
v

”Gemenskapen    
  ger mig kraft” 

VÅREN 2015

EN TIDNING FRÅN VERDANDI OM GEMENSKAP OCH SOLIDARITET

JAN EDLING:
Verdandis helhetssyn 
på människan

GUNVI HAGGREN:
Är Verdandi en 
nykterhetsorganisation?

”Gemenskapen    
  ger mig kraft” 

verdandistenverdandisten

NY FORSKNING:
SKULD OCH SKAM 
HINDER FÖR EFFEKTIV
FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Faiza Rebandi, Hallonbergen:



 
Misströsta inte. 

Vi kan förändra. 

Organisera dig 

för jämlikhet och 

jämställdhet. 

Gemenskap och 

solidaritet.
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Verdandis Rättvise-
kontor hjälper till 
med svåra myn-
dighetskontakter.

Är Verdandi en nykter-
hetsorganisation? 
Gunvi Haggren beskriver 
Verdandis värdegrund.

Om Verdandis helhetssyn
på människan, skriver
Jan Edling, förbunds-
styrelseledamot i Verdandi.

Faiza Rebandi har 
engagerat sig 
genom Verdandi. 
Hon har startat 
en stödgrupp för 
kvinnor och är 
aktiv i politiken.

Innehåll

Äntligen – nya 
Verdandisten är här!

Som vi har väntat på vår kära 
tidning. Verdandisten, som driver 
våra hjärtefrågor och bildar ett 
kitt mellan oss medlemmar 
i Verdandi. Vi är många och vi är 
starka. Vi har gemenskap, och vi 
har solidaritet.

Och vi har roligt tillsammans! 
Det är inspirerande att läsa om 
andra medlemmar och deras 
vardag. Vilka verksamheter de 
satsar på, vilka problem som finns 
och vilka möjligheter och 
framgångar.

Under året jobbar vi i förbundet 
i ett antal arbetsgrupper för att 
förnya verksamheten. Det handlar 
bland annat om våra studier, om-
världsanalys och en revidiering 
av vårt socialpolitiska handlings-
program. Vi kommer att 
rapportera i Verdandisten om 
hur arbetet fortlöper.

Jag hoppas att du är lika glad
som jag över att ha ett nytt 
nummer av Verdandisten i din 
hand. Skriv gärna till oss och 
berätta vad du gillar, vad du vill ha  
mer av, och kom med nya idéer! 

HELENA FRISK
Förbundsordförande Verdandi
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Skam
Internationella studier 
från flera länder visar 
hur skam hindrar effektiv 
fattigdomsbekämpning.



              RASKEN ANDREASSON
     VERDANDI TROLLHÄTTAN

        MAGNUS BÅÅTH
   VERDANDI SUNDBYBERG

       MARJA KOIVISTO
       REDAKTÖR

Verdandi växer! 
Ny avdelning i Helsingborg 
och på gång i Göteborg

Verdandi växer och det bildas nya avdel-
ningar på många orter, bland annat Helsing-
borg, Lund, Burlöv, Skara och Märsta. 
Förbundet satsar också på att få igång en 
ny avdelning i Göteborg under året. 
Hör gärna av dig om du vill engagera dig
i arbetet! Alla är välkomna!
     Cirka 10 000 deltar i Verdandis verksam-
het och vi finns på ett 40-tal orter i landet. 
Bilden är från invigningen av den nya avdel-
ningen i Helsingborg, Helsingborg södra. 
Verdandi Helsingborg södra satsar på social 
kontaktverksamhet, där vi arbetar med 
att bryta isolering och skapa gemenskap. 
Avdelningen riktar sig också med verksam-
het till ungdomar som bor i området, samt 
så har man öppnat ett HBTQ-café.

       Redaktion Notiser

INVIGNING AV NY AVDELNING I HELSINGBORG – HELSINGBORG SÖDRA.
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              CATRIN HANSEN
     VERDANDI MALMÖ

         RICHARD LEWANDER
   VERDANDI FALUN



Beställ tidning från ETC! 
Analys visar varför in-
vandring är en tillgång

Ny handbok 
om handläggning 
i socialtjänsten

     

          Verdandi kämpar mot homofobi och alla former av diskriminering i samhället. Fotograf Elisabeth Ohlson 
          har lyft frågorna i flera av sina fotoutställningar. Missa inte hennes nya bok ”ACK SVERIGE, DU SKÖNA” 
          som kommer ut på Karneval förlag. I tre års tid har hon dokumenterat Sverige med sin kamera. 
          ”Röda stugor, vackra vyer och midsommarstången är den bild som ofta fyller den traditionella 
          Sverigeboken. Jag har länge saknat en bok som visar det Sverige som jag lever i”, säger hon.

Johan Ehrenberg och Sten 
Ljunggren presenterar siffror, 
och jämförelser i frågan 
om invandring, jobb och fram-
tiden. Rapporter från OECD är 
källor. Analyserna visar att det är falskt 
att påstå att ökad invandring begränsar 
tillväxt eller ger högre arbetslöshet. 
Tryggheten minskar inte heller i takt med 
ökad invandring. Sverigedemokraterna 
hävdar att invandring leder till samhällen 
där människor känner sig otrygga och 
konflikter skapas. Men så är det inte alls, 
enligt siffror från OECD. En efterlängtad 
argumentsamling som kan beställas kost-
nadsfritt från ETC. Dela ut!

Nu finns handboken ”Handläggning 
och dokumentation i socialtjänsten” för 
nedladdning på Socialstyrelsens webbplats. 
Boken förklarar tillämpningen av lagar 
och regler som gäller för socialnämn-
dens handläggning av ärenden. Inne-
hållet är uppdaterat enligt gällande 
lagstiftning, med nyare rättspraxis och 
bedömningar från JO. Laddas ner från: 
http://www.kunskapsguiden.se/miss-
bruk/kunskapsstod/handbocker/Sidor/-
Handlaggning-och-dokumentation-
inom-socialtjansten.aspx. Bra att ha 
om man ska fördjupa sig i något ärende 
eller begära omprövning. Men se upp 
– det är en mastig lunta!

BESTÄLL TIDNING 
FRÅN ETC.
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Bruk eller missbruk? 

Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion 
olika beroende på vem du är som använder substanserna. 
Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och 
kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig 
situationen är och hur den bör hanteras. 

 Doktoranden Eva Samuelsson har i en studie 
studerat hur uppfattningarna skiljer sig åt 
beroende på vem konsumenten är, personalens 
utbildning och erfarenhet, samt mellan olika 
delar av missbruksvården.
      – Studien pekar på en rad olika aspekter. 
Bland annat visar den att hjälpbehovet bedöms 
olika beroende på vilken substans som används. 
Alkoholkonsumtion ses som mindre allvarlig än 
narkotikakonsumtion, oavsett omständigheter. 
Man gör även skillnad mellan kvinnors och mäns konsumtion av alkohol 
och droger. Unga kvinnors drickande ses som mer allvarlig än unga mäns. 
Om en person var arbetslös anses den beskrivna konsumtionen vara mer 
allvarlig än om personen arbetade eller studerade, säger Eva Samuelsson 
som är verksam vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforsk-
ning (SoRAD), Stockholms universitet.
      Uppfattningarna skiljer sig även mellan socialtjänsten och landstinget. 
Landstingets personal anser generellt att situationerna är allvarligare och 
kräver mer medicinska behandlingsinsatser. Socialtjänstpersonal har större 
tilltro till att konsumtionen är möjlig att hantera på egen hand, utan stöd 
från den professionella vården. Något förvånande rekommenderades 
psykosociala behandlingsinsatser i lika hög grad av personal inom social-
tjänsten och landstinget, vilket inte ger stöd åt uppfattningen att miss-
bruksvården som helhet varit föremål för en omfattande medikalisering.
      – Det finns olika sätt att se på skillnaderna i uppfattningar som min 
studie visar. Å ena sidan behöver de professionella i sin komplexa arbets-
situation vara noga med att alla klienter behandlas lika för att se till att de 
får jämlika rättigheter. Å andra sidan kan det innebära en risk för att man 
inte tar hänsyn till att vissa grupper är mer utsatta i samhället. Samtidigt kan 
ett hänsynstagande till en persons utsatta situation medföra att människor 
behandlas på ett stereotypt sätt, utifrån sitt kön, sin socio-ekonomiska 
status eller vilken substans de använder, säger Eva Samuelsson.

