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Verdandi ska göra nytta 
i bostadsområden och 
bland människor!
En märklig vinter är det just nu i södra och mellan-Sverige. 
Koltrasten har börjat sjunga, snödroppar syntes redan 
i januari och snön lyser endast med sin frånvaro.
Verdandis verksamhet är dock inte så väderberoende, 
vi fortsätter att alltid stå på de utsattas sida.

Vi har varit snara att kritisera den regering som bildats med SDs stöd, inte 
minst efter de tydligt rasistiska influenserna i det avtal som styr regeringens 
arbete kommande år. Vi har all anledning att återkomma med kritik mot 
kriminalpolitiken, asylpolitiken, välfärdspolitiken och synen på jämlikhet.

Men idag ska jag för en gångs skull ge regeringen beröm. Under ett antal år 
har civilsamhället kunnat söka bidrag från Socialstyrelsen för att motverka 
ofrivillig ensamhet bland äldre. Verdandi har varit en av organisationerna 
som sökt och erhållit medel för att söka upp ensamma äldre, bjuda in 
människor till våra träffar eller öppna hus, genomföra alternativa helg-
firanden med mera. 

Jag vet att de här pengarna gjort nytta och använts till många bra verksam-
heter ute i landet. För 2023 aviserades att det fanns sammanlagt 23 500 000 
kronor att söka för ideella organisationer och vi ansökte som vanligt i höstas.

Nu har besked kommit från Socialstyrelsen att regeringen har beslutat om 
förändringar i detta bidrag. Dels har bidraget ökat till 98 000 000 kronor, 
dels får bidraget nu användas för att motverka ofrivillig ensamhet bland 
alla åldersgrupper.
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PÅ VERDANDIS FÖRBUNDSKANSLI

Lasse Ohly, förbundssekreterare – lars.ohly@verdandi.se – 070–2608464

Marja Koivisto, kommunikatör och projektledare – marja.koivisto@verdandi.se – 070–070 76 50

Camilla Svenonius, projektledare – camilla.svenonius@verdandi.se – 070–090 09 44

Hans Larsson, projektmedarbetare – hans.larsson@verdandi.se – 070–780 18 93

John Björklund, ombudsman och projektledare – john.bjorklund@verdandi.se – 070–544 67 64

Mattias Svahn, projektledare – mattias.svahn@verdandi.se – 070–723 00 85

Camilla Haglund, arbetstränar – camilla.haglund@verdandi.se 

Detta är väldigt bra och välkomnas av oss 
i Verdandi. Vi kommer att komplettera vår 
ansökan från i höstas och lägga till ett 
mål om att motverka ofrivillig ensamhet 
bland människor i alla åldrar. Dessa pengar
stannar som ni vet inte på förbunds-
kansliet utan ska ut i förbundet för att 
göra nytta i bostadsområden och 
bland människor. 

Nu håller vi tummarna för att Socialstyrelsen 
ser värdet i vår ansökan och beviljar oss medel 
som kommer att tillfalla avdelningar, kretsar 
och distrikt.

Och så hoppas jag för egen del att ljuset som 
nu återvänder till Norden också följs av kyla 
och vinter. Jag älskar våren men vill helst inte
bli påmind om den globala uppvärmningen ge-
nom att den kommer för tidigt. Om två månader 
är jag beredd att sjunga med koltrasten.

LASSE OHLY
förbundssekreterare

  ”Dessa pengar ska ut i förbundet

   och göra nytta i bostadsområden

   och bland människor.”

