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Vår visjon

Vår visjon er “En rettferdig verden, formet av ungdom”.

Vårt mål

Vårt mål er at elever ved norske skoler bidrar til en mer rettferdig verden gjennom
solidariske valg og tankegang.

Hva mener vi?

Vi mener at ungdom sine meninger må bli hørt, hvis ikke skapes en urettferdig
verden på de voksnes premisser. Ungdom skal styre verden i morgen, og hvis vi skal
skape bærekraftig utvikling, er våre perspektiver viktige i dag. Ungdom som blir sett,
hørt og involvert er viktige ressurser. Utdanning skaper muligheter, og bidrar til
utvikling for mennesker og samfunn.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at ungdom over hele verden skal påvirke saker som angår vår felles
fremtid. Vi lærer ungdom i Norge om global urettferdighet, slik at vi kan ta valg som
skaper en mer rettferdig verden. Vi tilbyr undervisningsmateriell og muligheten å
jobbe på en arbeidsplass eller på andre måter én dag til inntekt for et
utviklingsprosjekt som støtter ungdomsmedvirkning, solidaritet og utdanning for
utvikling. Våre prosjekter støtter utdanningsprosjekter som skal skape utvikling for
ungdom som blir født med begrensede muligheter i livet. I alle våre prosjekter er
ungdom selv med og tar avgjørelsene, legger premissene, og jobber for egne, og
andre ungdommers rettigheter.

Mener vi noe politisk?

Vi er partipolitisk uavhengige, men vi støtter ofte saker som er politiske. Vi jobber for
å endre urettferdige strukturer i verden, og å gi ungdom en stemme. Det henger
sammen med politikk. Men det er forskjell på partipolitikk og politikk. Rettferdighet
er noe som angår alle uansett politisk orientering. Vi bryr oss ikke om hvilket politisk
idegrunnlag løsningene springer ut fra. Vi bryr oss om at løsningene skaper en bedre
fremtid for ungdom. Er du usikker på om noe du skal uttale deg om er politisk, spør
noen i OD sentralt.
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Hvordan vi snakker og skriver

Vi kommuniserer på en lettfattelig og engasjerende måte som skal bygge nærhet
mellom leseren og innholdet. Vår kommunikasjon handler om mennesker, ikke om
abstrakte konsepter. Språket skal gjenspeile dette.
All vår kommunikasjon er «Engasjerende» og «Nær»

Vi bruker alltid aktive former av verb, ikke passive.

Eksempel: Vi skriver ikke “Det gjennomføres seminar i Telemark neste uke” Vi skriver
“Vi gjennomfører seminar i Telemark neste uke”

Vi bruker personlige pronomen som “vi” så langt det er mulig, ikke tredjeperson,
som “OD” eller “hovedkomiteen”. Dette gjelder så langt det lar seg gjøre.

Vi bruker, der mulig, “vi” når snakker om all ungdom, ikke “vi” om ungdom i Norge,
og “dem” om ungdommene i ODs prosjekter. Vi bruker også “vi” om HK, DK, SK og
elever som deltar på OD, ikke om “vi” om HK/DK, og “dere” om resten. Vi
kommuniserer at vi alle er ungdom.

Vi kommuniserer til alle, ikke kun til ungdom som er interessert i OD. Vi antar ingen
forkunnskaper utover allmennkunnskap. Vi unngår forkortelser som ikke er allment
forståtte, som f.eks OL eller FN. Vi unngår forkortelser som f.eks OECD eller DK.

Vi bruker ikke tekst, bilder eller film som opprettholder stereotypier. Vi viser alltid
ungdom som aktive endringsaktører, ikke passive mottakere. Vi er alle komplekse
mennesker med et bredt spekter av følelser og kvaliteter, aldri kun ofre. Vi fremstiller
alle ungdommer som sterke individer som vil endre fremtiden sin, ikke som taperne i
en urettferdig verden. Vi viser ungdom på sitt mest sårbare, men vi viser dem også
på sitt sterkeste. Vi leter ikke etter kontraster mellom ungdom i prosjektene, og
Norge. Vi skildrer aldri noen som eksotiske, men fremhever hva som binder oss
sammen. Ungdom er ungdom uansett.

Vi tror på solidaritet. Solidaritet er en følelse av fellesskap, samhold og felles ansvar
mellom mennesker og grupper. En handling er solidarisk når den motiveres av et
ønske om å skape kollektive verdier for flere. Dette skiller seg fra begrepet
veldedighet, som handler om at noen med mye gir til noen som har lite. En solidarisk
handling har ikke givere og mottakere. Mottakeren er fellesskapet. Vi mener at alle
tjener på at ungdom i hele verden har gode liv.
Vi viser aldri historier fra prosjektene uten kontekst eller årsakssammenhenger. Vi
viser alltid hvordan urettferdighet oppstår og opprettholdes.
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