EVA SAMUELSSON, 
STOCKHOLMS UNIVERSITET
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– stora skillnader i hur alkohol- och 
narkotikakonsumtion uppfattas



VERDANDI LUDVIKA   

Våren innebär årsmötestider i Verdandi. Verdandi Ludvika
skickar en hälsning från sitt möte den 17 mars på Ludvika
Gård. Nyvald ordförande är: Kjell Stenberg efter avgående 
Peter Smoljár. Övriga i styrelsen är Anita Åkesson, Barbro 
Fernkvist, Ann Wester, Bülent Kerpeten, Birgitta Nilsson, 
Ann-Marie Persson. Till ersättare valdes Nelson Aquirre Avila, 
Mohamed Deeq Abdi och Fatouma Mohamed AboudaKer.
     Verdandi Ludvika har haft många bra aktiviteter under 
2014. Styrelsen beskriver arbetet som att ”utveckla verk-
samheter för att öppna upp rum till social gemenskap”. 
Att bekämpa utanförskap och istället arbeta för gemenskap 
i bostadsområdena och i skolmiljön har varit ledstjärnor 
i arbetet. Verdandi har till exempel bedrivit ett uppskattat 
teaterprojekt i Marnässkolan tillsammans med Teaterslaget. 
41 elever har deltagit och hela skolan har kunnat se resul-
tatet i form av en teaterföreställning.
     Verdandi Ludvika har också firat Internationella Kvinno-
dagen den 8 mars, skapat olika kulturaktiviteter, ordnat 
stickningsgrupper för kvinnor från olika kulturer, deltagit 
på familjedagar, helgfiranden och öppet-hus-verksamheter. 

TEXT OCH FOTO: ANNAKARI BERGLUND, 
ORDFÖRANDE I VERDANDI DALARNA

        NÖJDA MEDLEMMAR I VERDANDI LUDVIKA, FRÅN VÄNSTER: MUSTAFE ELMI, ANN WESTIN, 
           ANNAKARI BERGLUND, CURTH LINDENBRANDT, BIRGITTA NILSSON, FATOUMA MOHAMED
           ABOUDAKER OCH MARGOT GRÄLLS-ANJOU.

SOMMAR 
MED 
VERDANDI 
I DALARNA

Besök Verdandi
Dalarna i sommar!
Vi genomför:
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Gemenskaps-
resor

Gårdslekar

Utflykter

Läger

Verdandis sommar-
verksamhet presen-
teras i sin helhet i
sommarkatalogen som 
läggs ut på Verdandis 
hemsida den 15 juni.
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 et handlar om att man isolerar 
 sig, försöker hålla skenet 
 uppe – och avstår från stöd, 
för att undvika en identitet som ”fattig”. 
Skam urholkar individens handlingsför-
måga. Det här är slutsatser av ett projekt 
i England, Norge, Kina, Indien, Uganda, 
Pakistan och Sydkorea, där forskare 
studerade vad traditionella ordspråk, 
romaner, pjäser och filmer säger om 
fattigdom, de intervjuade grupper med 
välbeställda, och människor som lever 
i fattigdom. 
       Visst fanns det skillnader mellan 
länderna. Men på det stora hela var 

likheterna mer slående – och tankeväck-
ande! På institutionen för kvinnoforsk-
ning vid universitetet i Kampala träffar 
jag socialantropologen Grace Bantebya 
Kyomuhendo, som har arbetat med 
studiens ugandiska del. Hon förklarar 
att även om de materiella bristerna 
innebär umbäranden lider många mer 
av känslorna av skam, underlägsenhet, 
värdelöshet och hopplöshet. 
      – Det är svårt nog att stå ut med de 
fysiska följderna av att inte äga ett lakan, 
man fryser, det är obekvämt. Men det 
är än värre med skammen över att man 
inte har råd med en så grundläggande 

Människor i fattigdom lider ofta mer av skammen än själva 
bristen på pengar och saker, oavsett om de lever i världens 
fattigaste eller rikaste länder. Deras sätt att minska skammen 
är också förbluffande lika – och kan försvåra vägen ut ur 
fattigdomen. Skam urholkar individens handlingsförmåga
konstaterar forskare som studerat fattigdom i flera länder.

SKAMMEN
– fattigdomens följeslagare

D
TEXT OCH FOTO: MATS UTBULT   ILLUSTRATION: J.B. LENDRIX
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sak som ett lakan. Skammen kommer både 
inifrån, från egna tankar om att man är 
misslyckad, och utifrån, från ringaktning 
som grannar, släkt och vänner visar. 
      Hon lyfter fram två skäl till att fattig-
skammen såväl i Uganda och Skandinavien 
faktiskt har ökat de senaste årtiondena: 
ökade klyftor och en individualisering av 
fattigdomen, av ansvaret för fattigdomen 
närmare bestämt. 
      – Fattigdom fanns ju här redan före 
kolonialismen, men fattigdomen var länge 
allmän, de välbärgade få. Därför behövde 
ingen skämmas över att vara fattig, det var 
ett accepterat sätt att leva. Många kunde 
också förlägga ansvaret för fattigdomen 
till högre makter.
      De senaste 25 åren med stark ekono-
misk utveckling har de flesta faktiskt fått 
det bättre – och attityderna mot de fatti-
gaste blivit hårdare, förklarar hon. 
      De intervjuade i den välbeställda grup-
pen förknippar de fattiga med lathet och 
dryckenskap. Detta gäller i Uganda men 
också i Norge. Ugandas president och en 
ärkebiskop har talat om fattigas lathet. 

     Även i Skandinavien har klyftorna 
ökat, sedan 35 år tillbaka. Arbetsgivar-
na hade framgång med sin ”satsa på 
dig själv”-kampanj och alliansen fick 
under åtta år majoriteten med sig på 
att arbetslösa och sjukskrivna skulle 
betala mer i skatt, för att få dem att 
skärpa till sig och börja jobba. 
     Många har varnat för ett tvåtredje-
delssamhälle där de flesta har det bra, 
men inte bryr sig om de sämst ställda. 
Uganda och de skandinaviska länderna 
ser ut att närma sig detta, fast från 
varsitt håll. 

HÅLLA SKENET UPPE
Forskarna beskriver några gemen-
samma strategier för att slippa att 
skämmas. Ta sig ur fattigdomen – det 
är självklart den första och viktigaste 
strategin för de allra flesta! Grace 
Bantebya Kyomuhendo beskriver den 
andra strategin med orden ”hålla 
skenet uppe”. Man köper till exempel 
fina kläder för att se lika bra ut som 
andra.

 – Man vill inte acceptera ”fattig” som en 
identitet och värjer sig därför mot att ha 

för mycket kontakt med andra fattiga. 
Det hindrar fattiga från att organisera sig 

och lyfta sig ur sin situation med hjälp 
av kollektivets kraft.

