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Vad är Verdandi?

Kursintroduktion och presentation av deltagare     
(30 min)

Gå igenom upplägget och allt praktiskt för hela studiecirkeln. 
Skriv gärna upp hålltider på tavlan så deltagarna vet när det 
blir rast och när ni slutar.

       Träff ett  Vad är Verdandi?  Värdegrund, 
   organisationsstruktur och kamratstöd.      Träff två Verksamhet. Verdandis sociala kontaktregler.      Träff tre Framtiden. Vad kan vi göra?

Presentation

Ha med dig bilder, foton eller vykort med olika motiv, ju fler desto 
bättre. Lägg ut bilderna på golvet eller ett stort bord så att alla 
bilder syns. Alla deltagare väljer ett fotokort.

Sen får de samtala två och två. Då ska de hinna med dessa punk-
ter. Skriv gärna upp dem på tavla om det finns.  
(max 10 min – byte efter 5 min)

 Namn
 Varifrån och om man har någon uppgift i Verdandi
 Vad är det värsta jag vet?
 Vad är det bästa jag vet?
 Varför valde jag just denna bild?

När de är klara får alla presentera den andra personen inför hela 
gruppen. Säg det innan så de är förberedda på att lägga vad den 
andra sagt på minnet. 
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Vad är Verdandi?                                                                
(30 min)

Be deltagarna läsa igenom de två styckena om mål. Gå sen 
igenom texten noga så alla har förstått vad den handlade om.

Mål

Verdandi är en ideell organisation – obunden till både politiska 
partier och religiösa samfund – som engagerar sig mot orättvisor 
av alla de slag i samhället. Oavsett om de beror på missbruks-
problem, ekonomiska svårigheter eller ofrivillig ensamhet. 
Framför allt engagerar vi oss för människan. Hos oss är alla 
välkomna oavsett ålder, kön eller ursprung.

Diskutera tillsammans innebörden och ställ frågor. Vad betyder...?

 Solidaritet Demokrati Gemenskap

RAST  (ca 15 min)

Hissövning      
(30 min)

Det kan vara svårt att förklara vad Verdandi är och ibland måste man 
kunna berätta snabbt på en presentationsrunda eller ett mingel. I den 
här övningen ska man föreställa sig att man träffar någon i en hiss och 
har en Verdandi-knapp på sig. En främling i hissen frågar vad Verdan-
di är och man har bara några våningar på sig att förklara. 

Gör övningen så realistisk som möjligt, ha med Verdandi-knappar eller 
klistermärken. Bygg upp en fyrkant av stolar som får vara hiss. Alla får 
gå in i hissen och pröva. 

Organisation och struktur   
(15 min)

Gör en snabb genomgång. Berätta kort om de olika delarna i organisa-
tionen och låt deltagarna titta på kartan. Fokus här är att man känner 
en känsla av att Verdandi är större än bara en lokalavdelning. 
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Tillsammans är vi starka och alla kan vara med och påverka hela 
Verdandi genom att komma med förslag på årsmöten, sitta med 
i en styrelse eller skriva motioner till kongressen. 

 Avdelning. Medlemmarna är anslutna till en lokalavdelning. 
 Avdelningen är grundorganisation.

 Krets. Om det finns mer än en Verdandiavdelning inom en 
 kommun kan man bilda en krets för att samordna verksam-
 heten och sköta gemensamma kontakter med till exempel 
 kommunen.

 Distrikt. Distriktet är ett samordningsorgan för avdelningarna
 (och eventuellt kretsar) på länsnivå.

 Förbund. Förbundet samordnar verksamheten på riksnivå för 
 hela landet och internationellt.

 Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. 
 Kongress hålls vart tredje år. Kongressen väljer en 
 förbundsstyrelse som samordnar förbundets verksamhet.

Verksamheten     
(30 min)

Berätta om kamratstödjande verksamhet och ge exempel.