VIKTIGA DATUM UNDER ÅRET:
2/2   Verdandi fyller 127 år
20/2   FNs Världsdag för social rättvisa
8/3   Internationella Kvinnodagen
1/5   Första Maj
26/6 FNs internationella dag mot missbruk
 av och olaglig handel med narkotika
2–3/9   Verdandis sommarläger, Brunnsvik
17/10   FNs  Internationella dag för att krossa 
 fattigdomen
17/12   Sista dag för inlämning av motioner 
 till Verdandis 50e kongress den 17–19
 september 2024 i Borlänge
17/12   Sista dag för inlämning av förhands-
 nomineringar till val av ordförande, 
 förbundsstyrelse och revisorer
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”VI FIRAR MED TÅRTA
OCH NÄTVERKSARBETE”
Verdandi Sundbyberg firar Verdandis dag
den 2 februari då vi fyller 127 år med 
aktiviteter under hela veckan. 
     ”Det blir tårta med våra medlemmar och
deltagare på fredag och på själva dagen 
den 2 februari träffar vi civilsamhällets 
föreningar i Sundbyberg för att bilda ett 
gemensamt socialt nätverk till stöd för 
Sundbybergsbor som nu drabbas av stora 
svårigheter med höjda hyror, el- och mat-
priser”, berättar Faiza Rebandi som är 
verksamhetsledare i Verdandi Sundbyberg. 

– Verdandi Sundbyberg har växt för varje år och
har nu cirka 100 medlemmar. Vi har också många
deltagare som ännu inte blivit medlemmar men 
som kommer på våra aktiviteter, berättar Faiza.
      – Vi håller dörren och våra aktiviteter öppna
för alla. Efter ett tag vill många deltagare ta steget
och bli medlemmar eftersom de vill stötta vårt 
viktiga arbete.

2 FEBRUARI!
VERDANDI FYLLER 

127 ÅR!

     – Vi har också bildat en Folkkraft-grupp 
i Sundbyberg som ska samarbeta kring ett 
antal gemensamma aktiviteter. Folkkraft är 
ett samarbete mellan ABF, Folkets Hus och 
Parker, Hyresgästföreningen, LO, PRO, Unga 
Örnar och Verdandi. Vi är organisationer 
som alla tror på ett samhälle med ökad 
jämlikhet och kraften i att människor går 
samman i folkrörelser för att kräva samhäll-
en med mer social rättvisa”, säger 
Faiza Rebandi. 



20 februari:
 FNs Världsdag för social rättvisa
Var med och lyft fram FNs Världsdag för social rättvisa. Skriv en insändare 
till dina lokala medier och använd gärna EAPNs Fattigdomsrapport som 
underlag. Rapporten bifogas detta Förbundsnytt. Verdandi samarbetar 
med EAPN, bidrar till att sprida EAPNs Fattigdomsrapport och undertecknar 
en gemensam debattartikel om krav på stöd till de mest utsatta i samhället. 
Verdandi har också publicerat en egen debattartikel i Dagens ETC som kritiserar 
regeringens hemliga elstöd som ger mest stöd till de rika och ökar de sociala 
skillnaderna i samhället.

VERDANDI DEBATTERAR: Hemliga elstödet förstärker orättvisorna 
och är ett brott mot offentlighetsprincipen

Dyrtiderna slår hårt mot många. Prishöjningar, hot om hyreshöjningar, räntor som ökar och
en havererad avreglerad elmarknad bidrar till att oron för ekonomin är stor hos många. På sikt 
måste arbetslösheten bekämpas och kontrollen av elmarknaden återtas, men det kommer inte 
att hjälpa dem som idag sitter med räkningar som riskerar att stjälpa omkull ekonomin.
Därför är det bra att politiker funderar över och tar beslut om kompensation för elkunder och 
förbättringar för människor som har små marginaler. Problemet med de subventioner som nu 
diskuteras är att de kommer att öka ojämlikheten i Sverige istället för att minska den.
De sociala skillnaderna ökar i Sverige. Bakom det finns en långvarig försummelse från 
politikens sida när det gäller att bekämpa ojämlikhet och främja social rättvisa.

