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Ska jag sammanfatta året med två ord så är det utmaning
och kreativitet. Kalenderåret började med de märkligaste
av förutsättningar: att inte kunna ses och träna på grund
av en pandemi. Och vilken kreativitet det har fött i föreningen! Plötsligt började det tränas civilkurage och klimatsamtal på videolänk, nya tränare utbildades på distans
och vi lyckades träffas fysiskt under en reträtt tack vare
årets bästa uppfinning: smittoingriparen! När jag tänker
tillbaka imponeras jag över hur vi tillsammans kastat oss
ut och testat helt nya sätt att lyckas med det vi finns till
för – att träna för att skapa jämlikhet och demokrati.
I år har vi visat att det inte finns ETT sätt att träna
utan många metoder och tekniker som alla passar olika
beroende på tid och plats. Det om något inspirerar mig
till att fortsätta träna civilkurage!
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Föreningens år började även det med en ny och stor
utmaning efter att årsmötet beslutade att vi inte längre
skulle söka bidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) (som vi hade gjort dittills).
Det lämnade den här styrelsen med en tydlig utmaning
för året: att hitta nya sätt att finansiera verksamheten
på eller stå med ett stort hål i budgeten. Även här
tvingade utmaningen oss att tänka nytt och öppna upp
för nya möjligheter. Vi har det här året fokuserat på att
hjärnstorma idéer och förslag för att skapa ett så bra
underlag som möjligt så att nästa styrelse ska kunna ta
beslut i frågan. Vi har fått in flera spännande idéer och
förslag från olika håll i föreningen vilket återigen visar oss
att tillsammans kan vi lösa allt.
Om det är något 2020 har gjort så är det att jag inte
är ett dugg rädd för 2021. För vad som än kommer
så är vi tillsammans!

CIVILKURAGE ENLIGT
NATIONALENCYKLOPEDIN
Civilkurage [-ɑ:ʹʃ], mod att stå för sin mening,
även när det innebär en personlig risk.

2

Formgivning: Maria Annas

Samuel Grönvik,
styrelseledamot
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NATIONELLA STYRELSEN

VAD HAR VI GJORT UNDER 2020?
Coronapandemin gjorde att flera av de evenemang som vi hade
planerat att genomföra 2020 inte blev av, bland annat civilkuragedagen, höstforum och tränarträffar. Styrelsen har istället lagt
mycket arbete på att tänka långsiktigt kring vår ekonomi och
organisering. Dessutom firar vi att vi under 2020 har:
• genomfört vår första digitala grundutbildning
• drivit projektet Vardagsklimatet
• analyserat för- och nackdelar med att Vardagens civilkurage
kallar sig för ungdomsorganisation
• påbörjat arbetet med att utforska olika modeller för att
finansiera föreningens verksamhet
• undersökt för- och nackdelar med att söka pengar från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
• skapat en guide för digitala civilkurage- och
klimatsamtalsträningar.

VAD HAR VI LÄRT OSS UNDER 2020?
Under 2020 har vi exempelvis lärt oss och insett följande:
• Vi behöver skapa fler samlingsrum! Både digitalt och lokalt 		
behöver vi fler tillfällen där vi tränar, organiserar oss och ska
par motstånd och alternativ.
• Vi är omtyckta och uppskattade av andra föreningar och
organisationer! Våra träningar och utbildningar håller hög
kvalité och efterfrågas.
• Styrelsearbetet skulle förenklas och avlastas om vi hade fler
styrelseledamöter samt ledamöter med kompetens inom
kommunikation. Det tror vi att våra sociala medier och
nyhetsbrev skulle gynnas av!

