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“En förening som tränar civilkurage”. Denna mening har 
jag sagt otaligt många gånger när jag har förklarat vad 
Vardagens civilkurage gör. Det gångna året har precis 
som året innan varit fullt av träningar på olika platser i 
hela landet, med olika teman och med olika människor. 
Vad alla dessa träningar har haft gemensamt är just 
själva träningen. När min tränarkollega och jag inför 
en träning funderade över vad det absolut värsta som 
skulle kunna hända var, kom vi fram till att det skulle 
vara om ingen fick träna. Där och då blev det väldigt 
tydligt för mig vad kärnan i vår förening är. 

Nu vill jag knyta an till de första orden i meningen som 
jag inledde med. Det som inte förklarar vad Vardagens 
civilkurage gör men vad vi är, är en förening. Vi är en 
förening som rymmer en mångfald av människor med 
olika sorters engagemang, uppgifter, idéer, roller och 
längtan. Oavsett hur vårt engagemang i föreningen  
ser ut så är det endast tillsammans som vi är  
Vardagens civilkurage. 

Sedan kan man ju fråga sig varför vi är en förening 
som gör det vi gör. Jag tror att det finns många olika 
svar på den frågan. Dock är jag övertygad om att det 
på något vis grundar sig i en längtan att göra denna 
värld, i sina mindre eller större sammanhang, mer  
rättvis den stora potential som den har. 

För mig är Vardagens civilkurage alltså en gemenskap 
som genom vår kärna aktivt gör världen till en  
vackrare plats att leva på. 

Jag hoppas att vi ses på en träning!

Linnea Kristiansson,  
styrelseledamot

CIVILKURAGE ENLIGT  
NATIONALENCYKLOPEDIN
Civilkurage [-ɑ:ʹʃ], mod att stå för sin mening,  
även när det innebär en personlig risk.
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VAD HAR VI GJORT UNDER 2019? 
I januari 2020 gjorde vi en utvärdering av vår  
verksamhetsplan och konstaterade att vi hade  
gjort de mesta av de aktiviteter vi hade planerat  
för 2019. Bland annat firar vi att vi har: 

• Genomfört en vidareutbildning och en grundutbildning!

• Skapat en nationell strategi för medlemsvärvning! 

• Drivit projektet Vardagsklimatet!

• Vi har arrangerat vår första reträtt för våra medlemmar! 

• Vi är aktiva i sociala medier! 

• Vi har arrangerat en civilkuragedag där vi samarbetat 
med andra föreningar och organisationer! 

VAD HAR VI LÄRT OSS UNDER 2019? 
Under 2019 har vi lärt oss att: 

• Vi behöver få en djupare inblick i hur vi kan skapa lång-
siktigthet i våra medlemmars engagemang. Hur stöttar  
vi varandra? Hur motiverar vi varandra? Hur skapar vi  
utrymme för mer gemenskap och kreativitet? 

• Vi är omtyckta och uppskattade av andra föreningar och 
organisationer! Våra träningar och utbildningar har hög 
kvalité och efterfrågas. 

• Vi behöver en strategisk plan för föreningen där vi  
svarar på frågor kring hur vi vill se verksamheten om  
tre år; Hur kommer vi att finansiera den? Vad behövs för 
att nå den visionen? Med mera.

NATIONELLA STYRELSEN

VARDAGENS CIVILKURAGE 
NATIONELLA STYRELSE  
HAR BESTÅTT AV
Linnea Kristiansson, Madicken Hagström, 
Frida Ekerlund, IdaLisa Wiik och  
Itza Orozco. 
IdaLisa Wiik var aktiv i styrelsen  
fram till juni 2019. 

”SKAPAT EN NATIONELL  

STRATEGI FÖR MEDLEMS- 

VÄRVNING!”

”ARRANGERAT EN  

CIVILKURAGE-DAG!”
”DRIVIT PROJEKTET  
VARDAGSKLIMATET!”

”ARRANGERAT VÅR FÖRSTA  RETRÄTT FÖR MEDLEMMAR!”

”GENOMFÖRT EN  

GRUNDUTBILDNING  &  

EN VIDAREUTBILDNING!”

2019

vad har vi gjort under



” DET FRÄMSTA FOKUSET UNDER 
VERKSAMHETSÅRET 2019 HAR VARIT 
ATT UTBILDA FLER TRÄNARE”
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STOCKHOLM 
Det främsta fokuset under verksamhetsåret 2019 
har varit att utbilda fler tränare, för att kunna hålla 
i öppna träningar för att sprida vår metod och  
träna civilkurage. I september hölls en nationell 
tränarutbildning där vi i styrelsen samordnade 
kring det praktiska arbetet med lokaler, mat och 
logi. Utbildningen genererade fyra nya tränare till 
Stockholm som börjat hålla i träningar. 

Vi har haft öppna träningar under både våren och  
hösten, vi har medlemsvärvat tillsammans med riksför-
eningen vid två tillfällen och fått hjälp utav Itza Orozco 
Svensson från riksstyrelsen kring både medlemsvärv-
ning, träningar och föreläsningar. Bland annat var hen 
med på två föreläsningar på Svenska kyrkans konfe-
rens på Fryshuset. En konferens som var viktig för  
oss i Vardagens civilkurage att medverka på för att  
finna nya samarbeten och medlemmar, eftersom  
många som arbetar med barn och unga var på plats  
på Fryshuset. Vi i styrelsen har också funnits på  
plats för att medlemsvärva under ungdomsfestivalen 
We are Stockholm som gick av stapeln i augusti.  
En av våra tränare har också agerat hjälptränare  
med Vardagsklimatet under september månad.  
Vi har under våren också startat upp ett Instagram- 
konto för att nå fler unga och andra organisationer  
eller föreningar. 

LOKALFÖRENINGARNA

STYRELSEMEDLEMMAR
Madicken Hagström, Aino Ravandoni  
och Sandra Hagström.

