
Åbningsord ved projekt “Håb efter Coronatiden” 
 
 
Kære alle 2.g ryssere! 
 
Hvor er jeg umådeligt glad for at se jer alle sammen - også selvom det ikke er i “real 

life”, men her på Zoom.  

Jeg håber, I har det godt, og passer på jer selv og hinanden i disse krævende tider.  

 

Som indledning skal jeg rette en stor tak til RysMUN-styregruppen, der har stået for 

meget af organiseringen af dette virtuelle projekt - blandt andet ved at sørge for, at 

Udenrigsminister, Jeppe Kofoed, har indtalt den videohilsen, som vi skal se lige om 

lidt. Lad os give dem et stort Zoom-klap. 

 

Under normale omstændigheder skulle vi have være samlet på FT - 1  

Under normale omstændigheder skulle vi have været sammen med ca. 80 af jeres 

partnerskoleelever, og mange af jer ville have været host for de mange genbesøg, 

som har været planlagt gennem det seneste år  

Under normale omstændigheder skulle jeg sammen Udenrigsminister, Jeppe 

Kofoed, og Ingrid Kjærgaard, fra 3.c have åbnet årets RysMUN.  

 

Men det er IKKE normale omstændigheder.  

Vi lever i skyggen af corona-pandemien. En pandemi, som præger alle verdens 

borgere, uanset hvor vi er fra, hvad vi tror på og hvilken hudfarve vi har.  

Overalt på kloden oplever vi tab: tab af liv, tab af jobs, tab af drømme  

Overalt på kloden lever vi med frygt: Vil virussen tage en kær fra mig? Vil jeg miste 

mit job? vil jeg miste min mulighed for den rigtige uddannelse? Vil verdens lande 

lukke sig om sig selv under presset fra den usynlige fjende? Osv osv.  

Frygten er naturlig. Men vi må - uanset hvor uoverskuelig corona-krisen kan 

forekomme - ikke overgive os til den. Vi bliver nødt til at bevare håbet. Håb er ikke 

bare nødvendigt for vores psykiske velbefindende. Håb er også forudsætningen for 

at skabe en bedre verden efter Corona-krisen. 



Det er derfor, vi har valgt at ændre årets RysMUN til dette virtuelle projekt som vi 

kalder  “Håb i en Corona-tid” 

 

Selvfølgelig er der håb - vigtigst af alt, er der håb for, at menneskeheden kan lære af 

tidens udfordringer og blive klogere på sygdomsbekæmpelse, på vigtigheden af 

internationalt samarbejde og ikke mindst på det ansvar, vi som mennesker har for 

hinanden.  

Det er i denne sammenhæng vigtigt at erindre, at det var på ruinerne af en af de 

største katastrofer i menneskehedens historie - 2. verdenskrig - at FN blev grundlagt, 

og FNs menneskerettighedserklæring blev vedtaget. En grundlæggende krumtap i al 

jeres arbejde med GCP. 

 

Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde med hhv. film, podcasts og sange over de 

næste to dage. Det ved jeg også, at alle de partnerskole-elever, som skulle have 

været her, gør. Anders vil sørge for at dele jeres produkter med partnerskolerne.  

Jeg er sikker på, at I vil lave produkter, som ikke blot kan gøre os klogere på, hvad vi 

kan lære af Corona-krisen, men også gøre os mere håbefulde på den fremtid, som 

følger når krisen forhåbentligt snart er overstået. For håbet skal fortsat styre vores 

liv!  

Og husk: HVIS i mødes fysisk i de mindre klassegruppe derude, SÅ HOLD 

AFSTAND! 

 

Held og lykke med arbejdet i de kommende to dage.  
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