1(8)

FÖRBUNDSNYTT

augusti 2022

Verdandi
kräver
social
rättvisa
i valrörelsen!
Demokrati betyder folkmakt. Valdagen är den enda dagen då allas
röster väger lika tungt. På valdagen spelar det ingen roll om du heter
Wallenberg eller Johansson, det betyder inget om du har hundratals
miljoner eller går på försörjningsstöd – på valdagen väger din röst
lika tungt i alla fall. Så är det inte i livet i övrigt.
Alla andra dagar mäts och vägs vi efter inkomst, förmögenhet, ställning
i produktionen, etnisk härkomst, kön och funktionalitet. Vi bedöms, vi
värderas och vi jämförs i en ständigt pågående klassindelning. Men på
valdagen har ingen fler röster än någon annan. Allas röster är värda lika
mycket.
Det är det som är demokrati. Och genom historien har vi sett att
det inte finns något bättre sätt att organisera styrningen av samhället.
Framförallt har demokratin gett människor utan förmögenhet, stora
inkomster och fina titlar makten att påverka hur samhället ska styras.
Rösträtten är den enskilt största jämlikhetsreformen någonsin. Vi i Verdandi är partipolitiskt och religiöst obundna. En del tror att det innebär
att vi inte har några uppfattningar och inte ställer några krav. Inget kunde
vara mer felaktigt. Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation.
Vi driver på för att göra Sverige mer jämlikt. Vår vision är ett alkoholskadefritt samhälle utan drogproblem med social rättvisa som grund.

I valrörelsen driver
Verdandi krav på
social rättvisa.
Vi delar foldern
”Rätten till ett
värdigt liv” som
lyfter krav på
rätt till arbete,
bostad, en human
sjukförsäkring,
a-kassa och välfärd,
solidaritet och omfördelning från rik
till fattig, vård efter
behov och inte
efter plånbok
och ett samhälle
utan rasism.
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”Vi gör det genom att ställa krav på alla
politiska partier. Men vi gör det också
genom att rösta på valdagen.”
Därför kräver vi att allas arbetsförmåga tas tillvara.
Var och en ska ha möjlighet att arbeta hundra procent av sin egen förmåga. Men eftersom människor
är olika innebär det också att den som inte kan arbeta 40 timmar i veckan i högt tempo också har
rätten att delta i samhället och att leva ett gott liv.
Vi arbetar för allas rätt till en egen bostad.
För de rika finns ingen bostadsbrist, det finns alltid en möjlighet att köpa sig en lägenhet eller villa.
Men för den som saknar stora inkomster, som inte
kan få banklån och inte har kontakter på bostadsmarknaden är det ibland omöjligt att få tillgång till
ett eget boende.
Och särskilt svårt är det för den som är hemlös.
Hinder och trösklar skapas för att förhindra att
människor som har det största behovet av bostad
ska få en chans. Verdandis arbete med Bostad först
och våra krav på fler billiga hyresrätter är viktiga för
att ge fler en egen lägenhet.
I Sverige idag är vården inte längre organiserad
efter behov. Genom privata sjukförsäkringar kan de
som har råd köpa sig en gräddfil i vården. Att privata
företag tillåts tjäna pengar på människors behov
av sjukvård dränerar vårdsektorn på resurser. Som
vanligt är det de med sämst inkomster som drabbas
hårdast av vårdköer och platsbrist.
Vi i Verdandi kräver att vård ska ges efter behov,
inte efter plånbokens tjocklek. Ingen ska kunna

köpa sig bättre och snabbare vård på grund av sin
klasstillhörighet.
Idag ser vi hur en otäck, rasistisk strömning brer ut
sig. Den tar sig uttryck i antisemitism, hat mot muslimer och förakt för människor med annan hudfärg
än vit. Rasismen splittrar oss. Istället för att inse att vi
har gemensamma intressen som klass ska vi bekämpa varandra och lämna överheten ifred. Det är därför
rasismen är vår fiende.
Allt detta är sånt som vi i Verdandi vill påverka.
Vi gör det genom vårt arbete varje dag året runt.
Vi gör det genom att ställa krav på alla politiska
partier. Men vi gör det också genom att rösta på
valdagen. Först då kan demokratin bli den folkmakt
som ordet betyder. Och först då kan vi se till att alla
får rätten till ett värdigt liv.
LASSE OHLY
förbundssekreterare