Syftet med kamratstöd är att vi inte är experter som ska hjälpa någon, 
utan vi är vänner som lyssnar och stöttar om det behövs. Med gemen-
skap och solidaritet bygger vi möten och sammanhang för människor 
att utvecklas och stärkas. Människor ska inte behöva känna sig en-
samma eller utanför.

Exempel på kamratstödjande verksamhet kan vara:

 Frukost
 Social lunch
 Gemenskapsläger
 Stödboenden
 Alternativ jul
 Nykter verksamhet
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Bikupor                 
(30 min)

Deltagarna ska nu diskutera med den de sitter närmast. Det kan vara 
två eller tre i varje grupp.  När de är klara får de berätta tillsammans 
vad de pratat om inför alla. Det kan vara bra att skriva upp om det 
kommer bra förslag på ny verksamhet som man kan överlämna till 
styrelsen. 

Diskutera frågorna:

 Vad gör vi?  Ge exempel på verksamhet i vår Verdandi-
 avdelning.
 Vad vill vi göra som vi inte redan gör?
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Värdegrund

Värderingsövning   
(30 min)

Börja gärna med en övning för att få igång tankarna och för att betona 
att alla frågor inte är så enkla och att det inte alltid finns ett rätt svar. 
Kom ihåg att nämna att det inte handlar om vem som kan mest eller 
har rätt utan att vi vill att det ska bli olika svar.

Den här värderingsövningen kan göras på flera sätt. Man kan sitta 
i ring eller dela upp svaren i fyra hörn i rummet. Hitta gärna på 
egna påståenden som passar just er avdelning. 

I det här exemplet ska deltagarna ställa sig på en rad och försöka 
värdera hur bra påståendet stämmer. Om man håller med helt ställer 
man sig långt till höger, håller man inte med alls ska man ställa sig 
till vänster, men det är också okej att ställa sig i mitten om man är 
osäker eller tycker att det kan stämma i vissa situationer och 
vissa inte.

Tips:
Börja med en snabb samarbetsövning för att få deltagarna att 
komma igång och att släppa på prestationskraven. I den här 
övningen får de inte prata med varandra. Be dem ställa sig på 
en rad i en viss ordning. Börja med ögonfärg. Ljusast ögon till 
höger och sen mörkare och mörkare till vänster. De får inte 
kommunicera med ord eller ljud. Man kan sen fortsätta med 
ålder och när på året man är född. 

                                               TRÄFF 2
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Efter samarbetsövningen läser du upp ett påstående. Deltagarna ska 
nu ställa sig på en linje från 1-10 baserat på hur mycket de håller med 
om påståendet. När alla placerat sig får några förklara hur de tänker. 

 Det är ok att tillåta kortspel i våra lokaler.
 Det är bra att det finns särskilda avdelningar för till
 exempel invandrarkvinnor eller HBTQ-personer, 
 ungdomar, pensionärer.  Det är ok att prata något annat språk än svenska i Verdandis
 lokaler. Det är ok att en Verdandi-anställd person dricker sig berusad 
 på sin fritid.  En person som ofta är i lokalen och är medlem säger en dag 
 att han är Sverigedemokrat. Personen bör då uteslutas. 

Kontaktregler
(45 min)

Gå igenom reglerna och ställ följdfrågor.  ”Vad är egentligen demokrati?”
 ”Kan ni gå med på den här regeln?” Låt deltagarna beskriva innebör-
den med egna ord och se till att alla har förstått och accepterar reglerna. 
Skriv upp på tavlan eller dela ut reglerna.

1. Demokrati
Besluten fattas i demokratisk ordning – en medlem, en röst. Deltagarna 
i verksamheten ska själva besluta om innehållet i sin egen verksamhet. 
Verksamheten måste naturligtvis följa Verdandis mål. 
 