STYRELSENS VISIONÄRA
ARBETE UNDER 2020
Det här året har styrelsen lagt ett stort fokus på stora
strategiska frågor. Vi har börjat skissa på en gemensam
vision om hur föreningen kan behöva förändras för att
lösa de utmaningar vi står inför. En del av det arbetet har
bestått i att börja undersöka olika modeller för att finansiera vår verksamhet. En annan del har inneburit att
skissa på idéer till en gemensam vision. I båda delarna
har vi utgått från de styrkor och utmaningar vi ser att
vi har i föreningen och bland våra lokalföreningar och
arbetsgrupper. När vi har tittat på olika finansieringsmodeller så har vi letat efter modeller som kan göra
oss mer självständiga ekonomiskt och som skulle kunna
minska den byråkratiska bördan. När vi har arbetat med
visionen har vi vägletts av tre mål: att göra organisationen mer decentraliserad, öka ägandeskapet bland lokalföreningarna och öka initiativtagandet med utgångspunkt
i lust och vilja. Vi har börjat med att utforska hur dessa
mål kan leda oss till en vision för en mera demokratisk
organisation som tillåter oss att göra det vi finns till för:
att träna civilkurage och skapa ett jämlikt samhälle.
Än så länge har arbetet lett till en samling idéer som
behöver fortsätta bearbetas under 2021, både i styrelsen,
kommittéer, lokalföreningar och lokalgrupper.
Om du eller din lokalförening är nyfikna på
arbetet kan ni kontakta Samuel Grönvik på
samuel@vardagenscivilkurage.se.

VARDAGENS CIVILKURAGE
NATIONELLA STYRELSE
HAR BESTÅTT AV
Itza Orozco, Linnea Kristiansson, Anna
Johansson Dahl och Samuel Grönvik.
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LOKALFÖRENINGARNA
STOCKHOLM
Under 2020 har vi förutom träningar både fysiskt
och digitalt inlett ett samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Norr. Vi har tränat mot
rasism och på att föra in normkritiska perspektiv
i vardagen. Vi har trots pandemin sett hur viktigt
det är med träning i civilkurage. Och till och
med ännu viktigare i skuggan av den ”nya”
verkligheten som vi kommer att leva i
framöver, efter pandemin.
STYRELSEMEDLEMMAR

Aino Ravandoni, Sandra Häggström
och Julie Axelsson-Aobadia.

SAMARBETSPARTNERS

Medborgarskolan och Antidiskrimineringsbyrån Norr.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Rasism, normer, normkritiskt
förhållningssätt och vithetsnorm.

” vi har trots pandemin
sett hur viktigt det är med
träning i civilkurage.”
6
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MALMÖ
Malmös lokalförening fortsatte sin filmklubb
från året innan och hade en filmträff under 2020,
då såg vi filmen Terra. Vi samarrangerade även
utbildning för nya civilkuragetränare. Vi har
haft en civilkuragedag i Enskifteshagen samt
en tränarträff där vi också bjöd in tränare från
vardagens civilkurages projekt Klimatprata. Vi
hade också en internationell träning i London
där vår civilkuragetränare Bonnie underlättade
en träning för en antirasistisk studiecirkel. Vi har
även haft en träning med projektet Klimatprata i
feministiska mötestekniker. Sist men inte minst
har vi fokuserat på vår ekonomi där vi har ansökt
och fått ett stipendium av Inga och Arne Lundberg minnesfond. Detta kommer vi använda till
utbildningsinsatser.
STYRELSEMEDLEMMAR

Frida Ekerlund, Linnea Kristiansson
och Bonnie Dahlström.

SAMARBETSPARTNERS

Vi har haft kontakt med flera samarbetspartners under året, men valt att skjuta
fram flera aktiviteter på grund av
pandemin. Dessa samarbeten har
inkluderat Teater Arken, Centralasiengrupperna och Burlövs kommun.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Antirasism och feministiska mötestekniker.

”vi har ansökt och fått ett
stipendium av inga och arne
Lundberg minnesfond. detta
kommer vi använda till
utbildningsinsatser.”
8
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GÖTEBORG
Göteborgs lokalförening har lagt mycket fokus
på organiseringen av styrelsearbetet. Det har
bland annat resulterat i bildandet av tre nya
arbetsgrupper: Civilkurageträning, Föreningsbyggande samt Information och community
outreach. Vi har även undersökt engagemanget
hos Göteborgs tränare genom en enkät.
Merparten av våra träffar har skett digitalt och
vi har även lyckats få till en digital träning i
feministiska mötestekniker med styrelsen.
STYRELSEMEDLEMMAR

Jasmine Soufi, IdaLisa Wiik, Mikael
Bergqvist, Love Wojnakowski, Karin
Utas Carlsson, Sofia Bergman och
Bagher Broman.

SAMARBETSPARTNERS

Camp Demokrati 2020, Ungdomssatsningen Hisingen och organisationer
som deltog på Hopp & Motstånd.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Konflikthantering, rasism, sexism samt
feministiska mötestekniker.

