OD’s holdninger og krav til projekter og projektstillere

Krav til projektstillerorganisationer
I Operation Dagsværk samarbejder vi med danske udviklingsorganisationer. Vi
mener det er vigtigt, at vores projektpartnere har erfaring med lignende
udviklingsarbejde og gerne inden for de temaer projekter berører, samt at de har
den fornødne kapacitet og tilfredsstillende rutiner. Dette fordi Operation Dagsværk
ikke selv er aktiv i implementeringen af projektet, men derimod bidrager med sin
ekspertise i at oplyse og engagerer danske unge i internationale problemstillinger
og udviklingsprojekter. Herudover skal Operation Dagsværk garantere overfor de
elever, der har arbejdet for projektet, at de indsamlede midler bruges i
overensstemmelse med projektets formål.
Konkret stiller Operation Dagsværk krav til at projektstillerorganisation:
● Har relevant erfaring med lignende udviklingsarbejde inden for de
problemstillinger og temaer som projektet berører.
● Har

tilfredsstillende

rutiner

på

det

økonomiske

område,

indenfor

korruptionsforebyggelse o. lign.
● Sikrer at de rigtige skridt omgående tages, hvis der opstår begrundet
mistanke for tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende
uregelmæssigheder i administrationen af projektet.
● Skal fungere som en kvalitetssikrende instants, og har tilstrækkelig
administrativ kapacitet til at kunne forvalte Operation Dagsværks midler på
en tilfredsstillende måde.
● Kan leve op til de regler, der gælder for at kunne ansøge om u-landsmidler i
henhold

til

de

gældende

”Retningslinjer

for

Civilsamfundspuljen”

administreret af CISU.
● Kan garantere, at de(n) lokale samarbejdspartner(e) er kompetent(e) og har
kapacitet til at administrere et projekt af den størrelsesorden, en
OD-indsamling fordrer.

● Vurderer, at det sikkerhedsmæssigt er muligt at rejse til projektlandet for
Operation Dagsværks sekretariat, eller sikrer at kampagnemateriale kan
indsamles på anden vis.
● Yder et tilskud på minimum 150.000 DKK til Operation Dagsværks
oplysningskampagne i Danmark.

Krav til projekter
De stillede Operation Dagsværk projekter kan enten være helt nye, i opstarten eller
igangværende, så længe projektkravene opfyldes.
Operation Dagsværk stiller krav til at den primære målgruppe i projekterne skal
være unge fra det pågældende projektland.
Uddannelse
Operation Dagsværk mener, at uddannelse er en menneskeret. Det vil sige, at alle børn
og unge i verden har ret til en uddannelse af en god kvalitet. Operation Dagsværk støtter

altid uddannelsesprojekter, idet uddannelse giver modtageren redskaber til selv at
ændre deres vilkår. Dette enten i form af den klassiske opfattelse af uddannelse
som boglig, faglig eller teknisk, eller i en bredere forståelse som uddannelse i f.eks
rettigheder eller medborgerskab. Samtidigt virker uddannelse og oplysning
bevidstgørende for såvel projektets målgruppe som for danske unge. I Operation
Dagsværk mener vi at uddannelse f.eks. via pædagogiske metoder skal aktivere
børn og unge, og ikke blot gøre dem til passive modtagere i undervisnings- og
uddannelsessituationen. Vi mener at god uddannelse giver børn og unge øget
selvværd og gør dem i stand til at kunne deltage som aktive borgere i deres
samfund.
Konkret stiller Operation Dagsværk krav til at:
● Projektet skal have uddannelse i en eller flere af dens mange former, som
en hovedaktivitet
● Uddannelsen skal være relevant og rettet imod unge fra projektets
målgruppe.
● Det skal være gratis at deltage i uddannelsen.
● Uddannelsen skal sikre aktiv inddragelse af de unge fra målgruppen.

