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Föreningen SLUSSA Vänner/Nätverket SLUSSA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2012

Föreningen SLUSSA Vänner har under året haft nio protokollförda styrelsemöten, de flesta per 
telefon, samt årsmöte den 26 mars.

Till ordförande valdes vid årsmötet Hans Ohlsson. Till ledamöter valdes Leif Hellström, Maria 
Werme och Nils Werme. Till suppleanter valdes Ahmed Mohammed, Eva Karlsson-Lemming och 
Sören Stenius. Till resursgrupp/projektgrupp valdes Francoise van Doesburg, Anette Nelin och 
Laila Pörtfors. Styrelsen fick av årsmötet rätt att ta in nya till styrelsen under verksamhetsåret.

Hemsidan
Hemsidan www.slussa.se uppdateras kontinuerligt med aktuell information samt egna och andras 
debattartiklar.

Veckomejl
Informationen från hemsidan samlas ca varannan vecka till ”Veckomejl” som mailas till 
medlemmar och andra som anmält intresse, ca 120 personer, som i sin tur kan maila vidare 
informationen. Tio medlemmar som inte har mail-adress får ”Veckomejl” kompletterat med en del 
utskrivet material ca en gång per månad med vanlig post. Under 2012 har 22 Veckomejl skickats ut.

Stödtelefon
Föreningen har dagligen samtal med utsatta personer som behöver råd och stöd i olika situationer. 
Föreningen ger information och  SLUSSAr vidare dit där behövande kan få ytterligare hjälp. 
Information om stödtelefonen finns på föreningens hemsida och i föreningens broschyr.

Föreläsningar
- 24 april. Stressforskaren Töres Theorell. ”Alla behöver rätt balans mellan krav, kontroll och stöd 
och mellan ansträngning och belöning i livet. Tankar kring arbete och arbetslöshet” (även vid 
situationer som arbetslöshet och mobbning) Lokal: Högskolan, Västerås. Medarrangör: Högskolan.
- 19 september. Miljöinspektören Leif Kåvestad om Mobbning på arbetsplatsen, utifrån boken 
”Civilkurage och sjuka hus”. Lokal: Stadsbiblioteket,Västerås . Medarrangör: Föreningen Stopp.
- 16 oktober. Smärtäkaren och författaren Jan Lidbeck, berättade om sin bok, de svårt smärtsjuka, 
läkares ångest, sjukvårdens oförmåga och samhällets utstötning. Lokal: Stadsbiblioteket, Västerås. 
Medarrangörer: Handikappföreningarna Västmanland, Personskadeförbundet RTP.

Öppna Kanalen Västerås
SLUSSA har under 2012 sänt 17 program i Öppna Kanalen Västerås: ”Hasse sjuk och rättslös”  
”Thure Jadestig Om folkrörelser, arbetsförmedling, lokal- och riksdagspolitik”.  Fem delar från 
seminariet ”Utbrändhet och mobbning” som Nätverket SLUSSA arrangerade 2004. Två delar från 
seminariet ”Socialarbetare bryter tystnaden”. Föreläsning av stressforskaren Töres Theorell. Jenny 
Wrangborg läser dikter. Manifestationen ”Utsatta höjer rösten”. Anna Hedborg (S) och Dan Elias-
son (FK) om ”Vad är 'arbetsförmåga'?” ”Förlängd sjukpenning ej för alla.” Flera av programmen 
har sänts även i andra städers Öppna Kanalen. SLUSSA har också sänt oberoende produktioner av 
GL Media: ”Nej till EMU/Euro”, ”Har vi lämnat den svenska modellen”, ”Krisen och framtiden”. 