SAMARBETSPARTNERS
Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Sthlm 
Norr, Extinction Rebellion Stockholm  
och Medborgarskolan.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR
Sexism, skitsnack, rasism och härskartek-
niker är teman som använts och återkom-
mit under året men med olika scenarier 
att träna på. Oftast har träningarna valts 
utifrån deltagarnas input eller till vad som 
efterfrågats av arrangörerna. 
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”MALMÖ HAR HAFT ETT  
STORT KLIMATFOKUS UNDER 
 DET GÅNGNA ÅRET.”

MALMÖ
Vardagens civilkurage Malmö har haft ett stort  
klimatfokus under det gångna året. Lokalföreningen 
har haft ett tätt samarbete med projektet Vardags-
klimatet. Utöver detta har medlemmarna i lokal-
föreningen även haft en filmcirkel där medlemmar 
tillsammans tittat på filmer med teman relaterbara 
till civilkurage.

STYRELSEMEDLEMMAR
Jens Molander, Gustaf Sörnmo  
och Ida Rasmark.

SAMARBETSPARTNERS
Lundatinget, ABC, Matkooperativet,  
Feministik festival, Glokala folkhögskolan, 
Garaget, Malmö Stad, God Jord, ABF,  
Furuboda folkhögskola.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR
Mikroaggressioner/rasism, rollomvandla –  
att göra fiende till vän, klimatsamtal, efter 
#metoo, engagerande klimatsamtal,  
konstruktiva klimatsamtal, att prata med  
en klimatförnekare och att ingripa mot  
klimatskadliga maskulinitetsnormer.



GÖTEBORG 
Året började med att vi organiserade en vidare- 
utbildning för tränare. Medverkade gjorde också  
flera som inte var utbildade tränare men som  
ville få större inblick i hur vi tränar i Vardagens  
civilkurage. Dessa har därefter också utbildat sig  
till tränare under hösten vilket vi tycker är superkul. 
Fler tränare till föreningen! 

Ordet om oss sprider sig i landet och i maj tog vi 
därför vårt pick och pack och åkte till Borås, som 
ännu inte har några tränare på plats. Där tränade vi, 
under en ungdomssatsning styrd av Borås Stad, med 
ungdomar och vuxna. Där fick vi även testa på spelet 
“Agera, Diskutera, Identifiera” som är inspirerat av 
Vardagens civilkurage och framtaget av En Kommun 
Fri Från Våld. 

Det är många lärare och pedagoger som hör av sig 
till oss och vill att vi ska träna med deras elever. I 
maj skapade vi ett samarbete med Prolympia, som 
är ett idrottsgymnasium, och tränade med en klass 
två gånger. Klassen hade sedan innan pratat mycket 
om civilkurage, ickevåld och fred och läraren tyckte 
därför det var ett perfekt tillfälle att träna på civilku-
rage i vardagen. Vi tränade på teman som sexism, 
homofobi och auktoriteter. 

Vår tränare IdaLisa var också på Gårdstensskolan 
i Angered och hade träning och diskussion med en 
femteklass. Klassen hade haft mycket problem med 
skitsnack, mobbning och rasism, därför var temana 
för träningen dessa. 

Under detta år har vi lärt oss att ensam inte är stark.

STYRELSEMEDLEMMAR
IdaLisa Wiik, Zack Otterström, Mikael 
Bergqvist, Bagher Broman och Sara Rajabi.

SAMARBETSPARTNERS
Arena 29, Borås Stad, En Kommun Fri 
Från Våld, Prolympia Göteborg,  
Gårdstensskolan, Blå Stället  
och Fredens Hus Göteborg. 

TEMAN PÅ TRÄNINGAR 
Rasism, Sexism, Homofobi, Auktoritärer 
och Skitsnack.

 

”DET ÄR MÅNGA LÄRARE OCH PEDAGOGER 
SOM HÖR AV SIG TILL OSS OCH VILL ATT VI 
SKA TRÄNA MED DERAS ELEVER.”
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VÄXJÖ
Under året har våra tränare flyttat och därför har 
träningarna som blivit prioriterade varit på Växjö 
Pride med tema hbtq-fobi (två stycken pass med 20 
deltagare) samt en träning i Kalmar för unga Inter-
netaktivister från Arvsfondens projekt We stand App 
(10 deltagare). Vi som är engagerade vill verkligen att 
fler i Växjö ska få möjlighet att träna på ingripanden 
och planerar att utbilda fler tränare under 2020 för att 
verksamheten ska kunna fortsätta.

En tränare planerar att skriva en handledning till bok-
en Ingrip! genom sin tjänst som verksamhetsutveckla-
re på Sensus studieförbund för att det ska bli enklare 
för intresserade att komma i kontakt med vår metod. 
Detta utifrån lärdomarna från årets studiecirkel.

DALARNA
Vardagens civilkurage Dalarna är en ganska liten 
förening med idag ett fåtal volontärer, men vi blick-
ar framåt och vet att det finns fler engagerade kom-
mande civilkuragetränare där ute. Vi har vår bas i 
Falun men verkar i hela Dalarna och har genom våra 
samverkanspartners bra kontakter med skolor och 
ungdomsverksamheter för framtida satsningar. Fören-
ingen drivs utan prestige och vi välkomnar alla till vår 
verksamhet för att utvecklas framåt. Föreningen höll i 
en civilkurageträning kring härskarteknik i samarbete 
med Rättighetscentrum Dalarna och Sensus, i decem-
ber månad.

I framtiden vill vi se att vi växer och har tränare och 
representanter i hela länet. Att vi har en mångfald i 
föreningen och att mångfalden lockar samhället till 
utveckling och ett ökat civilkurage! Vi vill se en enga-
gerad och kunnig styrelse som leder vår verksamhet 
vidare och låter oss växa som förening och människor.

STYRELSEMEDLEMMAR
Hanna Petersson, Yongli Ku  
och Anna Johansson.