VAR MED OCH SPRID VERDANDIS BUDSKAP I VALRÖRELSEN
Under valrörelsen genomför Verandis avdelningar aktiviteter för att sprida
våra budskap och krav på social rättvisa. Förbundskontoret har producerat
en broschyr som beskriver våra krav och vad de innebär samt affischunderlag/plakat och flygblad. Dessa finns för nedladdning på Verdandis
hemsida. Kontakta gärna oss på förbundskontoret om ni behöver ytterligare
verksamhetsstöd. Och skicka gärna in foton från era verksamhet som
vi kan publicera i våra sociala medier och i kommande Förbundsnytt.
Skicka till: marja.koivisto@verdandi.se

rätten
till
ett
värdigt
liv

verdandi
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VERDANDI DALARNA:

”Så här jobbar vi i valet”
Verdandi Dalarna kommer att synas och
höras i valrörelsen. Det lovar Verdandis
vice ordförande Kaare Andersson.
Kaare berättar om valaktiviteterna i Dalarna:
”I Ludvika arrangerar vi träffar med ungdomar,
i samarbete med föreningen Impact, där vi informerar om varför man ska gå och rösta och hur
Kaare Andersson, Verdandi
det går till. Ungdomar och föräldrar kommer att
bjudas in till en träff i Folkets Hus i Ludvika för att få
information om valet och för att de ska ges möjlighet att ställa frågor om hur förtidsröstning
och röstningen den 11 september går till”, berättar Kaare Andersson, ordförande i Verdandi
Ludvika och vice ordförande i Verdandi.
”I Borlänge genomför vi utåtriktade aktiviteter för att informera om vikten att gå och
rösta. Likaså kommer vi att ge sådan information vid sammankomster i våra lokaler på
Jakobsgårdarna och Bullermyren. Vi delar också ut ett informationsblad om varför det är
viktigt att gå och rösta och hur det går till. På Jakobsgårdarna kommer man att bjuda in
politiker till en informationsträff för medlemmar och ”Steget framåt”, vår utbildning i svenska.”
”Vid förtidsröstning och på själva valdagen kommer vi att erbjuda skjuts till de medlemmar
som av olika anledningar inte själva kan ta sig till sin vallokal.”
”Vi i Verdandi är partipolitiskt obundna, men det betyder inte att vi inte driver politiska
frågor. Vi kämpar mot alkoholskador och droger, diskriminering och rasism, och för social
rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.”

VERDANDI VÄSTRA GÖTALAND:

”Vi affischerar och
gör en turné”
Verdandi Västra Götaland är på gång inför valet:
”Vi genomför en turné på våra äldreboenden”, berättar

Rasken Andréasson och
Rasken Andréasson, som är ordförande i distriktet och
Edgar Massey, Verdandi
tidigare förbundsordförande i Verdandi.
Trollhättan
”Vi har ett litet femmannaband som kör med sång, musik
och vi pratar om social rättvisa mellan låtarna. Det brukar
vara uppskattat. De äldre har haft det tufft länge nu
med små pensioner och höga mat- och elpriser.”, säger Rasken.
Edgar Massey är aktiv i Verdandi Trollhättan och han berättar om en affischering
avdelningen ska genomföra med de affischer som Verdandi tog fram inför 1 Maj och
som finns för nedladdning på Verdandis hemsida. ”Vi ska också ha en utdelning av foldern
”Rätten till ett värdigt liv” i brevlådorna i våra bostadsområden”, säger Edgar.
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VERDANDI ESKILSTUNA:

”Vi samarbetar med
vännerna i Folkkraft”
Verdandi Eskilstuna planerar ett antal
aktiviteter i höst tillsammans med de andra
organisationerna som samarbetar
i Folkkraft, det vill säga ABF, LO, Folkets Hus
och Parker, Hyresgästföreningen, PRO och
Unga Örnar.

