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Idag, tio år senare, är Sinan och Gada själva ledare i
Verdandis ungdomsverksamhet på Husingeplan i Ten-
sta.

På vardagskvällarna finns de i lokalen som äldre fö-
rebilder för de yngre medlemmarna. Ibland ordnar de
utflykter eller andra aktiviteter. På helgerna ansvarar
de själva för kvällsverksamheten (17-23) i lokalen.

Gada arrangerar dessutom en tjejkväll för ett par dus-
sin tonårstjejer.

Sinan är uppvuxen i Tensta. Gada kommer från
Rinkeby. Deras skäl för att gå till Verdandi är desamma
som de flesta ungdomar har när de söker sig till den
öppna verksamheten:

”Man vill sitta och snacka med kompisar, ta en fika,
koppla av…”

Gada brukar besöka fritidsgården i Rinkeby. Sinan
har varit på Blå huset i Tensta. De har kompisar där,
det är ingen främmande miljö.

Men det finns en viktig skillnad mellan de kommu-
nala fritidsgårdarna och verksamheten i källarlokalen
på Husingeplan, menar Gada:

”Redan från början fick vi unga ta ansvar och komma
med egna idéer.”

De första åren i föreningen tillbringade Gada Ibrahim
och Sinan Tuncay i barn- och familjelokalen på Gull-
ingeplan. När Verdandi sedan drog i gång sin ungdoms-
verksamhet några kvarter därifrån, blev det naturligt
för dem att följa med till den nya lokalen.

Då var de i yngre tonåren. Det var mycket annat som
lockade. Ändå återkom de regelbundet till Verdandi.

”Det är som en ungdomsgård, fast med något mer,”
säger Sinan.

Han berättar om den gången när han fick hjälp av
ledarna efter att polisen behandlat honom illa. Eller
hur de brukade lyssna på honom när han hade pro-
blem i skolan eller kände sig allmänt ledsen.

En folkrörelse i förorten
Sinan Tuncay var åtta år den här varma sommardagen.
En kamrat sa: ”Jag vet några som ordnar utflykter till en sjö, ska du hänga på?”
Gada Ibrahims mamma fick höra av en släkting om ett ställe där hela
familjen kunde träffas och fika. Så mamman tog med sig tioåriga Gada
och gick dit.

Stig Nilsson
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Det ena gav det andra, menar han. Efter all den om-
tanke som de äldre ledarna gav honom, var det liksom
helt naturligt att han skulle stanna kvar och hjälpa de
yngre medlemmarna.

Gada Ibrahim säger:
”Vi har liksom pratat om saker hela tiden, och så har

vi gjort något skoj tillsammans, pratat lite mer…och
gjort nya skojiga grejer…”

Från att först bara ha hängt med, började Gada
komma med egna förslag. Numera genomför hon också
sina idéer, bland annat i tjejgruppen.

Det Sinan och Gada beskriver är det som artiklarna
12 och 31 i FNs barnkonvention handlar om:

Barn och ungdomar ska uppmuntras att aktivt delta
i kultur- och fritidsverksamhet, och de har rätt att säga
sin åsikt i beslut som rör dem själva.

Verksamheten på Husingeplan är också en del av den
gamla folkrörelsetanken: hjälp till självhjälp.

Det var med en blandning av omtanke och krav som
folkrörelser som Verdandi byggde den svenska demo-
kratin i början av förra seklet.

Lokala klubbar och föreningar växte upp över hela
landet. Folk umgicks, studerade och diskuterade.

I dag bor två tredjedelar av Sveriges ungdomar i nå-
gon av de förorter som byggdes under 1960-talet.
Många av dem tillhör den första generation som växt
upp i de här områdena.

De tillhör också en generation som har liten kontakt
med folkrörelserna. En studie som Statistiska central-
byrån (SCB) presenterade förra året visade att antalet
aktiva i olika ideella föreningar minskat kraftigt under
en tioårsperiod (1992-2000).

Det svenska föreningslivet har tappat en halv miljon
medlemmar. Bland de unga är minskningen särskilt tyd-
lig.

I miljonprogrammets förorter har de flesta av de
gamla klassiska folkrörelserna nästan tynat bort.

Lokalavdelningen i Tensta är ett av undantagen. Se-
dan den socialpolitiska grenen av arbetarrörelsen star-
tade sin ungdomsverksamhet i stadsdelen 1998 har
antalet medlemmar i avdelningen ökat från 200 till 949.

