
Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon 
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.

Nettside
od.no

E-post
od@od.no

Telefon
22 99 37 10

Internasjonal Uke
17. - 28. oktober 2022

OD-dagen
3. november 2022

LIVET 
SUGER?

#ITPD OD.NO

Ikke tenk 
på det!



Dette skal vi gjøre

I Uganda er psykisk helse et 
tabu ingen snakker om. Det 
er farlig! Mange med psykiske 
helseplager blir bedt om å tie 
stille og tenke på noe annet. 
Derfor skal ungdom selv få lage 
kampanjer som viser at psykisk 
helse er viktig å snakke om. 

Ungdom på skoler i Uganda 
har nesten ingen å snakke 
med når livet blir vanskelig. 
Psykisk helse er tabu, og få 
vet hvordan man skal håndtere 
det på skolene. Vi skal lage et 
samtaletilbud på ti skoler, så 
elever kan snakke med noen 
når hverdagen blir for mye.

For at psykisk helse skal bli 
tatt på alvor, må vi snakke 
med politikerne! Hvis ikke 
politikerne bryr seg om unges 
psykiske helse, er det umulig 
å få gjort noe med det. Vi skal 
jobbe målrettet med politisk 
påvirkning for å få dem til å 
forstå alvoret.

2. Støtte 
skoleungdom

3. Påvirke 
politikerne

Livet suger skikkelig noen ganger. Alt faller fra 
hverandre, men det er umulig å sette ord på det.  

I Uganda er psykisk helse et tabu ingen snakker om, 
og det gjør livet tøft for ungdom. Det er dritskummelt 
å åpne seg, men det er mye verre å la alle de vonde 

tingene være i fred, få slå rot og gro.
 

Snakk om alt som suger!

1. Bryte ned 
fordommer


