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skäl
för medlemskap i Verdandi
1. Du blir medlem och gör att Verdandi finns.
2. Du jobbar aktivt för social rättvisa och ett
samhälle fritt från alkoholskador och missbruk.
3. Du arbetar aktivt mot rasism, främlingsfientlighet och segregation.
4. Du är med och påverkar Verdandi och
skapar ett ändå bättre Verdandi.
5. Du får nya vänner – från hela landet.
6. Du kan vara med och representera
Verdandi i olika forum och ännu starkare
påverka andra och samhället.
7. Du kan delta i alternativt firande vid
helger såsom jul och påsk. Du kan också
delta i olika sommaraktiviteter med andra.
8. Du kan åka på kurser och utbildningar.
9. Du kan växa som ledamot i våra styrelser
och lära dig folkrörelsearbete och ledarskap.
Foto: Eva Lach, verksamhetsledare i Verdandi Örebro. Verdandis ordförande Rasken Andréasson delar ut priset Verdandiljuset 2017 som går till
en framstående socialpolitisk opinionsbildare, pristagare Malena Ernman.
FNs Internationella Fattigdomsdag den 17 oktober 2019: Verdandi manifesterar för social rättvisa på Medborgarplatsen i Stockholm.
Omslagsfoto: ”Finska Verdandi” och Svenska Verdandi deltar på aktionen
”Hemlös Natt”, en protest mot hemlöshet i Helsingfors, oktober 2019.

10. Du får många glada skratt tillsammans
med kompisar.

Verdandis Förbundsstyrelse
2017-2019.

Verdandi kämpar för
jämlikhet och social rättvisa
Verdandis mål är ett alkoholskadefritt
samhälle utan drogproblem. Vi arbetar
för generell välfärd, social rättvisa och
bekämpar fattigdom och rasism.
Under lång tid har utvecklingen i Sverige
gått åt fel håll. Vårt land blir alltmer ojämlikt
och klassklyftorna ökar. Många människor
har hamnat under fattigdomsgränsen.
Socialtjänst och försörjningsstöd fungerar
sämre och den välfärd som omfattar alla har
drabbats av nedskärningar samtidigt som
skatterna sänkts för de rikaste.
Verdandi har alltid sett som sin uppgift att bekämpa
fattigdom och ojämlikhet. Vi vet också att drogmissbruk och alkoholskador inte uppstår i ett vacuum utan
hänger ihop med hur framgångsrik kampen för social
rättvisa har varit. Verdandi organiserar människor
i kamp för att förbättra såväl sin egen livssituation
som samhället.
Verdandis förbundsstyrelse har under kongressperioden 2017–2019 gett en arbetsgrupp i uppdrag
att ta fram ett integrationspolitiskt program för organisationen. Därefter har förbundsstyrelsen antagit