Somliga kanske vill förklara ökningen med att fören-
ingen får nära hälften av stadsdelens föreningsbidrag
(200 000 år 2004).

Andra pekar hellre på en lång tradition – Verdandi
har funnits i Tensta sedan 1975.

Gada Ibrahim och Sinan Tuncay pratar om Stig.
Stig, som heter Nilsson i efternamn, har arbetat som

samordnare på Verdandi i Stockholm i tjugo år. I hans
arbetsuppgifter ingår att starta nya lokalavdelningar,
men också att sprida modeller för hur de kan bedriva
en verksamhet som utvecklar medlemmarna och för-
djupar föreningsdemokratin.

Stig var den som drog igång ungdomsverksamheten,
när han märkte att barnen från Gullingeplan började
bli tonåringar och behövde större självständighet.

Gada Ibrahim och Sinan Tuncay
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Stig var också den som stöttade Gada och Sinan när
de ville ta steget från fikandet i soffan till att själva leda
aktiviteter i och utanför lokalen.

”Mitt jobb är att fungera som en startmotor. Men
sedan ska det vara ungdomarnas egna behov som styr
verksamheten,” säger han.

För att ytterligare understryka de ungas medbestäm-
mande har alla medlemmar från sju år och uppåt röst-
rätt på Verdandi Tenstas årsmöten.

När man ska dra igång en aktivitet samlas de som
vill delta och diskuterar vad man ska göra och hur man
ska göra det.

Enligt Stig Nilsson är det mellan femton och femtio
besökare per kväll i källarlokalen på Husingeplan. Den
som besöker lokalen har inga krav på sig att göra nå-
got speciellt. Man behöver inte heller vara medlem i
Verdandi.

Men den som vill kan få hjälp med läxorna eller sätta
sig i ett mer avskiljt rum och prata om sina problem
med någon av kamratstödjarna.

Ett tjugotal gånger om året åker medlemmarna till
en kursgård Gärdsjöbo mellan Fagersta och Ludvika.
Ibland handlar det bara om att koppla av och roa sig,
andra gånger är det kurs i konfliktlösning och demo-
kratiskt samarbete.

Varje vardag under sommaren samlar Verdandi mel-
lan 80-250 barn och ungdomar i olika aktiviteter. Ofta
åker man iväg till badplatser, som till exempel
Nälstabadet och Huvudstabadet. Turerna är öppna för
alla.

Den här kvällen spelar några killar datorspel. En an-
nan grupp sitter i soffan och pratar.

Alla som anländer till lokalen tar av sig skorna vid
ingången och går sedan in och hälsar på de övriga be-
sökarna.

Alkohol, tobak eller narkotika är inte tillåtet i loka-
len. En annan regel är att man ska plocka undan sin
kopp eller fat och diska efter sig.

”Det är en trygg stämning här, ” säger Gada. ”Som
tjej känner jag mig mer välkommen än på den kommu-
nala ungdomsgården.”

Även om Verdandis verksamhet på Husingeplan inne-
håller mycket bra och har en hel del besökare, är den

inget alternativ till stadens fritidsgårdar. Det tycker inte
ens Stig Nilsson. ”Snarare är vi ett komplement,” sä-
ger han.

Det Verdandi däremot kan erbjuda är alternativa me-
toder, som ger brukarna större inflytande på gårdarna.

Stig Nilsson talar om att ”växa i verksamheten”
Gada Ibrahim säger att åren i Verdandi gett henne

bättre självförtroende, något hon har nytta av både som
privatperson och på jobbet som barnskötare.

Den där badturen för tio år sedan fick en avgörande
betydelse i Sinans liv:

”Om jag inte hade hängt på Verdandi, hade jag för-
modligen luffat runt i centrum och kanske ställt till
problem,” säger han.

Nu studerar han andra året på Bernadottegymnasiet1

och vill bli polis eller brandman.
”Det skulle vara en naturlig fortsättning på det jag

lärt mig hos Stig…”

1 Bernadottegymnasiet växte fram ur ett integrationsprojekt - Opera-

tion Gränsland - som initierades av dåvarande ÖB Bengt Gustafsson.

Skolan samarbetar med fem uniformsyrken (polis, militär, brandförsvar,

tull och kustbevakning) och betonar värderingar som ordning, uppfö-

rande, kamratskap, passa tider, samarbete i grupp etc.

Eleverna gör studiebesök och praktik på arbetsplatserna och mentorer

från yrkena håller i viss utbildning, exempelvis första hjälpen och rätts-

kunskap.