3



GRACE BANTEBYA KYOMUHENDO, SOCIALANTROPOLOG, ARBETAR MED 
FORSKARSTUDIENS UGANDISKA DEL: ”DET ÄR SVÅRT ATT STÅ UT MED DE 
FYSISKA FÖLJDERNA AV ATT INTE ÄGA ETT LAKAN, MAN FRYSER, DET ÄR 
OBEKVÄMT. MEN DET ÄR ÄN VÄRRE MED SKAMMEN ÖVER ATT MAN INTE 
HAR RÅD MED EN SÅ GRUNDLÄGGANDE SAK SOM ETT LAKAN”, SÄGER HON.
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I norr och i söder försöker människor 
dölja sin fattigdom, med en ständig rädsla 
för att bli avslöjad som följd.
     I Uganda berättar de intervjuade om 
hur de ger bidrag till bysatsningar, som 
de egentligen inte har råd med. Flera 
talar också om hur de blir varma i hjärtat 
när de hjälpt andra som råkat illa ut, 
som en människa bör göra. Det minskar 
skammen. Grace Bantebya Kyomuhendo 
jämför med hur intervjuade i Norge talar 
om skammen över att inte betala skatt: 
man är ingen riktig samhällsmedborgare, 
som bidrar till det allmänna bästa.

DRA SIG TILLBAKA FRÅN SOCIALT LIV
När det blir svårt att hålla uppe skenet är 
en tredje strategi att dra sig tillbaka från 

socialt liv. Man stöter ut sig själv. Men för-
sök att undvika andras ringaktning kan 
leda just till det. När någon tittar förbi 
ska man bjuda hen att sitta ner inne 
i huset och få något till livs, om så 
bara ett glas vatten – annars blir man 
betraktad som märklig och oförskämd. 
     – Jag har själv varit med om att 
först få stå oinbjuden utanför ett hus, 
ända tills det kom ett störtregn, be-
rättar Grace Bantebya Kyomuhendo. 
När jag då kom in visade det sig att 
huset var tomt, där fanns inga möb-
ler, ingenting. 
     De som drar sig undan umgänge 
och samvaro får ett sämre liv, men kan 
också försvåra för sig själva att ta sig ur 
fattigdomen. De missar möjligheterna 
i kontakter och nätverkande. Detta 
gäller både i söder och norr. 

VREDE OCH RESIGNATION
En fjärde antiskam-strategi är vrede 
– mot regeringen som inte ger bättre 
förutsättningar. Grace Bantebya 
Kyomuhendo talar om hur brist på 
vägar och marknadsplatser i delar 
av Uganda försvårar för fattiga bön-
der att sälja sin majs. Vreden kan 
man också rikta mot bättre ställda 
grannar och släktingar, som skam-
belägger och hånar, istället för att 
hjälpa. Men vreden leder oftast inte 
till något konstruktivt. I Skandinavien 
för hundra år sedan gick fattiga sam-
man, i fackföreningar och koopera-
tioner. Men idag motverkar indivi-

Forskarna beskriver några 
gemensamma strategier 
som människor använder
för att undvika skam: 
1. Ta sig ur fattigdomen – är 
självklart den första och viktigas-
te strategin för de allra flesta! 
2. ”Hålla skenet uppe”. 
3. Dra sig tillbaka från socialt liv.
4. Vrede.
5. Resignation.

STRATEGIER FÖR ATT  
UNDVIKA SKAM VID  
FATTIGDOM
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i Uganda som socialarbetare i Norge är 
”shameproof”, lite svåröversatt, men 
ungefär ”skamsäkrad”. 
     – När man har utformat stöd– och 
utvecklingssystemen har man hittills 
oftast inte räknat med mottagarnas 
känslor av förödmjukelse, förnedring 
och skam, eller med effekter för deras 
sociala liv. De som har utformat syste-
men har varit teknokrater och räkne-
nissar, som bara ser siffror, inte 
människor . De har tänkt: ”ger vi 
dem det här, så ordnar det sig”.
     Hon har ingen färdig paketlösning 
för skamsäkrade stödsystem. Men det 
handlar om att se till att det är möjligt 
för individen att uppleva värdighet i 
mötet med systemen. Och försöka ut-
forma och namnge program på ett så-
dant sätt, att de människor som man 
riktar sig till inte upplever att det för-
stärker en stämpling som ”fattig” i an-
dras ögon. För ingen vill ha ”fattig” 
som sin identitet. 

dualiseringen och skammen kollektivt 
handlande och organisering, här likväl 
som i Uganda. 
     – Man vill inte acceptera ”fattig” som 
en identitet och värjer sig därför snarare 
mot att ha för mycket kontakt med 
andra fattiga, för att det skulle förstärka 
den etiketten, förklarar Grace Bantebya 
Kyomuhendo. 
     Den femte strategin mot skam är resig-
nation: släppa taget, ge upp. Forskarna 
konstaterar att det är en känsla och ett 
tillstånd som är vanligare och varar läng-
re, jämfört med vreden. Och det är en 
strategi som allra mest motverkar för-
mågan att agera. 

SKAMSÄKRA SATSNINGAR
MOT FATTIGDOM
Grace Bantebya Kyomuhendo slår 
fast att fattigskammen motverkar att 
människor i de olika länderna tar del av 
stöd och program för att minska fattig-
domen. Och hon berättar att ett nytt 
modeord såväl bland biståndsarbetare 

 ”När man har utformat stöd- och utvecklingssystemen 
har man oftast inte räknat med mottagarnas känslor 

av förödmjukelse, förnedring och skam, eller med 
effekter för deras sociala liv. De som har utformat 
systemen har varit teknokrater och räknenissar, 

som bara ser siffror, inte människor .”



VERDANDIS 
HELHETS-

SYN PÅ 
MÄNNISKAN

AV JAN EDLING



 et vi sett växa fram under de 
 senaste decennierna har varit 
 en allt större segregation. I de 
mest utsatta bostadsområdena är det 
få som har kontakt med den svenska 
arbetsmarknaden och med det svenska 
språket. Politiken tycks ha låst in ett stort 
antal människor i utanförskap och sedan 
kastat bort nycklarna till det gemensam-
ma samhället.
      Det är i denna verklighet som 
Verdandi arbetar. Vi försöker att ha en 
helhetssyn på människan både när vi 

arbetar tillsammans med dem som 
hamnat utanför och när vi försöker att 
påverka den politik som kan leda till  
förändring. Vi arbetar på tre plan:

FÖRSÖRJNING
Det är hög tid att lämna det hårda 
samhälle som sorterar ut människor 
som obrukbara på arbetsmarknaden 
och i det sociala livet. Att inte ta till- 
vara alla människors arbetsförmåga 
eller potential att utvecklas är samhälls-
ekonomiskt mycket kostsamt. 

