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Kæru leiðtogar heimsins. Okkur er mikill heiður sýndur að fá þetta tækifæri til að 
tala fyrir hönd ungmenni heimsins um málefni jafnréttis og þátttöku. 
 
Áður en við höldum lengra þá er mikilvægt að við setjum hlutina í samhengi. 
Við þurfum að velta því fyrir okkur af hverju við erum hér í dag? 
Erum við hér til þess að breyta hlutum, til að gera heiminn að betri stað? 
Ert þú orðin reið yfir óréttlætinu? 
Að stelpum sé neitað um að sækja sér menntun? 
Ert þú reið yfir því að helmingur kvenna í heiminum hafi upplifað líkamlegt eða 
kynferðislegt ofbeldi? 
Yfir því að 12 ára gamlar stúlkur eru neyddar í hjónaband? 
Er þú reið yfir því að í 18 löndum þurfa konur enn leyfi frá manni sínum til að 
sækja vinnu? 
Hefur þú kannski upplifað á eigin skinni óréttlæti? 
  
Eða ertu kannski áhyggjufull yfir því að að við eigum ekki tækifæri til að mæta 
Heimsmarkmiðunum nema að takast á við jafnrétti kynjanna. 
Ég er hér vegna þess að ég er vongóð! Og þú ættir að vera það líka! Við höfum 
mörg tækifæri til að hafa áhrif til jákvæðra breytinga! 
Hvernig? Ég skal segja þér það! Þegar við eflum konur til þátttöku og sköpum 
þeim jöfn tækifæri þá gerast frábærir hlutir! 
Ursula Le Guin sagði eitt sinni: "Við konur erum eldfjöll. Þegar konur bjóða fram 
sína reynslu sem sannleik, sem sannleik mannsins, breytast öll landakortin. Það 
skapast ný fjöll. " 
  
Við erum og við þurfum að rífa niður veggi, svo að komandi kynslóðir þurfi þess 
ekki. Að berjast fyrir réttindum kvenna er oft sett í samhengi að karlmenn þurfi að 
tapa réttindum sínum. Þessum samanburði þarf að linna. Við þurfum að byggja 
upp stærri og fjölbreyttu tengslaneti kvenna þvert á öll svið samfélagsins og 
þannig nálgumst við hið sanna jafnrétti kynjanna. Því að jafnrétti er ekki vandamál 
sem tilheyrir stúlkum og konum – það er sammannlegt og kemur okkur öllum við. 
 
Ég er 17 ára gamall strákur sem býr á Íslandi. Margar af þeim fyrirmyndum sem 
eru í lífi mínu eru konur, þar á meðal móðir mín sem er hámenntuð kona, sterkur 
leiðtogi og mér mikil fyrirmynd. Ég er líka svo heppinn að vera föðurbróðir 5 ára 



gamallar stelpu sem á allt lífið framundan og sem trúir því að henni séu allir vegir 
færir í lífinu. Það myndi særa mig að sjá drauma hennar óuppfyllta bara vegna 
þess að hún er kona. Ég er sannfærður um að flestir aðrir karlmenn hafi svipaðar 
tilfinningar og óskir til þeirra kvenna sem eru í lífi þeirra.  
 
Það er einmitt þess vegna sem að við karlmenn verðum að standa saman og 
tryggja jafnrétti fyrir alla. Við verðum að skapa framtíð þar sem öll börn geta látið 
drauma sína rætast án þess að hafa áhyggjur af því að kynið sé þeim hindrun.  
Sumir halda að jafnréttisumræða sé aðeins málefni kvenna, en staðreyndin er sú 
að jafnréttisbaráttan varðar okkur öll. Ef við náum að vinna saman í baráttunni 
gegn mismunun, í sameiningu, þá náum við árangri og við náum þeim árangri 
saman. 
 
Þess vegna þurfum við öll að vera talsmenn og styðjendur jafnréttis. Því að þetta 
kallast ekki jafnrétti nema ef allir hópar samfélagsins vinna í sameiningu.  
 
