Sisua
ja
solidaarisuutta
maailmanpolitiikkaan
Suomi on ollut kansainvälisen yhteistyöjärjestö Yhdistyneiden
kansakuntien jäsen vuodesta 1955. 9. joulukuuta 2015 Suomen
60-vuotista taivalta rauhan turvaajana ja ihmisoikeuksien
puolustajana muiden jäsenmaiden joukossa juhlittiin Finlandiatalolla, jonne kerääntyi noin 1400 vierasta.
Myös Järvenpään lukion YH05-kurssin opiskelijat sekä kaksi
lukion lehden Järjen toimittajaa pukeutuivat parhaimpiinsa,
hyppäsivät aamulla junaan ja pääsivät räntäsateesta huolimatta
paikalle opettajien Suvi Randénin ja Timo Joutsivuon johdolla.
Ulkoasiainministeriön järjestämässä YK-juhlassa pohdittiin
Suomen historiaa ja tulevaisuutta osana Yhdistyneitä
kansakuntia
sekä
YK-jäsenyyden
merkitystä
suomalaisille. Puhujanpönttöön nousivat tasavallan presidentti
Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies Maria Lohela, pääministeri
Juha Sipilä ja ulkoministeri Timo Soini.
Musiikista
vastasivat Tapiolan nuorten sinfoniaorkesteri, suomalaista ja
irakilaista kansanmusiikkia yhdistävät Ninni Poijärvi ja Ali
Alawad sekä kuulovammainen räppäri Signmark. [pullquoteleft]YK:n pääsihteerinä vuodesta 2007 toiminut Ban lensi
Suomeen kesken Pariisin ilmastokokouksen osallistuakseen
juhlaan.[/pullquote-left]
Valokeilan kuitenkin vei juhlan pääpuhuja Ban Ki-moon. YK:n
pääsihteerinä vuodesta 2007 toiminut Ban lensi Suomeen kesken
Pariisin ilmastokokouksen osallistuakseen juhlaan.

Lisää näkyvyyttä, lisää ääntä
Ban kiitti Suomea aktiivisesta osallistumisesta YK:n
toimintaan, mutta kehotti Suomea ottamaan osaa vielä
näkyvämmin ja korottamaan ääntään YK:n ihmisoikeustyössä. Hän

kertoi liikuttuneensa siitä, kun sai kuulla, että vielä talvija jatkosodan jälkeen Suomikin oli käytännössä kehitysmaa,
joka joutui turvautumaan Yhdistyneiden kansakuntien apuun;
suomalaisille lapsille lähetettiin muun muassa vaatteita. Tämä
muistutti häntä hänen kotimaastaan Koreasta. Ban oli vain 6vuotias, kun Korean sota alkoi.
[pullquote-right] ”Jos taistelu ilmastonmuutosta vastaan
hävitään, maailmalla ei ole b-suunnitelmaa.”[/pullquoteright]Pääsihteeri puhui myös ilmastonmuutoksesta ja Eurooppaan
tulevista pakolaisista. Hän muistutti tiukasti Pariisin
ilmastokokouksen ja sen lopputuloksen tärkeydestä, sillä “jos
taistelu ilmastonmuutosta vastaan hävitään, maailmalla ei ole
b-suunnitelmaa”. Vuonna 2016 YK aikoo solmia kansainvälisen
sopimuksen
vastuun
jakamisesta
hillitsemisessä. Syyrian sota ja

pakolaiskriisin
sitä seuranneet

pakolaisaallot ovat globaali ongelma, ja pakolaisia kohtaan
pitää olla solidaarinen. Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut
pakenemaan kotiseudultaan – heidän ihmisoikeuksiaan ei pidä
polkea enempää.

Sisulla eteenpäin
Vaikka YK on hankalien, monisyisten ongelmien edessä, Ban
uskoo, että järjestön ja sen jäsenmaiden on mahdollista tehdä
maailmasta vielä parempi paikka elää. Hän kertoi
inspiroituneensa suomen kielen sanasta sisu, jonka hän käänsi
englanniksi päättäväisyydeksi, kestävyydeksi ja rohkeudeksi
vaikeiden aikojen koittaessa. Sitä me kaikki kuulemma
tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa. ”Elämme konfliktien, tuhon
ja pelon aikaa, mutta myös toivon, tulevaisuuden ja hyvien
päätösten aikaa”, pääsihteeri summasi.
Banin puhe valoi toivoa myös Järvenpään lukion opiskelijoihin,
jotka kaikki vaikuttivat pitkän ja puheentäyteisen juhlan
jälkeen yhtä innostuneilta kuin aamulla. Koko YK-juhla oli
kaiken kaikkiaan opiskelijoiden kesken menestys; lähdimme
takaisin tuuleen ja tuiskuun paitsi entistä viisaampina, myös

inspiroituneina.
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