Verdandi har en helhetssyn på människan. 
Den verklighet som Verdandi möter har i rask 
takt förändrats. Under de senaste åtta åren, 
med en borgerlig regering, har allt fler blivit 
arbetslösa. Ersättningen från a-kassa, sjuk-
försäkring och försörjningsstöd har sjunkit 
och många saknar idag inkomst över huvud 
taget. I spåren av arbetslösheten växer problemen 
med fattigdom, skuldsättning och vräkningar. 
Bristen på bostäder gör det inte lättare. 
88 000 av de arbetslösa har varit utan jobb 
i tre år eller mer. Svårast är det för dem som 
har låg utbildning. 
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Utöver det lidande som utsatta människor
tvingas att bära, drar också samhället på 
sig oerhörda kostnader för ekonomiskt 
stöd, social misär, kriminalitet och sjuk-
vård som annars skulle kunna undvikas. 
Och det värsta av allt 
är att dessa umbär-
anden inte bara 
kommer att bäras 
av dem som slås ut 
idag utan också av 
deras barn och 
barnbarn. Verdandi 
har under senare år
arbetat aktivt med att skapa arbetsin-
tegrerande sociala företag. Här kan 
människor arbeta i den takt de klarar 
av, de får möjlighet att öka sina kunska-
per och sin självkänsla. 
      De sociala företagen säljer sina 
tjänster både på den privata marknaden 
och till kommuner, landsting och andra 
offentliga organisationer som har allt att 
vinna på integration i arbetslivet i stället 
för samhällsekonomiskt kostsam utslag-
ning. De sociala företagen kan tillhanda-
hålla viktiga samhällstjänster som idag 
inte blir utförda.

KOMPETENSUTVECKLING
Den borgerliga regeringen tyckte inte 
att de som står utanför arbetsmarknaden 
behövde någon utbildning. Inget kan vara 
mer felaktigt. Många som slagits ut från 
arbetsmarknaden har gjort det därför att 
deras jobb försvunnit när jobben ratio-
naliserats eller flyttat utomlands. 
      Många nyanlända har ett stort behov 
av att uppgradera de kunskaper de fick 
(eller kanske inte fick) i ursprungslandet. 

Många som har svårt att tala svenska 
är offer för en dålig svenskundervisning 
eller har små möjligheter att öva svens-
ka när de saknar jobb och bor i om-
råden där nästan ingen talar svenska. 
Ytterligare andra minns med fasa hur 
de till följd av dyslexi eller andra in-
lärningssvårigheter kom på efterkälken 
i skolan. Eftersom skräcken att återvän-
da till en gammal katederundervisning 
är så stor behövs andra pedagogiska 
former av kunskapsinlärning. Verdandi 
samarbetar därför med folkhögskolor 
och studieförbund, som kan erbjuda 
utbildningar som leder framåt även för 
dem som har svårt att klara den gamla 
klassrumsundervisningen.

SJÄLVKÄNSLA
En viktig del av Verdandis arbete är att 
skapa självkänsla hos dem som tappat 
tron på sig själva. Gemenskapen med 
andra i samma situation är viktig, men 
viktigast är känslan av att ”jag duger” 
– en känsla som kan komma med ett 
arbete där man kan arbeta i egen takt 
och där man kan växa med uppgiften. 
Kompetensutveckling är också ett 
viktigt led i att skapa denna växande 
självkänsla.
      Andra viktiga delar av Verdandis ar-
bete med att öka människors självkänsla 
är hjälpen med praktiska problem i livet. 
Att hjälpa till med bostad, skuldsane-
ring, missbruksproblem eller kanske att 
läsa och besvara beslut från stelbenta 
myndigheter. Verdandi har på många 
håll i landet utvecklat en rättshjälp som 
gratis kan hjälpa till med olika juridiska 
problem.

JAN EDLING, VERDANDIS 
FÖRBUNDSSTYRELSE
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                                                                  KRÖNIKA

    

                                                                             Gunvi Haggren 

Är Verdandi en nykterhetsorganisation?                    
är en fråga som ofta dyker upp när jag 
 ska presentera Verdandi. Kommen-

taren; Verdandi verkar jättebra men jag är ingen 
nykterist, så jag kan inte vara medlem.

Svaret på första frågan är: nej, Verdandi är 
ingen nykterhetsorganisation. Och svaret på den 
andra kommentaren är: Självklart kan du vara med 
i Verdandi om du inte är nykterist, liksom 
du även är välkommen om du är nykterist. 

Nykterist eller inte, det är ditt val, och inget som 
Verdandi lägger sig i. Det som krävs för att vara 
med i Verdandi är att du ställer upp på Verdandis 
värderingar och mål, det vill säga ett alkoholskade-
fritt samhälle fritt från sociala orättvisor. Självklart 
är dock alla våra verksamheter och aktiviteter fria 
från alkohol och droger. Detta är en viktig princip 
dels för att verksamheten ska vara ett stöd för dem 
som har problem med alkohol och droger. Men 
också för att vi ska vara trovärdiga i vårt arbete för 
att motverka alkoholmissbruk och droganvändning.

På samma sätt är det en viktig ideologisk och 
pedagogisk princip för oss att inte vara en nykter-
hetsorganisation. Skulle vi stänga dörren för dem
av oss som inte är nykterister skulle vi också stänga 
dörren för många av dem som mest behöver vår 
verksamhet. Vi skulle stänga dörren för dem som 
behöver vårt kamratstöd och möjlighet till positiva 
sociala nätverk och aktiviteter som utvecklar och 
stärker den egna förmågan till ett bra liv. I kampen 
mot missbruk och för bra samhällsförhållanden 
som motverkar missbruk och ger möjlighet till vård 

och stöd behövs alla goda och engagerade krafter. 
Verdandis yttersta mål är ett fritt, jämlikt och de-
mokratiskt samhälle. För att nå dit har vi valt att 
fokusera på att bekämpa de yttersta konsekven-
serna av orättvisor och orättfärdighet i samhället  
– missbruk och utslagning. 

Den som är historiskt kunnig kanske invänder 
att Verdandi bildades som en nykterhetsorgani-
sation – varför fortsätter vi då inte att vara det? 
Svaret är att Verdandi idag är en bred socialpo-
litisk orga nisation med fokus på missbruk och 
sociala orättvisor. När Verdandi bildades, 1896, 
fanns nästan inga verktyg att jobba med för vanli-
ga männi skor. De sociala orättvisorna var enorma. 
Istället för en anständig lön kunde man få delar  
av lönen i sprit. 

Den allmänna rösträtten var inte genomförd. 
Ett av de få verktyg som var gratis och allmänt 
tillgängligt var nykterhet för den som klarade 
av det. I takt med att möjligheterna ökade för att 
angripa missförhållandena som låg till grund för 
missbruk minskade behovet av att villkora arbetet 
mot missbruk med nykterhetskrav. Organisa-
tionen öppnades gradvis för deltagande utan 
nykterhetskrav. Vid kongressen 1986 togs det sista 
beslutet som gjorde Verdandi till en organisation 
helt utan nykterhetskrav. 

Förklaringen till att Verdandi fortfarande efter 
över 100 år är en stark organisation som ständigt 
utvecklar och förnyar sig i arbetet mot missbruk 
och för rättvisa kan sammanfattas i det kloka  
citatet: ”Var trogen målen och otrogen medlen.”       

                    Måste man vara 
   nykter i Verdandi?



 Sista hjälpen på Verdandis 

 RÄTTVISEKONTOR

Richard Lewander är verksamhetsledare på Verdandis
Rättvisekontor i Falun. Han hjälper medlemmar med 
ärenden och myndighetskontakter, till exempel att begära 
omprövning av myndighetsbeslut och råd vid skuldsättning.

                   När vi startade verksamhet-
                       en 2012 trodde vi att det 
                       mest skulle handla om 
enklare ärenden som hjälp med myndig-
hetskontakter och ifyllnad av blanketter. ”

Rättvisekontoret ligger 
i invandrartäta Nors-
lund. Richard är upp-
vuxen i Tjärna Ängar, 
ett bostadsområde med 
många arbetslösa. 
”Jag är inte jurist, 
men när det behövs 
ringer jag vidare. 
Behoven av hjälp är 
stora. Samhället brister
i sitt uppdrag att 
ge stöd till utsatta.”