Vid tillämpning av demokratiregeln måste vi ta hänsyn till de deltagare 
som befinner sig i den svagaste situationen – annars blir det lätt så att 
de starkaste i gruppen tar makten. Därför ska i princip alla beslut vid 
möten osv föregås av bikupediskussioner eller grupparbete. Funktio-
närernas och gruppledarnas uppgift är bl a i princip att balansera den 
demokratiska situationen genom att se till att även de tysta och tillbaka-
dragna ges möjlighet att göra sin stämma hörd.

2. Verksamheten är drogfri
Ingen konsumtion av alkohol och narkotika får förekomma i verksam-
heten. Detta av solidaritet med deltagare som har problem med sin 
konsumtion. En drogfri verksamhet är också en självklarhet för oss 
eftersom vi arbetar med barn och ungdomar.

•

•
•
•

•
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3. Samarbete och delaktighet
Inga aktiviteter som stöter ut deltagarna får förekomma i verksam-
heten – men gärna idrott och spel av olika slag. Samarbete – sam-
verkan – utveckling istället för konkurrens och utstötning.

4. Växa och utvecklas
Målet för varje aktiv grupp i Verdandi är att gruppen ska växa på sina 
egna villkor – dvs deltagarna ska i egen mjuk takt stimulera varandra 
att få fler deltagare i gruppen. Om en grupp bygger upp verksamheten 
enbart med egna gruppdeltagare, utvecklas egna vanor, ett eget språk 
etc, som skapar en mur kring gruppen – en mur som hindrar nya att 
komma in. 
  
Alla deltagare skall regelbundet erbjudas att samtidigt delta i andra 
Verdandigrupper med annan sammansättning. Allt i syfte att mot-
verka utstötning, och stimulera arbetet att få med flera i Verdandis 
verksamhet.

5. Blandade grupper
I princip ska alla Verdandigrupper vara blandade, dvs deltagarna ska 
helst vara i olika åldrar och med olika erfarenheter. Det ska helst fin-
nas barn, ungdomar och vuxna, flickor och pojkar, kvinnor och män i 
samma grupp. Genom blandade grupper ger vi varandra möjligheter 
att vidga våra kunskaper och erfarenheter. 

Blandade grupper är målet. Ibland kan man dock ha behov av att 
först stärkas i en egen grupp – för att våga/orka gå vidare in i andra 
grupper, t ex kvinnogrupper, mansgrupper, barngrupper, ungdoms-
grupper etc.

6. Tala med – inte om – varandra
Detta är en självklar princip.

7. Lyssna på varandra 
Vi bör hjälpa varandra att få tillfälle att träna vår förmåga att lyssna 
på varandra. Det betyder bl a att vi måste motverka att någon eller 
några dominerar för mycket. Mer gruppdiskussion – mindre föreläs-
ningar.

8. Ställ krav på varandra – trappa upp kraven
För att verksamheten inte ska bli konstlad, och för att vissa deltagare 
inte ska bli överbeskyddade, måste vi ställa krav på varandra – krav 
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som efterhand trappas upp. Men kraven måste vara realistiska – 
man måste ha möjlighet att kunna uppfylla kraven. Krav ska ställas 
i syfte att utveckla, inte förtrycka. Att låta bli att ställa rättvisa krav 
på en kamrat är i verkligheten en avancerad form av förödmjukelse.

RAST      (15 min) 

Grupparbete
(30 min)

Diskussionsfrågor                                                                                   
(45 min)

 
              Varför är det viktigt att konsumtion av narkotika och alkohol 
 inte förekommer i Verdandis verksamhet?
 Vad innebär kamratstödjande verksamhet?
 Vad kan vi göra gemensamt för att bättre ta till vara alla 
 medlemmars erfarenheter?
 Vad betyder det att ställa krav på varandra?

Låt en grupp redovisa vad de diskuterat på fråga 1 och en annan 
grupp fråga 2 osv. Kolla sen om det är någon som vill lägga till 
något på varje fråga.