”vi har även lyckats få
till en digital träning i
feministiska mötestekniker”
10
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VÄXJÖ
Några medlemmar har gått en tränarutbildning
för att bli civilkuragetränare och under året har
vi haft träningar inom olika teman. Vi har hållit
i ett quiz, en medlem har gått tränarutbildning
i klimatsamtal och vi har deltagit i en digital
workshop om att anordna digitala träningar.
Vi har legat lågt under detta år på grund av
pandemin, men försökt utveckla våra kunskaper
inom tränargruppen. Vi har försökt att få fler
medlemmar genom att samverka med olika
aktörer och i anslutning till redan befintliga
evenemang genomföra passande träningar.

STYRELSEMEDLEMMAR

Rebecka Wikström, Sofie Sjöqvist
och Tessan Nordeman.

SAMARBETSPARTNERS

ABF, Sensus och DocLounge. Länsstyrelsen, kvinnojouren Blenda och
“Ett kronoberg fritt från våld”.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Destruktiva könsnormer, konstruktiva
klimatsamtal och kroppsskam.

DALARNA
Precis som förra året ser styrelsen att vi
behöver tränare samt fler styrelseledamöter för
att tillsammans kunna ta oss an verksamheten.
Vi har sett över möjligheten att söka bidrag
samt att expandera oss geografiskt för att se
om det skulle hjälpa verksamheten att växa
och bli mera aktiv.

STYRELSEMEDLEMMAR

Ulrika Wiborgh, Mattias Bengtsson,
Fredrik Månsson och Tim Bergström.

SAMARBETSPARTNERS

Rättighetscentrum Dalarna och Sensus.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Klimatsamtal
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UPPSALA
Under året har föreningen Vardagens civilkurage
Uppsala lagts ner och ersatts av en aktiv grupp
som håller träningar. Under året har fem
träningar och några träffar hållits. Vi har gått
från att ses fysiskt till digitalt över zoom.
Vi har haft tre personer som gått tränarutbildningen för klimatprata och träningen de
höll i höstas var vår mest besökta under året!

STYRELSEMEDLEMMAR

Inga!

SAMARBETSPARTNERS

Bilda och sensus.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Klimatprata och att ingripa i
digitala möten.

När vi gick från förening till aktiv grupp valde vi
att byta studieförbund eftersom Sensus har mer
tillgängliga lokaler.

VÄRMLAND
Vi har legat lågt det här året på grund av
pandemin. Samtidigt firar vi att vi nu är två
tränare i lokalföreningen och att vi startade
en bokcirkel. Bokcirkeln har skapade en bro
mellan medlemmar i Stockholm, Göteborg
och Malmö eftersom den hölls online. Boken
vi läste tillsammans var ”The Force of Nonviolence” av Judith Butler.

STYRELSEMEDLEMMAR

Itza Orozco, Helena Johansson och
Amrita Lindell.

SAMARBETSPARTNERS

Backa Friskola.

TEMAN PÅ TRÄNINGAR

Klimatsamtal, träning mot sexism
och mobbning.
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RETRÄTT MED HOPP
& MOTSTÅND

