Sammen er vi sterke
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I de fleste samfunn opplever man forskjellsbehandling. Vi ser det i små og store
sammenhenger, og det er ofte fordi vi mennesker har forskjellige syn på ting, ser eller
oppfører seg på en annen måte en «A4 modellen» vi kjenner til. Da man fyller 18 skal vi inn i
de voksnes verden, og det innebærer også at vi må i en større grad sette et eksempel for de
yngre. De unge menneskene rundt oss får med seg mer enn vi tror. De ser og lærer av de
eldre, men de har også en egen mening om hvordan ting burde være.
De normene vi lærer oss i kjernefamilien gir ofte et stort utgangspunkt i hvordan vi oppfører
oss resten av livet. Hjemme er der man lærer de grunnleggende normene for oppførsel og
samvær med andre, det er derfor viktig å vise tidlig at alle mennesker er like mye verdt.
Nedverdigende utsagn om andre er derfor ikke noe en vil fremme, men heller snakke de
menneskelige forskjellene opp. I barn og unges kommunestyre (BUK) er jeg vitne til mange
flotte, unge mennesker som ønsker nettopp dette, å inkludere de som ikke er like A4 som
andre. Det er beundringsverdig å se at så mange brenner for å skape et samfunn som står
sammen, som er sterke sammen. Varmen en kan føle fra et annet menneske har stor betydning
for hverdagen, og det er en medvirkende faktor for at gnisten hos en person forblir sterk.
Forskjellen mellom mennesker er alltid å finne, men nedverdigende kommentarer eller
behandling blir kun en ond sirkel. Uansett alder, utseende, tro eller legning vil vi oppnå et
samfunn som godtar disse forskjellene og støtter opp om menneskers ulike valg eller skjebne.
Sammen kan vi skape et samfunn der disse tingene ikke har noe å si, og det er noe vi burde
hige etter. Ord som «vennskap» kommer ofte fram i BUK, og det går på tvers av alle
forskjeller som ligger til grunne. Det er et ord som dekker så mangt, som betyr så mye for så
mange og skaper en hverdag man gleder seg til å møte. Tryggheten i å ha en venn gir en

avlastning fra de tingene som er vanskelig, skaper glede gjennom en klem og gir en hånd som
alltid er der for deg. Sammen kan vi skape nok motivasjon for å holde hverandre på
skolebenken, eller i kontorstolen, nettopp fordi vennene eller kollegaene rundt oss gjør dagen
så bra at selv de kjedelige arbeidsoppgavene blir morsomme. Om vi alle samarbeider for å
skape en god dag for de rundt oss, vil kanskje verden bli et bedre sted der vi mennesker ikke
sitter med nesa i telefonen, men med øynene rettet på de rundt oss.
De mange forskjellige menneskene er det som gjør hverdagen full av farger. Det kan lære oss
mye, ikke bare om et enkeltmenneske, men også å vise godhet og forståelse til de mange ulike
oss selv. Sammen er vi sterke, og det gir oss et godt grunnlag for framtiden. Kanskje det er
nettopp et smil som starter et evigvarende vennskap, med noen du trodde var så forskjellig fra
deg selv. Gi litt av deg selv, og du vil se forskjellen du utgjør for en annen. Du er alt som skal
til for å gi noen et smil om munnen. Forskjeller og likheter, det gir et stort rom for noe
fantastisk, nettopp fordi vi er sterkere sammen.
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