förslaget som ska debatteras och beslutas av Verdandis kongress och ska sedan ligga till grund för studiecirklar och för verksamhetsutvecklingen i Verdandis
lokalavdelningar.
Grunden för det framtagna Interkulturella programmet är den kartläggning som Verdandi gjorde
2018 med stöd av Delmos, Delegationen mot segregation. 26 intervjuer gjordes på sex orter, med verdandister som bor i de så kallade socioekonomiskt
utsatta bostadsområdena. Dessa människors berättelser om sina livsvillkor och krav på samhällsförbättringar ligger till grund för det förslag till Interkulturellt program som nu läggs till kongressen.
Förbundsstyrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram ett policydokument som förbundsstyrelsen sedan har antagit som sitt.
Även detta ska beslutas av kongressen.
Utöver detta har förslag om hanteringen av medlemsavgifter och stadgeförändringar beslutats och
förelagts kongressen för beslut.
Under kongressperioden har Verdandi arbetat
med att organisera ungdomar i särskilda ungdomsavdelningar på sex orter: Botkyrka, Järfälla, Borlänge,
Örebro, Gävle och Trollhättan. Ungdomsstyrelser har
bildats i Botkyrka och Borlänge. Dessutom finns ett
etablerat ungdomsarbete i Rinkeby/Tensta, Hallsberg, Sundbyberg, Gävle och Nyköping.
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Ett antal nya verksamheter har startat med gemenskapskvällar, fotbollsturneringar och i Örebro har
en mediastudio utvecklats för att göra ungdomars
röster hörda i media till exempel i poddar.
Ett nytt internationellt solidaritetsprojekt har
startats i Örebro i samarbete med Palmecentret.
Projektet ”Att bygga broar och riva murar” bygger
på att aktivera och stärka ungdomars samhällsengagemang i både Palestina och Sverige.
2017 startade Verdandi ett projekt, Tredje
kraften, för metodutveckling av brukarstyrda
brukarrevisioner i samverkan med Arvsfonden.
Målgruppen är unga med samsjuklighet i psykisk
ohälsa och skadligt bruk. Projektet har sin grund
i Verdandis mångåriga engagemang för att stärka
brukarnas inflytande i vård och socialtjänst.
Resurscentret för brukarinflytande, Brukarkraft,
har utvecklats ytterligare under kongressperioden.
Ambitionen är att skapa modeller och stöd för
brukarinflytande som gör både brukare och verksamheter till vinnare. Syftet är att öka demokratin
för dem som använder offentligt finansierade
tjänster.
Under 2019 planerade och genomförde Verdandi en pilotutbildning i samverkan med LO.
Målsättningen var att utbilda stöd- och resurspersoner för att motverka skadligt bruk på arbetsplatserna. Pilotutbildningen ska nu utvärderas och
förhoppningsvis ligga till grund för kommande
utbildningssatsningar.
Under kongressperioden har Verdandi utökat
samverkan med närstående organisationer i projektet Folkkraft. Folkkraft består av ABF, Folkets Hus
och Parker, Unga Örnar, Hyresgästföreningen, LO
och Verdandi och under 2020 förväntas PRO
gå med. Vi arbetar tillsammans för att stärka ett
antal utvalda förorter och motverka segregation.
Verdandi är medlem i CIVOS, Civilsamhällesorganisationer i samverkan, och har en plats i styrelsen. Genom detta samarbete är vi en del av ett
samarbete som syftar till att förbättra civilsamhällets förutsättningar genom organisering och politisk
påverkan. Under mandatperioden har vi också haft
en representant i Partsgemensamt forum, som är
regeringens samrådsorgan med civilsamhället.
Varje år under kongressperioden har ledarkonferenser genomförts. Dessa spelar en viktig roll i att
hålla samman organisationen och för att garantera
kommunikationen mellan Verdandis förbundsstyrelse och Verdandis lokala avdelningar.
Verdandis förbundsstyrelse och förbundskansli
har till uppgift att stötta avdelningar, kretsar och
distrikt på bästa möjliga sätt. Ett sätt att göra detta
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har varit att under 2019 administrera bidragsansökan hos Socialstyrelsen för åtgärder för att minska
ofrivillig ensamhet bland äldre. Ansökan bifölls
vilket innebar att Verdandis verksamhet för äldre
tillfördes en miljon kronor.
Kansliet fungerar som ett administrativt stöd för
alla Verdandis lokala och regionala organisationer.
Kansliets personal under mandatperioden har
bestått av:
Lars Ohly, förbundssekreterare fr o m 2019-08-01
Kerstin Källander, förbundssekreterare t o m
2019-08-31
Magnus Bååth, ombudsman
Marja Koivisto, kommunikatör
Helena Salo, administratör fr o m 2018-01-01
Viveka Holmberg, administratör t o m 2017-12-31
Camilla Svenonius, projektledare Tredje kraften
Hans Larsson, projektmedarbetare Tredje kraften
John Björklund, projektledare MIA-projektet,
timanställning fr o m 2019-01
Aiya Mohsen Ali, projektledare ungdomsprojektet
fr o m 2019-09-01
Therese Andreasson, projektledare ungdomsprojektet 75 procent, 2017-09-01 till 2019-08-31
Camilla Craas, projektmedarbetare ungdomsprojektet 25 procent, 2018-09-01 till 2019-08-31

Medlemsutvecklingen

Under 2017 var det totala antalet medlemmar
i Verdandi 4 671. 2018 var medlemsantalet 4 792.
2019 hade Verdandi 4 217 medlemmar. Denna negativa medlemsutveckling visar att förbundet inte
lyckats med målsättningen från förra kongressen
att öka antalet medlemmar. Dessa medlemmar är
fördelade på 54 avdelningar.