Collage     
(45 min)

Ha med tidningar, sax, lim, block eller stora papper. 
Låt grupperna klippa och klistra ihop ett collage med alla 
regler alternativt gruppens favoritregel. 

Tips:
Ha ett litet vernissage där man får gå runt och titta på verken.  
Bjud på cider och salta pinnar.

•
••
•



Framtiden

Detta är den sista träffen och tanken är att den ska mynna ut i engagemang, 
idéer och projekt. Syftet idag är inte att undervisa och lära ut utan att hitta 
vad just den här gruppen brinner för och tycker är viktigt. Vad man skulle 
kunna jobba vidare med i avdelningen för att nå förändring. Så det går ut på 
att låta deltagarna prata, lyssna och få dem att känna att det här är början 
på något spännande där de själva vill delta och bidra. Detta pass är mycket 
mer öppet än de andra eftersom det handlar om vad deltagarna säger. Och 
kan se olika ut från gång till gång eller ort till ort.

Nedanstående  teman är sammanställda utifrån Verdandis socialpolitiska 
handlingsprogram samt tankar på hur en framtid kan se ut utan att dessa är 
förankrade inom organisationen. Dessa framtidstankar är till för att stimu-
lera deltagarna att tänka vidare på vilket samhälle vi vill ha och hur det ska 
se ut. Handlingsprogrammet finns att läsa för alla och beskriver Verdandis 
ståndpunkt i frågor vi tycker är viktiga. Det beskriver hur vi vill att samhäl-
let ska se ut och vad som måste göras för att nå dit.  

Tema 1

Allas rätt till arbete – en meningsfull uppgift åt alla.

Arbetet är för de allra flesta av oss det främsta sättet vi känner att vi har ett 
människovärde. Ett avlönat arbete är ett av de bästa sätten för människor 
att känna sig behövda och känna gemenskap med andra.

I Verdandis framtida samhälle: 

–  Har samhället tagit ansvar för allas rätt till arbete och rätten att få 
 delta i samhällsbyggandet.
–  Har kvinnor och män lika lön för samma arbete och likabehandling 
 när det gäller utveckling och utbildning i jobbet.
–  Är en arbetstidsförkortning genomförd som innebär att alla har mer 
 tid för sina barn och/eller utvecklande aktiviteter utanför arbetslivet.

                                               TRÄFF 3
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Tema 2

En social alkohol- och narkotikapolitik

Kampen mot alkohol- och narkotikaskador måste utgå ifrån den sociala verk-
ligheten och sättas in i sitt politiska sammanhang. Alkohol- och narkotika-
problem är ytterst ett uttryck för missförhållanden i samhället och i män-
niskors livssituation och måste därför angripas i människors livsmiljö.

I Verdandis framtida samhälle: 

–  Har vi kamratstöd för alla, i bostadsområden och på arbetsplatser.
–  Finns inga ensamma människor.
–  Har kommunerna handlingsprogram mot ensamhet – för gemenskap.

Tema 3

En demokratisk socialtjänst

Socialtjänsten är ett yttersta skyddsnät när samhällets övriga insatser inte 
räcker till för att tillgodose människors grundläggande behov.

I Verdandis framtida samhälle: 

–  Har vi en socialtjänst utan tvångsåtgärder.
–  Får man det bistånd man behöver.
–  Ersätts behandling med handling.
–  Verksamheten bygger på människors självbestämmanderätt och 
 integritet.

Tema 4

Jämställdhet mellan kvinnor och män

En viktig förutsättning för ett bra samhälle för alla är att vi når målet om 
full jämställdhet mellan könen. Jämställdheten måste förverkligas inom alla 
samhällets områden, ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt. All diskri-
minering på grund av kön måste bekämpas och undanröjas. Jämställdheten 
är ingen kvinnofråga – det är en människofråga.