VERDANDI KUMLA:

”Vi delar Verdandis
material på gator
och torg”

”Folkkraftssamarbetet har pågått i ett par år nu”,
berättar Peter.
”Vi har hittat många synergieffekter och kunnat
stötta varandra i arbetet som folkrörelser och organisationer i civilsamhället.”
Peter Norberg är ordförande i Verdandi Eskilstuna
och också förbundsstyrelseledamot i Verdandi och
ledamot i verkställande utskottet. Han berättar om
Verdandi Eskilstunas aktiviteter under valrörelsen.
”I vår lokal kommer vi att ha träffar kring de frågor
som Verdandi tycker är viktiga i valet och även diskutera det som tas upp i Verdandis broschyr ”Rätten
till ett värdigt liv”. Vi kommer också att dela foldrar
och flygblad i centrum under sista veckan före valdagen den 11 september.”
”Under Verdandis valläger fick vi lära oss att göra
film och under den helgen skapade vi ett fint embryo
till en film som beskriver vår verksamhet i Verdandi
Eskilstuna. Den vill vi gärna göra klar och sprida i sociala
medier.”

Verdandi Kumla kommer att dela Verandis
material på gator och torg under de sista
veckorna före valdagen.
Annica Moberg är med i styrelsen i Verdandi
Kumla och också förbundsstyrelseledamot
i Verdandi.
”Vi i Verdandi Kumla brukar vara aktiva i valrörelsen och lyfta våra Verdandifrågor. Exempelvis
våra krav på social rättvisa, jämlikhet, jämställdhet
och att tandvården ska räknas till den allmänna
sjuk- och hälsovården”, säger Annica Moberg.

”Det kommer vi att göra nu också. Vi ska dela
Verdandis folder ”Rätten till ett värdigt liv” på
gator och torg, och vid valstugorna. Vi kanske gör
ett lokalt flygblad också om några lokala krav vi
har på politikerna i Kumla.”
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”VERDANDIS VALLÄGER
GAV NY ENERGI OCH
INSPIRATION!”

VERDA
NDIS
VALLÄG
ER

Den 12–14 augusti genomförde Verdandi ett valläger
på Syninge kursgård i Norrtälje. 25 verdandister deltog
och lärde sig mer om brukarinflytande, inkludering och
exkludering, hur man skapar och kan påverka med film
och hur vi kan upptäcka och hjälpa utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Här kommer bilder från
vallägret!
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1

1 Verdandisterna fick utbildning i hur
vi enkelt kan jobba med att skapa film för
att nå ut med våra frågor. Vi blev guidade
av proffsiga Filmpedagogerna/Folkets Bio
och använde enkel teknisk utrustning och
programvara som I-pads och I-movie.
2 Första dagen ägnades åt en dialogkonferens där vi fick ta del av den senaste forskningen och praktiken inom brukarinflytande
och brottsprevention. Bild: Cecilia Heule,
universitetsadjunkt, Socialhögskolan,
Lunds Universitet.
3

2

Verdandis valkonferens genomfördes
på kursgården Syninge i Norrtälje. Miljön där
är lantligt underbar och grupparbetena under äppelträden uppskattades av deltagarna.
Bild: Lea Siljavaara, Verdandi Gävle, Edgar
Massey, Verdandi Trollhättan, Annica
Moberg, Verdandi
Kumla och FS,
Åsa Eriksson,
Verandi Gävle.
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Verdandis förbundsordförande Emmeli Wulfstrand,
ledde ett pass om hur Verdandi ska jobba i valrörelsen.
Verdandi har tagit fram en Valhandbok som beskriver
hur vi kan organisera arbetet lokalt på ett effektiv sätt.
Valhandboken kan laddas ner från Verdandis hemsida.