SAMARBETSPARTNERS
Studiefrämjandet Växjö och Förena 
Mera ABF.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR
I år har vi haft tema hbtq-fobi  
och rasism.

 

STYRELSEMEDLEMMAR
Mattias Ring, Ulrika Wiborgh  
och Mattias Bengtsson.

SAMARBETSPARTNERS
Rättighetscentrum Dalarna, Sensus, 
Scouterna i Borlänge.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR 
Härskartekniker.
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VÄRMLAND
Den 13 oktober firade vi den officiella uppstarten  
av vår nya lokalförening! 

Vi startade med drömmen av att skapa flera  
träningsytor för civilkurage i landsbygden och 
icke-urbana sammanhang. De flesta av våra  
styrelseledamöter och medlemmar bor i Molkom,  
en liten ort utanför Karlstad. 

Vi beslutade om att ha en lugn uppstart och har  
därför haft som fokus att skapa samarbetspartners 
och utforska möjliga träningsytor. Vi kommer att  
hålla i träningar på Ängsbacka för deras öppna  
community. Under hösten 2020 kommer vi att  
delta i Raoul Wallenberg-dagen den 27/8 och vi 
hoppas att flera av våra medlemmar blir tränare  
under årets gång! 

UPPSALA
Målen för 2019 var ambitiösa i förhållande till vad vår 
lilla förening mäktade med. Vi fortsätter att utveck-
las men behöver också göra det i en takt som är 
möjligt för de engagerade. Det ska vi tänka på inför 
verksamhetsplanen 2020. 

I oktober skulle Höstforum ha hållits i Uppsala. Ty-
värr blev det inte tillräckligt många anmälda för att 
genomföra eventet och det behövde då ställas in.

Vi har hållit flera träningar, vi har haft sommar- och 
vinteravslutningar dit alla medlemmar bjudits in och 
vi har skrivit en debattartikel som publicerades i 
Uppsala Nya Tidning på nyårsafton.

STYRELSEMEDLEMMAR
Leontina Walldén, Linnea Dahl,  
Elin Boyer, Tore Andersson Hjulman 
och Tetyana Vasylchuk

SAMARBETSPARTNERS
Under året har vi har skrivit en  
debattartikel som publicerades  
i UNT. Vi har även haft kontakt  
med andra föreningar, såsom Kristna 
Freds och Klimatstudenterna, samt 
haft ett nära samarbete med Antidis-
krimineringsbyrån under både våren 
och hösten.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR
Under våren och hösten har det hållits 
träningar på stadsbiblioteket tillsam-
mans med Antidiskrimineringsbyrån. 
Upplägget har då varit att först hålls  
en föreläsning av Antidiskriminerings-
byrån och sedan en civilkurageträning 
på samma tema med Vardagens civil-
kurage. Teman har bland annat varit 
sexism, rasism, islamofobi, transfobi 
och homo- och bifobi. I och med att 
vi är en liten förening hölls vissa av 
träningarna av en tränare från Upp-
sala och vissa av en tränare från vår 
syskonförening i Stockholm eller en 
tränare från annan organisation.

STYRELSEMEDLEMMAR
Itza Orozco, Emma Crawley  
och Amrita Lindell. 

SAMARBETSPARTNERS 
Vi har påbörjat samarbete med  
Genusakademin, Agera Värmland  
och haft i träningar på Backa Friskola 
i Molkom. 

TEMAN PÅ TRÄNINGAR
Sexism, härskartekniker, feministiska 
mötestekniker. 



FILMCIRKEL I MALMÖ 
Under hösten 2019 startade Malmö lokalförening en studie-
cirkel vars koncept är att först titta på en film och sedan äta 
tillsammans och samtala om filmen utifrån ett ickevålds- och 
civilkurageperspektiv. Det har alltid blivit långa spännande 
samtal om både detaljer och helhetsperspektiv. Vi har varvat 
biobesök med hemmavisningar och för att kunna finansiera 
filmcirkeln ansökte vi om pengar från en av Vardagens  
civilkurages nationella potter.  

Filmer som vi har sett under hösten är Gud finns, hennes 
namn är Petrunya, Woman at war och Villebråd. Filmcirkeln 
kommer att fortsätta under våren 2020. Välkomna!
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LOKALA INITIATIV 
STUDIECIRKEL I VÄXJÖ
Under året har Vardagens civilkurage Växjö genomfört 
två studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet.  
Den första utgick från boken Ickevåld! och hade tre  
deltagare som tillsammans planerade en ickevåldsaktion 
för klimatet och hållbart resande i form av en cykelresa 
till Polen. Av olika anledningar genomfördes inte resan 
men deltagarna lärde sig att planera och strukturera sig 
med ickevåld. Den andra cirkeln baserades på boken  
Ingrip! och hade fyra deltagare och syftade till att ge  
ett smakprov på vardagligt civilkurage och inspirera  
till fortsatt engagemang i föreningen. Två av deltagarna 
planerar att bli tränare själva efter genomförd cirkel. 

EKONOMISKT STÖD?  
Under 2019 har alla lokalföreningar och medlemmar 
haft möjlighet att söka pengar från olika potter.  
Syftet var att uppmuntra till att skapa gemensamma 
kreativa aktiviteter som kunde innovera, stärka och 
skapa samarbeten mellan lokalföreningarna eller  
andra aktörer. 

Under årsmötet 2020 kommer föreningen att ta  
beslut om hur den ekonomiska stödet till dessa  
aktiviteter kommer att se ut. Maila era lokalfören- 
ingar eller styrelsen@vardagenscivilkurage.se för  
mer information om det!
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VARDAGSKLIMATET
Under slutet av 2018 började några klimatintresserade civilkuragetränare i Malmö 
att testa olika sätt att skapa civilkurageträningar på tema klimat och miljö. Det 
högaktuella temat visade sig attrahera personer till träningarna som inte tidigare 
testat att träna med oss. Behovet av träning på ett helt nytt tematiskt område 
födde idén att skapa en ny satsning där Vardagens civilkurage kraft mobiliserar 
för att hantera klimatkrisen. 

