
Operation Dagsværk strategi 2026

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse. Siden 1984 har 
vi bygget broer mellem unge i Danmark og unge i andre lande, engage-
ret unge på danske ungdomsuddannelser i globale- og samfundsmæssige 
problemstillinger og indsamlet penge til udviklingsprojekter over hele ver-
den. Vi arbejder for at skabe synergi mellem Oplysning, Stillingtagen og 
Handling. 

Vi tror på, at unge, der gennem uddannelsessystemet og i fællesskaber dannes til at være 
kompetente og handlekraftige mennesker, kan bidrage til at løse verdens udfordringer og 
understøtte udviklingen af en mere retfærdig og bæredygtig verden. Derfor arbejder vi for 
at uddanne og engagere unge til at handle på lokale, nationale og globale udfordringer. 
Med Verdensmålene som ramme skaber vi debat, refleksion og engagement omkring 
globale- og samfundsmæssige problemstillinger, hvor unges udfordringer andre steder i 
verden er udgangspunkt for perspektiv og refleksion i en dansk kontekst. 

Operation Dagsværk sætter med Strategi 2026 rammen for vores arbejde de næ-
ste 5 år. Strategien indeholder 4 indsatsområder. Indenfor hvert indsatsområde har 
vi formuleret en række strategiske prioriteter, som vi vil arbejde med frem mod 2026.  

1. Styrke Operation Dagsværk som platform for globalt engagement  
på ungdomsuddannelser 

2. Styrke og forny fortællingen om Operation Dagsværk  

3. Styrke Operation Dagsværk som projekt- og samarbejdspartner  

4. Styrke Operation Dagsværk som en driftsikker organisation 

Strategien er vedtaget af Operation Dagsværks bestyrelse d. 9. september 2021



Indsatsområde 1: Styrke Operation Dagsværk som platform for globalt 
engagement på ungdomsuddannelser

1.1. Vi vil udbrede Operation Dagsværk til flere unge  
Operation Dagsværk skal være en inddragende og demokratisk organisation, der kan 
favne forskellige typer af engagement, og som er relevant for alle ungdomsuddannelser. 
Det er en ambition at udbrede Operation Dagsværk til flere unge på gymnasiale 
uddannelser såvel som unge på efterskoler, erhvervsuddannelser og STU´er. 

1.2. Vi vil styrke vores arbejde med mobilisering 
Vi vil engagere flere i Operation Dagsværk ved at bruge principperne i “organizing”. 
Frem mod 2026 vil vi derfor sætte fokus på at uddanne elever i Dagsværksgrupperne i 
organisering og lederskab og sikre en tæt og kontinuerlig sparring og opfølgning med 
alle Dagsværksgrupper. 

1.3. Vi vil styrke eksisterende aktivitets-koncepter og udvikle nye
Operation Dagsværk skal som platform for unges globale engagement tilbyde ram-
mer, der fordrer engagement på forskellige niveauer - fra frivillig i bestyrelsen, aktiv i en 
Dagsværksgruppe til ad hoc frivillige - der bakker op om konkrete aktiviteter. Operation 
Dagsværk skal være relevant hele året. Frem mod 2026 vil vi derfor styrke og udvikle 
aktivitets-koncepter, der understøtter elevernes engagement i demokrati, udviklings- og 
foreningsarbejde med mulighed for at bruge Operation Dagsværk som ramme- og afsæt 
for globalt engagement hele året. 

VISION 

At skabe større globalt og samfundsmæssigt engagement hos unge på 
efterskoler og ungdomsuddannelser. 

MISSION

• Vi vil styrke unges demokratiske dannelse og skabe globalt udsyn.

• Vi vil bidrage til at danne og uddanne oplyste og handlekompetente 
unge, som understøtter bæredygtig udvikling.  

• Vi vil knytte bånd mellem unge i Danmark og unge ude i verden og 
skabe link mellem lokale, nationale og globale problemstillinger. 

• Vi vil være en synlig ungdomsorganisation, som samler unges globale 
engagement.



1.4. Vi vil styrke sammenhængskraften i Operation Dagsværk
Vi vil sikre læring og synergi mellem Dagsværksgrupper og styrke sammenhængskraften 
i Operation Dagsværk ved at udvikle og opbygge strukturer, der sikrer sparring på 
tværs af Dagsværksgrupperne. Frem mod 2026 vil vi derfor have fokus på, at flere 
Dagsværksgrupper deltager i fælles regionale og nationale arrangementer, spiller en 
mere aktiv rolle i udviklingen af kampagner, og at synergien mellem sekretariat og 
Dagsværksgrupper styrkes. 

Indsatsområde 2: Styrke og forny fortællingen om Operation Dagsværk 

2.1. Vi vil forny fortællingen om Operation Dagsværk
Vi vil styrke og forny fortællingen om Operation Dagsværk som mere og andet end 
en årlig indsamling. Frem mod 2026 vil vi derfor have fokus på intern- såvel som 
ekstern formidling af Operation Dagsværk som en organisation, der hele året styrker 
elevdemokrati, skaber unge-fællesskaber og en organisation, som danner og uddanner 
oplyste og handlekompetente unge.  

2.2. Vi vil være en stærk stemme i den offentlige debat
Operation Dagsværk skal være mere synlig i den offentlige debat samt deltage i- og 
blande sig i relevante politiske- og samfundsmæssige spørgsmål. Vi vil styrke og 
understøtte organisationens bestyrelse og frivillige til at markere Operation Dagsværk i 
netværk, alliancer og debatter, så vi sikrer strategisk opbakning fra og samarbejde med 
relevante interessenter. 

Indsatsområde 3: Styrke Operation Dagsværk som projekt- og samarbejds-
partner 

3.1. Vi vil være en nysgerrig og relevant samarbejdspartner
Frem mod 2026 vil vi styrke Operation Dagsværk som en stærk og relevant samarbejds-
partner, der er nytænkende og nysgerrig - både som projektpartner ift. projekter ude i 
verden såvel som samarbejdspartner omkring projekter og kampagner i Danmark. 

3.2. Vi vil styrke ung-til-ung samarbejdet i udviklingen af vores kampagner 
Vi vil fokusere vores projekter, så ung-til-ung samarbejdet styrkes, og så input til 
kampagnearbejdet udarbejdes i samskabende processer mellem unge i Danmark og 
unge i projektlandet.

Indsatsområde 4: Styrke Operation Dagsværk som en driftsikker organisation

4.1. Vi vil nytænke og forenkle arbejdsprocesser og strukturer 
For at sikre at alle led i organisationen får maksimal indflydelse, og at viden lagres, vil vi 
frem mod 2026 have fokus på at nytænke og forenkle arbejdsgange og strukturer med 
henblik på at sikre bedre dokumentation og overlevering. 


