
UNICEF Sverige  
Box 8161, SE-104 20 Stockholm  
S:t Eriksgatan 46 C 
Telefon 08-692 25 00  

Insamlingskonto PG 90 20 01-7  
Org.nr 80 24 01-4386  
E-post unicef@unicef.se  
unicef.se 

unite for  
 children

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 arbeta hemma, skramla bössa, 
arbeta på ett företag, uppträda eller driva egna projekt. Det är helt frivilligt för varje elev att delta i insam-
lingen, men ju fler som deltar desto fler barn kommer vi att kunna hjälpa. Operation Dagsverke är även 
ett utmärkt tillfälle för skolan att prata om mänskliga rättigheter. 
 
Operation Dagsverke 2014 har sin insamlingsvecka under vecka 21 i maj. Hela veckan får gärna gå i 
dagsverkets tecken men tanken är att en av dagarna ska vara skolans insamlingsdag. På UNICEF Sverige 
ser vi med spänning fram emot årets insamling där alla pengar går till vårt program för barns rätt till ut-
bildning i Moçambique. Ungefär 650 000 barn i Moçambique börjar aldrig skolan. Pengarna som samlas 
in kommer hjälpa oss att föra in UNICEFs barnvänliga skolmodell för att förbättra och göra skolorna mer 
tillgänglig i några av de fattigaste delarna av Moçambique.
 
För att ge vägledning när det gäller lönesättningen för elevernas dagsverken finns rekommenderade 
insamlingssummor. De finns också för att elever inte ska användas som billig arbetskraft. Det finns inget 
absolut krav på att följa de rekommenderade insamlingssummorna, utan de ska enbart ses som rekom-
mendationer, särskilt i de fall där elever arbetar hemma. Ingen ska känna sig tvungen att betala mer än 
vad de har råd med. 

Rekommenderade insamlingssummor
Arbeta hemma: 250 kronor 
Arbeta på ett företag: 500 kronor 
Skramla bössa, uppträda på stan eller driva eget projekt: 250 kr

Frågor om Operation Dagsverke
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 UNICEF Sveriges 90-konto. UNICEF 
Sverige kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Jag hoppas att ni liksom jag upplever att det är fantastiskt med alla elever över hela Sverige som enga-
gerar sig i Operation Dagsverke.

Vänliga hälsningar,

Eva Kellerman
Projektledare, Operation Dagsverke


