
RÄTTEN TILL 
ETT VÄRDIG LIV

KONGRESS 2020

rätten 
till ett 
värdigt 
liv

verdandi

Verdandis 48e kongress 
11–13 september 2020

Förslag till VERKSAMHETSPLAN
2020–2022



 

         skäl
för medlemskap i Verdandi

       1.  Du blir medlem och gör att Verdandi finns.

       2.  Du jobbar aktivt för social rättvisa och ett
       samhälle fritt från alkoholskador och miss-
       bruk.

       3.  Du arbetar aktivt mot rasism, främlings-
       fientlighet och segregation.

       4.  Du är med och påverkar Verdandi och 
       skapar ett ännu bättre Verdandi.

       5.  Du får nya vänner – från hela landet.

       6.  Du kan vara med och representera 
       Verdandi i olika forum och ännu starkare 
       påverka andra och samhället.

       7.  Du kan delta i alternativt firande vid 
       helger såsom jul och påsk. Du kan också
       delta i olika sommaraktiviteter med andra.

       8.  Du kan åka på kurser och utbildningar.

       9.  Du kan växa som ledamot i våra styrelser 
       och lära dig folkrörelsearbete och ledarskap.

       10.  Du får många glada skratt tillsammans 
       med kompisar.

Foto: Anneli Roos, Verdandi Kumla.    Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin,
ordförande i Verdandis Alkohol- och drogpolitiska grupp, Verdandi
Örebro.     Rasken Andréasson, förbundsordförande Verdandi,
paneldebatt under Järvaveckan 2019, Folkkraft presenterar sina
gemensamma visioner för hur vi ska arbeta för att stoppa 
segregation, ABF, Folkets Hus och Parker, Hyresgästföreningen, 
Unga Örnar och Verdandi i samverkan.  

Omslagsfoto:  Finska Verdandi och Svenska Verdandi deltar på aktionen
”Hemlös Natt”, en protest mot hemlöshet i Helsingfors, oktober 2019. 
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Verdandi är arbetarnas socialpolitiska 
organisation. Vi är partipolitiskt och religiöst 
obundna. Vi arbetar med opinionsbildning, 
kamratstöd, nätverksarbete och organisering 
av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. 
Våra prioriterade frågor är:

   Mot fattigdom
   Mot missbruk
   För en generell och solidarisk välfärdspolitik
   Mot rasism, främlingsfientlighet och 

     homofobi
   För jämställdhet

OPINIONSBILDNING

Mål: Att synliggöra och skapa förtroende för 
organisationen. Vår socialpolitik ska få genom-
slag och påverka samhällsutvecklingen för mer 
social rättvisa i samhället.

Målsättningar fram till 2023:

–    Vi ska vara igenkända av fler som en organisation
       för social rättvisa.

–    Verdandisten ska fortsätta att fungera som 
       kitt i organisationen som fördjupar och ger 
       perspektiv på Verdandis värderingar och 
       prioriterade frågor.
–    Vi ska vara mer aktiva på relevanta sociala 
       medier.
–    Förbundsstyrelsen ska ta fram en plan för 
       opinionsbildning. Planen uppdateras kon-
       tinuerligt.
–    Förbundet ska ge stöd och utbildning till 
       avdelningar, kretsar och distrikt så att alla 
       har möjlighet att ge information om sin 
       verksamhet via hemsidor, tryckt material 
       och sociala medier.
–    Verdandi ska vara en naturlig samtals-
       partner för myndigheter, riksdag och 
       regering inom socialpolitik, brukarin-
       flytandefrågor och frågor relaterade till 
       missbruk/skadligt bruk.
–    Vi ska vara en naturlig allierad för alla som 
       i likhet med oss vill arbeta för jämlikhet
       och social rättvisa.
–    Verdandi ska arbeta för att de arbetsinte-
       grerande sociala företagen får bättre och
       mer långsiktiga villkor.
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VERKSAMHET

Mål: Verksamheten ska bidra till vårt 
politiska förändringsarbete och ge stöd 
till vår lokala verksamhet.

