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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2018 
Föreningen SLUSSA Vänner 

 
SLUSSA Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Västerås, med  
medlemmar även från andra delar av landet. Nätverket SLUSSA har stor spridning över landet.  

 
STYRELSE  
Styrelsen har under året bestått av ledamöterna Solveig Hörnfeldt, Mohamed Abdi, Abdirahman 
Hassan Rolde, Maria Werme, Nils Werme. Ersättare har varit Björn Uglem, Zaida-Maria Tiselius 
(till september), Kiin Hussein och Sören Stenius. Medarbetarna Carola, Hossam och Redha har 
kallats som adjungerade till styrelsemötena. Det har varit 10 styrelsemöten. Vid årsmötet den 18 
mars berättade nyanlända medarbetarna Hossam och Redha från Syrien lite om sin bakgrund. 14 
deltog på årsmötet, varav 12 medlemmar. 
 
VERKSAMHET  
 
Råd och stöd 
Föreningen har fortsatt haft närmast daglig kontakt via telefon eller besök med personer som sökt 
råd och stöd i olika situationer. Myndigheter hänvisar allt oftare till domstolar vid frågor med 
anledning av negativa beslut, varför alltfler tvingas in i ofrivilliga rättsliga processer. De som 
drabbas har inte juridisk kompetens, har inte råd att bekosta advokat och man får oftast in rättshjälp 
när myndigheter/staten är motpart. En del har språkproblem och många orkar helt enkelt inte strida 
för sina rättigheter.  
 
SLUSSA Vänner försöker Slussa vidare i görligaste mån till dem som ska ge hjälp och stöd i olika 
svåra situationer, men under 2018 har SLUSSA varit med som stöd eller ombud vid kontakter med 
myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  Socialen (Barn och ungdom, Vuxen, 
Ekonomi), Migrationsverket,  Nyföretagarcentrum, polisen, domstolar samt vården. SLUSSA har 
bistått vid en hel del telefonkontakter och överklagningar.  
 
SLUSSA har under året haft tillgång till ett litet kontor i  Lovisagården, Slottsgatan 6 i Västerås. 
 
Veckomejl  
med aktuell information, tips på artiklar från media mm skickas till medlemmar och andra 
intresserade. 
 
SLUSSA-filmer  
”Inför valet 2018” kallades en sammanställning av flera tidigare SLUSSA-videoklipp som sändes i 
Öppna Kanalen innan valet i september. Programmet handlade främst om bakgrunden till nuvarande 
sjukförsäkringsregler med bland annat intervjuer med flera regeringars utredare Anna Hedborg, 
ordföranden för socialförsäkringsutskottet Gunnar Axén, professorn i offentlig rätt med inriktning 
socialrätt Lotta Vahlne Westerhäll samt läkaren och initiativtagaren till nätverket Resurs Jenny Fjell. 
SLUSSA var 2008 med och arrangerade en manifestationen utanför Riksdagshuset i Stockholm 
inför beslutet om de nya sjukreglerna, den så kallade ”Rehabiliteringskedjan”. Samtliga tal  från 
manifestationen går fortfarande att se på SLUSSAs YouTube-kanal under rubriken ”Protester mot 
Rehabiliteringskedjan”. Videon ”Inför valet 2018” sändes i Öppna Kanalen veckan innan valet. 
  
Hemsida och sociala media 
Hossam har skött uppdateringen av föreningens hemsida, designat affischer och annan information. 
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Gabriella har under året ansvarat för föreningens Facebook-sida.  
Studiecirklar 
- ”Onsdagsgruppen” övergick under våren till studiecirkel för att förbereda firande lördagen den 10 
mars med anledning av Internationella kvinnodagen på Lovisagården i Västerås. Rubriken blev 
”Fyra världsdelar firar Internationella kvinnodagen” och dagen fylldes med tal, musik, sång, 
dans och förtäring från Europa, Asien, Latinamerika och Afrika.  
 
- Under april-maj ledde Carola en studiecirkel i grundläggande självförsvar. 
 
- Under hösten ledde Annie med Mohamed som medhjälpare studiecirklar i Samtal på lätt svenska.  
 
Radiokurs 
Under maj och juni gick Annie, Hossam, Redha, Mohamed och Abdirahman kurs i radiosändning 
på Närradion i Västerås under ledning av Jesper Lange.  
 
Seminarier 
- 14 maj. John, Redha och Maria deltog på seminarium i juridiska instistutionen, Stockholms 
universitet: ”EU-regler som skydd för visselblåsare – vad innebär kommissionens förslag?” 
 
- 23 maj. ”Debatten om fusk i välfärden – en politisk strategi för åtstramning?” ABF-huset i 
Stockholm. Maria deltog. 
 