Sem fulltrúar ungmennaráðs Heimsmarkmiðanna viljum við skora á ykkur, - 
þjóðarleiðtoga, -  að virkja opna samræðu við ungmenni áður en teknar eru 
ákvarðanir sem hafa áhrif á líf okkar. Við biðjum ykkur að gleyma ekki mikilvægi 
þess að hugsa fram í tímann og að fjárfesta í framtíðinni sem er okkar. Ungmenni 
verða að vera hluti af lausninni. 
Þetta er okkar framtíð í hófi og við eigum að geta sagt okkar skoðanir varðandi 
þessi málefni. Ákvarðanir í dag munu hafa áhrif á okkur í framtíðinni.  
 
Ræðið við okkur, fræðið okkur, fáið okkar sjónarhorn, og hlustið. 
 
Við erum framtíðin. Það verður verkefni okkar, barnanna þinna, að takast á við 
afleiðingar þeirra ákvarðana sem teknar eru í dag. Þess vegna er mikilvægt að við 
fáum rödd meðal þeirra sem eru að móta samfélög okkar og löggjöfina sem okkur 
er gert að búa við. Við biðjum þig því vinsamlega fyrir hönd allra barna og 
ungmenna í heiminum til að gefa okkur raunmæt tækifæri til þess að láta rödd 
okkar heyrast. 
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Dear leaders of the world and distinguished guests. We are very honored to 
receive this opportunity to talk on behalf of the world’s youth on the issues of 
gender equality and participation and inclusion. 
To put things in perspective 
We need to think about why we are here today?  
Why are you here today? 
To change things, to make the world a better place? 
Are you angry at injustice? 
That girls are being denied the right to an education?  
Angry that half of the women in the world have experienced physical or sexual 
violence? 
That 12 year old girls are being forced to marry? 
Angry because in 18 countries women still need permission from a man to have a 
job? 
Maybe you’re angry at how you have been treated in the past? 
 
Or maybe you’re angry that we stand no chance of meeting any of the Global 
Goals unless we address gender equality. 
I am here because I am hopeful! And you should be too! There are opportunities 
to make a big difference! 
 
How you might ask? Let me tell you! When we include women, great things 
happen! “We are volcanoes,” Ursula Le Guin once remarked. “When we women 
offer our experience as our truth, as human truth, all the maps change. There are 
new mountains.”  
 
We are and we need to tear down walls, so that future generations won't have to.  
Fighting for women‘s rights has too often become synonymous with man-hating. 
This has to stop. The bigger and more diverse the ecosystem of women's 
networks we have in every sector, the closer we will get to true equality, because 
equality isn’t a women’s issue, its a human one. 
 
I am a 17-year-old male living in Iceland. Many of my role models are female, my 
mother who is highly educated and is a strong leader is one of my biggest role 



models. I also have a 5-year-old niece who still has her whole life ahead of her 
and strongly believes that she can do whatever she puts her mind to. It would 
sadden me to see her dreams not become a reality simply because of her gender. 
I solemnly believe that most other men share the same love for the women in 
their lives.   
 
So that is why we men must stand together to secure equal rights for all genders. 
We need to shape tomorrow’s world into a world in which all children, can be 
whoever they want to be without having to worry about their gender as a 
hindrance.  
Many think that equal rights only revolve around women’s rights but in fact equal 
rights reach out to so much more than just the rights of women. As long as we 
stand together in battling injustice we will get the required results. Together we 
have more opportunities to achieve gender equality and empowering all women 
and girls. 
 
That is why everyone should be a supporter of equal rights for all.  
 
As representatives of the Icelandic SDG´s youth council we would like to challenge 
you – the leaders of the world – to engage in an open dialogue with young people 
and children before making big decisions that affect us. We ask you to remember 
the  importance of thinking long term and investing in the future. Our future! We 
need to be a part of the solution and also a part of the process of implementing 
the sustainable development goals. 
 
By engaging us in today’s affairs you are also building our interest in world affairs 
which is essential for the society today as well as in the future.  
 
It is our future that’s at stake and it is only fair to let us have a say in it. The 
decisions that are currently being made are decided for us but not with us. 
Talk with us. Teach us. Get our perspectives and listen. 
 
We are the future. It will be our task, your children’s, task to deal with and to 
face, head on, the consequences of decisions made today. That is why it is 
imperative that the we get a voice among those who are shaping our societies, 
and making our laws. We ask you kindly on behalf of all the youth in the world to 
give us that voice. 
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