TEXT: MARJA KOIVISTO     FOTO: LARS DAFGÅRD, DT
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Visst är det en del sånt också, men 
det har många gånger varit andra 
typer av problemlösning. Ärenden 
som vi faktiskt trodde att social-
tjänsten och arbetsförmedlingen 
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hade inom sitt uppdrag att sköta, 
berättar Richard Lewander som är 
verksamhetsledare på Verdandi 
Faluns Rättvisekontor. 
    – Tyvärr är det ofta så att när 
våra medlemmar kommer hit så 
har de försökt att få hjälp på 
andra håll först, men fått nej. 
Till exempel hos olika myndigheter, 
men även kyrkan, säger Richard 
Lewander.
   
HÅRDA KRAV 
MEN INGEN HJÄLP
Rickard berättar om medlemmar 
som har svårt med det svenska 
språket men som ändå uppmanas 
att skicka in aktivitetsrapporter var-
je månad till Arbetsförmedlingen. 
     – Hur har man tänkt då? Det är 
ju ett krav som blir svårt att upp-
fylla. Det kanske är en sfi-kurs som 
behövs istället för byråkrati, eller 
ett it-körkort.
     – Det ställs många krav idag på 
människor som på olika sätt ham-
nat i utanförskap, men stöd och 
hjälp för att uppfylla kraven är 
svårare att få. Ibland är det till och 
med så att myndigheter hänvisar 
till ideella organisationer, fast 
stödet egentligen är deras ansvar, 
säger Rickard Lewander.
    Rättvisekontoret i Falun har öpp-
et två dagar i veckan, tisdagar och 
torsdagar. Det går också bra att 
ringa, vilket många väljer att göra. 

Det känns mer anonymt, och 
många känner skam för att ha eko-
nomiska eller andra problem. 
      Just nu har Rickard ett ärende 
som krävt mycket tid och engage-
mang. Det gäller en medlem som 
var fosterhemsplacerad under 
70-talet. Han fick utstå många 
kränkningar, bland annat våld från 
fosterföräldrarna under flera års 
tid. En gång blev han inlåst i ett 
förråd utan mat i tre dagar. 
     – Om inte en granne hade gått 
förbi och hört hans knackningar, 
vet man inte hur det hade gått för 
honom, berättar Richard Lewander.

SJÄLVMEDICINERING
Idag är medlemmen en vuxen 
man med alkoholproblem.
     – Det blir ofta så för den som 
har tunga saker att bära i baga-
get, säger Richard Lewander.
   – Det blir en form av självme-
dicinering för att man ska orka leva 
sitt liv med all lagrad smärta som 
man bär med sig inombords.
     Snart ska de åka till Stockholm 
för vittnesförhör och juridisk pro-
cess i ärendet. Rickard har arbetat 
fram en gedigen dokumentation.
     – Det har varit en lång resa, 
men jag hoppas att vi ska få ett 
positivt utslag vad gäller rätten 
till ersättning. Vi har flera vittnes-
mål som styrker vår medlems 
berättelse.  

3
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 Sista hjälpen på Verdandis 

 RÄTTVISEKONTOR

Richard Lewander är verksamhetsledare på Verdandis
Rättvisekontor i Falun. Han hjälper medlemmar med 
ärenden och myndighetskontakter, till exempel att begära 
omprövning av myndighetsbeslut och råd vid skuldsättning.



      Den 31 december 2014 gick deadline
för möjligheten att söka skadestånd från 
statens Ersättningsnämnd för kränkningar 
vid fosterhemsplaceringar under åren 
1920-1980.
   
BRISTER I BEMÖTANDET
Verdandi har startat verksamhet med 
Rättvisekontor på ett antal platser 
i landet: Stockholm, Falun, Örebro 
och Trollhättan. Verksamheten 
i Rättvisekontoren avslöjar ofta all-
varliga samhällsbrister och människors 
utsatthet i kontakten med myndighe-
terna.
     Huvuddelen av de hundratals män-
niskor som nåtts i verksamheten, har 
förutom ett socialt och ekonomiskt 
underläge även upplevt ett bemötande 
som står helt i strid med lagens ande-
mening. 
     I första hand gäller det kontakten med 
de sociala myndigheterna, men också 
andra myndigheter såsom försäkrings-
kassan, rättsväsendet och sjukvården. 
Många som drabbas saknar styrka att 
själva driva sin sak och upplever sig stå 
i ett underläge i kontakten med olika 
myndigheter.
      Verdandi har i många sammanhang 
drivit frågan om vikten av ett respekt-
fullt bemötande av människor. Detta 
gäller särskilt människor som lever 
i en utsatt livssituation och som be-
höver stöd från samhället. Ett bra 
bemötande är många gånger minst 
lika viktigt som de faktiska åtgärderna 

för ett positivt utfall av samhällets olika 
stödinsatser.

BRUKARINFLYTANDE
Verdandi har engagerat sig i brukarin-
flytandefrågor under ett antal år för att 
vara med i arbetet med att synliggöra 
och åtgärda brister i olika omsorgsverk-
samheter. Brister som drabbar Verdandis 
medlemmar när de befinner sig i en ut-
satt situation.
      Det finns riktlinjer som ger vägledning 
för hur brukarinflytandet bör vara en del 
av den kommunala verksamheten. 
      Brukarmedverkan kan organiseras 
på olika sätt, men en bra metod är att 
bilda brukarråd med uppgift att bland 
annat göra revisioner av olika verksam-
heter för att synliggöra det som inte fung-
erar och ge verksamheten möjlighet att 
åtgårda problemen. Det kan gälla bemö-
tandefrågor, lokalfrågor men också 
tjänstetillsättningar. Det som fungerar 
bra i verksamheten lyfts också fram, 
vilket är nog så viktigt. Många gånger får 
personalen positiv feedback i brukar-
revisionerna. På Verdandis hemsida 
hittar du mer information om Verdandis 
engagemang för ett ökat brukarinflytan-
de. Verdandi erbjuder också olika typer av 
utbildningar och seminarier 
för brukarråd och andra som behöver 
öka sina teoretiska och praktiska kun-
skaper i frågor om brukarinflytande. 
Läs mer på: verdandi.se eller 
kontakta Gunvi Haggren, 
telefon 08-642 28 80.
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      Faiza Rebandi, startade en kvinnogrupp i Verdandi:

      ”MIN SJÄLVKÄNSLA VÄXER, 
      JAG HAR FÅTT ETT NYTT LIV”

Faiza Rebandi, 45 år, har upplevt krig, kvinnomiss-
handel och skilsmässa. Men idag står hon stark. 
     – Verdandi har betytt allt för mig! Jag har fått stöd när 
jag hade det svårt, och har kommit igen med självkänsla. 
Nu vill jag ge tillbaka, det jag har fått.
     Faiza har startat en kvinnogrupp som består av 
70 kvinnor som träffas varje vecka i Verdandis lokaler.
     – Vi samtalar, stödjer varandra, skrattar och gråter.

3
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    Faiza Rebandi

    Ålder: 45 år
       Jobb: verksamhets-
    ledare i Verdandi 
    Sundbyberg
    Uppdrag: ledamot
    i förbundsstyrelsen
    i Verdandi
        Viktigast:   
    ”Mina barn och 
    alla människors 
    frihet och lika 
    värde.”

till paradiset. Samtidigt som så mycket var 
annorlunda. Jag saknade mina syskon och 
släkten något hemskt, berättar Faiza. 
     Hon började läsa sfi och lärde sig språket 
på sex månader. Det var vägen in till det 
svenska samhället.

