17. Mai tale av elevrådsleder Henning Hauge

Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen!
Vi er samlet her i dag på omsorgssenteret i Våler for å feire vår nasjonale
festdag, og jeg må få si at det er en stor glede å stå her i dag. 17. Mai er en
spesiell dag, det er en dag hvor vi er stolte over å være nordmenn, det er en dag
hvor vi tar på det fineste vi har, veiver det norske flagget med stolthet og synger
”Ja vi elsker”.

17. mai er en visuell fremstilling av grunnloven vår. Grunnloven som ble
skrevet av 112 menn på Eidsvold 17. mai 1814. Sammen bygget disse 112
mennene opp grunnloven vår på idealer som frihet, likhet og brorskap, og sist,
men ikke minst på kjærligheten til sitt fedreland. Grunnloven som gir oss rett til
å si det vi vil, være hvem vi vil og elske den vi vil. Noe som ikke helt er gitt.
Store deler av verden har ikke disse privilegiene som du og jeg har. Ikke glem
det. Vi vet faktisk nesten ikke selv hvor godt vi har det.

Kjære barn og voksne, 17. mai er først og fremst en dag for å tenke på, hedre og
hylle vårt fedreland for det det er verdt. Hvor vi skal møte venner og familie,
feire sammen og spise god mat. Men ikke glemme den dyrebare friheten som
våre forfedre har kjempet for. Hadde det ikke vært for dem hadde vi ikke hatt
denne årlige festdagen for å feire Norge. Vi skal likevel huske på at i dag er
dagen vi feirer vårt demokrati, vår selvstendighet og våre rettigheter. Dette er
ting som dagens generasjoner som oftest tar litt som en selvfølge. For vi skal
ikke lenger enn øst i Europa for å finne det stikk motsatte. I Ukraina, hvor det er
krig og elendigheter for tiden. Der hvor tusen vis av redde barn, unge og voksne
løper for livet og er på flukt.

Det er viktig å tenke på hvor heldige vi barn og unge i Norge er. Vi lever i et
trygt land, der vi kan lære, leke og vokse opp til å bli unge privilegerte
mennesker. For vi er heldige, vi lever i et demokrati der ytringsfrihet er en
rettighet. Vi lever i et land der vi har rettigheter som sikrer oss utdanning og en
god framtid. De siste to årene har jo også vært preget av mindre frihet, takket
være korona og alle restriksjoner. Men i dag kan vi endelig heve flagget og
klemme hverandre på 17.mai for første gang på to år. Det skal vi være
takknemlige for! Så kjære alle sammen. Vær takknemlige for friheten,
grunnloven og det 17.mai har gitt oss. Ikke glem dette.
Så Igjen, gratulerer så mye med dagen.

