
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2020
Föreningen SLUSSAVänner/Nätverket SLUSSA

SLUSSAVänner 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.

STYRELSEMÖTEN och ÅRSMÖTE

Styrelsen har under året bestått av Maria Werme, ordförande, styrelseledamöterna Solveig Hörnfeldt,

Abdirahman Hassan Rolde, Hossam Sermini, Redha Sermini, Nils Werme. Ersättare har varit

Francoise van Doesburg, Gunnar Lindholm och Fartun Adan. Det har varit 11 styrelsemöten under

året. Vid det på grund av coronapandemin försenade årsmötet den 16 augusti deltog 10 medlemmar.

VERKSAMHET

- Förhoppningen har varit att minska stödverksamheten till utsatta, genom SLUSSA vidare flera till

sakkunniga jurister och samhällets institutioner där stödet ska finnas. I stället har det tyvärr blivit

tvärtom. Fler har sökt hjälp hos föreningen för problem vid kontakter med myndigheter etc.

SLUSSA har hjälpt till främst i ärenden som handlat om sjukförsäkringen, socialtjänsten,

migrationsverket, överklagningar till domstolar.

- Fram till när pandemin tog fart i mars, fortsatte SLUSSA sätta upp plakat och tända ljus varje

fredag utanför försäkringskassan, för dem som dött/tagit sitt liv på grund av Försäkringskassans

beslut om avslag på ersättning från sjukförsäkring vid sjukdom.

- Veckomejlen med aktuell information, tips på artiklar m m har minskat i omfattning under året på

grund av tidsbrist. De som inte har tillgång till internet har fått Veckomejlen med vanliga post.

- SLUSSAs YouTube-kanal. SLUSSA-video september 2020 (Se YouTube med kommentarer):

Socialtjänsten sviker mina barn Migrationsverkets har av besparingsskäl lagt ner

Sverigeprogrammet för kvotflyktingar, som innebar information om livet i Sverige, lagstiftningen

och kulturen i det nya hemlandet. Detta har fått negativa konsekvenser. SLUSSA har sagt upp

medlemskapet i Öppna kanalen, eftersom man har slutat hyra ut filmkameror och minskat

verksamheten.

- SLUSSAVänner har under året samarbetat med ABF, LÖK:en, Medborgarnas Coronakommission,

olika myndigheter. Tillsammans med Somaliska Vänföreningen har SLUSSA hyrt några

odlingslotter för att vi ska kunna lära oss mer om odling och för att barn och vuxna ska få ett nytt

sätt att umgås på i coronatid.

HELDAGSSEMINARIUM: PARALLELLA SAMHÄLLENS FRAMVÄXT



Den 9 mars, strax innan coronapandemin tog fart på allvar, genomförde Nätverket SLUSSA i

samarbete med ABF ett heldagsseminarium om Parallella samhällen på Culturen i Västerås.

Välkomsthälsningar av landshövdingMinoo Akhtarzand och Töres Theorell, professor emeritus.

Inledning av panel med fyra personer som representerade utsatta grupper.

Elinor Torp, journalist på tidningen Dagens Arbete och författare till tre böcker om arbetsmiljö,

talade om Arbetsskador, Arbetsplatsmobbning, Arbetslivskriminalitet.

Per Kornhall, författare och skolforskare, talade om Skolans segregation, är den ett problem?

Ikraam Xasan, processledare/koordinator på trygghetssamordningen inom socialtjänsten, Angered

Göteborg, talade om Integration. Utsatta kvinnor utifrån kulturellt perspektiv.

John Lapidus, författare och forskare i ekonomisk historia, om Sjukvården. Två parallella system

skapar ojämlikhet.

Robert Sjunnebo, enhetschef vid försäkringsrättsenheten, LO-TCO Rättsskydd, om Behovet av att

reformera sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna

DEBATTINLÄGG

VLT 2020-03-08 Parallella samhällen hotar demokratin i vårt land

VLT 2020-05-10 Dödligt schema

VLT2020-10-19 Det är inte rimligt att skicka sjuka till arbetsförmedlingen

VLT 2020-10-30 Inte alltid goda beslut av socialnämnden

ÖVRIGT

Maria har medverkat som representant för SLUSSA i Medborgarnas Coronakommission MCK

www.medborgarkommission.se. Maria har ansvarat för temagruppen om Social rättssäkerhet. Några

i temagruppen skrev ett debattinlägg i Göteborgs-Posten 2020-10-31: Utförsäkringen av svårt sjuka

måste upphöra

SLUTORD

Under 2020 påverkades hela samhället av Coronapandemin, och därmed också hela verksamheten

för SLUSSAVänner. All verksamhet har tvingats anpassas till de rådande omständigheterna med

exempelvis årsmötet som blev försenat och på distans. Alla andra verksamheter som inte kunde

utföras på ett säkert sätt ställdes in. Detta gjorde att andra hälften av året tyvärr blev mindre aktivt

än vanligt. Vi hoppas att vi gemensamt tar oss igenom pandemin som drabbar Sverige och hela

världen oerhört mycket, inte minst i livskvalitet och människoliv, och att vi under pandemin kan

fortsätta att hjälpa och stötta varandra efter förmåga.
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