Fattiga människor har klämts åt med försämringar av A-kassa, sjukförsäkring och villkor för 
försörjningsstöd. Skatterna för de rikaste och dem med högst inkomster har sänkts markant. 
Marknaden har tagit över mycket av bestämmanderätten från politiken och som alltid slår 
detta både hårt och orättvist. När politiken ska kompensera för marknadens orättvisor borde 
våra folkvalda välja att använda subventionerna för att minska orättvisor, inte förstärka dem. 
Istället ska nu de allra rikaste som gör av med mest el också få den största kompensationen. 
Och inte nog med det: regeringen vill också att de största utbetalningarna ska hemlighållas 
för allmänheten. Detta är inte bara ett brott mot Sveriges tradition med offentlighetsprincip, 
det är också ett tecken på att regeringen vet om hur orättvist deras modell slår – och att de 
till och med kanske skäms lite för det. I vilket fall som helst är de angelägna om att dölja hur 
lyxvillaägare med uppvärmd pool och extra stor förbrukning av el får tiotusentals, kanske 
hundratusentals kronor i stöd från staten.

Hur mycket pengar det handlar om för Sveriges cirka 600 miljardärer får vi inte veta. Men att 
elstödet kommer att cementera orättvisorna kan vi vara säkra på. Istället behövs en politik som 
ökar intäkterna till samhället från dem som tjänar mest. För att hålla ihop landet behövs förbätt-
ringar för dem som har de allra minsta marginalerna. Det handlar om asylsökande, människor 
som tvingats söka försörjningsstöd, låginkomstpensionärer, långtidssjukskrivna, personer med 
sjuk- och aktivitetsgaranti och långtidsarbetslösa. Använd miljonerna som riktas till de mest väl-
bärgade och satsa dem på familjer som befinner sig på samhällsstegens lägsta trappsteg istället. 

Istället behövs en politik som ökar intäkterna till samhället från dem som 
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Organisation:
 
MAKT I SAMHÄLLET OCH
ÖVER SITT EGET LIV

I januari träffades ledningen i projektet 
”Makt i samhället och över sitt eget liv” 
för en avstämning i projektet. 
Projektet har nu kommit halvvägs 
och ska avslutas den sista juli 2023.

Just nu är arbetet inne i en intensiv fas 
med att skapa nya grupper och så små-
ningom nya enkäter som ska spridas och 
rapporteras. De tre första gruppernas 
enkätrapporter i Gävle, Borlänge 
och Helsingborg är på gång. 
     – Det känns fantastiskt att Verdandi-
förbundet har förmånen att leda detta 
arbete tillsammans med så fina och 
entusiastiska ledare och gruppdeltagare,
säger John Björklund som är projektledare.
     De tre första gruppernas enkäter har berört ämnen som arbete och 
studier, trygghet i det lokala närområdet samt skola och fritid. 
     – Resultaten som kommer in visar att ungas röster måste få höras, 
respekteras och tas vara på! Metoden Unga frågar Unga är en fantastisk 
röstbärare för ungas röster, säger John Björklund.
     Varje grupp äger sin enkät från ax till limpa. En arbetsgrupp på varje ort 
arbetar med att ta fram sina enkäter utifrån de frågeområden man själv 
bestämt. Politiker bjuds in för att utbilda de unga i demokrati: hur de demo-
kratiska besluten tas i en kommun. Frågeformulär sätts ihop, stöts och blöts, 
diskuteras, omprövas och beslutas. Resultaten analyseras och skrivs ned 
i rapportform tillsammans med gruppens egna förslag till förbättringar. 
Varje enkätrapport presenteras till den tilltänkta mottagaren, till exempel 
en kommunledning, utbildningsförvaltningen eller en skola. 
     Under våren kommer projektet att fokusera på den inre grupprocessen. 
Hur fungerar det med att alla får komma till tals? Hur är grupprocessen 
demokratisk? Hur känner sig alla i gruppen delaktiga på lika villkor? 
     – Vi kommer att använda ett samtalsverktyg som heter Kasamdialogen där 
gruppdeltagarna själva får sätta ord på sin egen process och därmed ökas 
den egna förmågan till delaktighet i samarbetet, säger John Björklund.
     Projektets slutresultat kommer att presenteras genom en digital spridnings-
konferens i sommar då också projektets slutrapport publiceras. 