SLUSSA Vänner i media
Föreningen har under året skrivit debattartiklar i Västmanlands Läns Tidning och i Göteborgs-
Posten. VLT hade ett artikel om manifestationen för Solrosuppropet Annandag Påsk i Västerås. 

http://www.slussa.se/
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Ett tvåsidigt reportage i Västerås Tidning den 4 oktober handlade om två SLUSSA-medlemmar som 
utsatts för mobbning på sina arbetsplatser i kommunen respektive landstinget. 
Se under Aktuellt och SLUSSA Debatt på www.slussa.se

Manifestationer
- Manifestationer första lördagen varje månad kl 13 på Sigmatorget i Västerås mot de ökade 
klyftorna i samhället. SLUSSA tillsammans med Occupy-rörelsen.
- Brottsofferdagen den 22 februari. Plakat och ljuständning på Melkertorget i Västerås till minne av 
dem som tagit sitt liv pga mobbning. Medarrangör: Föreningen Stopp.
- Solrosuppropet Annandag Påsk. SLUSSA var med som arrangör av manifestation på Melkertorget 
i Västerås. ”Mot utförsäkringar av sjuka - För ett värdigt och rättvist sjukförsäkrigssystem. Stoppa 
förnedrande Fas 3 - För arbete, utbildning och anställnigstrygghet.”  Medverkan med sång och 
musik av stadsmissionens City Mission Band. Monica höll tal.
- 8 och 25 juni. Manifestation utanför riksdagshuset mot brister i arbetsskadeförsäkr, Fas 3, sjukförs
- 19 september. medverkade SLUSSA i manifestation i Stockholm mot  utförsäkringar och Fas 3.

Stöd vid möten samt vid överklaganden och förhandlingar i domstolar
Maria har varit med som stödperson vid besök i vården, hos behandlare, vid möten med arbets-
givare, fack, familjestödsgrupp, hos myndigheter, advokater, polis, åklagare och i domstolar vid ca 
20 tillfällen. Maria har hjälpt tre personer att överklaga till Kammarrrätten, i ett fall som ombud.

Deltagande i möten, seminarier mm
- Hans, Laila, Per och Maria träffade i februari SVT som besökte SLUSSA Vänner inför planerad 
TV-serie om vuxenmobbning. Maria kallades även till träff med SVT i Stockholm, tillsammans med 
representanter från flera andra föreningar och enskilda som arbetar mot mobbning. Per intervjuades.
- 4 september. Anette, Majvor och Maria deltog på Arbetsskadekommissionens redovisning.
- 11 september. Majvor, Nina och Maria med på seminarium i Riksdaghuset arrangerat av (V): 
”Sjukförsäkringen – hur påverkar den välfärden?”
- 22 november. Anette och Maria deltog i IDEAs föreläsning för ideella organisatinoer på ACC.
- 27 november. Maria deltog på ”Nordic Tour” i Stockholm, heldagsseminarium om aktuell nordisk 
forskning om mobbning, samt fackförbundet Visions förslag om ny lag mot mobbning på arbetet.
- 28 november. Samverkansträff i stadshuset för sociala föreningar. Anette och Maria deltog.
- 25 september. SLUSSA Vänner hade kallats för att informera om föreningens verksamhet vid 
Broderskapsmöte (Sveriges kristna socialdemokrater) i Västerås. Maria, Anette och Laila.
- Träffar med med Staffan Jansson, ordförande för nämnden för individ och familj i Västerås, 
angående utlovade men till stor del uteblivna bidrag från kommunen till föreningen SLUSSA 
Vänner. Vi hoppas att nämden fortsättningsvis bortser från politisk prestige och i stället vill 
befrämja föreningens arbete som når många socialt utsatta som samhället har svikit.

Slutord
Under året har SLUSSA Vänner haft kontakt med ett ganska stort antal personer, nätverk, 
föreningar  och fackliga organisationer både lokalt och på riksplanet, vilket känns bra och kan göra 
att det trots knappa resurser blir ökade möjligheter att få genomslag för våra gemensamma 
ansträngningar att uppmärksamma och få till stånd en förändring för utsatta människor. 

Hans Ohlsson               Nils Werme         Maria Werme Leif Hellström

Ahmed Mohamed Eva Karlsson-Lemming Sören Stenius


