
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.

→ od.noNettside
od.no

E-post
od@od.no

Telefon
22 99 37 10

Internasjonal Uke
18. - 29. oktober 2021

OD-dagen
4. november 2021



Du føler at du ikke er bra nok. At ingen ser alt det gode 
du har inni deg. Usynlig. Vi har alle uendelig potensiale, 
og fortjener sjansen til å vise det. I Sør-Afrika blir noen 
få født med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt 
så hardt for å lykkes i livet. Det er urettferdig, og fører 
til at ambisiøse ungdommer ikke får vist potensialet de 
har på innsiden. Vi har alle lyst til å vise hva vi kan,  
men vi må bli sett!

Unge trenger sunne fritidstilbud og bedre muligheter til å 
bli sett. Ungdom skal være med å bygge et mer rettferdig 
Sør-Afrika fra bunnen. For at det skal bli virkelighet, er det 
viktig at ungdom:

Av og til er livet dritt Dette skal vi gjøre

Blir sett av gjengen
Unge gutter trenger å vite at det finnes måter å bli sett,  
uten å måtte være tøffest i gjengen. Vi skal:

 → lage møteplasser hvor ungdom kan finne  
fellesskap og tilhørighet

 → snakke med unge gutter om de vanskelige forvent-
ningene til hvordan «ekte menn» skal være

Blir sett på skolen
Det er lett å falle utenfor på skolen. Vi skal:

 → tilby støtte til ungdom som sliter med vanskelige tanker
 → hjelpe til med lekser og andre ting som kan gjøre  
skolen litt lettere

Blir sett av verden
Sør-Afrika er et urettferdig land hvor mange ikke blir sett  
og hørt av politikerne. Vi skal:

 → skolere ungdom i hvilke rettigheter de har
 → skolere ungdom i hvordan de kan være med  
å påvirke politikk
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