Projektet Vardagsklimatet startade 
formellt i maj 2019. Projektet vänder 
sig till unga personer i åldrarna 15–25 
år och huvudverksamheten är att  
erbjuda träningar där vi genom roll-
spel och dialogövningar tränar på att 
skapa konstruktiva klimatsamtal i våra 
vardagar. Vi vill på detta sätt bidra till 
några av de mindre uppmärksammade 
lösningarna på klimatkrisen: samtalan-
de och gemenskapsbyggande, kultur-
skapande och normarbete, omställning 
av institutioner i ens vardag, icke-
våldsaktioner, eko-civilkurage, kollek-
tiv organisering och hållbar aktivism. 
Hur vi samtalar om klimatkrisen, hur 
vi uppmärksammar frågan i våra var-
dagssammanhang och hur vi väljer att 
agera i grupp genom kampanjer och 
aktioner kan göra stor skillnad!

Det treåriga projektet som fått stöd 
av Allmänna arvsfonden erbjuder både 
öppna träningar och träningar för andra 
grupper och nätverk. Inom projektet 
kommer också nya  metodmaterial 
utarbetas, samt kurser för blivande 
klimatsamtalstränare hållas. Under 
2019 har Vardagsklimatet haft öppna 
träningar i samarbete med Malmö lo-
kalförening på teman konstruktiva kli-
matsamtal, klimathärskartekniker och 
klimatskadliga maskulinitetsnormer. 

Vi har också haft samarbete med aktö-
rer som Lunds ungdomsting (Klimatmål 
13), Matkooperativet i Helsingborg, Glo-
kala Folkhögskolan i Malmö, Extinction 
Rebellion Göteborg, Fridays For Future 

Malmö, Extinction Rebellion Skåne, ABF 
Skåne, Feministisk Festival, Garaget i 
Malmö, God Jord i Lund, samt Klimat-
studenterna i Uppsala. 

Under året har vi även arrangerat ett 
utåtriktat evenemang riktat till allmän-
heten. Den 26 oktober höll vi i panel-
samtalet Höstens klimatmobiliseringar 
– vad har hänt och hur går vi vidare? 
där fokus låg på metoder och organi-
sering inom klimatrörelsen. Panelen 
bestod av  gräsrotsaktivister som varit 
aktiva under höstens aktioner: Cecilia 
Lundström, aktiv i Fridays For Future 
Malmö, Ragnhild Larsson, producent  
för Klimatpodden och aktiv i Extinction 
rebellion Göteborg, Karin Sunde  
Persson, aktiv i Extinction Rebellion 
Skåne samt Gabriel Malmer från  
Klimatfrontens fossilgasgrupp.  
Samtalet modererades av ickevåldsträ-
naren Gustaf Sörnmo.  

Parallellt med träningar och metodut-
veckling har vi också arbetat fram tex-
ter och material till webbsidan  
www.klimatprata.se – en plattform 
som tillgängliggör verktyg för att skapa 
konstruktiva klimatsamtal i vardagen. 
Där går det att hitta teorier om samtal 
och samtalsförändring, 25 klimathärs-
kartekniker, svårigheter i klimatsamtal, 
tips på organisationer att engagera sig 
i med mera. På sidan  går det också att 
söka stöd och hjälp för egna klimatiniti-
ativ, hitta inspiration för att bjuda in till 
klimatmiddag eller bjuda in tränare för 
att hålla i träningar i ens hem.

EKO-CIVILKURAGE

Hållbar Aktivism

www.klimatprata.se 



CIVILKURAGEDAGEN 
Den 30 november arrangerade samlades vi för att träna, reflektera, inspire-
ra(s), diskutera och fördjupa vår engagemang och praxis av ickevåld genom 
civilkurage. Civilkuragedagen hölls i Medborgarskolan i Stockholm. 

Intentionen med dagen var att  
nätverka, samla olika praxis och  
sätt att handla från ickevåld samt  
ha tid för att lära känna varandra  
och skapa community! 

Under dagen hade vi:

•  En träning i klimatsamtal med 
Frida Ekerlund från projektet  
Vardagsklimatet 

• Samtal om civilkurage med  
Brian Palmer, socialantropolog  
och religionsvetare

• Samtal med Rebecca Vinthagen 

från SETTINGS om hur normkritiska 
perspektiv bidrar till civilkurage-
handlingar. 

• Panelsamtal om ickevåldsorgani-
sering med Mariam Nordmark från 
Extinction Rebellion, Martin Smedje-
back från Animal Save Sweden.  
Panelsamtallet underlättades av  
Frida Ekerlund från Vardagens  
civilkurage. 

Vi ser fram emot att experimentera 
mera med den här formen av träffar! 

20 21

VARDAGENS CIVILKURAGE PÅ URKULT 2019!
Även i år fick Vardagens civilkurage 
chansen att bli representerad och vär-
va medlemmar på solidaritetstorget på 
festivalen Urkult vid Nämforsen.  
I början av augusti gick tåget från  
Uppsala till Näsåker där vi välkomnades 
av sol och en relativt varm älv.

Tillsammans med ett tjog andra för-
eningar som på olika sätt arbetar med 
solidaritet presenterade vi föreningens 
arbete för intresserade festivalbesökare. 
Urkultsfestivalen är en folkfest med  
artister och kultur från alla världens 
hörn och med tydligt solidarisk inrikt-
ning. Festivalen har även ett tydligt  
klimatengagemang som genomsyrar 
hela festivalupplevelsen.

På torget träffade vi människor som vi 
fick möjligheten att informera och inspi-

reras av. Många vi stötte på var glada 
att få träffa en förening med ett så  
konkret arbetssätt och andra började 
testa olika tekniker redan vid vårt tält. 

