Dagsverke
Förändra världen på en dag
Dagsverke handlar om internationell solidaritet
från unga till unga. Tanken är att eftersom vi i
som ungdomar i t.ex. Finland på många sätt har
det väldigt bra ur ett globalt perspektiv, så är det
vår plikt att hjälpa andra ungdomar, precis som
vi, som lever på andra ställen i världen där det
inte är lika bra. Under Dagsverke får vi göra
konkret arbete för en bättre värld. Dagsverkesdagen kan ordnas när som helst under skolåret.
Elevkåren kan ha huvudansvar för ordnandet av Dagsverke. Använd det mångfaldiga
kampanjmaterialet som Dagsverke rf har att erbjuda på sin hemsida www.dagsverke.fi, och
gör dagsverket till en inspirerande upplevelse för hela skolan! För mer tips går det även att
ladda ner Dagsverke rf:s elevkårsguide.

Så här ordnar ni Dagsverke i er skola:
1. Utse en ansvarig för Dagsverket som skaffar lov från skolan att delta i kampanjen.
Anmälningen sker till numret (09) 5845 5500 eller på nätet www.dagsverke.fi.
2. Använd den av Dagsverke rf. skickade morgonsamlings CD:n, dvd-dokumentären och
elev- och lärarguiden samt de uppgifter som går att finna på kampanjens hemsida. Lär på
detta sätt känna kampanjens bolivianska ungdomar. Vad har Juliana att berätta om sitt arbete
sina problem och drömmar? Vad är enligt Severo skälet till diskriminering? Hur stöder en
finländsk ungdoms endagsarbete en boliviansk ungdoms framtidsönskningar? Ni kan också
bjuda en utbildare i internationalism från Dagsverke rf för att berätta om kampanjen.
3. Bestäm om ni ordnar en traditionell dagsverksinsamling eller ett annat evenemang vars
vinst genom en insamlingsbössa går till Dagsverke rf:s insamling. Ifall ni ordnar en
dagsverksinsamling lönar det sig att idea fram arbetsplatser tillsammans i förväg så att alla
hittar sig en bra arbetsplats. Ifall ni ordnar ett evenemang, beställ insamlingsbössor ifrån
Dagsverke rf. Dagsverke rf har försäkrat alla som deltar i insamlingen i fall av
olyckshändelser.
4. Diskutera efter Dagsverkesdagen era erfarenheter och samla in tips inför följande år. Räkna
ut vad man kan åstadkomma i Bolivia med de medel ni samlat in. Följ med vad som händer
med de bolivianska ungdomarna på Dagsverke rf:s webbsidor, på www.dagsverke.fi.

Kunskap och färdighet för unga från ursprungsfolken i Bolivia
Många av de bolivianska indianungdomarna tvingas ge sig av hemifrån redan som 13 till 15
åringar för att förtjäna sitt uppehälle eller avsluta sin grundskola. I staden faller ofta drömmen
om skolgång i tunga och utmattande arbetsdagar. De unga som kommer ifrån landet blir också
diskriminerade och utnyttjade.
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Många unga skulle vilja utveckla levnadsförhållandena i sina byar för att kunna erbjuda
utkomst åt nya generationer, då kunde flera unga leva i sin hembygd. Med
Dagsverkesinsamlingen finansieras två 3-5 år långa utvecklingssamarbetsprojekt i Bolivien.
Dagsverke rf:s lokala samarbetspartners, medborgarorganisationerna Kawsay ja Compa
förverkligar projektet i Bolivien. Landsbygdens unga lär sig på ett miljövänligt och
traditionsrespekterande sätt att stärka utkomstsätten i sina hembyar. För de unga som flyttat
till staden ordnas konstverkstäder där de lär sig om sina rättigheter och deras kulturidentitet
samt självförtroende stärks. I verksamheten finns 48 bysamhällen på landsbygden samt fyra
städer inkluderade.

8

