
Principper for Operation Dagsværks arbejde

I Operation Dagsværk mener vi, at alle mennesker har ret til de samme rettigheder og
muligheder i livet. Både i Danmark og globalt.

Vi arbejder for at skabe solidaritet mellem unge i Danmark og unge i resten af verden.
Med Verdensmålene som ramme skaber vi debat, refleksion og engagement om
globale- og samfundsmæssige problemstillinger, hvor unges udfordringer andre steder i
verden er udgangspunkt for perspektiv og refleksion i en dansk kontekst.

Med vores projekter ønsker vi at skabe langsigtet og bæredygtig udvikling, som er med til at
skabe strukturelle forandringer og give unge flere muligheder i livet.
Vi tror på, at uddannelse er et middel til flere muligheder i livet, og derfor kæmper vi for, at
alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse.

Vi mener, at alle mennesker har agens; altså at alle mennesker har handlemuligheder og
kan tage selvstændige valg i og om deres eget liv. Med vores arbejde ønsker vi at udvide
unges handlerum; altså at give unge flere muligheder for at handle og tage valg i livet.

Vi mener, at alle mennesker selv har en viden om deres egen livssituation, og hvordan den
kan forbedres. Derfor mener vi, at unge altid skal være med til at definere de projekter, der
omhandler dem. Det gælder både i vores eget arbejde og i samfundet generelt; både i en
dansk og en global kontekst.
Derfor involverer vi også målgruppen for vores egne projekter i alle dele af vores arbejde. Vi
indgår i ligeværdige samarbejder og lader målgruppens interesser stå forrest.

I alle henseender af Operation Dagsværks arbejde er vi opmærksomme på ikke at
reproducere stigmatisering, ligesom vi ikke udelukkende repræsenterer andre som deres
marginaliseringer. Derfor fortæller vi nuancerede historier og lader de mennesker, vi
samarbejder med, definere sig selv.
Og derfor er vi opmærksomme på ikke at bidrage til en fortælling om det globale syd som
civilisatorisk underlegne eller kulturelt bagudstående.

I Operation Dagsværk arbejder vi for at skabe synergi mellem Oplysning - Stillingtagen -
Handling og dette afspejles både i vores strategi, holdninger, krav og daglige arbejde.
Vi tror på, at unges engagement og demokratiske dannelse både i Danmark og globalt kan
ændre verden til det bedre - og vi ønsker at bidrage til dette.