Festivalen presenterade i år nationella 
artister så som Seinabo Sey, Emil Jensen 
och Familjen Kaos och internationella 
favoriter där Brincadeiras trumdans och 
Bauls of Bengals tågspelning gjorde fina 
avtryck. När vi inte njöt av musik eller 
dans-workshops så höll vi i dialog- 
övningar på torgets mitt och fick  
möjligheten att prata med den finaste 
festivalpublik som finns!

Vi längtar redan till nästa år!

Varma kramar från Urkultstruppen Ida, 
Elin, Samuel och Simon.

ÅRETS GULDKORN
Den 17 december tog Vardagens 
civilkurage emot Allmänna Arvsfon-
dens pris Årets Guldkorn i kategorin 
ungdom. Priset delas ut till projekt 
som Arvsfonden tycker varit extra 
lyckade. Tre personer som tidigare 
arbetat i projektet åkte till Stock-
holm för att ta emot priset och hålla 
en kortare presentation och träning 
på scen. Det var Anna Johansson 
Dahl som har arbetat som lokal-
gruppsamordnare i Uppsala, Frida 
Ekerlund som har arbetat som  
projektledare, samt Gustaf Sörnmo 
som arbetade som projektsamord-
nare i Malmö i projektet Vardagens 
civilkurage mellan åren 2015-2018. 
Stort tack till Arvsfondsdelegationen 
som valde ut Vardagens civilkurage!
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MEDLEMSVÄRVNING
Medlemmar är kärnan för vår verksamhet.  
Utan människor som vill träna och experimentera  
med civilkurage och ickevåld har inte föreningen  
något att leva för. Därför har vi under alla år satsat  
på att underlätta för föreningen att medlemsvärva  
på nationell och lokal nivå. Detta har vi gjort  
genom en medlemsvärvningsguide och en  
guide för att skapa en lokal strategi för att  
planera medlemsvärvningsinsatser. 

Dock har det inte alltid varit lätt för föreningen  
att medlemsvärva, speciellt under 2019 när vi inte 
hade en föreningssamordnare som praktiskt kunde 
hjälpa lokalföreningar och själv medlemsvärva.  
Vi såg den svårigheten i september när vi upptäckte 
att vi inte hade mer än 350 medlemmar registrerade. 
Den nationella styrelsen beslöt då att anställa mig, 
Itza Orozco, som samordnare för medlemsvärvningsin-
satser så att vi kunde nå 1000 medlemmar för året. 

Som del av den satsningen värvade jag medlemmar i 
Stockholm och Värmland, där jag bor. Jag gick till  
studentmässor, stod utanför T-centralen och höll i 
öppna och slutna träningar för nya intressenter. Jag 
skapade en kampanj via sociala medier och sms- 
värvade. Jag fanns också som stöd och pepp till  
lokalföreningarna och gav dem konkreta verktyg  
och mål för medlemsvärvningen. 

Allt detta resulterade i att vi i början av december 
2019 hade runt 600 medlemmar, vilket var grymt! 
Dock hade det börjat bli kallt ute, flera andra  
föreningar värvade på samma offentliga platser  
som använde oss av och det fanns inte så många  
tillgängliga medlemmar intresserade av att värva.  
Jag, tillsammans med styrelsen, beslöt att lägga ner 
medlemsvärvningsinsatsen och istället fick jag som 
uppdrag att leta efter och söka andra finansierings-
möjligheter och hjälpa till med nya utbildningar för 
träning för tränare på lokal nivå och fortsätta. 

Som resultat har vi skickat tre ansökningar och plane-
rar att ha utbildningar för nya tränare som kombinerar 
digitala plattformar och lokala träffar! Bra va?! 

MEDLEMSVÄRVNINGS-SCHEMA! 
För att underlätta arbetet med medlems- 
värvning för våra lokalföreningar har vi under 
hösten tagit fram en guide där vi har samlat 
förslag på hur lokalföreningen kan lägga upp 
sina medlemsvärvningsinsatser under året. 
Förslaget kommer med tips på datum,  
evenemang och antal medlemmar de kan  
förvänta sig värva under varje insats.  
I det dokumentet har vi länkat till vår  
medlemsvärvningsguide där en kan hitta  
konkreta tips och tekniker lokalföreningen 
kan använda sig av när de väl värvar. 

Vi vill gärna att tillfällen för medlems- 
värvning också blir gemenskapande och  
föreningsstärkande tillfällen så vi vill  
uppmana våra medlemmar att fika  
tillsammans eller gå på bio tillsammans  
efter en medlemsvärvningsinsats. Kom ihåg 
att det finns pengar att söka för detta!
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INTERVJU MED NY MEDLEM! 
Under hösten 2019 höll vi flera öppna träningar i Stockholm. Detta gjorde att 
vi fick flera nya, väldigt engagerade medlemmar. Jag, Itza, blev nyfiken på att 
veta vad det är som kan locka människor att engagera sig i Vardagens  
Civilkurage och beslöt att intervjua Frida Löfqvist som är ny medlem i  
Vardagens civilkurage Stockholm. Här kommer ett smakprov av det samtalet. 

Hur fick du först kontakt med Vardagens Civilkurage? Hur hittade  
du oss? 
–Det var så att jag googlade “civilkurage” och hittade en träff i Göteborg med 
det temat som sedan tog mig till Per Herngrens hemsida. Där såg jag att det gick 
att träna civilkurage! Det fanns en länk till Vardagens civilkurage hemsida och 
när jag klickade vidare så kom jag fram till föreningen! På hemsidan såg jag att 
det fanns en lokalförening i Stockholm så jag skickade ett mail till dem och sa  
att jag ville engagera mig. 

Jag måste säga att direkt när jag läste på hemsidan vad föreningen handlade  
om och vad vi gjorde så blev jag helt såld! Jag var helt säker på att det var  
en förening som jag ville vara del av. 

