Åtaganden i samband med Verdandis undertecknande av deklarationen för demokrati
Om aktören
Verdandi bildades 1896 som arbetarnas nykterhetsorganisation. Sedan 1970 är Verdandi arbetarnas
socialpolitiska organisation. Vi organiserar människor för att förändra sin egen livssituation såväl som
samhället i stort.
Våra viktigaste uppgifter idag är att bekämpa fattigdom, att verka för ett alkoholskadefritt samhälle
utan drogproblem, att utveckla den generella välfärden och att bekämpa rasismen. Verdandi består
av cirka 50 lokala avdelningar och ett förbund med cirka 4500 medlemmar. Vi är religiöst och
partipolitiskt obundna.
Vår vision är ett jämlikt samhälle som präglas av social rättvisa och allas rätt till ett värdigt liv. Vår
metod är kamratstödjande verksamhet och vardaglig solidaritet samt opinionsbildning.
Verdandi åtar sig att arbeta varje dag för att stärka demokratin. Vi jobbar med demokratiprojekt för
unga genom ett projekt med stöd av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor som heter
Unga frågar unga och som handlar om att lära unga hur påverkan och opinionsbildning kan ge
resultat på lokal och regional nivå.
Vi arbetar med brukarinflytande och har utarbetat en egen modell för detta. Brukarinflytande
innebär att de som själva är föremål för vårdens eller socialtjänstens insatser ska utvärdera dessa så
att fel i behandling och bemötande kan undvikas. Detta arbete bedrivs i Verdandis organisation för
brukarinflytande, Brukarkraft.
Vi vill bli bättre på att lokalt - där vår organiseringsgrad är låg - organisera, bilda och bidra till att fler
människor får makt över sina liv och möjlighet till inflytande. Vi ska skapa plattformar och
mötesplatser som förenar människor med olika bakgrund och över åldersgränser.
Vi arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att ha öppna lokaler och
genomföra arrangemang som skapar förutsättningar för att bryta ensamhet och isolering.
Vi arbetar för utsatta barn med verksamheter i det som brukar kallas för socialt utsatta områden och
har fritidsgårdsverkssamhet på flera orter i landet.
Och vi arbetar med opinionsbildning mot rasism, sexism, homofobi och för allas lika rättigheter.
Verdandi vill sprida kunskap om deklarationen och uppmanar våra distrikt och lokala avdelningar att
ansluta sig.
På vår kongress i september kommer vi att informera om deklarationen och om Verdandis bidrag i
arbetet för att värna och utveckla demokratin.
På vår kongress kommer ett Interkulturellt program att antas som sedan ska spridas i och utanför
organisationen. Vi planerar också att genomföra studiecirklar kring programmet.
Verdandi åtar sig också att arbeta hårt för att sprida kunskap om demokrati och de grundläggande
fri- och rättigheterna inom vår organisation till såväl medlemmar som människor vi möter i våra
verksamheter.
Vi vill att människor organiserar sig för att påverka, naturligtvis i Verdandi men också i andra
föreningar eller partier. Vi genomför också studiecirklar och utbildningar i påverkansarbete och
opinionsbildning.

Vi arbetar efter Verdandis kontaktregler som bland annat innebär att all verksamhet ska vara
deltagarstyrd, att vi behandlar varandra med respekt och att ingen har rätt att bestämma över någon
annan.
Genom att fånga upp människors engagemang och skapa delaktighet kan en utveckling mot mer
rasism, intolerans och högerpopulism stoppas och människors känsla av hopplöshet och maktlöshet
bytas ut mot glädje och framtidstro. Den viktigaste skyddsfaktorn i samhället är ett väl fungerande
välfärdssystem i kombination med ett starkt civilsamhälle. Här behöver vi i de traditionella
folkrörelseorganisationerna ta vårt ansvar och vara en närvarande stark kraft för alla människors lika
rätt och värde. Vi i Verdandi är beredda att ta vårt ansvar.