TEXT: John Björklund  

    Ledningen för
    Verdandis 
    projekt ”Unga
    frågar unga” 
    träffas för 
    att planera
    den sista delen
    av projektet
    som avslutas
    i sommar.
    ”Resultaten
    som kommer
    in visar att 
    ungas röster
    måste få höras”,
    säger John 
    Björklund som
    är projekt-
    ledare.
    Bild: Awo Nuur, 
    Gävle, Pernilla
    Rydell, Helsing-
    borg, John Björk-
    lund, Verdandi-
    förbundet, 
    Ilhaan Daaha,
    Gävle.
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SKAPARVERKSTAN 
Kostnadsfria aktiviteter, kamratstöd och social gemenskap

Du är varmt välkommen till Verdandis Skaparverkstad ”Kämpen” på 
Oceangatan 2 i Helsingborg. Här använder vi vår kreativitet och skapar
små och stora, vackra och nyttiga, föremål av grejer som annars skulle
slängas. Vi gör insatser för vårt välmående, för miljön och skapar en
fin gemenskap.

Skaparverkstan har också nära band till Verdandis ordainarie verksamhet
som erbjuder kamratstöd, ekonomisk rådgivning, hjälp med myngighets-
kontakter, information om våra rättigheter och skyldigheter i samhället
och mycket mera.

Tillsammans lagar vi goda, näringsrika luncher och fikar och samtalar 
med varandra.

Alla är välkomna! Skaparverkstans aktiviteter är kostnadsfria.

Öppettider: måndag-torsdag, kl 16.00–20.00, fredag, kl 15.00–18.00.

Vill du veta mer?  Kontakta: Pernilla Rydell, mobil: 0702–33 44 96.

Söder ”Kämpen” Helsingborg

Välkommen till oss!

Kelly Christensson,
Markus Holmström,
Carina Hansén och
Romana Heil kommer
ofta till Verdandi
”Kämpens” verk-
samhet på Ocean-
gatan. ”Här känner
man sig alltid väl-
kommen och den
goda kamratskapen
känns i luften”,
säger Romana.

verdandi
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Verdandi Söder Kämpen Helsingborg 
driver Skaparverkstan som ett IOP 
– en verksamhet som rustar deltagarna för fler timmar 
utan beroende och en plats i arbetslivet

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse 
om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att 
uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.
Idéburna organisationer besitter ofta särskild 
kunskap som är viktig för att möta förändringar 
och problem i samhället. Samverkan handlar 
ofta om att tillsammans lösa ett samhällsproblem, 
där den idéburna organisationen och den offentliga 
verksamheten båda bidrar med erfarenhet och kunskap. 
Begreppet lanserades 2010 av organisationen Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning. Numera finns det en mängd 
varianter av hur man har använt IOP och av hur omfattande dessa 
samarbeten är.
     Verdandi Kämpen Helsingborg har samverkat med Helsingborgs stad 
kring verksamheten på Kämpen/Skaparverkstan sedan 2021. Ett samarbete 
som båda parter är mycket nöjda med. Kämpen öppnar sina lokaler måndag 
till fredagar och på programmet står skapande verksamhet men också stöd 
med myndighetskontakter, ansökningar, blanketter osv.
     – Vi har fullt hus här de allra flesta dagar, säger Pernilla Rydell som är verk-
samhetsledare på Kämpen. 
    – Verksamheten syftar till att människor med skadligt bruk och beroende ska 
hitta vägar till fler nyktra timmar om dygnet och rusta sig för en plats i arbetslivet. 
Våra deltagare är motiverade till en förändring i livet. Och beroendena kan se olika ut. 
Det kan handla om alkohol och droger, men också om shopping och spel. Det skadliga 
bruket och beroendet förstör människors liv och påverkar relationer, ekonomi och arbete.
Man förlorar kontrollen över sitt liv och behöver söka hjälp för att ta sig ur det.
     – För en del personer som har beroende handlar det skadliga bruket om att
dämpa symtom på oro, stress eller nedstämdhet. Beroende blir som en själv-
medicinering. Vi på Kämpen/Skaparverkstan erbjuder nya alternativ genom 
kamratstöd, gemenskap, stöd och kreativ sysselsättning, säger Pernilla Rydell.  

PERNILLA RYDELL,
VERDANDI SÖDER
KÄMPEN HELSINGBORG


