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                                             Vi är Verdandi!
              – för social rättvisa och ett drog- och 
         alkoholskadefritt samhälle

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation. 
Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd 

och nätverksarbete.
Verdandi arbetar för social rättvisa och 
ett drog- och alkoholskadefritt samhälle 

genom att organisera utsatta grupper till 
kamp för bättre villkor.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.
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En människosyn med respekt 
och tilltro

I Verdandis människosyn ingår tron på att 
människan har resurser både att ta ansvar 
för sitt liv och förändra sina livsbetingelser. 
Människan har också personliga förutsätt-
ningar att ta aktiv del i en förändring av sam-
hället och sin sociala verklighet tillsammans 
med andra människor. Respekt och ansvar är 
nycklar till positiva förändringar.

Människan är en social varelse. Tillsammans 
med andra skapar hon sin identitet. Gemen-
samma aktiviteter, som bygger på solidaritet 
och ansvarstagande för varandra, bryter en-
samhet och isolering och ger mening åt varda-
gen. I Verdandis människosyn är varje person 
unik och vars och ens resurser får bäst möjlig-
heter att frigöras i samspel med andra.

Det handlar om innehållet 
i människors liv

Verdandi har, som en strävan att undandröja 
orsakerna till alkoholskador och sociala orätt-
visor, envist värnat den välfärd som är till för 
alla. Den generella välfärden garanterar till-
sammans med tillgången på bostäder, arbete 
och skolor alla möjlighet att leva ett värdigt liv 
och delta i det gemensamma samhällsbygget. 
Det innebär också att alla ska garanteras rätt 
till den hjälp och det stöd som behövs när 
livets motgångar blir alltför stora.

Detta innebär att Verdandi alltid kommer att 
kämpa för den generella välfärden som finan-
sieras gemensamt och som är grunden för den 
svenska modellen, den modell som bygger på 
respekten för varje individs rätt och möjlighet 
att leva ett tryggt och värdigt liv.

Den generella välfärdspolitiken är i allt vä-
sentligt skapad av arbetarrörelsens visioner 
och mobilisering av medborgarna för ett 
samhälle där var och en ger efter förmåga och 
ges omsorg efter behov. Vår svenska modells 
styrka visar sig i vissheten om att gemensam-
ma ansträngningar ger framgång.
Men vår gemensamt finansierade välfärd är 

inte en gång för alla given. Den måste vi försvara 
och rusta upp. Starka krafter i samhället vill 
överge den gemensamma finansieringen till för-
mån för en starkt individualiserad ordning, där 
tjockleken på plånboken bestämmer människors 
möjlighet till välfärd. Vi ser det i skolan, 
i försämringarna i trygghetsförsäkringarna, 
i arbetsmarknadspolitiken, i sjukvård, social-
tjänst och äldreomsorg.

Det senaste decenniet har vi sett ökande ström-
ningar av anti-demokratiska, högerextrema och 
rasistiska tendenser i samhället. Verdandi tar 
kraftfullt avstånd från dessa rörelser och arbe-
tar varje dag för att bryta de fördomar och myt-
bildningar som följer i rasismens spår. Verdandi 
står upp för arbetarrörelsens grundläggande 
värderingar: frihet, jämlikhet, solidariet och alla 
människors lika värde.

Verdandis ståndpunkter är klara och vi arbetar 
metodiskt för att utveckla och försvara vår ge-
mensamt finansierade välfärd och den kampen 
uttrycker vi tydligt i våra prioriterade politiska 
områden:

 Kamp mot fattigdom.

 Kamp mot missbruk.

 Kamp för ett anständigt socialt 
 skyddsnät.

 Kamp mot rasism, främlingsfientlighet 
 och homofobi.

 Kamp för jämställdhet.
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         OPINIONSBILDNING

          Mål: En stark opinionsbildning som stöder förverkligandet
          av organisationens mål.

Målsättningar fram till 2020:

    •    2020 har vi ett tydligt varumärke som visar vad vi gör, är och säger. 
      Vi säger alla samma sak. 
    •    2020 har vi en målinriktad och modern tidning som som fungerar
 som ett kitt i organisationen och som fördjupar och ger perspektiv  
 på Verdandis värderingar.
    •    2020 är vi aktiva på facebook, twitter, instagram och andra sociala  
 medier.

Målsättningar fram till 2023:

    •    Förbundet ger stöd och utbildning till avdelningar, kretsar och
 distrikt så att alla har möjlighet att ge information om sin verk-
 samhet via en egen hemsida och sociala medier.

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHET

Mål: En verksamhet präglad av engagemang och mångfald som 
stöder förverkligandet av organisationens mål.

Målsättningar fram till 2020:

    •    2020 har vi en långsiktig studieplan som möter medlemmarnas 
 behov av ”Verdandikunskap” och styrelsearbete.
    •    2020 vet all verksamhet våra grundläggande värderingar och 
 arbetar efter dem.