Förtroendevalda

Följande valdes till förtroendeuppdrag vid Verdandis kongress 2017:

Förbundsstyrelse

Rasken Andreasson, ordförande och VU
Kaare Andersson, vice ordförande, VU
Christina Fjellström, VU
Theres Andreasson, (tjänstledig 2018–2019)
Edibe Akcay
Pernilla Rydell
Kjell Sundqvist
Viktor Tilling
Birgitta Öberg

Ersättare förbundsstyrelsen

Lennart Eriksson
Annika Persson, (avgick ur förbundsstyrelsen
2018)
Faiza Rebandi
Anne Stringberg

Revisorer

Gun-Britt Ahlin
Carl-Gustav Thunström

Revisorsersättare
Jens Sjöström
Danuta Urbanska

Valberedning

Helena Frisk, sammankallande, Örebro
Håkan Andersson, Landskrona
Bengt Carlsson, Trollhättan
Gabriella Seward, Stockholm
Anders Taavo, Borlänge

Slutord

Förbundsstyrelsen vill tacka för det förtroende
som åtnjutits oss under den senaste mandatperioden. Vi kan konstatera att Verdandi
behöver fler medlemmar och fler avdelningar.
Vi behöver finnas på fler orter i landet och
vi behöver synas mer i den socialpolitiska
debatten.
Allt detta visar på behovet av en organisation
som Verdandi. Ingen annan organisation kombinerar det handfasta vardagliga solidaritetsarbete

som bedrivs i bostadsområden genom kamratstöd
och öppen verksamhet med ett tydligt samhällsförändrande arbete för att bekämpa sociala orättvisor
och ojämlikhet.
För att lyckas med detta måste Verdandi värva
fler medlemmar. Det är avgörande för våra möjligheter att förändra samhället och bedriva ett
solidariskt kamratstödjande arbete.
Vi överlämnar med detta till kongressen och
den nya förbundsstyrelsen att fortsätta Verdandis
viktiga arbete för att organisera människor
i kamp för en förändring av såväl sina egna
livsvillkor som av samhället i stort.

Rasken Andreasson

Kaare Andersson

Kicki Fjellström

Theres Andreasson

Edibe Akcay		

Pernilla Rydell

Kjell Sundqvist

Viktor Tilling

Birgitta Öberg
Lennart Eriksson

Annika Persson

Faiza Rebandi

Anne Stringberg
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Så här jobbar vi
i Verdandi
kamratstöd
p Socialt
Den vardagliga solidariteten mellan människor är grunden för Verdandis lokala

verksamhet. Detta är själva grunden för allt Verdandi arbetar för. Vi bedriver
verksamhet med kamratstöd varje dag, året runt och organiserar oss för social rättvisa.

alkoholskadefritt samhälle
p Ett
Verdandis mål är ett alkoholskadefritt samhälle utan drogproblem. Vi ställer inte krav

på medlemmar i Verdandi att vara nykterister, men självklart är våra verksamheter fria
från alkohol och droger. I kampen mot missbruk och för bra samhällsförhållanden behövs
alla goda och engagerade krafter.

p Ungdomsverksamhet
Verdandi har en bred barn- och ungdomsverksamhet. Vi genomför sommarläger och
helgfiranden, läxläsning och gemensamhetsresor.

