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Operation Dagsverke
till Rwanda
I Rwanda 1994 utspelades ett av vår
tids värsta brott mot mänskligheten.
Under loppet av tre månader mördades
en miljon människor – och vad gjorde
övriga världen, jo ingenting. Men det
är inte för sent att engagera sig och
hjälpen behövs fortfarande. Detta har
man insett på Operation Dagsverke
som 2006 går till Rwanda. 

I över 40 år har elever i Sverige
genom Operation Dagsverke samlat in
pengar till olika utbildningsprojekt i
världen. Operation Dagsverke arrange-
ras av Elevorganisationen i Sverige som
är ett samarbete mellan cirka 350 elev-
råd. 

– Förutom att samla in pengar så
handlar det om att få in ett globalt per-
spektiv i skolan, att sprida kunskap och
information och få upp elevernas ögon
för situationen i världen, berättar Val-
demar Pietsch, kampanjledare på Elev-
organisationen.

Operation Dagsverkes arbete för
Rwanda är ett samarbete med FN:s

flyktingorgan UNHCR, och intäkterna
ska användas till utbildningsprojekt för
flyktingbarn och ungdomar som lever i
flyktingläger, med fokus på flickor som
idag inte går i skolan. 

– Intäkterna ska bl a gå till att bygga
nya klassrum, nya skolbänkar och till
skolmaterial mm i dessa läger. Önske-
målen kommer från flyktingarna och
de ska även själva vara med i uppbygg-
naden, berättar Valdemar Pietsch.

– En av målsättningarna är att
underlätta för flickor att komma in i
skolorna. Det kan handla om att bilda
stödgrupper för tjejer eller en sån till
synes enkel sak som att bekosta sani-
tetsbindor så att flickorna kan gå till
skolan även när de har mens, säger Val-
demar Pietsch.

Elevorganisationen kommer att ta
fram en mängd material kring
Rwanda; bland annat ska de åka dit
och spela in en dokumentärfilm om
hur det är att vara ung i Rwanda i dag,
samt att man kommer att sprida fakta-
häften och informationsbroschyrer till
skolorna, etc.

– Att visa filmen Hotell Rwanda på

skolbio är naturligtvis också ett jättebra
sätt att förhindra att det som hände i
Rwanda faller i glömska, samt för att
skapa engagemang hos både lärare och
elever. Det väckta intresset kan senare
fördjupas med det informationsmate-
rial vi kan tillhandahålla, avslutar Val-
demar Pietsch.

Mer information om Rwanda-projek-
tet och Operation Dagsverke hittar du
på: www.operationdagsverke.se.

Hotell Rwanda distribueras av Scan-
box Entertainment. Se även filmhand-
ledning till Hotell Rwanda på hemsi-
dan www.sfi.se/zoom. 
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