Bæredygtighed
Operation Dagsværks projekter skal være bæredygtige. Det betyder, at den
ændring, som projektet vil opnå, skal være langsigtet. Vi mener, at et godt
udviklingsprojekt ikke kun har effekt i selve støtteperioden, men kan skabe
forandringer, der fortsætter efter støtteperioden ophører. Vi ønsker så vidt muligt at
bidrage til at ændre de strukturelle og grundlæggende årsager af f.eks. økonomisk
og social karakter, der er med til at begrænse børn og unges muligheder for at
kunne få en uddannelse og indflydelse på eget liv og i samfundet.
Herudover tager Operation Dagsværk klimaforandringerne meget alvorligt. Vi
mener at klimaforandringer er en kamp der skal tages både nationalt og
internationalt, og at et godt projekt er opmærksom på sin klimapåvirkning og
stræber efter at mindske denne mest muligt.
Konkret stiller Operation Dagsværk krav til at projektet:
● Støtter opbygning af lokal kapacitet blandt målgruppen eller i den lokale
partner i form af f.eks. viden og organisation, der kan videreføre projektets
effekter og erfaringer.
● Belaster klima og miljø mindst muligt.

Fortalervirksomhed
Operation Dagsværk vil medvirke til strukturelle forandringer, frem for blot
isolerede effekter af et enkeltstående projekt. Derfor mener vi, at der i et godt
udviklingsprojekt praktiseres fortalervirksomhed enten fra den lokale partner
og/eller målgrupperne i projektlandet. Fortalervirksomhed skal påvirke
beslutningstagere, indflydelsesrige personer og/eller befolkningen i projektlandet.
Påvirkningen består i at oplyse om projektet og opfordre til stillingtagen og
handling. Dette for at nedbryde eventuelle myter, tabuer, stigma eller skadelig
kultur i det hele taget.

Konkret stiller Operation Dagsværk krav til at projektet:
● Indeholder fortalervirksomhed som et centralt og nødvendigt element
● Enten:
○ Påvirker befolkningen og/eller beslutningstagere i en positiv retning

○ Støtter netværk og målgruppe i fortalervirksomhed
○ Gør rede for, hvordan projektet spiller ind i en vifte af
aktiviteter/projekter i området, som har fortalervirksomhed som et
element i aktiviteten/projektet

Lokal Forankring
I Operation Dagsværk mener vi, at lokal forankring er vigtigt, da den lokale partner
har bedst kendskab til både problem, målgruppe og lokale udfordringer og
muligheder i projektet. Det er også vigtigt at have en lokal partnerorganisation, som
kan sikre at løsningerne i projektet passer til problemerne. Vi tror på, at den mest
bæredygtige forandring skabes ved at støtte lokale unges egne initiativer, fordi man
så er sikker på, at målgruppen har et ønske om at projektet lykkes.
Konkret stiller Operation Dagsværk krav til at:
● Projektet har mindst én lokal samarbejdspartner
● De lokale samarbejdspartnere:
○ har et demokratisk værdigrundlag, være imod undertrykkelse, for
fred og arbejde på et ikke-voldeligt grundlag.
○ er en ungdomsorganisation/forening eller har tæt kontakt med
målgruppen og erfaring med at inddrage unge aktivt og dynamisk i
gennemførelsen af projektet.
● Projektet er formuleret og forberedt i samarbejde med unge fra målgruppen
og den lokale partner.

Minoriteter og sårbare grupper
Operation Dagsværk tager afstand fra enhver diskrimination af mennesker på
baggrund af deres etnicitet, køn, religion, politiske tilhørsforhold eller seksualitet.
Når unge er den primær målgruppe i projekterne, er det fordi unge ofte er en
marginaliseret gruppe, som sjældent bliver hørt og taget seriøst eller inddraget i
beslutninger, der påvirker deres liv og fremtid. Det kan dog være relevant i visse
kontekster at tage et særligt hensyn til visse grupper af unge, og sikre disses
ligeværdige inddragelse, eksempelvis unge kvinder og piger, minoriteter og
lignende. Dette mener Operation Dagsværk at et godt projekt skal sikre.

Konkret stiller Operation Dagsværk krav til at projektet:
● Prioriterer minoriteters og sårbare gruppers rettigheder og aktive,
ligeværdige deltagelse og indflydelse i projektet højt.
● Sigter mod at forbedre forholdene og fremme aktiv samfundsdeltagelse for
den pågældende minoritet eller sårbare gruppe.
● Sikrer ens og ligeværdig deltagelse i projektet mellem kønnene, medmindre
det ikke er relevant for projektets formål.