p Opinionsbildning
Under kongressperioden har Verdandi satsat kraftfullt på opinionsbildning. Vi har lyft

frågor om social rättvisa i en uppmärksammad rapport om villkoren i Sveriges 38 mest
utsatta förorter. I en gemensam turné med ABF har seminarier och debatter genomförts
på tjugo orter i landet. Vi har skrivit artiklar och debattinlägg i flera socialpolitiska frågor.

företag
p Sociala
Verdandi driver sociala företag som erbjuder stöd till långtidsarbetslösa. Vi är engagerade
för att förbättra situationen för de sociala företagen så att fler människor kan erbjudas
meningsfull sysselsättning.

p Rättvisekontor
En viktig del i den lokala verksamheten är Verdandis Rättvisekontor. Här erbjuder
vi hjälp med myndighetskontakter, socialt stöd och budgetrådgivning.

p Brukarinflytande
2017 startade Verdandi ett projekt, Tredje kraften, för metodutveckling av brukarstyrda

brukarrevisioner i samverkan med Arvsfonden. Målgruppen är unga med samsjuklighet
i psykisk ohälsa och skadligt bruk. Projektet har sin grund i Verdandis mångåriga engagemang
för att stärka brukarnas inflytande i vård och socialtjänst. Ambitionen är att skapa ytterligare
modeller och stöd för brukarinflytande som gör både brukare och verksamheter till vinnare.
Syftet är att öka demokratin för dem som använder offentligt finansierade tjänster.

p Studieverksamhet
Studieverksamheten är viktig inom Verdandi. Folkbildning och studier ger insikt och

kunskap om våra värderingar och om socialpolitiska krav för social rättvisa. Kunskap är
nyckeln till samhällsförändringar.

solidaritet
p Internationell
Verdandis solidaritetsarbete stannar inte vid Sveriges gränser. Vi är en del av den inter6

nationella solidaritetsrörelsen. Vi verkar inom EAPN (European Anti Poverty Network)
för att bekämpa fattigdomen på europeisk nivå och i Sverige. Vi är medlemmar i och
samarbetar kring lokala utvecklingsprojekt med Olof Palmes Internationella Center.

Ekonomisk
berättelse

3

Innehåll:
– förvaltningsberättelse
– resultaträkning
– balansräkning
– noter
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VERDANDI EKONOMISK BERÄTTELSE 2017–2019

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Verdandi – arbetarnas socialpolitiska organisation, med
organisationsnummer 802002-5097, får härmed avge årsredovisning
för åren 2017-2019 samt förvaltningsberättelse för perioden 2019-01-012019-12-31.

Allmänt om verksamheten
Verdandi kämpar för ett samhälle som ger alla människor lika möjligheter
och för rätten till ett värdigt liv.
Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation. Vi arbetar med
opinionsbildning och politisk påverkan, kamratstöd och vardaglig
solidaritet samt nätverksarbete. Verdandi arbetar för social rättvisa
och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk. Vi organiserar
utsatta grupper till kamp för bättre villkor och förändringar av samhället
till större jämlikhet.
Cirka 10 000 människor deltar regelbundet i Verdandis arbete för
social rättvisa. Vi organiserar oss i avdelningar, kretsar och distrikt och
arbetar med demokratiutveckling och folkrörelsearbete. Verdandi
finns representerade på 54 orter i landet.
2019 deltog Verdandi på Järvaveckan tillsammans med organisationerna
i Folkkraft – folkrörelsernas samarbete mot segregation och för social rättvisa.
Övriga organisationer i Folkkraft är ABF, Folkets Hus och Parker, Hyresgästföreningen, LO och Unga Örnar.
En utbildning av resurspersoner som arbetar mot skadligt bruk på
arbetsplatserna genomfördes tillsammans med LO, ABF och Alna på
Runöskolan. Från Verdandi deltog tolv medlemmar.
Sommaraktiviteter med läger, utflykter, badresor och andra evenemang
genomfördes på sexton orter och ”Jul i gemenskap” på fjorton orter.
Verdandi har under året varit aktiva i den socialpolitisk debatten genom
att producera debattartiklar och pressmeddelanden om alkoholpolitik,
Systembolagets öppethållande, ökande ojämlikhet och brukarinflytande.
Ett nummer av tidningen Verdandisten producerades och distribuerades
inom organisationen och till närstående organisationer.
Det andra året på Arvsfondsprojektet ”Tredje kraften” startades och
spred kunskap om brukarstyrda brukarrevisioner och Verdandis modell
för dessa. Arbetet med brukarinflytande för unga med samtidig psykisk
ohälsa och missbruk fortsätter nu också i Brukarkrafts ekonomiska förening.
Ungdomsprojektets tredje år påbörjades. Målet är att ha fungerande
ungdomsverksamhet på minst sex platser i landet. I framförallt Borlänge
och Botkyrka har arbetet fungerat bra.
Beträffande organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Flerårsöversikt
Belopp i kronor om inget annat anges.

