
Verdandis digitala extrakongress den 11 september 2020 
– ordförandens inledningstal:

Verdandister, kongressombud!

Vi i Verdandi behövs mer än någonsin. I ett Sverige där fattigdom ökar, 
klasskillnaderna blir större, segregation och rasism brer ut sig – där 
behövs Verdandi.

Vi behövs för att erbjuda drogfria mötesplatser dit alla är välkomna. 
Vi behövs för att människor i ensamhet ska veta att det finns en 
organisation som bryr sig. Vi behövs för att alltför många barn lever 
upp i dåliga uppväxtmiljöer och de behöver ansvarstagande vuxna 
och meningsfull sysselsättning. 

Och vi i Verdandi behövs för att påverka politiken och samhällsutveck-
lingen. Kamratstödet och den vardagliga solidariteten är vår kärnverk-
samhet medan påverkan, opinionsbildning och samhällsförändring är 
vårt mål. För att citera våra stadgar: ”Verdandi företräder en socialistisk 
samhällssyn där grunden är alla människors lika värde. Målet är ett fritt 
och demokratiskt samhälle som på solidaritetens grund skapar politisk, 
ekonomisk, social och kulturell jämlikhet och trygghet.”

Detta år kommer för alltid att minnas som pandemins år, Coronans år. 
Och i tider av oro, ekonomisk nedgång och ökad arbetslöshet ökar även 
ojämlikheten. Människor i riskzonen för psykisk ohälsa mår ännu sämre 
i karantän och isolering. Den som lider av en beroendesjukdom får ännu 
svårare att stå emot och hålla sig nykter. Men det finns motmedel. 
Vårt svar på pandemins konsekvenser är solidaritet och gemenskap. 

Verdandi är idag inte en stark organisation. Vi behöver bli fler medlem-
mar och vi behöver finnas på fler platser i landet. Tillsammans måste 
vi ta ansvar för att bygga organisationen starkare, värva fler medlemmar 
och oförtröttligt fortsätta att arbeta för våra gemensamma målsättningar.
Den här kongressen kommer inte att behandla nya program eller stora 
ställningstaganden – det väntar vi med till den ordinarie kongressen 
i Trollhättan i maj. Men det är en Verdandi-kongress och därmed en 
manifestation av gemensam kraft och förändringsvilja. Jag vill önska er 
alla varmt välkomna till vår historias första digitala kongress och håller 
tummarna för att tekniken ska vara med oss denna eftermiddag.
Härmed förklarar jag Verdandis 48e kongress för öppnad. 


