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Verdandi har under året arbetat med att ta fram en Vitbok där våra medlemmar

I Vitboken berättar
medlemmar om
dåliga möten
med socialtjänsten.
Möten som stjälper
istället för att hjälpa.
Foto: Rasken Andréasson, ordförande
Verdandi, Ann-Mari
Wulfstrand-Byhlin,
ordförande i Verdandis Alkohol- och
drogpolitiska grupp.

ger vittnesmål om möten med socialtjänsten. Dagligen möter vi i Verdandi människor som kommit i kläm i sina kontakter med myndigheter. Inte minst gäller det
i mötet med socialtjänsten.
Det är svårt att få sin rätt och hjälp av socialtjänsten. Det är den erfarenhet som
många har och som vi möter i Verdandis verksamhet. Det har blivit krångligare på
senare år. Det finns tyvärr många exempel på hur den som har rätt till hjälp inte får
den på grund av bland annat onödig byråkrati.
Verdandi vill försöka göra något åt problemen. Därför har vi samlat in berättelser

Verdandi är en partipolitiskt
och religiöst obunden
organisation som arbetar
med opinionsbildning,
kamratstöd och nätverksarbete samt organisering av
utsatta grupper till kamp för
bättre villkor.

om hur medlemmar upplevt mötet med socialtjänsten. Dessa berättelser vill vi

Prioriterade frågor:

presentera för politiker, tjänstemän och media. I boken ger vi också Verdandis syn

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

på hur socialtjänsten kan förbättras för att bli en socialtjänst för människors bästa.
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, tidigare ordförande för Verdandi, nu ordförande
i Verdandis Alkohol- och drogpolitiska grupp finns tillgänglig för intervju kring
arbetet med Vitboken och de berättelser som kommit fram. Ann-Mari har under
många år hjälpt och stöttat medlemmar med social problematik. E-post:
ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se, mobil: 070-551 62 54.
Bilaga: Vitboken, ”En socialtjänst för människors bästa”, bifogas som pdf.

Verdandis organisation:
• 10 distrikt
• 39 lokalavdelningar, från
Sundsvall till Malmö
• 4 500 medlemmar och
cirka 15 000 deltagare
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