
 
 
 

 
 
 

’ Det er essensielt i fredsarbeid å 
anerkjenne og glede oss over det 
gode som skjer i verden.’  
Norges fredsminister 
W.D.Haukland juni'21 
 

• Kjære fredsminister.  Er det ditt tid-
ligere yrkesliv som lærer som har ført 
til ditt glødende engasjement for barn 
og ungdom, for å gjøre de bedre rustet 
til å møte livets store utfordringer? 

-  Ja. Barn må få vokse opp med tro 
og håp, evner og vilje til å gjøre sam-
funnet og verden bedre og mer rett-
ferdig for alle! Barn trenger kjærlighet 
og tillit. De trenger en allsidig skole-
gang som ser det enkelte barn. Barn 
må få synge og spille, male og tegne, 
ha teater, sløyd og håndarbeid, skole-
hage og skolekjøkken, sport, dans og 
naturopplevelser. 

Dagens skole preges av testing og 
konkurranse. Alle må nå gitte mål på 
samme tid. Det skaper "tapere" av 
mange barn og ungdom som i et godt 
skolesystem ville funnet det kjekt og 
meningsfylt å gå på skole. Barn er 
individuelle, modnes til forskjellig tid, 
har evner og muligheter som kanskje 
ikke oppdages av foreldre eller lærere. 
Kanskje er det forskere, filosofer, 
oppfinnere, fremragende håndverkere, 
kunstnere, modige nytenkende men-
neskespirer som verden nettopp 
trenger blant disse barna som faller 
utenfor i dagens skolesystem. 

 

-Hvorfor tror du at så mange barn 
ikke finner seg til rette allerede i første 
og andre klasse! 

-  Jeg tror det var galt å senke sko-
lealderen! Mange, spesielt gutter 
havner for tidlig bak en pult i et klasse-
rom, en politisk avgjørelse som har 
avgjørende betydning fra tidlig barn-
dom av. Mange lærere fortviler. De vet 
hvor skoen trykker, men blir ikke hørt.  

Men la oss se etter lyspunkter, det 
er essensielt i fredsarbeid å anerkjen-
ne og glede oss over det gode som 
skjer i verden. Vi møter jo barn og 
unge som med kunnskap, mot, kraft 
og utholdenhet går inn i tidens store 
utfordringer som klimasaken, natur-
vern, dyrevern! Heldigvis skjer dette 
over hele Jorden. 

 

-Takk for samtalen! Det er strålende 
at Norge har fått en Fredsminister 

”Fredsministerens hjørne”  
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. 
Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller Etio-
pia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det treng-
es en motvekt.  
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF-
Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister 
ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett – 
med fokus på fredsminister som institusjon. 
 
 