Under fem dagar i mitten på augusti träffades olika
organisationer på reträtten Hopp & Motstånd. Vi i
Vardagens civilkurage fick möjlighet att delta och fyra
av oss (Samuel och Anna från nationella styrelsen samt
Karin och Sofia från Vardagens civilkurage Göteborg)
tränade deltagarna i civilkurage, ickevåld och att själva
hålla träningar.
Jag, Anna, fick själv uppleva det underbara i att träna
igen, vara på ett läger där feministiska mötestekniker
omfattade hela lägret och att ha en basgrupp att
återvända till för reflektion. Sedan lägret har jag
funderat mycket på två saker. Det första är hur vi
skapar en rörelse där vi hela tiden skapar demokrati och
jämlikhet. Är vår formella struktur med lokalföreningar
och en nationell förening det mest effektiva sättet eller
är det genom vängrupper och andra typer av grupper?
Beroende på vad vårt mål verkligen är kommer ju medlet
(alltså sättet vi gör det på) vara styrande, så att mål och
medel blir samma. Jag fortsätter gärna de här tankarna
med er! :) Vad tänker ni?
Den andra tanken handlar om vikten av basgrupper,
en grupp utanför ens huvudgrupp (till exempel kurs,
lokalförening eller arbetsplats) där en har tid och
utrymme att reflektera och be om stöd. Jag gillar
verkligen konceptet; strukturen gör att aktivismen
och ens egen reflektion över sin egen aktivism får
plats men på olika ställen. Det gör att när aktivismen
är i fokus har vi rätt att enbart fokusera på det men
också tryggheten i att vi vet att våra känslor och
reflektioner får plats i basgruppen.
Jag längtar redan tills nästa år när jag får utmana
mina tankar och sätt att göra saker på!
Anna Johansson Dahl
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”SÅ MYCKET STYRKA
OCH HOPP”
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UTBILDNING AV
CIVILKURAGETRÄNARE
Linnea Kristiansson och Frida Ekerlund underlättade vår första digitala tränarutbildning under våren.
Under april, maj och juni hade vi tre utbildningstillfällen med deltagare från Växjö och Umeå. Dessa
tillfällen innehöll olika moment som på olika sätt
fokuserade på vår metod. Vi utgick från vår civilkuragebok Ingrip! och bad deltagarna att förbereda
sig genom inläsning av olika delar. Vi gick igenom
civilkurage och ickevåld, tredjepartsingripande samt
varför och hur vi tränar. Deltagarna fick i uppdrag
att mellan våra träffar skapa och genomföra egna
träningar digitalt eller fysiskt för att sedan återkomma med utmaningar och lärdomar till gruppen.
Att genomföra utbildningen digitalt blev mer lyckat
än vi hade förväntat oss. Våra utbildningar för nya
tränare brukar vara intensiva med program från
tidig morgon till kväll. Det var därför en utmaning
att få med alla moment vi tyckte var viktiga under
totalt sex timmar. Den utmaningen försökte vi lösa
genom att grupperna, som befann sig i Växjö och
Umeå, fick experimentera med träningar mellan
träffarna.
Något som delvis gick förlorat i digitaliseringsprocessen var att det inte fanns ett höstforum där
vi kunnat mötas och förankra vårt engagemang i
föreningen – efter utbildningen av nya civilkuragetränare har därför lokalföreningen Växjö och lokalgruppen i Umeå fått ta eget ansvar för att utveckla
sin egen verksamhet lokalt.
Utbildade civilkuragetränare: Rebecka Wikström
(Växjö), Erika Ahlin (Växjö), Linda Gustavsson
(Växjö), Sofie Sjökvist (Växjö), Amanda Portström
(Umeå) och Sara Mossberg (Umeå).

EKONOMISKT STÖD
Under 2020 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 förnya och stärka föreningen samt och skapa samarbeten mellan lokalföreningarna eller med andra
aktörer.
På årsmötet 2021 kommer föreningen att ta beslut om hur
det ekonomiska stödet till dessa aktiviteter kommer att se
ut under det kommande året. Mejla era lokalföreningar eller styrelsen@vardagenscivilkurage.se för mer information
om pengar att söka!

BOKCIRKEL KRING JUDITH BUTLERS
THE FORCE OF NONVIOLENCE
Utifrån boken The Force of Nonviolence
träffas fem medlemmar varannan vecka
och diskuterar de etiska och politiska villkoren som krävs för att skapa en ickevåldsnorm. Inför varje möte läser vi ett kapitel.
En person i gruppen har ansvar för att läsa
upp ett stycke ur kapitlet som lägger grunden till veckans diskussion. Det är kul, lärorikt och spännande att få grotta ner sig i på
vilket sätt vår samtids etiska och politiska
verklighet försvårar en ickevåldspraktik och
vad som skulle behöva förändras för att
möjliggöra användandet av ickevåld.
Att få diskutera ickevåld teoretiskt ger
mig nya verktyg att praktiskt kunna utöva
ickevåld. Inte bara har jag lärt mig mer om
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vad en ickevåldspraktik skulle kunna vara,
diskussionerna har slagit hål på fördomar
om vad ickevåld är och hur jag som ickevåldspraktikant ska vara. Det har gett mig
en djupare förståelse för hur samhällets
normer har format min syn på samhället
och människorna runt omkring mig. Att få
rikta strålkastaren mot mörka vrår i mig
själv ger mig chans att lära om och tänka
om. Förutom att praktiskt träna civilkurage
känner jag att det har gett mig mycket att
diskutera etik och politik för att i vardagen
lättare kunna praktisera civilkurage och för
att alla mina handlingar ska grunda sig på
en ickevåldsetik.
Amanda Forslund, medlem
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Vardagens civilkurage driver projektet Klimatprata som
syftar till att skapa fler konstruktiva klimatsamtal i
vardagen som främjar handling och aktivism. Projektet,
som finansieras av Allmänna arvsfonden, är treårigt och
initierades våren 2019. Under 2020 gick projektet in i
sitt andra år och under det gångna året har flera hundra
personer tränat och på olika sätt engagerat sig i klimatsamtal utifrån en ickevåldsfilosofi. Projektet vänder sig
i första hand till personer som är 15-25 år.