Det första jag gjorde var faktiskt inte att gå på en träning utan till en  
medlemsvärvningsinsats och där fick jag träffa Itza och Sandra. Fastän jag  
inte var med så länge så kände jag engagemanget och energin från gruppen  
och blev ännu mera peppad på att komma till en träning. 

Vad har din upplevelse av träningarna varit så här långt? 
–Det är helt fantastiskt! Jag upplever det som så starkt att träffa en grupp 
människor som vill varandra väl. Alltså, att det är så kraftfullt att vara i  
ett sammanhang där alla är människor som vill varandra och andra väl.  
Det strålar verkligen mot en i det sammanhanget! Jag kände mig trygg.  
Det är ett så himla härligt klimat där alla anstränger sig för att lyssna på  
varandra och tar hänsyn till andra. 

Jag tror att civilkuragetränarens personlighet har varit något som bidragit till  
det, och samtidigt tror jag att det är något i metoden och sammanhanget  
som helt enkelt skapar den välviljan. som lockar till sig såna människor  
och skapar den välviljan.

Vad tänker du om metoden vi använder? 
–Den är helt genialisk! Jag hade fått den förklarad för mig när jag läste på  
hemsidan och så, men det landade ju när jag gick på en träning. Och det är  
så enkelt och så genialt! Det var så mycket enklare än jag trodde. 

Jag hade förväntat mig att vi skulle träna på en massa förutbestämda  
metoder som skulle vara helt nya och främmande för mig. Och absolut att  
det var mycket som var nytt! Men det som är så fantastiskt är att deltagarnas 
kunskap, livserfarenhet och villighet att testa är det som står i centrum. Så att 
identifiera det en redan gör och sätta ord på det i form av tekniker –att skapa 
tekniker tillsammans var så spännande. Det visar på att vem som helst kan göra 
det! Alla har tillgång till tekniker för att ingripa utifrån ens egna livserfarenhet!

 
För mig så bygger metoden mer på att upptäcka och träna än på att “lära sig” 
något och det är så underbart! Det gör att jag lättare uppmärksammar när jag 
och någon annan ingriper. 

Jag vet inte hur olika träningarna kan se ut då jag antar att det finns en bredd av 
sätt en kan träna civilkurage på, men det känns som att just det här konceptet 
är så enkelt att vem som helst kan göra det på sin “nivå”. En kan vara tränare på 
sin nivå –det är bara att ha fantasi och försöka se det som händer och benämna 
det. Om en vet något om psykologi kan en använda sig av det en kan till exem-
pel, men om en inte vet om något relaterat till temat så går det superbra ändå! 

Vem som helst kan delta och vem som helst kan genomföra träningar.  
En kan försöka göra det själv efter att ha gått en träning och det är så  
inspirerande och engagerande! 

Varför tycker du att det är viktigt att träna? 
–När jag googlade “civilkurage” ville jag helt enkelt lära mig mer om det. Jag 
hade inte ens tänkt på att TRÄNA det!

Det var nästan som en aha-upplevelse att träna civilkurage! Det är så enkelt  
att det att det blir självklart att en behöver träna. Det har också givit så  
mycket styrka och hopp: det här är ju lösningen på mycket! 

Om vi tänker såhär: Vad vill vi att folk ska vara bra på? Jo, att stå upp för  
varandra. Ja då är civilkurageträning en självklarhet. Det behövs och borde  
göras överallt. Övning ger färdighet. Om en är rädd för att säga något när  
någon säger något sexistiskt tex, så är det precis det träningen går ut på  
– att få kraften och teknikerna för att KUNNA säga något. 

Civilkurageträning är så litet och enkelt och jag ser att den har en enorm  
potential. Om vi mer och mer vågar stå upp för varandra i vardagen ökar det 
kanske möjligheten att vi tror på vår kraft att förändra stora samhällsstrukturer. 
Det kan ju bli så överväldigande att tänka på att vi alla bör förändra och göra 
ALLT för att hitta lösningar på alla samhällsproblem och att träna civilkurage  
ger tillbaka hoppet på att det är möjligt; små steg i taget. 

Vad brukar du säga till de du bjuder in eller peppar till att gå till en 
civilkurageträning? 
–“En blir bättre på det en tränar på” och “hur många gånger har en inte tänkt 
efter något har hänt: det här skulle jag ha gjort eller sagt!” Det är precis det  
vi gör under en träning – vi tränar på det som skulle kunna hända så att det  
inte blir så nästa gång. 

Vad ser du fram emot under 2020? 
–Att gå till en massa träningar! Att det kommer fler till träningarna! Och att  
själv utbilda mig till civilkuragetränare! 

“Hur många gånger har en inte tänkt 
efter något har hänt: det här skulle 
jag ha gjort eller sagt!”

”DET ÄR HELT  
FANTASTISKT!”

”SÅ MYCKET STYRKA  
OCH HOPP”
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SIFFROR OCH STATISTIK 2019 

MEDLEMMAR
Vardagens civilkurage är en medlemsorganisation och finns inte utan sina 
medlemmar. Det är gratis att vara medlem i Vardagens civilkurage och 
är enkelt att bli via vår hemsida. Ett medlemskap sträcker sig över ett 
kalenderår och måste alltså förnyas varje år! 

TRÄNINGAR
Vardagens civilkurage erbjuder först och främst praktisk träning i civilkurage 
men ibland arrangerar lokalföreningarna också andra aktiviteter som samtal, 
panelsamtal, studiecirklar eller annat som har med civilkurage att göra.  
 Våra träningar är öppna ytor som vi själva arrangerar. 