Workshop 
- 16 maj. Hossam, Annie och Maria medverkade i konstnären Louise Stiernströms workshop i 
Örebro. Utgångspunkten för workshopen var utställningen ”Ingen äger tiden” och verket ”The 
details gives the Novel some verisimilitude”. Louise Stiernström hade i sin del av utställning bland 
annat använt SLUSSAs video ”Konsekvenser av den nya asyllagen”.  
 
Övriga aktiviteter 
- 10 januari. Träff med Raage från kommunens projekt Kompassen. Ali H, Abdirahman, Maria.  
 
- 25 januari. Intervju med Erik Ward, tidigare chefsjurist för Blekinge Försäkringskassa, som 
numera bistår utsatta personer i egna företaget Wards Juridik. Hossam, Redha och Maria.  
 
- 19 februari. Möte med Ami Netzler, Åsa Sundgren Häggberg och Raage från Kompassen. 
Mohamed, Abdirahman, Hossam, Maria. 
 
- 8 mars. LÖK-möte (Lokala Överenskommelsen med Kommunen/ideella sektorn). Maria deltog. 
 
- 1 juli. SLUSSA Vänner inbjöd till solig Sommarfest för hela familjen vid Vallby friluftsmuseium 
med sång, musik, dans, fiskdamm, kubbspel, fika mm. 
 
- 15-20 juni. Mobbningsärende i Arbetsdomstolen. Rebecca Launy. Maria, Hossam och Redha var 
åhörare några av dagarna. 
 
- Juli Almedalen. Gunnar och Laszlo åkte till Almedalen på egen bekostnad. Bevakade seminarier 
även för SLUSSAs räkning.  
 
- Augustifesten skulle ha varit på Johannisberg i Västeås, men fick hållas inomhus på grund av regn 
och åska. Fika och bollkrig var populärt. 
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- 23 augusti Manifestation på Åsö torg, Stockholm: ”Välfärden är vår!” Maria medverkade med tal. 
- 8 september. Somaliska Vänföreningen Västerås bildas. Ledamöter i SLUSSAs styrelse med som  
initiativtagare till den nya föreningen. Möte på Lovisagården den 15 september, tvåsidigt reportaget 
i VLT av Ann-Christine Kihl, i papperstidningen den 3 oktober. 
 
- 31 oktober. Möte med två socialsekreterare i Angered, Göteborg, samt med juristen och SLUSSA-
medlemmen Siv Westerberg, Göteborg. Hossam och Maria. 
 
- 9 december. Stormöte på Bombardier Arena, arrangerat av SLUSSA Vänner och Somaliska 
Vänföreningen. Medverkan av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck och Anny Bustos, 
vice ordförande i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.  
 
Debattinlägg 
- 29 juni. VLT: Arbetsmarknaden för sjuka och skadade – Vems ansvar? 
”Få vet att Försäkringskassan kan avslå rätten till ersättning vid sjukdom eller skada, trots 
läkarutlåtanden. Också indrag av pågående sjukpenning har ökat på några få år – med 400 
procent!Många tror felaktigt att man har trygghet vid sjukdom genom försäkringar. Icke. Det är 
Försäkringskassan som avgör. Arbetsförmedlingen, som har experter som utreder arbetsförmåga, 
kan ha motsatt uppfattning till Försäkringskassan, men Försäkringskassan fattar besluten.”_ _ _ 
 
- 23 september, VLT. Återupprätta trygghetsförsäkringarna 
_ _ _”Vissa partier har klart deklarerat att de tänker försämra dessa ersättningar ytterligare om de 
kommer till makten. De menar att det hindrar människor att fastna i utanförskap. 
Har lite svårt att se hur ekonomisk misär ska förhindra det. I mina ögon så ökar risken för 
utanförskap för människor som förutom sjukdom eller skada dessutom mister sin försörjning.”_ _ _ 

 
Skrivelser till samtliga riksdagspartier 
Carola utformade en skrivelse som sändes till samtliga riksdagspartier inför valet: ”Öppet brev till 
alla partiledare om våra trygghetsförsäkringar”: 
”Med tanke på det kommande valet så vill vi väljare gärna veta vilket parti som verkligen vill 
återupprätta vår välfärd till den nivå som det var tänkt från början. Jag avser då främst 
sjukförsäkringen (sjukpenningen, sjukersättningen) och LSS. Dessa ersättningar som ska göra att vi 
kan leva ett tryggt liv även vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersättningar som vi 
själva har finansierat och som inte är bidrag, som vissa vill göra gällande. ”_ _ _ 
Svar kom från alla partier utom KD och SD. 
Hela skrivelsen och svaren från partierna finns på SLUSSAs hemsida slussa.se under ”Aktuellt”  
Ta vara på din rösträtt  
 