KLIMATSAMTALSTRÄNING
I början av 2020 rivstartade vi med en tränarutbildning
i Malmö – den allra första tränarutbildningen med fokus
på klimatsamtal! Flera tränare från olika orter i Sverige
deltog. I augusti gick den andra tränarutbildningen av
stapeln, och totalt utbildades 14 tränare under projektets
andra år.
Året började med en kalender som var full av fysiska
träningar. Våra tränare höll samtalsträningar på bland
annat Klimatstudenternas konferens i Lund och för
Extinction Rebellion Umeå, några av Vardagens civilkurages lokalföreningar , God Jord i Lund, Folkets hus
i Stockholm, olika folkhögskolor och All set for Change
i Stockholm. Sedan blev det mars, covid-19 spreds över
hela världen och det blev såklart omöjligt att träna
inomhus tillsammans. Klimatprata fick ställa om – vi
justerade och anpassade vår metod så att vi kunde
genomföra träningen online istället! Sedan våren har vi
arrangerat fler än 20 träningar på Zoom, bland annat
tillsammans med Fältbiologerna, Röda korsets ungdomsförbund, Hopp i rörelse, Framtidsjorden, Save movement,
studenter från Chalmers och många fler! Klimatprata har
också arrangerat öppna onlineträningar.
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UPPDATERINGAR KLIMATPRATA.SE & LANSERING
AV APPEN KLIMATSKAPA

En central del i projektet Klimatprata är den hemsida som vi har tagit fram
och som innehåller texter om samtal ,samhällsförändring, skapandet av
ekologiska normer, samt tips och verktyg för hur vi kan ingripa mot härskartekniker eller problematiska uppfattningar i klimatsamtal. Under 2020 har
vi uppdaterat hemsidan med ännu fler texter och funktioner, bland annat en
blogg där vi skriver om det senaste som är på gång.
Pandemin gjorde också att vi behövde hitta nya sätt för hur vi når ut.
Resultatet blev att vi anställde en digital folkbildare som tillsammans med
andra i teamet samt en kommunikationsbyrå tog fram Klimatpratas alldeles
egna app! I december lanserades webbappen “Klimatskapa” som innehåller
kortfilmer, poddar, läsning och interaktiv design. Appen har de två fokusområdena samtal och organisering i klimatrörelsen. Appen är en verktygslåda i
fickformat som gör det ännu enklare för oss att agera för klimatet!

ATT ANVÄNDA APPEN:

Gå in på app.klimatprata.se i din mobil (appen är endast anpassad för
telefoner, ej datorer.) Spara appen till din hemskärm så har du den alltid
nära. Klimatskapa är en webbapp och finns därför endast online, inte på
Appstore och liknande.
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VI UTLYSER

KLIMATNÖDLÄGE
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KAMPANJEN VI UTLYSER KLIMATNÖDLÄGE
Under 2020 har Vardagens civilkurage samlat flera organisationer i civilsamhället för att tillsammans utlysa klimatnödläge och påbörja interna
klimatomställningar i respektive verksamhet. Civilsamhället har länge antagit
en roll som bygger på att kräva ansvar eller vädja till regeringar och företags
goda vilja. Dessa metoder har visat sig otillräckliga – och går framförallt inte
tillräckligt fort. I stället för att vädja till andra för förändring behöver vi själva
skapa den. Att vi utlyser klimatnödläge är därför en omställningskampanj
som sätter ribban högt gällande klimatnödläget. De anslutna organisationernas åtaganden skiljer sig, men det gemensamma är att kampanjen innebär
att ta in klimat- och miljöperspektiv i all verksamhet och som konsekvens
förändra delar av den. Under 2020 har nätverket fortsatt att träffas och
förhoppningen är att ännu fler kommer vilja anslutna sig.
Anslutna organisationer: Centralasiengrupperna, Latinamerikagrupperna,
Framtidsjorden, IKFF, Fältbiologerna, Vardagens civilkurage.
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SIFFROR OCH STATISTIK 2020
DALARNA
UPPSALA
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KLIMATINITIATIV
Klimatprata stöttar ungas egna
klimatinitiativ med organisatoriskt och
ekonomiskt stöd för att gå från idé
till verklighet. Initiativet är inriktat på
gräsrotsaktivism, samtalsträning och
organisering bland unga. Under 2020
har projektet bland annat stöttat
Klimatstudenternas konferens och
framtagandet av en handbok i
ekologisk hemmaodling.