Målsättningar fram till 2023:

–     Vi ska ha en långsiktig studieplan som 
       möter medlemmarnas behov av kun-
       skaper om Verdandis ideologi och
       organisation. Vi ska ha ordnat ut-
       bildningar för hela organisationen
       i våra ideologiska grundvärderingar.
       Vi ska utbilda medlemmar i styrelse-
       arbete.
–     Vi ska erbjuda utbildningar som med-
       vetandegör förtroendevalda om avsikten 
       med och innebörden av våra olika politiska 
       program så att det kan påverka vårt förhåll-
       ningssätt som människor och verdandister.
–     Alla medlemmar ska ha kunskaper
       och alla förtroendevalda goda kun-
       skaper om våra grundläggande
       värderingar.
–     Vi ska ha utvecklat Verdandis modeller
       för metodstöd inom fler områden,
       till exempel social kontaktverksamhet
       och brukarstyrt brukarinflytande.
–     Alla led i organisationen ska ha informa-
       tion om hela Verdandis verksamhet och 
       samarbetet inom vår organisation ska
       öka.
–     Vi ska ha genomfört utåtriktade aktiviteter
       med medlemsvärvning där vi informerar
       om och bjuder in till Verdandis verksamhet.
–     Vi ska ha ett långsiktigt strategiskt arbete
       på plats som syftar till att Verdandi ska
       finnas i alla län.
–     Fler ska ha valt att bli medlemmar 
       i Verdandi.

EKONOMI

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

Målsättningar fram till 2023:

–    Vi ska ha ett antal nya finansieringsformer
       som ger oss möjlighet att utveckla vår
       verksamhet.

–    Vi ska ha ett eget kapital som borgar för
       kontinuitet i verksamheten.
–    Vi ska ha ökat våra intäkter genom nya
       sponsorer, bidragsgivare, insamlings-
       medel och projektbidrag. Totalt sett ska
       vi ha ökat vår omsättning.

SOCIALPOLITIK

Mål: Ett rättvisare samhälle om tre år – 
mindre utanförskap.

Välfärds- och socialpolitiska frågor fram 
till 2023:

–    Verdandi ska arbeta för att öka kontakterna
       med myndigheter, tjänstemän och organisa-
       tioner som har inflytande över de social-
       politiska frågor Verdandi driver.
.–   Vi ska driva opinionsbildning så att fler tar
       ställning för en samhällsförändring i linje 
       med Verdandis socialpolitiska förslag.
–    Verdandi ska bevaka vad som sker inom
       socialpolitiken och ska besvara aktuella
       remisser inom området.
–    Verdandis metod för brukarstyrda brukar-
       revisioner ska användas som utvärderings-
       verktyg inom flera delar av den gemen-
       samma sektorn.

Frågor om ekonomisk rättvisa fram 
till 2023:

–    Verdandi ska samarbeta med fackföre-
       ningsrörelsen för att åstadkomma större
       ekonomisk rättvisa i samhället.
–    Verdandi ska opinionsbilda för höjda
       ersättningar till alla som står utanför
       den ordinarie arbetsmarknaden, till-
       fälligt eller varaktigt.
–    Verdandi ska verka för att fler ska få 
       möjlighet att komma bort från hem-
       löshet och att modellen med Bostad
       först genomförs i fler kommuner.
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Frågor om alkohol och missbruk fram 
till 2023:

–     Verdandi ska ta fram ett nytt alkohol-
       politiskt program.
–     Vi ska sprida kännedom om våra metoder
       för brukarinflytande och verka för att de
       används mer inom vård och socialtjänst.
–     Verdandis inflytande över alkohol- och
       drogpolitikens utformning ska öka.

Frågor om integration fram till 2023:

–     Förslagen i Verdandis Interkulturella
       program ska lyftas fram i vår opinions-
       bildning.
–     Verdandi skall arrangera utbildningar och 
       seminarier utifrån Interkulturella programmet 
       för att öka förståelsen för vikten av alla männ-
       iskors lika värde och rättigheter oavsett social,
       etnisk eller religiös bakgrund.
–     Verdandi ska verka för ett sammanhållet
       Sverige där alla är välkomna och kan göra
       en insats.
–     Verdandi ska fortsätta att arbeta kamrat-
       stödjande för integration och mot rasism.