KVINNOMISSHANDEL
Familjen fick fyra barn och efter ett antal år 
blev det slitningar i familjen. Konflikterna 
i familjen utvecklades till att Faizas man 
började misshandla henne. 
     – Det var en mycket svår tid, säger hon. 
     – Jag gick till socialtjänsten för att få 
hjälp och de hänvisades mig till Verdandi. 
Jag hade aldrig hört talas om Verdandi, 
fast lokalerna låg på vår gård.
     – En dag när jag hade det svårt, gick 
jag dit och träffade Lena, en av Verdandis 
verksamhetsledare. Hon är den under-
baraste människa jag någonsin mött. 
Som hon hjälpte mig.
     – Utan henne skulle jag inte vara den 
jag är idag. Hon hjälpte mig med olika 
samhällskontakter, blanketter, stöd på 
både dag- och kvällstid. 
     – Jag kände att jag alltid hade någon 
att ringa som verligen brydde sig om hur 
det gick för mig.
     – 2004 blev min skilsmässa klar och 
sedan levde jag ensam med mina fyra 
barn. Min yngsta var bara ett år då.

         aiza Rebandi föddes i den vackra
           staden Amedi i södra Kurdistan. 
           Hon hade en lycklig uppväxt tills 
Saddam Husseins terror startade och hans 
dödliga gasattacker tvingade en och en 
halv miljon kurder på flykt. 
     Fazia fick fly hals över huvud med familj, 
grannar och tusentals andra kurder för att 
undkomma terrorn. De vandrade i 18 dagar 
under vidriga förhållanden. Död, köld, hung-
er och törst. Barn och gamla segnade ner 
döda på marken under marschen. 
     – Jag kan aldrig glömma det, säger Fazia 
och torkar sig i ögonen med en näsduk.

    – Efter flykten, när 
vi kom tillbaka hem, 
så var vårt hus totalt 
plundrat. Och fars bu-
tiker var också plund-
rade så vi fick börja 
om från noll. Liksom 
de flesta andra kurder, 
berättar Faiza. 
     1993 träffade hon 
sina barns far och 
blev förälskad. Han 
var bosatt i Sverige 
och hon följde med 
honom hit. I början 
var det mesta ljust.
    – Det var som att 
komma från helvetet 

F
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                  Verdandi Sundbyberg har många verksamheter, bland annat
                en konsumentgrupp som studerar prissättning i olika butiker 
                och åker och storhandlar tillsammans.



      Kvinno-
gruppen i 
Verdandi 
Sundbyberg.

      Aktivitet i 
Hallonbergens 
Centrum. 
Verdandi visar 
sin verksam-
het och träffar 
boende i om-
rådet. Även en 
del politiker 
tittar förbi för 
att bekanta sig 
med verksam-
heten.

       Verdandis 
arbetsintegre-
rande sociala 
företag ”Trapp-
stegen” som 
verkar för att 
ge långtidsar-
betslösa jobb. 
Zeliha Agral och 
Esme Bulduk 
väver äkta 
mattor enligt 
gammal kurdisk 
hantverks-
tradition. Här 
visar de sin 
vävteknik på 
Etnografiska 
muséet i 
Stockholm.

      Trappstegens
second-hand-
butik i Sund-
byberg. Öppet 
tisdag-torsdag
kl 10-18. 
Fredag, 10-16.
lördag, 10-15.
 
. 
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    – Jag var hos Verdandi i princip varje 
dag. Jag fick ett socialt sammanhang 
och jag började jobba ideellt med kaffe-
kokning, skjutsningar och andra före-
ningsgöromål.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA
Sedan 2013 är Faiza anställd i Verdandi 
Sundbybergs verksamhet. Hennes hjärte-
fråga är kvinnors och barns rätt att leva 
i frihet och trygghet.
     Hon har startat en kvinnogrupp, som 
idag består av cirka 70 kvinnor. Kvinno-
gruppen samlas i Verdandis lokaler en 
gång i veckan. Gruppen hjälps åt med att 
laga en vegetarisk lunchsoppa och ägnar 
sedan ett par timmar åt samtal, skratt, 
tårar och att hjälpa varandra med olika pro-
blem, men också att ha kul tillsammans. 
     – Alltid är det någon kvinna som behöver 
stöd. Och alltid är det någon eller några 
kvinnor som kan hjälpa. Det är en underbar 
känsla att aldrig vara riktigt ensam med sina 
problem, säger Faiza Rebandi.
     – Tillsammans är vi starka.
     Faiza Rebandi har också engagerat sig 
politiskt i Socialdemokraterna och är aktiv 
lokalt, bland annat är hon med i en lokal 
grupp med föräldrar som nattvandrar.
     – I början när jag nattvandrade sa mina 

tonårspojkar:  –  Lägg av mamma, det är 
pinsamt. Men idag frågar de:  – Ska du 
nattvandra i helgen? Det är bra mamma, 
vi känner oss trygga när ni föräldrar 
är ute.
     Att Faiza är stolt över sina barn märks 
tydligt, hon berättar om flickornas studier 
och jobb och sedan om pojkarnas fot-
bollskarriärer. 
     – Min äldsta pojke är med och tränar 
i AIKs a-lag.

ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE
Faiza känner att hon har fått ett nytt 
liv genom sitt engagemang i Verdandi. 
     – Verdandi har gett mig allt! Själv-
känslan, språket och ett sammanhang 
som känns värdefullt. Det bästa med 
Verdandi är våra värderingarna som 
bygger på att alla människor är lika 
värda.
     – Och nu när jag har byggt upp mitt 
självförtroende och känner att jag växt 
som människa, så har det också varit 
lättare att förlåta min man för allt 
jobbigt som har hänt. Idag är vi vänner 
och kan samarbeta kring barnen. Vilket 
känns väldigt skönt.
     – Jag tänker, kan gud förlåta, så får väl 
jag också lov att försöka. 

– Verdandi har gett mig allt! 
Självkänslan, språket och ett 

sammanhang som känns värdefullt.
Faiza Rebandi, Verdandi Sundbyberg
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Barnfattigdom
 – ger glapp mellan olika världar

Debatten pågår om hur skadlig relativ fattigdom 
är. Ebba Busch, Kd, gick nyligen ut i en debattartikel 
och förklarade frankt att relativ fattigdom är ett 
lyxproblem. Men forskningen visar att för barn 
handlar fattigdom inte bara om pengabrist, den 
påverkar också viktiga relationer: rollerna inom 
familjen och umgänget med jämnåriga. Barnen 
skäms inför andra och känner sig maktlösa, 
säger forskaren Stina Fernqvist.

”De här familjerna har ibland inte råd att köpa Alvedon,
de har svårt att få maten att räcka till. Det finns ett glapp mellan olika 
världar, som de här barnen måste hantera dagligdags”, säger Stina Fernqvist.

