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Till föräldrar, lärare, kommun och allmänhet 

 

Hej, 

 

Operation Dagsverke är en insamlings- och informationskampanj som har en lång och stolt historia. I över 50 år 

har tiotusentals elever valt att de en dags arbete för att jämnåriga kamrater i andra delar av världen ska få en 

chans till ett bättre liv tack vare en plats i ett klassrum.  

 

Tillsammans brukar eleverna samla in pengar, genom att till exempel arrangera ett event på skolan, hjälpa till på 

ett företag, uppträda, sprida en uppmaning via sociala medier eller driva egna projekt. Det är helt frivilligt för 

varje elev att delta i insamlingen, men ju fler som deltar desto fler barn kommer vi att kunna hjälpa. Operation 

Dagsverke är ett utmärkt tillfälle för skolan att prata om mänskliga rättigheter, något som ingår i deras uppdrag.  

  

Operation Dagsverke 2019 har sin insamling under höstterminen. På UNICEF Sverige ser vi med spänning fram 

emot årets insamling där alla pengar kommer att gå till vårt utbildningsprogram i Filippinerna, ett land som är 

hårt drabbat av katastrofer. Men många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de 

kan förbereda sig eller vad de ska göra om det sker en katastrof. Det vill vi ändra på tillsammans med er. 

Det vill UNICEF ändra på tillsammans med Operation Dagsverke.  

 

Vi har valt att inte rekommendera några summor att ge för ett dagsverke, då det viktigaste är att alla engagerar 

sig. Ingen ska känna sig tvingad att betala mer än vad de har råd med och inga föräldrar ska avkrävas pengar av 

skolan. Däremot är det viktigt att poängtera att elever inte ska användas som billig arbetskraft. Glöm inte heller 

vid eventuell bössinsamling att bössan är en värdehandling, så vi rekommenderar att eleverna går minst två och 

två om de är ute med bössor.   

 

Om du har några frågor om Operation Dagsverke är du välkommen att kontakta oss på 08-692 25 04 

eller operationdagsverke@unicef.se. Mer information och material att ladda ned finns även på  

unicef.se/operationdagsverke. 

 

Alla pengar som samlas in via Operation Dagsverke sätts in på skolans egna insamlingssida. UNICEF Sverige 

kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

 

Jag hoppas att ni liksom jag upplever att det är fantastiskt med alla elever över hela Sverige som  

engagerar sig i Operation Dagsverke. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Véronique Lönnerblad 

Generalsekreterare, UNICEF Sverige 