		
		

2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01 2018-12-31

2017-01-01 2017-12-31

2016-01-01 - 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31

			
Nettoomsättning
			

7 565 669
- 135 991

6 837 235
494 085

8 307 749
570 425

6 882 824
247 006

Bruttoresultat		
Resultat efter
finansnetto

- 137 970

494 085

569 026

245 432

Soliditet		

45%

48%

52%

50%

5 777 255
664 302
660 610		

53%

Nyckeltalsdefinitioner återfinns under ”Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer”.

Förslag till disposition beträffande verksamhetens vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat						
Årets Resultat

2 444 125

Disponeras enligt följande: 					

- 137 970			

Balanseras i ny räkning					

2 306 155

Vad beträffar Organisationens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Verdandi – Arbetarnas
socialpolitiska organisation
Org nr 802002-5097

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER
		
Förbundsavgifter
Socialstyrelsen
Arvsfonden
Ungdomsstyrelsen
Övriga anslag
Övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
		
Information
Organisation
		
Utbildning
Administration
Kongress
Personalkostnad
Övriga kostnader
Summa kostnader

		
		

2019

		

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella kostnader
ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT
Avsättning Solidaritetsfond
ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT

		

2018		

2017

170 465

190 790

194 899

2 550 000

2 650 000

2 350 000

2 001 649

1 589 707

2 237 732

655 344

551 146

531 953

1 173 131

1 132 781

970 133

327 671

722 811

2 023 032

6 878 260

6 837 235

8 307 749

- 105 057

- 74 749

- 329 437

- 1 849 983

- 1 618 831

- 2 466 684

- 3 811

- 2 175

- 831 709

- 811 628

- 740 082

- 2077

- 50 000

- 483 297

- 4 193 830

- 3 719 483

- 3 679 038

- 10 628

- 64 648

- 24 024

- 7 003 608

- 6 343 150

- 7 724 737

- 125 348

494 085

583 012

0

0

232

- 1 979

- 1 549

- 1 631

- 1 979

- 1 549

- 1 399

- 127 327

492 536

581 613

- 10 643

0

- 12 587

- 137 970

492 536

569 026

		
2

		
- 10 324

RÖRELSERESULTAT
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Verdandi – Arbetarnas
socialpolitiska organisation
Org nr 802002-5097
BALANSRÄKNING
Not
TILLGÅNGAR			
2019
Anläggningstillgångar
3)
Finansiella anläggnings2 800 061
tillgångar
Andra långfristiga
0
fordringar
		
		
Summa anläggnings2 800 061
tillgångar
			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar
			
93 012
Kundfordringar
25 832
Övriga fordringar			
Förutbetalda kostnader
4)
443 814
och upplupna intäkter		
Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar

		

SUMMA TILLGÅNGAR		

2018

2017

0

0

0

8 250

0

8 250

73 322

136 395

4 789

29 303

471 777

294 436

1 749 472 			
4 480 669

3 231 775

2 312 130

5 030 557

3 691 909

5 030 557

3 700 159

2 433 483

1 940 947

1 329 511

10 642

0

42 410

		5 112 191

		

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Avsättning solidaritetsfond
Årets resultat

