Leserbrev Operasjon Dagsverk
Innledning:
Hvem/hva
handler teksten
om
Begrunnelse Hvorfor

Jeg synes at avisene skriver alt for lite om OD. Som leder i aksjonskomiteen
ved Grov barne- og ungdomsskole har jeg lyst til å gjøre noe med dette.
Fra den 18.–28. oktober var det igjen tid for Operasjon Dagsverk. Siden det
hittil har vært så lite oppmerksomhet rundt OD, så er det sikkert veldig få
som vet hva OD går til i år. Årets tema er JENTER, og OD har som mål å få
utdannet flest mulig.

Argumenter
I verden i dag er det 130 millioner barn som ikke får utdanning, 70 prosent
av disse er jenter.
I år går ikke OD-pengene til bare ett land og ett prosjekt, men til 10
forskjellige prosjekter, i ni forskjellige land, i tre forskjellige verdensdeler.
De ni landene er: Guatemala, Nicaragua, Brasil, Sierra Leone, Sør-Afrika,
Uganda, Gaza, Thailand og Tibet. Prosjektene skal gi skolegang og
opplæring til jenter og kvinner i disse landene.
Visste du at hvert 30. sekund skjer det en ny voldtekt i Sør-Afrika? Og at på
internett inviterer et selskap deg til Thailand, hvor de lover «virkelige jenter,
virkelig sex, virkelig billig»?
En ting som alle må huske er at OD ikke er en TV-aksjon. Folk går ikke rundt
med bøsser slik at alle som har fått dårlig samvittighet av å skulle se alle de
stakkars barna på TV, med stor mage og flue på nesen, kan få god
samvittighet ved å putte et par hundrelapper på bøssa.
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon som ikke bare foregår i Norge,
men i mange andre land.

Avslutning
Gjenta det
viktigste du
mener

Kunnskap er nøkkelen til fremtiden. La oss skape en fremtid med
plass til alle. Jeg oppfordrer deg til å gi ditt bidrag til kampen mot
urettferdighet. Delta i Operasjon Dagsverk.

Ideer
Innledning:
Hvem er vi/hva

Begrunnelse
Hvorfor

Argumenter

Vi er …..
Vi har
Kjære medmennesker …

I avisa har vi lest at…. Hvorfor?
Vi har lært om ytringsfrihet og vil bruke den mens vi kan
Skriv minst 3 argumenter
På skolen har vi lært at (alle barn har rett til gratis skole)…
I Afghanistan ….
Forskning viser at
Mange mener…
Vi har lært at…..
Mange mener at …..
Hva skal vi gjøre der….
En annen grunn for….
Fordi….
Hvis …. vil vi….
Mange av oss….

Avslutning
Gjenta det viktigste du
mener

Gjenta noe dere har sagt før, eller bruk et sitat fra noen
kjente personer.
Vi oppfordrer

Overskrift
Innledning:
Hvem er vi/hva

Begrunnelse
Hvorfor

Argumenter

Avslutning

Skriv minst 3 argumenter