I Verdandis framtida samhälle: 

–  Tar kvinnor och män lika ansvar för barnen.
–  Tar kvinnor och män lika del i samhällslivet.
–  Har kvinnor och män samma inflytande över de gemensamma 
 angelägenheterna. De fattar gemensamt de viktiga politiska och 
 ekonomiska besluten.
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Tema 5

Konsumentpolitik för rättvisa

Rollen som konsument får allt större betydelse för människor i dagens samhälle. 
Vi konsumerar inte bara varor utan även tjänster och samhällelig service. 
Som starka och medvetna konsumenter kan vi påverka och öka kontrollen över 
våra egna liv och påverka samhällsutvecklingen.

I Verdandis framtida samhälle:

–  Råder köpfrid. I ett samhälle med köpfrid stärks den folkliga kulturen på
 den kommersiella masskulturens bekostnad.  
–  Konsumenternas ställning på marknaden är stark bland annat genom 
 rättighetslagstiftning.
–  Den kommunala konsumentvägledningen är stark och obligatorisk.

Tema 6

Social bostadspolitik

Samhället har ett ansvar för att allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad 
tillgodoses. Vinstintressen ska inte styra bostadsbyggandet. Mänskliga och sociala 
behov måste stå i förgrunden.

I Verdandis framtida samhälle: 

–  Har alla en bra bostad.
–  Har alla råd att betala hyran.
–  Kan ingen tjäna pengar på andras hem.

Tema 7

Internationell solidaritet

Solidariteten kan inte stanna vid nationsgränsen. Rätten till fred och frihet, 
social rättvisa och jämlikhet gäller alla människor oavsett var man bor.

I Verdandis framtida samhälle:

–  Respekteras alla människors lika värde.
–  Får invandrare språk- och kulturstöd.
–  Får flyktingar en fristad i Sverige.
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Att tända en gnista ...

Gå igenom de olika temana noga. Se till att alla har förstått vad de betyder. 
Låt deltagarna själva beskriva med egna ord vad som står. Öppna för 
diskussioner och deltagarnas egna exempel ur livet. 

• Dela ut bladet med de olika temana. Nu får de sätta kryss på de 
 teman som de tycker är viktigast. Alla får sätta tre kryss. Det är okej
 att sätta alla kryss på samma teman men man kan också fördela dem 
 på tre olika. 

Samla in och räkna vilken eller vilka som fått flest kryss. Ni kan välja flera 
om det är jämnt.

• Det eller de teman ni valt ska ni nu jobba vidare med. Få igång en 
 diskussion om hur ni vill att det ska se ut, utifrån ett tema. Fokusera 
 inte längre på det negativa utan försök att se en slags drömvärld. 
 När problemet är löst hur ser det ut då. Skriv upp på tavla eller 
 blädderblock det som sägs. Du kan använda dig av bikupor om du vill. 

• Nu har ni ett mål, en gemensam bild av hur ni vill att samhället ska 
 se ut. I alla fall i en fråga. Nu är uppgiften att diskutera vad ni som 
 grupp kan göra. Vad bör Verdandi-avdelningen jobba med för att nå 
 dit? Spåna fritt på aktiviteter och verksamhet. Var realistiska i vad ni 
 tror att ni klarar av.

• När ni märker att ni har en eller flera idéer som faktiskt är genomför-
 bara ska ni börja planera för att förverkliga det. Skriv ner när saker ska 
 göras och vilka som ska göra vad. När har vi ett möte där vi fortsätter 
 arbetet? Vem för vidare idéerna till styrelsen/verksamhetsledare?
 Hur ska det finansieras?

Kom ihåg att det viktiga inte är att det blir ett stort projekt som ska förändra 
världen. Det viktiga är att en gnista tänds, att de som gått studiecirkeln har 
med sig något när de lämnar lokalen. En känsla av att de kan vara med och 
påverka. Att deras åsikter spelar roll. Att de behövs. 

Och att de förhoppningsvis har lite bättre koll på vad Verdandi är.
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Mina anteckningar:
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Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Telefon: 08-642 28 80
E-post: info@verdandi.se
verdandi.se


