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Godkänd på Dagsverke rf:s höstmöte 30.11.2020 

 

Vision 

En hållbar och rättvis värld, där varje ung persons mänskliga rättigheter förverkligas, i Finland och 

hela världen. 

Mission 

Genom att kombinera global fostran och utvecklingssamarbeten stärker vi ungdomars, pedagogers, 

experters och beslutsfattares förståelse för global rättvisa och dess utmaningar. Vi verkar aktivt 

bland rörelser som engagerar unga, vi tar ställning och är föregångare vad gäller att höra vad 

ungdomar har att säga. 

Värderingar 

Rättvisa  

Dagsverke rf:s verksamhet grundar sig i mänskliga rättigheter så som internationella avtal definierar 

dem. Dagsverkes verksamhet grundar sig i tanken om hållbarhet och främjandet av global rättvisa. 

 

Likaberättigande 

Enligt dagsverke är alla människor, bland annat unga, funktionsvarierade och representanter för 

minoriteter likaberättigade aktörer. Ungas aktörskap kan bästa stärkas genom att förbättra ungas 

möjligheter att handla inom sina samfund, samt genom att stärka ungas delaktighet i samhällets 

strukturer. Dagsverkes mål är att uppmärksamma framförallt unga som upplever diskriminering och 

stärka deras aktörskap. 

 

Jämställdhet 

Jämställdhet och likaberättigande ses som breda helheter, som innefattar såväl stärkandet av dem 

som befinner sig i en sårbar position, som främjandet av jämställdhet mellan könen i bredare 

sammanhang i samhället. Dagsverke strävar efter att avveckla samhälleliga hinder och begränsande 

könsnormer, samt att ta i beaktande könsdiversitet i all sin verksamhet. 

 

Hopp 

Dagsverkes syn på framtiden är positiv. Förutom hotbilder finns det mycket i världen som är gott. 

Det är fortfarande möjligt att öka människors ömsesidiga förståelse för varandra och bredda 



perspektiven. Unga och deras engagemang ger hopp både nu och i framtiden. Samhälleliga 

orättvisor och de utmaningar som klimatförändringen för med sig är möjliga att påverka. Rätt sorts 

uppfostran kan vara ögonöppnande och inspirera till att agera.  Världen, våra samhällen och 

framtiden i stort är allt mer komplicerade och förändras med fart, men med hjälp av framförhållning 

och genom en uppfostran som innehåller positiva utvecklingsberättelser och aktivt aktörskap kan vi 

vara en del av förändringen. 

Beskrivning av verksamhetsmiljön 

En ökad levnadsstandard globalt har inte utrotat fattigdom, ojämlikhet och omänskliga förhållanden. 

Ojämlikheten har ökat på flera håll och klimatförändringen bidrar med sina utmaningar och försvårar 

ytterligare livet och försörjningen på flera håll i världen. Det krävs mer global förståelse. Mänskliga 

rättigheter ska aktivt främjas och en hållbar utveckling ska förverkligas. Utvecklingssamarbeten har 

förändrats och förändras fortfarande, men behovet för dem har inte försvunnit. Vi behöver ökad 

förståelse och agerande för global rättvisa och hållbar utveckling även i vår närmiljö. 

Organisationernas position påverkar den allt snabbare ökade takten och oförutsägbarheten kring all 

sorts förändring. 

 

Målsättningar 

● Ungas delaktighet och aktörskap stärks. 

○ Stöda ett samhälleligt engagemang och öka möjligheterna att påverka för finländska 

ungdomar som är under 29-år. 

■ Dagsverkes evenemang blir mångsidigare än tidigare och förverkligas i en större 

utsträckning av ungdomarna själva. 

■ Dagsverkskampanjen är välkänd med förnyade sätt att både samla in medel och 

göra ungdomars liv känt också globalt. 

 

● Förverkligandet av ungas mänskliga rättigheter försäkras och likaberättigandet och 

jämställdheten mellan könen främjas. 

○ Dagsverkes egen verksamhet är tillgänglig och icke-diskriminerande. 

○ I utvecklingssamarbetet fokuserar man tillsammans med partnerorganisationerna 

framförallt på de under 29-åringar som befinner sig i en sårbar position, samt 

samfundens ansvarspersoner. 

○ I Finland kan projekt och ungdomsarbete genomföras med ungdomsgrupper som är eller 

kan vara i en sårbar position. 

 

● Ungas förståelse för utvecklingsfrågor samt intresse för och vilja att engagera sig och påverka 

ökar. 

○ Dagsverkes målsättning är att förändra världen till det rättvisare med hjälp av global 

fostran. 

■ Dagsverke förverkligar högklassig global fostran med hjälp av skolbesök, material 

och workshoppar riktade till unga, samt genom att utbilda lärare, 

lärarstuderanden och andra som arbetar med unga. 



■ I Dagsverkes globala fostran syns Dagsverkes värderingar och ungas engagemang 

och aktörskap. 

❖ I verksamheten syns och hörs även mångfalden bland de unga aktörerna 

och deras röster. 

■ Den globala fostran förverkligas framförallt genom kritisk global fostran, alltså till 

exempel genom avveckling av stereotyper och uppmuntran till samhällelig 

förändring. 

 

● Dagsverke rf utvecklas som expert inom global fostran. 

○ Dagsverke rf samarbetar med utbildningsväsendet i Finland och internationellt, bland 

annat med forskare och pedagoger, samt med organisationer inom global fostran som 

delar våra värderingar, och dessa stärker och utvecklar Dagsverkes expertis inom ämnet. 

○ Dagsverkes rykte som expertorganisation för global fostran stärks tack vare högklassigt 

utvecklad och förverkligad globala fostran. 

 

● Medvetenheten om Dagsverke rf:s arbete kommer att öka bland medlemsorganisationer och 

ungdomar, och bilden av Dagsverkes som ungdomsorganisation kommer att stärkas. 

○ Ungas delaktighet är central i Dagsverkes alla egna verksamheter. 

○ Unga kan påverka verksamheten både via medlemsorganisationerna samt som enskilda 

medlemmar. 

○ Kontakten till medlemsorganisationerna och ungdomarna där stärks och 

medlemsorganisationerna involveras i verksamheten. 

 

● Taksvärkki ry kehittyy järjestönä ja elää ajassa. 

○ Taksvärkki ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

○ Taksvärkki on hyvin hallinnoitu ja johdettu organisaatio. 

○ Taksvärkki uudistuu toimintaympäristön muutoksien mukana, mutta säilyttää 

keskeisimmät arvonsa ja tekee työtä niiden eteen. 

○ Taksvärkissä haetaan ja kehitetään uusia toimintamalleja ja rahoitusmahdollisuuksia. 

 

● Dagsverke rf utvecklas som organisation och lever med i tiden.  

○ Dagsverke tar aktivt ställning i aktuella samhälleliga debatter.  

○ Dagsverke är en väl förvaltade och ledd organisation.  

○ Dagsverke utvecklas i takt med förändringar i verksamhetsmiljön, men förvarar ändå sina 

centrala värderingar och arbetar utifrån dem.  

○ Inom Dagsverke söker och utvecklar man nya verksamhetsmodeller och 

finansieringsmöjligheter. 
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