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Syfte
Vardagens civilkurage är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation
som verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet. Föreningens syfte är
att främja färdigheter och kunskap kopplat till civilkurage hos barn, ungdomar och unga
vuxna - en bred form av civilkurage som går att tillämpa i olika livssituationer som präglas av
förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld.

Målmedel
●

Hålla regelbunden civilkurageträning

●

Skapa demokrati och jämlikhet

●

Bredda repertoar av ingripandetekniker och ökad analysförmåga

●

Skapa utrymmen för reflektioner och diskussioner kring civilkurage och aktivistiskt
medborgarskap

●

Öka antalet ingripanden

●

Bygga allianser med andra organisationer, nätverk och aktörer

●

Träna och utföra civilkurage i grupp

Verksamhet
Vardagens civilkurage anordnar civilkurageträning. För att starta lokalförening ska det finnas
en vilja att arbeta med kontinuerlig träning i praktiskt civilkurage. Innan en lokalföreningen
kan starta verksamhet i Vardagens civilkurages namn så måste de som ska hålla i
verksamheten genomgå Vardagens civilkurages utbildning för tränare. Dessa arrangeras
flera gånger per år på olika orter i Sverige. Träningen ska vara kostnadsfri för deltagarna och
vara riktad mot ungdomar mellan 6-26 år. Föreningens huvudverksamhet är praktisk träning,
inte seminarier eller värderingsövningar.
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Metod
Metoderna vi använder i vår träning bygger på rollspel. Rollspelet underlättas alltid av en
utbildad tränare. Deltagarna turas om att spela rollerna som problemskapare och utsatt för
att den som är ingripare ska kunna träna tekniker. Dessa roller är verktyg för att vi ska kunna
träna att ingripa som oss själva. Civilkurageträningsytan är en träningsyta där vi fokuserar på
att träna praktiskt. Denna yta kan kallas för en "Dojo" då vi i enlighet med vår metod tror på
praktisk och regelbunden träning. I förberedda situationer tränar vi olika tekniker i att
ingripa. Träningen följs av analys och fortsatt tränande. De samtal och analys som sker i
samband med träningen berör endast det som övningen innehöll. Inte hypotetiska scenarier
eller personliga berättelser om liknande händelser. En deltagare kan när som helst, utan att
uppge anledning, välja att avbryta och/eller lämna träningen.

Rättigheter och ansvar
I Vardagens civilkurage har en rätt att slippa bli särbehandlad på grund av klass, etnicitet,
funktion, kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, yrke, sexualitet, utseende, ideologi, religion
eller på grund av egenskaper, personlighet eller upplevda misslyckanden. Samtidigt har en
skyldighet att ingripa mot eventuella fördomar och förtryck.
En har rätt att slippa fysiska, psykiska, eller sexuella trakasserier, oönskad beröring och flirt. I
Vardagens civilkurage har en rätt att slippa bli utpekad eller misstänkliggjord, bli baktalad i
handlingar, ideologi eller yttranden, bli utpekad eller mobbad. Samtidigt har en ansvar att
hindra att någon utsätts och tillsammans skydda den som blir utsatt.

Ekonomi och ekonomisk ersättning
Se separat dokument för ekonomiska rutiner/riktlinjer.
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