VÄXJÖ

VÄRMLAND

10 7
73
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GÖTEBORG

38

MALMÖ

(antal medlemmar)

45
STOCKHOLM

212 MEDLEMMAR

Har du en klimatidé? Skicka in din
idé idag till hej@klimatprata.se så
berättar vi mer. Inga idéer är för stora
eller små! Din projektidé kan både vara
i ett första stadium eller påbörjad.

T OTALT:

Läs mer på klimatprata.se.

MEDLEMMAR

Vardagens civilkurage är en medlemsorganisation och skulle inte finnas utan sina
medlemmar. Det är gratis att vara medlem i Vardagens civilkurage och det är enkelt
att bli via vår hemsida. Ett medlemskap sträcker sig över ett kalenderår och måste
alltså förnyas varje år! Under 2020 hade Vardagens civilkurage totalt 212 medlemmar.
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HUR KAN EN
ENGAGERA SIG
I VARDAGENS
CIVILKURAGE
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SÅHÄR!

Alla medlemmar kan delta på träningar och även själva
bli civilkuragetränare. Som medlem kan du delta på höstforum där vi tränar civilkurage och diskuterar ickevåld.
Du är också välkommen till vårt årsmöte som arrangeras
varje vår.
Som medlem kan du engagera dig genom att:
• låna böcker i vårt lilla civilkuragebibliotek i Malmö
• gå våra tränarutbildningar
• representera Vardagens civilkurage på festivaler
• starta en studiecirkel kring boken Ingrip! - En
handbok i vardagligt civilkurage
• starta en filmcirkel för att inspirera till diskussioner 		
om civilkurage och ickevåld
• söka pengar för aktiviteter som inte täcks av lokalföreningens verksamhet
• gå med i eller starta en kommitté på nationell nivå 		
utifrån ditt intresse
• göra något helt nytt och bjuda med andra
• hitta andra medlemmar i Facebook-grupperna
“Vardagens civilkurage community” och “Engagerade
i Vardagens civilkurage Nationellt”.
Vår ambition är att du ska kunna engagera dig i
Vardagens civilkurage oavsett vilka resurser du har.
Därför är medlemskap gratis och vi strävar efter att resor,
mat och logi ska vara gratis när vi arrangerar aktiviteter.
Kontakta din lokalförening om du vill bidra i arbetsgrupper eller i en styrelse (du hittar kontaktuppgifter
på sista sidan).
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TACK TILL…

Vi är en förening tillsammans. Utan våra
medlemmar hade varken vårt arbete eller
föreningen funnits. Därför vill vi tacka er alla!
Vi vill tacka alla som har engagerat sig i våra
lokalföreningar och nätverk. Från er som dragit
ett superstort lass för att hålla föreningen vid
liv under och efter pandemin, till er som kommit
på en träning, deltagit i ett möte eller kommit
med en idé om hur vi kan arbeta. Utan er finns
vi inte. Vi har inte träffats på samma sätt
som förut, men vi har hittat nya vägar och
haft många samtal som väglett även oss i
vårt arbete.
Vi vill tacka alla er som varit aktiva och jobbat
för vårt projekt Klimatprata. Särskilt tack för
reträtten ni ordnade och minnena vi skapade
ihop där!
Vi vill tacka alla våra samarbetspartners som
vi har haft under året. Från studieförbund,
kommuner, och folkhögskolor till studentföreningar, universitet och ungdomsförbund
runt om i landet. Ni är en viktig del av vad den
här föreningen är och vi är så glada att vi får ta
hjälp av och hjälpa er. Tillsammans skapar
vi den värld vi vill ha!
Och tack till alla er som har deltagit på och
underlättat träningar. Det är ändå det som
är grunden för den här föreningen. Genom
träningen skapar vi en mer demokratisk,
inkluderande och jämställd värld. Utan alla
oss hade inte föreningen funnits. Så TACK!
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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
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