8

Verdandis förbundssekreterare Lars Ohly gav en fördjupning
till de krav Verdandi lyfter i foldern ”Rätten till ett värdigt liv”.
En folder som många avdelningar delar i valrörelsen. Verdandi
kräver att alla ska ha rätt till arbete, bostad, human sjukförsäkring, a-kassa och välfärd, vård efter behov och inte efter plånbok
och leva i ett samhälle utan diskriminering och rasism.

8

Verdandis projekt om hur vi kan upptäcka, motverka och
hjälpa utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck genomförde en dag som gav teoretiska kunskaper och erfarenhetsutbyten. Vi fick ta del av Maria Rashidis gripande historia.
Hon berättade om sitt liv, hur hon drabbades av det värsta
men också om hur hon lyckades resa sig, bli stark och
nu kämpa för kvinnors rätt. Den 1 juni i år började en
ny lag gälla som ska ge bättre förutsättningar för att
stoppa hedersförtryck. Bild: Nicklas Kelemen och Maria Rashidi,
Nätverket mot hedersrelaterat våld, Marja Koivisto, Verdandi.
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Under vallägret lärde vi oss att kommunicera med hjälp av film
Här filmar vi en protest mot sociala orättvisor. Bild: Peder Carlström, Verdandi Eskilstuna, Peter Ulander, Verdandi Järfälla,
Birgitta Öberg, Verdandi Gävle och FS, Maria Holm, Åsa Eriksson,
och Veronica Pettersson, Verdandi Örebro.

GÖR DIN RÖST
HÖRD FÖR ETT
BÄTTRE SVERIGE!
RÖSTA FÖR
SOCIAL RÄTTVISA
DEN 11 SEPTEMBER!
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Dan-Åke Moberg, Verdandi Kumla.

8

Lea Siljavaara, Verdandi Gävle.
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VERDANDI MOBILISERAR
MOT HEDERSVÅLD:
UTBILDNING, TIMMERMANSGÅRDEN,
An
STOCKHOLM,
V Vikti mäl dig!
g utbildn
ing!
DEN 4 OKTOBER
KL 12.00–17.00.
HUR VI KAN MÖTA OCH BEMÖTA HEDERSRELATERAT
VÅLD OCH FÖRTRYCK I EN IDEELL ORGANISATION
Verdandi arbetar med ett projekt under 2022 som handlar om att
utbilda nyckelpersoner i Verdandi i hur vi kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck och hjälpa dem som är utsatta.
Du som är verdandist välkomnas att anmäla dig till Verdandis
utbildningsdag den 4 oktober då vi genom teori och praktiska exempel
får mer kunskap och strategier för hur vi kan motverka hedersrelaterat
våld och förtryck, upptäcka förekomsten och hjälpa och stödja dem
som är utsatta.
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och
så många som 200 000 personer befaras leva under olika typer av
kontroll och förtryck. De som är utsatta finns i våra skolor och bostadsområden och det är här vi som verdandister kan göra en insats.
Under en halvdag kommer Malin Tilling och Mahi Akter att ge oss
både teoretiska kunskaper och praktiska exempel på hur vi kan arbeta
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Malin Tilling och Mahi Akter
utbildar till vardags om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck. De utgår från aktuell forskning, teoretisk kunskap och
många exempel från deras vardag som praktiker. Det kommer också
att finnas tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten.
Utbildningen är kostnadsfri och Verdandiförbundet bekostar deltagarnas
resekostnader till och från utbildningen. Under utbildningsdagen serveras
en lätt lunch och kaffe med fika. Program och information inför utbildningen
kommer att skickas ut till dem som anmäler sig.
Anmäl dig till Verdandis utbildning om hur vi kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck till: marja.koivisto@verdandi.se senast
den 25 september.

MALIN TILLING: Malin utbildar
om våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Hon har mastersexamen i barnoch ungdomsvetenskap och 15 års
erfarenhet av arbete med frågor
om våld inom kommun, ideella
stödverksamheter och skyddade
boenden.

MAHI AKTER: Mahi är socionom
och har en grundläggande utbildning i psykoterapi och tio års erfarenhet av arbete med frågor
om våld som behandlare och
på kvinnojour.

