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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2016
Föreningen SLUSSA Vänner

STYRELSE
Under året har styrelsen bestått av Francoise van Doesburg, Carola Karlsson, Pascual Nunez, Nils 
Werme och Maria Werme. Suppleanter har varit Gunnar Lindholm, Sören Stenius, Zaida-Maria 
Tiselius, Lars Carlsson (till september) och Björn Uglem (från oktober). Årsmötet var den 20 mars 
på Kopparbergsvägen 16, Västerås, och det har varit 11 styrelsemöten.

VERKSAMHET
För att vara en liten förening har SLUSSA Vänner en stor bredd i sin verksamhet. Antalet 
medlemmar har ökat under året med närmare 20 procent.

Veckomejl med information om aktiviteter och tips på artiklar mm skickas ut ungefär en gång i 
veckan till alla medlemmar, men även till andra intresserade. Detta gör att föreningen har ett större 
nätverk och även en del medlemmar på andra håll i landet än i Västerås där föreningen har sitt säte. 
De medlemmar som inte har mejladress får Veckomejlen hem i brevlådan.
 
Hemsida och sociala media
En ny mer interaktiv Wordpress-hemsida har under året utvecklats med hjälp av Mimmi samt 
Veronika via Volontärbyrån. Hemsidan sjösattes på försök i augusti, men är fortfarande under 
uppbyggnad. Sedan hösten har Sara och Karin (via Volontärbyrån) skött Facebook, Twitter, 
YouTube och delvis hemsidan.

Internationella kvinnodagen. 
SLUSSA Vänner arrangerade efter önskemål från spansktalande medlemmar, som tidigare kommit 
som flyktingar till Sverige, den 12 mars firande med anledning av den Internationella kvinnodagen. 
Program: Tal med anledning av dagen, Uppvisning av latinamerikansk tango, latinamerikansk sång 
och musik med bl a German Arias och Trio Latino, servering av colombianska piroger. Lokal: 
Lovisagården, IOGT. Arrangör var SLUSSA Vänner med stöd av latinamerikanska grupper samt 
IOGT Västmanland och NBV. Anette, Gloria, Maria och Pascual medverkade från SLUSSA. 

Schackverksamhet på asylboendena Signalisten och Flygskytten. 
I början av året tog SLUSSA Vänner initiativ till uppskattad schackverksamhet på asylboendena 
Signalisten och Flygskytten i Väserås. Schackklubben lånade ut schackbräden och Röda Korset 
bistod med bokning av lokal på asylboendena. Ansvaret för schackverksamheten på Signalisten togs
efter hand över av mycket kompetenta schackspelare från Aleppo. På Flygskytten var det en duktig 
schackspelare från Damaskus som hjälpte till att ansvara för schackaktiviteten. Maria ansvarade  
från SLUSSA.

Studiecirklar
- I början av året hade en spansktalande grupp en studiecirkel om det svenska samhället under 
ledning av styrelseledamoten Pascual. Samarbete med Folkuniversitetet.
- Under november-december hade medlemmarna Annie och Gloria en studiecirkel om ”Matlagning 
för den lilla plånboken” vid sex tillfällen på IOGT i samarbete med Folkuniversitetet. Carola 
spelade in en video med Julhälsning med personer från studiecirkeln som sändes i Öppna Kanalen 
och lades upp på SLUSSAs Facebook-sida.
- I december startade en studiecirkel med asylsökanden från Syrien och Afghanistan. Det blev fem 
tillfällen med svenska-studier, samhällsinformation, övning av svensk bakning och matlagning, 
besök på möte med föredragning av statsminister Stefan Löfven då de också fick ställa frågor, 
egenhändig produktion av video med berättelse om egna situationen, övning av översättning till 
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svenska och engelska mm. Samarbete med Folkuniversitetet.

SLUSSA-seminarier
- 2016-04-27 Seminarium på ABF, Stockholm. ”Ska den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 
återinföras?” Medverkan  av Pathric Hägglund och Per Johansson, författare till ESO-rapporten 
”Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet.” Övriga
medverkande: Jan Halldén, Jan Rydh och Töres Theorell. Moderator: Christer Hogstedt. 
Arrangörer: Gemensam Välfärd och SLUSSA Vänner.
- 2016-12-09--10 Seminarier i Lund och Malmö: ”För ett friskare arbetsliv utan trakasserier och 
mobbning”. Eva Jorendal medverkade från Föreningen STOPP och Maria från SLUSSA Vänner. 
OMM kunde inte medverka på grund av sjukdom. Arrangörer: Organisation Mot Mobbning, 
Föreningen STOPP - mot kränkande särbehandling i arbetslivet, SLUSSA Vänner samt ABF.