UPPSALA
15

VÄXJÖ
5

GÖTEBORG

99

DALARNA
5

STOCKHOLM

84 VÄRMLAND

30

MALMÖ

239STOCKHOLM DALARNA

VÄXJÖ
UPPSALA

GÖTEBORG
22

71

261

238

49 39
27

MALMÖ

VÄRMLAND

antal medlemmar
antal deltagare

MEDLEMMAR707T O T A L T : 477
T O T A L T :TRÄNINGS             

DELTAGARE
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INTERNATIONELLT 
CIVILKURAGETRÄNING I KIRGIZISTAN
Vad håller vi egentligen på med? Förstår den här gruppen vad de gör för nått?  
Det är två frågor jag ställer mig ganska ofta när jag håller träningar.  
Själv tycker jag att solklart varför vi använder den metod vi gör och gillar 
verkligen att träna praktiskt på att förändra världen. Men jag frågar mig ändå 
frågorna ovan när jag håller träningar. I mitten på juni åkte jag, Anna,  
IdaLisa och Per till Kirgizistan för att träna en grupp i civilkurage och ickevåld. 
Under fyra intensiva dagars träning försvann frågorna allt mer, men ersattes 
med nya. Jag kunde se hur grupperna vi var en del av allt mer förstod vad vi 
gjorde och varför vi använde den metod vi gör. 

Vi åkte till Kirgizistan eftersom Cen-
tralasiengrupperna (typ Vardagens 
Civilkurages moderorganisation)  
har ett EU-finansierat projekt där  
tillsammans med den kirgiziska  
organisation Novi Ritm. Novi Ritm  
betyder ny rytm på svenska och är 
en riktigt cool organisation som  
driver en massa olika projekt utifrån 
ett ungdomsperspektiv i Kirgizistan.

Jag, IdaLisa och Per var där som 
tränare och för att träna vår metod 
med Novi Ritm och andra organisa-
tioner runt om staden Osh, där Novi 
Ritm finns. Under fyra dagar höll vi 
intensiv träning! Vi hade träningar på 

teman som att ingripa när härskar-
tekniker utövas, vid trakasserier på 
gatan, sexism, åldersdiskriminering 
och vid förtryckande förväntning-
ar från familjen. Vi tränare hade tre 
olika stilar att planera, lägga upp och 
utföra träningarna på och det var 
himla spännande. Förutom att  
de som deltog fick insyn i hur vår 
metod funkar kan en som tränare 
använda den på flera olika sätt. Vi är 
olika människor, vilket lös igenom i 
våra träningar och skapade en extra 
dimension till hur vi hade våra trä-
ningar. Det var coolt att se hur  
IdaLisa skapade relationer med  

och mellan människor, Per fyllde  
deltagarna med så mycket engage-
mang och nya tankar att det lös i 
ögonen på flera när de berättade om 
träningarna, och jag? Haha, jag  
bidrog förhoppningsvis med en  
känsla om att våga testa, träna  
och testa igen. Deltagarna fick  
själva träna mycket på att hålla  
delar av träningar för att själva  
kunna börja använda metoden. 

Sista dagen var det faktiskt flera  
som uttryckte de frågorna jag alltid 
ställer, de hade undrat första dagen 
vad det var de höll på med, men  
efter allt fler träningar hade de  
börjat förstå mer och mer. Det fick 
mig att tänka vidare, hur kommer de 
att använda metoden? Kommer de 
förstå vad de håller på med som  
tränare? Jag vet att vi gav dem  
mycket kunskap. Speciellt viktigt 
tyckte jag det var att Per pratade 
om att ingripa performativt (i enkla-
re ord) och jag och IdaLisa försökte 
förklara och få grupperna att själva 
träna på att skapa situationer där  
förtryck sker som en ska hitta  
tekniker till. Men ger det tillräckligt 
med kunskap och förståelse? 

Jag vet att vi i Vardagens Civilkurage 
var nere förra året och att Per varit 
ner tidigare och tränat. Vi som åkte i 
år klurade mycket på att få Novi Ritm 
och de andra deltagarna och organi-
sationerna att lära sig grunderna så 

pass bra att vi inte behöver åka ner 
igen om ett eller två år. Går det att 
skapa en förståelse för vad vi håller 
på med på fyra dagar?  
Eller räcker det med att vi ger dom 
så mycket träning att så de själv kan 
komma igång med träningar själva 
för att sen utveckla en större för-
ståelse? Hur utvecklar vi vår metod 
vidare så den går att enkelt och på 
en grundläggande nivå tränas in av 
andra och sen få påfyllnad via texter 
med tankesätt, utvecklade metoder 
att ta till sig över nätet och diskussio-
ner om förtryck och ingripanden?  

Jag minns själv när jag varit Malmö 
i tre dagar och åkte hem till Uppsala 
för att starta en lokalförening. Visst 
gick det galant! Men jag saknade en 
plats för diskussion och ett ställe  
att verkligen få förstå vad jag hål-
ler på med. Hoppas vi förmedlade 
till dem att fråga sig själv en massa 
saker och undra över metoden är det 
som utvecklar den och som kommer 
hålla den vid liv framöver, både här 
och i Kirgizistan. 

Förutom de fyra dagars intensiva 
träning fick vi en hel del fritid och 
många från Novi Ritm tog hand  
om oss på ett fantastiskt sätt. 

Allt det bästa,  
Anna, 
Vardagens civilkurage Uppsala

”UNDER FYRA DAGAR HÖLL  VI INTENSIV TRÄNING!”