		

-137 970

492 536

569 026

Summa Eget kapital

		

2 306 155

2 433 483

1 940 947

380 408

216 974

SKULDER
Kortfristiga skulder
307 287
Leverantörsskulder
Skatteskulder		
				
0
Övriga skulder
163 236
Mottagna ej nyttjade bidrag
				
1 237 910
Upplupna kostnader och
1 097 603
förutbetalda intäkter
		
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

90 323

194 988

196 054

1 294 315

0

727 363

1 255 861

2 806 036

2 597 074

1 759 212

		5 112 191

5 030 557

3 700 159
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Verdandi – Arbetarnas
socialpolitiska organisation
Org nr 802002-5097
NOTER 2017-2019
Noter med redovisningsprinciper och beslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisninglagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning
i mindre företag.
Redovisning av intäkter
Organisationen redovisar intäkter till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Organisationen redovisar därför
inkomster till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls
i likvida medel direkt vid leverans.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp
varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärdet om inget annat anges.
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Not 2 Anställda och personalkostnader
					

2019
7
5

2018
5
3

2017
5,5
4

Löner och ersättningar
Sociala kostnader		

3 635 665
1 332 687

2 822 550
1 127 727

2 503 794
1 050 135

Summa		
Varav pensionskostnader

4 968 352
(165 861)

3 950 277
(202 648)

3 553 929
(167 749)

2019

2018

2017

Medelantalet anställda
Varav kvinnor

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Not 3 Finansiella
anläggningstillgångar
Ingående värde
Årets anskaffning		

		

Utgående anskaffningsvärde

Not 4 Förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald försäkring
Förutbetald databashyra
medlemsregistret			
Förutbetald leasing
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupet lönebidrag		
Övriga intäker
			

Not 5 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Särskild löneskatt på pensioner
Upplupna semesterlöner
Upplupna social avgifter
på semesterlöner		
Förutbetalda medlemsavgifter
Revision			
Övriga upplupna kostnader
			

0

0		

0

2 800 061
2 800 061

0		
0		

0
0

2019

2018

2017

101 422
120 491

86 565
118 382

85 194
0

0
54 670
39 150
15 316
112 765
443 814

11 250
48 045
8 759
21 708
177 068
471 777

0
5 387
14 211
34 146
127 035
265 973

2019

2018

89 400
427 222

85 821
123 479

134 533
0
46 250
400 198
1 097 603

38 797
32 450
45 000
401 816
727 363

Not 6 Händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har Coronapandemins utbrott inneburit stora restriktioner och uppoffringar
som påverkar såväl Verdandis verksamhet som ekonomisk utveckling. Verdandi har bland annat tvingats
flytta sin planerade kongress. De 2 800 000 kronor som användes för att köpa fondandelar 2019 hade till
april månads utgång förlorat cirka 100 000 kronor i värde. Per den 9 september hade fonderna återhämtat
sig så att Verdandis andelar nu har ett värde om 2 818 512 kronor.
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Foto: Verdandi Amigos
Botkyrka – en ny ungdomsavdelning har bildats
i Stockholm
Carl-Gustav Thunström och
Lennart Eriksson spikar
upp Verdanditavlan under
invigningen av den nya
Verdandilokalen i Kumla
Verdandis ordförande
Rasken Andréasson,
Verdandis förbundssekreterare
Lars Ohly och Magnus Bååth,
ombudsman på Verdandiförbundet uppvaktar politiker
för att driva Verdandis krav
på nolltolerans för vräkningar
av barn. Sundbyberg stoppade
vräkningen av en fyrabarnsfamilj denna gång.

Foto: Verdandi jobbar i valrörelsen 2018 för att driva kraven om social rättvisa och jämlikhet.
Verdandis Ledarkonferens i Stockholm, september 2019.

Fatbursgatan 8, 118 54 Stockholm
Telefon: 08-642 28 80
E-post: info@verdandi.se
Hemsida: verdandi.se
Verdandi finns på facebook, twitter, instagram