  



5                                                                                      FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017-2020

•    2020 har vi utvecklat metodstöd inom flera områden till 
 exempel social kontaktverksamhet och brukarinflytande.
•    2020 har alla led i organisationen information om varandras 
 verksamhet och samarbetar efter behov.
•    2020 har vi utbildat organisationens enheter i våra ideologiska 
 grundvärderingar.
 
Målsättningar fram till 2023:

•    Varje år har vi gemensamma utåtriktade aktiviteter med
 information om och inbjudan till Verdandis verksamhet samt
 medlemsvärvning.
•    Vi har ett strategiskt arbete som verkar för att Verdandi ska
 finnas i alla län.

EKONOMI

Mål: En stabil ekonomi som ger grunden till en stark organisation.

Målsättningar fram till 2020:

•        2020 har vi ett antal nya finansieringsformer som ger oss möjlighet  
     att utveckla vår verksamhet.
•        2020 har vi ett eget kapital som borgar för kontinuitet i verksam-
     heten.

    Målsättningar fram till 2023:

•       2023 har vi sponsorer, bidragsgivare, lotteriintäkter, insamlings-
    medel, projektbidrag som gör att vi ökat vår omsättning.
•       2023 har vi minst 25 % av den totala omsättningen i eget kapital.
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SOCIALPOLITIK

Mål: Ett socialpolitiskt arbete som arbetar för ett jämlikt och rättvist
samhälle. 

Välfärds- och socialpolitika frågor fram till 2020:

•    Verdandi arbetar för att öka kontakterna med myndigheter,
 tjänstemän och organisationer som har makt och inflytande
 att påverka de socialpolitiska frågor Verdandi driver.
•    Verdandi skapar en socialpolitisk arbetsgrupp med uppgiften
 att bevaka och besvara aktuella remisser på området.

Frågor om ekonomiska orättvisor fram till 2020:

•    Verdandi bedriver opinionsbildning om behovet av minskade
 klassklyftor och lyfter våra medlemmars röster som beskriver
 den ekonomiska orättvisan och konsekvenserna av att leva
 i fattigdom. 

Frågor om alkohol och missbruk fram till 2020:

•    Verdandi stärker arbetet i Missbruksgruppen och gör en 
 kunskapsuppdatering och lägesbeskrivning av forskningen 
 inom området alkohol- och narkotikaberoende.
•    Verdandis projekt Brukarkraft utvecklas till ett ledande
 nationellt resurscentrum för brukarinflytande, brukar-
 revisioner och brukarmakt.

Frågor om integration fram till 2020:

•    Verdandi och ABF fortsätter sitt arbete med en gemensam turné
 och studiecirkelverksamhet som tar sin utgångspunkt i debatt och
 samtal med lokala politiker, myndigheter, tjänstemän och civil-
 samhällets organisationer om hur integrationen kan stärkas och 
 segregationen motverkas.
•    Verdandi verkar för att stödja och välkomna flyktingar, asyl-
 sökande och nyanlända lokalt, regionalt och nationellt.
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ORGANISATION – FRAMTID OCH FÖRNYELSE

Mål: En stark, stabil organisation, präglad av engagemang och
mångfald, som arbetar för att förverkliga organisationens mål.

•    Verdandi ökar medlemsvärvningen och har en tydlig strategi för
 hur vi ska bli fler medlemmar.
•    Verdandi ökar medlemsvärvningen, särskilt i målgrupperna:
 – unga,
 –  boende i landets utsatta förorter. 

Frågor om jämställdhet och diskriminering fram till 2020:

•    Vi arbetar efter Verdandis jämställdhetspolicy på alla nivåer
 i organisationen samt arbetar för att motverka ojämställdhet 
 och diskriminering i samhället i övrigt.

Frågor om arbetslivets villkor fram till 2020:

•    Verdandi ökar samverkan med LO, LO-förbunden och övriga fackliga
 organisationer nationellt, regionalt och lokalt.
•    Verdandi skapar modeller och metoder för att starta och stödja
 arbetsintegrerande, sociala företag med syftet att stödja långtids-
 arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

Frågor om bostadspolitik fram till 2020:

•    Verdandi ökar samverkan med Hyresgästföreningen 
 nationellt, regionalt och lokalt.
•    Verdandi verkar för att starta fler stödboende och att
 ”Bostad först”-modellen genomförs i fler kommuner.

Frågor om skola och utbildning fram till 2020:

•    Verdandi ökar samverkan med Unga Örnar och andra närstående 
 ungdomsorganisationer nationellt, regionalt och lokalt.
•    Verdandi satsar på verksamheter som stöttar barn- och ungdomar,
 till exempel läxhjälp och nattvandringar.

Frågor om internationell solidaritet fram till 2020:

•    Verdandi ökar samverkan med Olof Palme center.
•    Verdandi uppmuntrar avdelningar, kretsar och distrikt att starta
 internationella samverkansprojekt.



Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Tel: 08-642 28 80  
E-post: info@verdandi.se
Hemsida: verdandi.se
Verdandi finns på facebook, instagram, twitter