Enkät till västmanländska kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter 
Enkäter skickades bland annat till Regionråden (landstingsråden).  
Vänsterpartiet (V) skrev en sammanfattning som svar. Centern (C), Socialdemokraterna (S), 
Moderaterna (M) och Miljöpartiet (Mp) besvarade varje fråga. Liberalerna (L) och Folkpartiet (Fp) 
och Sverigedemokraterna (Sd) svarade inte på enkäten. 
Läs mer på slussa.se under ”Aktuellt”  Ta vara på din rösträtt  
 
Enkät på arabiska, somaliska och svenska till nyanlända genomförd av Redha  
Några slutsatser av en enkät som SLUSSA delat ut till flyktingar och invandrare: 

1. De flesta är unga och arbetar eller vill arbeta.  
2. Kommentar: utländska handläggare på migrationsverk etc är ej bra.  
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Medarbetare 
SLUSSA har haft förmånen att under hela året haft värdefulla medarbetare: Carola som samordnare 
på kontoret på halvtids lönebidragsanställning. Hossam och Redha har som nyanlända varit 
anställda och fått handledning hos föreningen genom arbetsförmedlingens s k ”extratjänster”. 
Hossam har arbetat med design, IT och redigering av filmer. Redha har med inriktning på 
nyanlända genomfört en enkätundersökning och bistått i juridiska ärenden. Båda har juridisk 
utbildning enligt fransk modell från Syrien. Båda har parallellt med arbetet på SLUSSA studerat 
svenska på SFI. Gabriella har ansvarat för SLUSSAs Facebook-sida. 
 
SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER 
SLUSSA Vänner har under året samarbetat med studieförbundet Folkuniversitetet under våren och 
med NBV under hösten. Har i övrigt bland annat samarbetat med Föreningen STOPP, Gemensam 
Välfärd, Öppna Kanalen Västerås, Somaliska Vänföreningen Västerås, Röda Korset, IOGT. 
 
MÖTE MELLAN OLIKA KULTURER 
Föreningens två nyanlända medarbetare från Syrien, samarbete vid start av den nya Somaliska 
Vänföreningen Västerås som vill arbeta mot klansystemet och för jämställdhet mellan könen, för 
bättre integration i samhället, samt tidigare medlemmar med bakgrund från olika länder och 
världsdelar gör att det är naturligt med utvecklande möten mellan olika kulturer. 
 
SLUTORD 
Vi tvingas alltmer inse att demokrati och mänskliga rättigheter inte är något självklart. Det är något 
man behöver kämpa för att uppnå och sedan kämpa för att bevara. Klyftorna i samhället fortsätter 
att växa då resurser förs över från utsatta till dem som redan har genom bostadssituationen, olika 
bidragssystem som Rut- och Rotbidrag, räntebidrag. Segregationen mellan bostadsområden och 
skolor ökar genom det fria skolvalet. Våra skattepengar går till uttag av vinst inom vård, skola och 
omsorg. Skuld och skam påläggs den som drabbas av sjukdom/skada eller arbetslöshet.  
 
Tankar på att demokratin inte är självklar har förstärkts när SLUSSA av ledande lokala politiker 
blivit tillsagda att inte ställa frågor till politikerna offentligt, inte filma på våra egna arrangemang. I 
stället för att få svar på frågor har vi av kommunen hänvisats till rättslig process i domstol, vi har 
inte heller fått svar på frågor som vi ställt vid ”allmänhetens frågestund” hos kommunal nämnd. 
 
För något år sedan utkom boken Rätten till rättvisa – om utsatta människors rättigheter och tillgång 
till rättvisa ”I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i 
högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet och 
rätten till rättvisa blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt 
oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att 
tänka och agera. Antologin Rätten till rättvisa vill belysa denna nya verklighet. De inledande 
bidragen handlar om hur politiken förrättsligats och juridiken politiserats_ _ _ ” 
 
I Frankrike är grundorsaken för de protesterande ”gula västarna” de ökade klyftorna i samhället som 
fått negativa konsekvenser för många medborgare. Sverige sägs däremot vara ”världens mest 
lättstyrda land” eftersom vi inte brukar gå ut på gator och torg för att protestera mot samhällsklyftor, 
orättvisor och bristande rättssäkerhet för utsatta grupper. Kanske dags att bli mer aktiva på den 
fronten? Kanske börja stämma möte ”på barrikaderna”, som man gör i många andra länder?...  
 
Västerås 2019-03-17 
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Maria Werme     Mohamed Abdi        Solveig Hörnfeldt     Abdirahman Hassan Rolde     Nils Werme 
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