”HUR KOMMER DE ATT  
ANVÄNDA METODEN?””DET LÖS I ÖGONEN PÅ  

FLERA NÄR DE BERÄTTADE  

OM TRÄNINGARNA!”
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EKONOMISK BERÄTTELSE
Balansräkning

Vardagens civilkurage 802497-4449
Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 000 kr            -  kr               
Övriga fordringar 36 661 kr         32 230 kr        
Summa kortfristiga fordringar 41 661 kr         32 230 kr        

Kassa och bank
Kassa och bank 392 394 kr       124 536 kr      
Summa kassa och bank 392 394 kr       124 536 kr      

Summa omsättningstillgångar 434 055 kr       156 766 kr      

SUMMA TILLGÅNGAR 434 055 kr       156 766 kr      

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 145 555 kr       149 910 kr      
Årets resultat 509 kr-               4 355 kr-           
Eget kapital vid årets slut 145 046 kr          145 555 kr         

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 44 791 kr            11 211 kr           
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 244 218 kr          -  kr                 
Summa kortfristigfa skulder 289 009 kr          11 211 kr           

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 434 055 kr          156 766 kr         

Balansräkning

Vardagens civilkurage 802497-4449
Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 000 kr            -  kr               
Övriga fordringar 36 661 kr         32 230 kr        
Summa kortfristiga fordringar 41 661 kr         32 230 kr        

Kassa och bank
Kassa och bank 392 394 kr       124 536 kr      
Summa kassa och bank 392 394 kr       124 536 kr      

Summa omsättningstillgångar 434 055 kr       156 766 kr      

SUMMA TILLGÅNGAR 434 055 kr       156 766 kr      

Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 145 555 kr       149 910 kr      
Årets resultat 509 kr-               4 355 kr-           
Eget kapital vid årets slut 145 046 kr          145 555 kr         

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 44 791 kr            11 211 kr           
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 244 218 kr          -  kr                 
Summa kortfristigfa skulder 289 009 kr          11 211 kr           

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 434 055 kr          156 766 kr         

Resultaträkning
Vardagens civilkurage 802497-4449

Belopp i kr
2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Intäkter

Medlemsavgifter 900 900
Försäljningsintäkter 70 944 129348
Gåvor och bidrag 1 128 348 44630

Summa intäkter 1 200 192 kr   174 878 kr     

Kostnader

Kostnader för civilkurageträning -1427 -577
Utbildningskostnader -12562 -36097
Kostnader för spridningsarbete -41004 -12476
Kostnader för föreningsarbete -92968 -129224
Övriga kostnader -2 -859
Utvecklingsprojekt -1 052 737 0

Summa kostnader 1 200 700 kr-   179 233 kr-     

Verksamhetens över-/underskott -508 -4355

Skatt 0 0

Årets över-underskott -508 -4355

BALANSRÄKNING 2019 2018 RESULTATRÄKNING 2019 2018
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HUR KAN EN  
ENGAGERA SIG  
I VARDAGENS  
CIVILKURAGE 

Alla medlemmar kan gå på träningar, bli civilkurage-
tränare, delta på höstforum där vi tränar civilkurage, 
diskuterar ickevåld och aktiviteter som inte kräver  
att du är tränare utan endast intresserad medlem.  
Du är också välkommen till vårt årsmöte som  
arrangeras någonstans i Sverige innan maj varje år. 

Som medlem kan du engagera dig genom att: 

• Låna böcker i vårt lilla civilkuragebibliotek i Malmö! 

• Kontakta din lokala styrelse om du vill engagera  
dig i aktiviteter såsom medlemsvärvning, andra 
utåtriktade aktiviteter, arbetsgrupper eller i styrelsen.

• Gå våra tränarutbildningar!

• Representera Vardagens civilkurage på festivaler

• Starta en studiecirkel kring boken INGRIP! 

• Starta en filmcirkel för att inspirera till diskussioner 
om ickevåld, normkreativa handlingar, mm. 

• Söka pengar för att aktiviteter som inte täcks av 
lokalföreningens verksamhet. Potterna som du kan 
söka från är: samarbete, innovation, förstärkning  
och fortbildning. 

• Gå med i, eller starta en kommitté på nationell nivå 
utifrån ditt intresse.  

• Mycket annat! 

Vår ambition är att engagera sig i Vardagens civil- 
kurage ska inte vara beroende av hur mycket pengar 
du har. Därför är medlemskap gratis och vi strävar  
efter att resa, mat och logi ska vara gratis när vi  
arrangerar aktiviteter; Ibland innebär det lägergård, 
ibland innebär det att vi sover hemma hos varandra,  
ibland innebär det vandrarhem.

SÅHÄR!
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TACK TILL… 
Sara Rajabi

Anna Johansson Dahl

Tessan Nordeman

Alaya Vindelman

Gustaf Sörnmo

Jens Molander

Frida Ekerlund

Elias Westerberg

Linnea Kristiansson

Brian Palmer

Anna Kristiansson

Per Herngren

Madicken Hagström 

Rebecca Vinthagen 

IdaLisa Wiik 

Ida Arneson 

Aino Ravandoni

Sandra Häggström

Aida Babakirad

Annika Heikkinen

Itza Orozco 

ABF Malmö, Bilda, Centralasiengrupperna, 
Trinambai, Antidiskrimineringsbyrån  
Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån 
Uppsala, Medborgarskolan Stockholm och   
Allmänna arvsfonden
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VARDAGENS CIVILKURAGE ÄR EN IDEELL UNGDOMSORGANISATION 
SOM TRÄNAR PRAKTISKT CIVILKURAGE. VI FINNS I DALARNA,  
GÖTEBORG, MALMÖ, STOCKHOLM, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄXJÖ.
VI VERKAR FÖR ATT PASSIVA ÅSKÅDARE BLIR AKTIVA MEDSKAPARE 
AV DEN VÄRLD VI VILL LEVA I! 

KONTAKT
info@vardagenscivilkurage.se 
styrelsen@vardagenscivilkurage.se
dalarna@vardagenscivilkurage.se 
goteborg@vardagenscivilkurage.se 
malmo@vardagenscivilkurage.se 
stockholm@vardagenscivilkurage.se 
uppsala@vardagenscivilkurage.se 
vaxjo@vardagenscivilkurage.se
www.vardagenscivilkurage.se
Facebook.com/vardagenscivilkurage 
Facebook.com/vckdalarna 
Facebook.com/vckmalmo 
Facebook.com/vckgbg 
Facebook.com/vckstockholm 
Facebook.com/vckuppsala 
Facebook.com/vckvaxjo
Instagram.com/vardagenscivilkurage
Kontonummer JAK-banken 9670 0540765 
Organisationsnummer 802497-4449


