representera LSU på ett kombinerat
studiebesök/möte på Åland i ett par dagar, för att tillsammans med representanter
från Norge, Finland, Åland, Estland och Kenya diskutera just SCR 2250 och arbetet
med implementering i våra respektive länder. Det var upplyftande att höra hur
prioriterad resolutionen är av både LNU och Allianssi (de norska och finska
motsvarigheterna till LSU), och jag och Feben lämnade Åland väldigt inspirerade
kring hur vi fortsatt kan arbeta i Sverige. Jag fick också chansen att diskutera frågan
i åländsk radio tillsammans med några andra deltagare.
I slutet på september, bara några dagar innan min avfärd till New York, åkte jag till
Bryssel för att delta i the European consultation forum for the Progress Study on
UNSCR 2250. I tre dagar nötte och blötte jag och 40 andra europeiska unga med
väldigt olika bakgrunder hur arbetet med 2250 ser ut just nu och vad som behövs
för att nå målen i resolutionen. Personligen engagerade jag mig mest i frågan om
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prevention, där jag anser social inkludering av unga vara avgörande för att bygga
framtidens fredliga samhällen. Här mötte jag också Jane Braden-Golay som arbetar
på Fryshuset, och vi fick chans att diskutera ett framtida samarbete mellan dem
och LSU kring resolutionen.

NEW YORK – GENERALFÖRSAMLINGEN
När jag tillträdde som ungdomsrepresentant var det enda jag egentligen visste om
uppdraget att jag skulle åka till New York och tala i generalförsamlingens tredje
utskott. Det var med det talet i åtanke som jag höll de konsultationer och samtal
som nämns ovan, och utifrån dem och mina politiska prioriteringar skrev jag sedan
mitt tal med fokus på inkludering, mänsklig säkerhet och jämlikhet. Första delen av
mitt tal adresserade implementeringen av SCR 2250 och vikten av att inkludera
unga för att nå framtidens mål, andra delen berörde mänsklig säkerhet i konflikt
och könsbaserat våld, och tredje delen handlade om hur klimatförändringarna
utmanar oss som människor med frågan om vems liv vi prioriterar. Genomgående
skulle en kunna säga att jämlikhet var den drivande faktorn genom talet;
demokratisk jämlikhet, mellan alla människor och mellan globala nord och syd. Det
var en ära att tisdagen den 3e oktober 2017 få adressera det tredje utskottet å den
svenska ungdomsrörelsens vägnar.
Som ett led i mitt fokus på inkludering och fred, var jag medarrangör på ett side
event som hölls på the Mission of Switzerland to the UN. Tillsammans med Sabine
Fankhauser, den schweiziska ungdomsdelegaten, och Matthias Rombouts, en av de
belgiska ungdomsdelegaterna, anordnade jag ett frukostseminarium om Social
Inclusion for Sustaining Peace. Sabine modererade samtalet mellan bland annat
Sveriges Deputy Ambassador till Säkerhetsrådet, Carl Skau, en ung pakistansk
ledare vid namn Ms Saba Ismail och Tanzanias ambassadör till FN, Mr Modest J.
Mero. Seminariet var välbesökt av allt från ungdomsdelegater till ambassadörer och
samtalet blev väldigt lyckat.
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Carl Skaus deltagande framförallt var mycket uppskattat bland
ungdomsdelegaterna, vilket ledde till att jag senare under min FN-vistelse
anordnade ett möte mellan honom och ca 15 ungdomsdelegater. Temat för mötet
var arbetet i Säkerhetsrådet, och det blev ett mycket uppskattat informellt samtal
mellan ambassadören och ungdomsdelegaterna. Särskilt värdefullt var den
avslappnade stämningen och transparensen i hur Sverige arbetar i rådet.