ORGANISATION – FRAMTID
OCH FÖRNYELSE

Mål: En starkare och mer stabil organisa-
tion 2023.

–    Verdandi ska utveckla strategier för hur
       Verdandi ska bli större och attrahera 
       fler medlemmar.
–    Verdandi ska genomföra en organisations-
       utredning.
–    Verdandi ska samverka brett med övriga 
       delar av arbetarrörelsen, med brukar-
       rörelsen, med övriga delar av civilsam-
       hället och ha goda kontakter med
       övriga organisationer och myndigheter.
–    Verdandi ska samverka inom Norden med
       socialpolitiska organisationer som liknar
       oss.
–    Vi ska arbeta efter Verdandis jämställd-
       hetspolicy på alla nivåer i organisationen
       och arbeta för att motverka ojämställdhet
       och diskriminering i samhället. 
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Så här jobbar vi
i Verdandi

Socialt kamratstöd
Den vardagliga solidariteten mellan människor är grunden för Verdandis lokala verk-
samhet. Detta är själva grunden för allt Verdandi arbetar för. Vi bedriver verksamhet 
med kamratstöd varje dag, året runt och organiserar oss för social rättvisa.

Ett drog- och alkoholskadefritt samhälle
Verdandis mål är ett alkoholskadefritt samhälle utan drogproblem. Vi ställer 
inte krav på medlemmar i Verdandi att vara nykterister, men självklart är våra 
verksamheter fria från alkohol och droger. I kampen mot missbruk och för bra 
samhällsförhållanden behövs alla goda och engagerade krafter.

Ungdomsverksamhet
Verdandi har en bred barn- och ungdomsverksamhet. Vi genomför sommarläger 
och helgfiranden, läxläsning och gemensamhetsresor.

Opinionsbildning
Under kongressperioden har Verdandi satsat kraftfullt på opinionsbildning. Vi har 
lyft frågor om social rättvisa i en uppmärksammad rapport om villkoren i Sveriges 
38 mest utsatta förorter. I en gemensam turné med ABF har seminarier och de-
batter genomförts på tjugo orter i landet. Vi har skrivit artiklar och debattinlägg 
i flera socialpolitiska frågor.

Sociala företag
Verdandi driver sociala företag som erbjuder stöd till långtidsarbetslösa. Vi är 
engagerade för att förbättra situationen för de sociala företagen så att fler 
människor kan erbjudas meningsfull sysselsättning.

Rättvisekontor
En viktig del i den lokala verksamheten är Verdandis Rättvisekontor. Här erbjuder 
vi hjälp med myndighetskontakter, socialt stöd och budgetrådgivning.

Brukarinflytande
Verdandi har ett mångårigt engagemang i att öka brukarinflytandet inom vård, 
socialtjänst och samhällsservice. Under kongressperioden har vi arbetat i ett 
projekt som syftar till att skapa ett nationellt resurscentrum för brukarinflytande.

Studieverksamhet
Studieverksamheten är viktig inom Verdandi. Folkbildning och studier ger insikt och 
kunskap om våra värderingar och om socialpolitiska krav för social rättvisa. Kunskap är 
nyckeln till samhällsförändringar. 

Internationell solidaritet
Verdandis solidaritetsarbete stannar inte vid Sveriges gränser. Vi är en del av den inter-
nationella solidaritetsrörelsen. Vi verkar inom EAPN (European Anti Poverty Network) 
för att bekämpa fattigdomen på europeisk nivå och i Sverige. Vi är medlemmar i och 
samarbetar kring lokala utvecklingsprojekt med Olof Palmes Internationella Center.
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Foto:    Ledarkonferens i Stockholm, september 2019, Peter Norling och Gunilla Andersson,
Verdandi Eskilstuna och Rasken Andréasson, förbundsordförande Verdandi    Invigning av
Verdandi Kumlas nya verksamhetslokaler.  



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