                                                                                                                                                      FORSKNING
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 En erfarenhet rikare?” heter
                     hennes doktorsavhandling 
                     om barnfattigdom och hur 
barn tacklar den. De agerar hemma och i 
skolan på ett sätt som gör att de onek-
ligen får erfarenheter, som andra barn 
inte får. De tar på sig ett större ansvar, 
praktiskt, ekonomiskt och känslomässigt. 
Det medför ofta att rollerna inom famil-
jen blir andra än de vanliga.  
      Avhandlingen är en så kallad kvalita-
tiv studie med längre intervjuer med 
17 barn och ungdomar, vars föräldrar 
överklagat socialtjänstens avslag på 
bistånd. Studien ingår i ett projekt, 
”Ekonomisk utsatthet i barndom”, som 
leddes av professor Elisabet Näsman 
vid Uppsala universitets sociologiska 
institution.  
      – Barnfattigdomen är ofta osynlig för 
myndigheterna. Barnen är ju inte aktörer 
på arbetsmarknaden och bistånds-
ärenden behandlar man strikt som en 
vuxenfråga, säger Stina Fernqvist. Många 
förnekar ju också att den finns. Men det 
handlar inte om barn som bara har det 
lite grann sämre materiellt. De här famil-
jerna har ibland inte råd att köp Alvedon, 
de har svårt att få maten att räcka till. 
Det finns ett glapp mellan olika världar, 
som barnen måste hantera dagligdags. 
En av de intervjuade säger att ingen av 
kompisarna förstår varför hon har så lite 

pengar att hon inte ens kan köpa en läsk 
eller betala en bussbiljett till city. 

BLEV PUNKARE FÖR ATT 
DÖLJA BRIST PÅ PENGAR
Camilla, 13 år, kommer från en förort 
men har sökt sig till en innerstadsskola 
med medel- och överklasselever. Kläder 
av rätta märken är viktiga. Hon berättar 
hur hon har tacklat detta –  genom att bli 
punkare! Då är det inte konstigt att hon 
går med samma collegetröja vecka ut och 
vecka in. Hon tror att hon blir accepterad 
i sin punkighet, men skäms ändå för att 
hon inte har råd att köpa nya kläder.
     Camilla tar ansvar för att förutse ut-
gifter, och säger till en vecka i förväg om 
en utflykt där hon måste ha med mat-
paket.
     Stina Fernqvist förklarar att det blir 
en viktig del av vardagen för barnen att, 
på olika sätt, hantera familjens fattig-
dom. De inser att föräldrarna försöker 
hemlighålla att de har ont om pengar, 
eller försöker undvika att göra barnen 
delaktiga. De vill själva hjälpa till genom 
att tjäna pengar till familjen – men det är 
ju lättare sagt än gjort före 18 fyllda. 
De oroar sig över hur deras föräldrar 
mår och kan se sig själva som ”en 
ekonomisk utgift”. De konstaterar att 
det är besvärligt och tärande för 
ekonomin att ha barn. Barn kan avstå 

”
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från att ens fråga om saker de vill ha 
–  eller göra. Anne, 9, vill börja i musik-
skola men stoppar sig: ”Jag tror att det 
blir för dyrt”. Och det händer att barn 
tänker på att inte äta för mycket. 
      Jessica, 12, har slutat att bjuda 
hem kompisar efter plugget, efter-
som familjen inte har råd att låta 
fler barn än de egna äta mellanmål. 
I andra intervjuer framkommer att 
barn får avstå från att be någon att 
sova över, för då blir det fler till mid-
dag och frukost! Och då ligger det 
nära till hands att man tackar nej 
när andra bjuder en att sova över. 
Likadant är det med födelsedagsfes-
terna. Det handlar såväl om presen-
ten man förväntas ha med sig, som 
att man inte har råd att själv bjuda 
på kalas.
       Inför sina kamrater är barnen av-
siktligt vaga om familjens ekonomiska 
läge –  eller så ljuger de. Det verkar 
vara ovanligt att de blir direkt mobba-
de för sin fattigdom, men de ser den 
som något skamligt som de behöver 
dölja. 
      – I praktiken innebär detta att de 
ofta utestänger sig själva från gemen-
skap med jämnåriga, till exempel ge-
nom att säga att de är upptagna och 
därför inte kan hänga med på bio 

–  när de i själva verket saknar pengar. 
I andras ögon verkar de då osociala, 
man tycker att de agerar obegripligt och 
verkar vara tråkiga, snåla och konstiga. 
Så det är en riskabel strategi, för efter 
en tid är det kanske ingen som fråg-
ar om de ska hänga med, säger Stina 
Fernqvist.

KAN FINNAS NÅGRA 
DOLDA I VARJE KLASS
Skollagen förbjuder avgifter för skol-
aktiviteter, ändå förekommer detta. 
Många förutsätter att alla har råd att 
delta i skolutflykter. Barnfattigdomen 
tycks ofta vara en ”icke–fråga” i skolan 
och Stina Fernqvist menar att det kan 
bero på omedvetenhet och okunskap, 
men också en ovilja att ta i en svår 
fråga. 
      – De vuxna i skolan måste förstå att 
de här barnen finns även om de inte 
syns. Man tror kanske att man ska få 
syn på dem, men de är ju experter på 
att dölja. Det kan finnas några i varje 
klass – hur ska man utforma deras 
skoltid så att den blir bra? Ett enkelt 
råd är att avstå från frågerundor om 
vad eleverna gjorde under sommarlo-
vet. I skolan ska man inte ha den typ 
av samtal som förutsätter att alla är 
välbeställda medelklassbarn! Jag tycker 

”Politiker och skolans beslutsfattare måste 
tackla frågor om barn i fattigdom i riktlinjer 

och regler, så att det inte är upp till varje enskild 
lärares insikt och omdöme att hantera frågorna.”
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mig förstå att det blivit bättre när det 
gäller detta. Men det är inte så på alla håll. 
Jag hörde om ett skräckexempel: under 
en temadag hade en skola ett inslag där 
varje elev skulle berätta vad föräldrarna 
jobbade med och vad de tjänade! 

SIMKUNSKAP ÅTER 
EN KLASSFRÅGA
Stina Fernqvist understryker att det är 
”ett gigantiskt misstag” att tro att dessa 
barn inte finns i friskolorna och berättar 
om ett förfärande exempel på oförståelse 
i en friskola:
      – En pojke uteblev från en gymnastik-
lektion förlagd till simhallen, eftersom 
familjen inte haft råd att låta honom 
lära sig att simma. ”Det var ju tråkigt”, 
sade läraren – och underkände pojken 
för att han inte uppfyllt det momentet! 
Simfrämjandet talar om att simkunskap 
åter håller på att bli en klassfråga. Alla 
kommuner borde ge alla skolor i direktiv 
att alla elever ska kunna simma, och ställa 
simlärare till förfogande. Det är inte heller 
självklart att alla familjer har råd med 
exempelvis skridskor och då borde det 
finnas en möjlighet att låna utrustning 
i skolan, så att ingen behöver stå vid sid-
an av och titta på. Politiker och skolans 
beslutsfattare måste tackla frågor om 

barn i fattigdom i riktlinjer och regler, 
så att det inte är upp till varje enskild 
lärares insikt och omdöme att hantera 
frågorna, understryker hon. 
     Efter avhandlingen har Stina Fernqvist 
föreläst på socialarbetardagar och hos 
frivilligorganisationer och efterföljande 
samtal har stärkt hennes bild av dagens 
fattigdom:
     – De som tidigare mest mött psykiskt 
sjuka och missbrukare, berättar att det 
nu allt oftare är så kallat vanligt folk som 
söker hjälp. Det räcker att en eller två 
i familjen har blivit långvarigt sjuk, så 
räcker inte pengarna, även om familjen 
får försörjningsstöd från socialtjänsten. 
Nivån på det stödet har legat still i tio år. 
Tidigare kunde barnfamiljer be kyrkan 
om hjälp så att barnen skulle få en cykel, 
eller en resa till Kolmården. Nu handlar 
det ofta om hjälp att få mat på bordet. En 
före ning som Majblomman lägger ut blan-
ketter till skolsköterskor i utsatta områden 
för familjer som vill ha hjälp med glasögon 
till sina barn. Då har frivilligorga-
nisationerna tagit över statens och 
kommunernas funktion. Vill vi ha det 
så? För mig är det fortfarande ett sam-
hällsansvar, man får inte individualisera 
problemen med barnfattigdomen, säger 
hon. 

