Internasjonal Uke
12. → 23. oktober 2020

OD-dagen
29. oktober 2020

Operasjon Dagsverk er Norges
største solidaritetsaksjon arrangert
av, med og for ungdom.
Hvert år velger titusenvis av elever i Norge å gi en
dag av sin skolegang for å gi utdanning til ungdom
i andre deler av verden. Vi ønsker oss en verden
der alle har like muligheter i livet. Ikke fordi vi er
like, men fordi vi er like mye verdt.
Alle elever som deltar på OD lærer mer om
hvordan verden henger sammen for å kunne ta et
opplyst valg om hvorvidt man ønsker å jobbe på
OD-dagen eller ikke.

Mer informasjon

E-post

od.no/pushgrensene

od@od.no

Adresse

Telefon

Kolstadsgata 1

22 99 37 10

0652 Oslo

På flukt fra krig er livet fullt av hindringer.
Men vi fortjener alle en rettferdig sjanse.

Vi støtter livsmestringskurs for
ungdom i og rundt flyktningområder i
Nord-Uganda, som består av tre deler:
1. Traumebearbeiding
Mange unge på flukt er blitt utsatt for vold og
overgrep. Dette gjør at både skolen og hverdagen
kan bli vanskelig å håndtere. Prosjektet tilbyr
gruppeterapi og samtaler for ungdom som sliter
med vanskelige opplevelser.
2. Dialog

Nesten en million mennesker fra Sør-Sudan har
flyktet over grensa til Uganda fra en blodig brutal
borgerkrig. Mange har traumatiske opplevelser,
og sliter med vanskelige tanker i lang tid.

Ungdom som har flyktet til Nord-Uganda lever side
om side med lokalbefolkningen. Prosjektet skal
jobbe for at de to gruppene skal bli kjent og forstå
hverandre bedre, for å unngå konflikt. Programmet
er designet slik at ungdommene skal spre denne
kunnskapen videre.
3. Utdanning

Verden er full av usynlige grenser, og det er ofte
vanskelig når ulike grupper som ikke kjenner hver
andre skal leve sammen. Å komme til et nytt land er
ikke alltid enkelt, og konflikter kan lett oppstå.

Uten grunnleggende utdanning har du få muligheter
i livet. Prosjektet skal gi lese- og skriveopplæring,
og opplæring i et yrke. Med utdanning kan ungdom
selv skape seg en bedre framtid.

Ungdom som har flyktet fra alt, mister også skole
gangen sin. Dette skaper grenser for hvor langt en
kan nå i livet. Mange får ikke nødvendig kunnskap, og
det blir vanskelig å skaffe seg en jobb og en inntekt.

På flukt fra krig er livet fullt av hindringer. OD2020
skal gi 10 200 ungdom en rettferdig sjanse.