På den internationella flickadagen fick jag spontant äran att tala på Save the
Children UNs event, ’Empowering girls in emergencies at the local and global level’.
Jag höll ett kortare tal om hur dagens generation av flickor växer upp i en
globaliserad värld med förebilder på alla möjliga platser, och hur vuxna istället för
att kalla flickor som vill rädda världen naiva bör ge dem verktyg att starta i sin
lokala kontext.
Under mina två veckor hann jag både delta i ett antal side events, få insyn i arbetet
i det tredje utskottet och delvis också i säkerhetsrådet. Några av de mest
minnesvärda diskussionerna minns jag från ett side event arrangerat av
ungdomsdelegaterna från Rumänien och Luxemburg om ökad identitetspolitisk
polarisering i den europeiska kontexten, men rent generellt var det utbytet med de
andra ungdomsdelegaterna som gav mig mest under dessa events. Att diskutera våld
mot kvinnor med den sydkoreanska delegaten, förutsättningar för ungdomsrörelsen
med den portugisiska delegaten och att utbyta erfarenheter med de övriga nordiska
delegaterna om implementeringen av SCR 2250.
År 2017 antogs också en ny Youth Resolution, som Sverige inte förhandlade, men
som många andra ungdomsdelegaters länder förhandlade. I och med de olika
förutsättningarna – vissa, som jag, kunde bara observera, medan andra kunde vara
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med och förhandla – samlades vi gemensamt för att gå igenom den föreslagna
texten och prioritera vilka ändringar som var viktigast att trycka på i förhandling.
Vi hann delta på två förhandlingar innan jag åkte hem, men det är verkligen en
framgång hur många av ungdomsdelegaterna som 2017 fick sitta med vid bordet,
och otroligt givande att få inblick i resolutionsarbetet inifrån. Gemensamt
formulerade vi också ett kortare tal, 1 min långt, som Giuseppina de Marco (Italien)
fick läsa för Generalsekreterare Mr. Gueterres å alla våras vägnar, när vi mötte
honom för ett handslag och ett gemensamt fotografi. Vi fick också möta Ms
Jayathma Wickramanayake, UN Youth Envoy (och före detta ungdomsdelegat från
Sri Lank), för ett möte om hur unga kan ta plats i FN.
Jag fick kortare stunder inblick i arbetet vid den svenska representationen i New
York, bland annat genom att följa med på ett co-sponsor-möte för en resolution
Sverige arbetade med och genom att prata med Karin Seydlitz och Anna
Svantesson, som hade mest kontakt med mig under veckorna på representationen.
Majoriteten av tiden styrde jag dock över själv, och eftersom representationen inte
riktigt hade några arbetsuppgifter att förse mig med så fokuserade jag mer på
samspelet och diskussionerna med de andra ungdomsdelegaterna.
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Under veckorna använde jag både LSUs sociala medier och mina egna för att
livesända, spela in videofilmer och försöka förmedla arbetet jag fick inblick i och
det arbete jag själv utförde. Dessutom fick jag möjlighet att vara med på
@SwedenUN’s vlogg, för att dela med mig om hur det är att sitta med delegationen
inne i säkerhetsrådet.

GENEVA PEACE WEEK
I november fick jag möjlighet, tack vare besparingar på boende i New York, att åka
till Genève i 3 dagar för att delta på Geneva Peace Week. I första hand visade sig
veckan vara ett tillfälle för de aktörer och organisationer som utgår från Genève att
mötas för diskussion, och även om jag inte hade särskilt mycket att bidra med i de
mer tekniska forumen var det väldigt intressant att få inblick i arbetet som sker.
Mest intresseväckande generellt verkade lanseringen av Världsbankens nya Global
Prevention Study vara, och personligen fastnade jag framför allt för en kommentar
kring att det ofta pratas om att nationer ska prioritera prevention i sin
utrikespolitik, men att den stora frågan är hur det prioriteras i inrikespolitiken –
väldigt relevant för till exempel implementeringen av SCR
2250. Mitt favoritseminarium var dock ändå ”Building
Youth Leadership to prevent Gender-Based Violence
and the Outbreak of Conflict”. Bland annat
berättade en ung kvinna från Palestina om
arrangerandet av maraton för att ta tillbaka
makten över att kunna springa; för att det är
roligt och utmanande, och inte för att det är
nödvändigt för att skydda sig.
Sist vill jag lyfta en kommentar jag tar med
mig inför 2018s valrörelse: ”How we
communicate with each other in public can
either be a driver for peace, or for hate”.

12

SAMARBETEN
Under året har jag hunnit samarbeta med ett antal personer och
aktörer, men min främsta partner har onekligen varit min
FN-representant-kollega Björn Fondén. Det har varit
ovärderligt att kunna bolla tankar och funderingar med
någon i liknande position, oavsett om det varit en
fascination över att Delegates Lounge i FN-skrapan
förvandlas till en after work-bar på fredagar eller
frustration över brist på utrymmen för påverkan. I
framtiden hoppas jag att FN-representanterna fortsätter
att samarbeta och bygga på varandras arbeten, för som
Björn sa vid sitt anförande under Sveriges presentation på
högnivåforumet för hållbar utveckling i somras; ”alone we can
walk fast, but together we can go far”.
Självklart har mina kontakter med LSU varit ett stort stöd under året, trots ett
turbulent år med omstrukturering på kansliet och oklarheter i vem som jag
egentligen ska vända mig till om vad. I slutändan är jag väldigt glad att ha haft
Feben Hadgu vid min sida och att ha kunnat bolla saker med både Sona Rashid och
Rosaline Marbinah, men önskar framtida representanter mer stabilitet och tydlighet
i samarbetet.
Även kring samarbetet med Utbildningsdepartementet och Utrikesdepartementet
har det skett flera byten av nyckelpersoner, vilket påverkat den kontinuerliga
kontakten. En förbättring av det samarbetet behövs om representantskapet ska tas
längre än att vara ett alibi eller en bock i en ruta. För nästa FN-representant hoppas
jag på tidigare kontakt och större möjlighet att sätta sig in i och faktiskt vara
delaktig i arbetet under hela mandatet. På mitt avslutande möte, där vi också
introducerande Hamza Ibrahim som nästa ungdomsdelegat, hade vi en god
diskussion om hur delegatprogrammet till generalförsamlingen kan utvecklas och
förbättras.
Jag blev varmt välkomnad på den permanenta representationen i New York av
Karin Seydlitz och Anna Svantesson. Jag tror dock att alla parter hade tjänat på att
komma i kontakt med varandra tidigare för att ha en gemensam bild av vad de två
veckorna ska innebära – den interna ’checklista’ som nu finns mellan
departementen, LSU och den permanenta representationen går att tolka på flera
olika sätt, och för att kunna förbereda sig innan är det nödvändigt att veta vad den
andra parten förväntar sig. Förhoppningsvis kan checklistan tittas igenom och
kanske justeras något för att tydliggöra uppdraget och de olika parternas roller både
innan och under New York-vistelsen.
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Jag är väldigt glad över det samarbete som funnits mellan mig och de andra
ungdomsdelegaterna, både innan New York och efter. Framför allt den
gemensamma påverkanskraft vi blev i och med resolutionen om unga, och hur vi
sedan hemkomst delat upp oss i grupper för att arbeta med olika saker kring
programmet. Jag personligen har börjat arbetsleda en mindre grupp för
att ”översätta” resolutionen om unga till mer lättbegripligt språk, så att den faktiskt
kan användas av det unga civilsamhället i världen för att påverka sina regeringar –
trots att resolutionen inte är tvingande har ändå samtliga stater i
generalförsamlingen röstat igenom den.

