Operation Dagsværks holdning: Uddannelse
Uddannelse for en menneskeret. Det vil sige, at alle børn og unge i verden har ret til en
uddannelse af en god kvalitet. En uddannet befolkning kan være med til at skabe udvikling i
deres land og understøtte social- , økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling.
Uddannelse giver bedre fremtidsmuligheder for det enkelte individ og hjælper med at
mindske uligheden i samfundet.

Hvad mener Operation Dagsværk?
Operation Dagsværk mener, at alle mennesker har ret til en god uddannelse. Det vil sige, at
alle har ret til en gratis grundskole-uddannelse, samt at alle bør have lige muligheder for at
gennemføre en videregående uddannelse. Kvalitetsuddannelse skal være tilgængeligt for
alle og være inkluderende for alle - også elever med særlige behov.
Desuden mener vi, at kvalitetsuddannelse ud over almene boglige færdigheder, skal
indeholde uddannelse inden for menneskerettigheder, life-skills, medborgerskab, globalt
verdenssyn og -engagement, så unge er parate til at møde den virkelighed, der venter uden
for skolen, og så de bliver i stand til at forstå og engagere sig i deres omverden.
I OD arbejder vi ud fra en bred forståelse af uddannelse, som ikke kun indbefatter traditionel
skolegang, hvor man lærer dansk og matematik, men hvor man også lærer om rettigheder,
verdensborgerskab og unge-engagement. Vi mener, at det skal være en del af unges
uddannelse at blive oplyste, handlingskompetente og bevidste om deres egne holdninger og
omverden. Det betyder, at danske unge under uddannelse skal lære om globale udfordringer
og verdensmål og forskelligheder i verden, så de får et fundament for at kunne reflektere
over globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Vi har alle et ansvar for at tage del i
skabelsen af en mere lige og retfærdighed verden, hvor både social- , økonomisk og
miljømæssig bæredygtighed spiller sammen.

Hvad skal der gøres?
●

Det er vigtigt, at unge i hele verden bakker op om og engagerer sig i at skabe øget
global retfærdighed. Kvalitetsuddannelse for alle skal sikre, at unge i hele verden får
mulighed for at lære om menneskerettigheder, life-skills, globalt medborgerskab og
-verdenssyn, så der skabes grobund for, at unge kan engagere sig i udviklingen af
deres samfund, så de kan være med til at understøtte en social- , økonomisk og
miljømæssig bæredygtig udvikling.