29



    

                                                                  KRÖNIKA

    

                                         Marja Koivisto, redaktör 

                 ad är ett gott liv? Inte så svårt att svara
                 på om du frågar mig: varma relationer, 
                 god hälsa, jobb, bostad, mat på bordet, 
ett språk, ett socialt sammanhang som inte är 
genomsegregerat. Grundläggande behov kan 
tyckas. Men många saknar det mest grundläggan-
de. I Sverige, i Europa och globalt. Vi som lever i 
Sverige befinner oss på den globala gräddhyllan. 
En medelinkomsttagare i Sverige tillhör gruppen 
de tio procent rikaste i världen. Men även relativ 
fattigdom skadar, skapar ohälsa och sociala pro-
blem. 230 000 barn lever i barnfattigdom i Sverige 
idag, enligt Rädda Barnens rapporter.

Hur kan vi organisera oss för att uppnå stör-
re jämlikhet? Vem äger makten till förändring?
      Oxfams rapport 2014 om förmögenhetsfördel-
ningen i världen visar att 80 personer äger hälften 
av världens alla resurser. Vi ser den orättvisa för-
delningen på våra gator och torg. EU-migranter 
tvingas tigga för att skapa sin försörjning och en 
framtid. Samtidigt har världen lyckats uppnå FNs 
mål att halvera den extrema fattigdomen, enligt 
Världsbanken.  

Det är inte lätt att bygga och bibehålla ett 
tryggt och blomstrande samhälle. Världen föränd-
ras i ett rasande tempo, och samhällsbygget måste 
parera för att inte människor ska fara illa. Arbe-
tarrörelsens Tankesmedja i Göteborg föreslår att 
regeringen ska tillsätta en ny Jämlikhetsutredning 

för att söka kunskap och strategier för att starta ett 
nytt folkhemsbygge. Ett bra förslag.
     Den lösning den hyllade franske ekonomen 
Thomas Pikettys framför är att vi ska stävja de 
växande klyftorna genom höjda skatter på för-
mögenheter och kapital och allra helst skapa en 
internationell beskattning.      
      Vi behöver också en starkare global arbetar-
rörelse som organiserar sig för att orka stå emot 
och ta fajten med den brutala kapitalismen. 

Det är lätt att känna sig maktlös när man 
fördjupar sig i världens alla problem. Men som 
Olof Palme sa: ”Kom ihåg Joe Hill, misströsta 
inte, organisera er!” Vi i Verdandi gräver där vi 
står. Vi kämpar för social rättvisa och gemenskap 
genom lokalt arbete, social kontaktverksamhet, 
rättvisekontor, brukarinflytande, sociala företag 
och internationella projekt. Vi skapar mötesplat-
ser i våra bostadsområden, samlar människor till 
självstyrande grupper som organiserar sig, skapar 
verksamhet, hjälper och stöttar varandra. 

Gruppgemenskap är en stark kraft för stöd, 
växande och förändring. Alla människor har en 
stark inneboende förmåga till utveckling och väx-
ande. Alla vill bli tagna i anspråk. Alla behövs!  

Verdandi fyller 119 i år. Och vi satsar på fort-
satt utveckling. Vi vill växa för att kunna skapa mer 
solidaritet och gemenskap. Bli verdandist du också! 
Du blir enkelt medlem på vår hemsida: verdandi.se.
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Krysset

Lös krysset och skicka in till Verdandi, Fatbursgatan 8, 
117 58 Stockholm. De tio först öppnade lösningarna 
vinner en Verdandi-mössa. Lycka till!
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Mingel

  
   
     Zeliha Agrali arbetar
     med att knyta äkta
     mattor enligt gam-
     mal kurdisk hant-
     verkstradition på
     Verdandis arbets-
     integrerande sociala
     företag Trappstegen.
     Arbetet kombineras   
     med att Zeynet läser 
     SFI en dag i veckan.
     Två personer är an-
     ställda inom verk-
     samheten med
     mattknytning.

ZELIHA FICK NYTT 
JOBB GENOM 
TRAPPSTEGEN

   Verdandis medlemmar  
   har efterfrågat fler 
   mötesplatser för
   HBTQ-personer och 
   därför har Verdandi
   startat flera HBTQ-
   caféer, bland annat
   i Malmö, Lund och
   Helsingborg. På
   bilden ser vi: Cher-
   bal Tauk, Lisbeth
   Lindell och Faisal 
   Albinali som är ini-
   tiativtagare till HBTQ-
   caféet i Helsingborg. 

       

          Leyla Sözen och Fouad Hanna 
       jobbar som verksamhetsledare 
       i Verdandi Fittja. Verdandis 
       arbetsintegrerande sociala 
       företag Trappstegen har 
       verksamhet där med bland 
       annat catering, second-hand-
       butik  och syverkstad.   

LEYLA OCH FOUAD,
LEDARE I FITTJA

Foton från Verdandis verksamhet. Välkomna att skicka in egna bilder för publicering.

   HBTQ-CAFÉER 
   I MALMÖ, LUND, 
   HELSINGBORG



      VERDANDI DRIVER 
SECOND-HAND-BUTIKER 

      PÅ ETT FLERTAL PLATSER I LANDET!

Besök Verdandis Second-hand-butiker! 
         Vi finns på ett flertal platser i landet, 
         bland annat i Sundbyberg, Fittja, 
         Trollhättan och Örebro. Second-hand-
         butikerna bedrivs i form av arbets-
         integrerande sociala företag och 
         bidrar till att långtidsarbetslösa får 
         arbete och kommer närmare den 
         reguljära arbetsmarknaden. 

Verdandi Trollhättan 
erbjuder praktiplatser 

för ungdomar, bland 
annat i sina sociala företag 

med verksamheter som  
parkförvaltning, transport 

och flytt, städning
 återvinning och  

second-hand-butik. 

Bengt Carlsson jobbar med 
Verdandi Trollhättans akutboende.

Dan Persson jobbar med Verdandi 
Diamantens transport och flytt.

Skicka in dina Verdandi-bilder till Verdandistens mingel. Digitala 
och högupplösta bilder. Kom ihåg att fråga eventuella personer 
på bilden om de säger ja till att bli publicerade i Verdandisten. 
Publicerade bilder belönas med en Verdandi t-shirt. Uppge om 
du vill ha M, L eller XL.  Skicka till: marja.koivisto@verdandi.se.

och flytt, städning, akut-
boende och second-hand. 



ORGA-
NISERA 

DIG!
Verdandi kämpar för social rättvisa och ett 
samhälle fritt från alkoholskador och droger. 
Alla människor behövs och har potential att 

bidra till ett bättre samhälle.

Verdandi vill skapa mer gemenskap och 
solidaritet. Ingen ska behöva leva 

i ensamhet eller isolering.

Välkommen till Verdandi! Skicka in 
talongen på nästa sida eller anmäl dig 

på vår hemsida: verdandi.se.



Ja, jag 
vill bli 
medlem!
Fyll i och skicka till Verdandi, Fatbursgatan 8, 
118 54 Stockholm. Medlemskap kostar 100 kronor 
per år. Ungdomar upp till 30 år, 50 kronor per år.
Vi ser fram emot att se dig som medlem! 
Du behövs för att vi ska bli starka och kunna skapa
mer gemenskap och solidaritet.
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