UPPFÖLJNING
Jag hoppas få fortsätta arbeta med frågorna kring inkludering, mänsklig säkerhet
och SCR 2250, och att kunna stötta min efterträdare i sitt mandat och utvecklingen
av uppdraget. Det som ligger framför mig nu är en komplett överlämning och
förhoppningsvis ett fortsatt engagemang i LSU.

Talet
“Distinguished delegates, fellow youth delegates, Mr. Chair,
Today, I address you in my own capacity, as well as on behalf of over half a million
young Swedes, engaged in 82 different youth organizations. I will bring your
attention to three topics close to their hearts. Today, I will talk about inclusion,
human security, and equity.
Recalling UN Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security, I
would like to begin by asking all of you; how do you make sure to include young
people in decisions and policymaking in your respective countries? The 2250
resolution is a critical tool, not only to peacebuilding efforts in areas of military
conflict, but to all nations wanting to create a society at peace – a society without
violent xenophobia and structural racism, without homophobia, without gun
violence and human suffering. As the Secretary General Mr. Gueterres said when
opening the seventy second session; “We are a world in pieces, but we should be a
world at peace”.
To achieve this, young people must have a seat at the table. Youth participation and
the inclusion of youth is crucial – the foundation of democracy is the equal right
and possibility to influence and participate in society. The shrinking space for civil
society and lack of resources is therefore something I encourage all of you to tackle
with us. We are not only the leaders of tomorrow, but the leaders of creating today.
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I know I, as well as my fellow youth delegates, would be happy to contribute on how
you can improve youth participation in your respective countries. For us to cocreate society with you, we need to share the responsibility and be given the
mandate to change.
I want to stress the vital role every nation plays in facilitating an inclusive and
enabling environment for youth, as a core part of the peacebuilding mission, and
how this commitment has to be extended to every young person, regardless of
gender, ethnicity, functionality, sexuality, citizenship or religion. This means
providing accessible welfare systems, free access to education and work hard
against prejudice. If we truly wish to be a world at peace, we have to make peace
within our societies and treat each other as equals.
Speaking of equals, I want to bring your attention to the inequity of the world. It is
not new, but instead an ancient monster refusing to die. It is the year two thousand
seventeen, and we need to address the gender-based violence. We need to hear the
words ‘rape camps’, and ask ourselves what kind of world we can stand to live in. As
long as human bodies are used as weapons, we cannot stay silent. I am proud to
have a Swedish feminist government, but I want to urge the United Nations and
every member state, to consider how we all can play a part in ensuring human
rights in the darkness of conflict. Human security and the lives of civilians have to
be prioritized.
The inequity of the world is not limited to gender-based violence, although it is a
part of the monsters’ beating heart. The inequity of the world takes its form in all
kinds of discrimination and injustices, and we are facing one of the biggest ones.
Climate change will seriously endanger lives. It will mostly endanger the lives of
people less fortunate than me. Flooding will destroy schools and compromise access
to education. Extreme heat will even more complicate water access and
compromise basic health and life itself. Storms are already destroying homes and
hospitals and infrastructure, and those affected the most are the people who cannot
pay for a ticket out of there. Climate change challenges the core of us as human
beings and raises the question of who’s life we prioritize.
In the interest of peace, prosperity and equity we have no choice but to commit
ourselves to this struggle. We have to commit to an inclusive and sustainable world
where we are equals.
We have to commit to human rights for all.
Today, I might only have these few minutes, but I, and we, have so much more to
say. I recommend all of you to listen. We have to do this together.
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Therefore, on behalf of half a million young Swedes, I urge the nations in this
assembly to implement UN security council resolution 2250 and to strongly commit
to the value of human security while facing inequity and climate change.
Thank you.”
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