SLUSSA-deltagande på seminarier mm för förkovran
- 2016-04-12 Anette och Carola deltog på ett "Seminarium om socialt företagande - Hur ser 
framtiden ut?" på ABF, Stockholm.
- 2016-04-25 Anette och Maria deltog på Migrationsverkets Seminarium om integration på 
Kyrkbacksgården i Västerås.
- 2016-05-18 Anette och Maria deltog på Avslutningskonferens för ”Ny i Västerås”, ACC.
- Almedalen. Tre SLUSSA-medarbetare var i Almedalen och gjorde en del dokumentationer för 
SLUSSAs räkning.
- 2016-11-22 SLUSSA fick inbjudan från socialdepartementet till hearing om regeringens 
arbetsskadeförsäkringsutredning "En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada". 
Björn och Majvor skulle delta från SLUSSA, men Björn tvingades tyvärr ge återbud på grund av 
akut sjukdom och operation.  

Remissvar
Maria och Anette hjälptes åt att skriva ett remissvar till kulturdepartementets ”Palett för ett stärkt 
civilsamhälle”.

SLUSSA-filmer
På SLUSSAs YouTube-kanal finns nu 99 videor upplagda.
SLUSSA har under året sänt program på Öppna Kanalen Västerås under 40 veckor, många repriser 
men även nio nyproducerade program. Det är styrelsemedlemmen Gunnar Lindholm som har haft 
huvudansvaret för arbetet med filmprojekten. Filmerna går att se på SLUSSAs YouTube-kanal och 
på Öppna Kanalens YouTube-kanal. Nya SLUSSA-filmer som sänts i Öppna Kanalen Västerås:
- ”Att stå medan andra faller” Om psykisk ohälsa.
- ”Vi är inget aprilskämt!” Från manifestation om sjukförsäkring, funktionsnedsättning, välfärd 
utanför riksdagshuset. Överlämnande av namninsamling till socialdepartementet. 
- ”Besökarna”, även kallade ”migranter” som på grund av arbetslöshet blivit tiggare på våra gator.
- ”Försäkringskassan i Almedalen”. Intervju med Arbetsförmedlingens generaldirektör Ann-Marie
Begler. 
- ”Demonstration mot asyllag”. Demonstration utanför Riksdagshuset mot ny och orättvis asyllag.
Många asylsökanden är drabbade av stress, trauma, arbetslöshet, psykisk ohälsa, varför de ingår i 
SLUSSA Vänners målgrupper.
- ”Svensk äldreomsorg i kris”. Överläkaren Yngve Gustafsson, som även medverkat i SVTs 
programserie ”Världens bästa hemtjänst”. Äldreomsorg, stress, välfärd.
- ”En annan vård är möjlig” Manifestation på Medborgarplatsen. Demonstrationer på 26 orter för 
bättre vård och arbetsmiljö. 
- ”Psykofarmaka kan göra mer skada än nytta”. Föreläsning av läkaren och läkemedelsforskaren 
Peter Goetsche som skrivit boken ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”.
- ”Var blev ni av? Del 3. Vård och omsorg, hemtjänsten, personlig assistans, LSS, LOV”. 
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Oberoende produktion av Gunnar Lindholm. Medverkan i filmen av Carola och Maria från 
SLUSSA.

SLUSSA-artiklar under 2016:
- VLT 2016-01-01 Otrygghet ger fler sjuka
- VLT 2016-07-16 De som flyr från krig blir utsatta i Sverige
- VLT 2016-07-27 Sjuka har inte råd med ett anständigt liv
- VLT 2016-08-20 De flyr från krig och möter hat i Sverige

Media övrigt:
- 2016-02-17 Radio Västmanland intervjuade Maria med anledning av en ESO-rapport som 
förespråkade att utförsäkringarna från sjukförsäkringen behöver återinföras.
-2016-05-23 Efter förfrågan till SLUSSA Vänner från ett forskarteam från Statsvetenskapliga 
institutionen, Uppsala universitet, intervjuades Maria på Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm. 
Genom ett EU-projekt undersöks hur ideella krafter i Sverige stöttar och hjälper utsatta människor i 
tuffa ekonomiska tider.

Manifestation
2016-04-01 Maria deltog på manifestationen "Vi är inget aprilskämt!" på Mynttorget utanför 
Riksdagshuset i Stockholm. Manifestationen var på initiativ till Eva Andersson. Tal av bl a Eva och 
Maria. Efter manifestationen lämnade Eva namninsamlingar till socialdepartementet. Gunnar och 
Laszlo dokumenterade och sammanställde manifestation och uppvaktning till en video. 

LÖKen - samarbete mellan Västerås stad och civilsamhället
Som ordinarie föreningsrepresentant för sociala föreningar utsågs SLUSSA Vänner och som 
ersättare RFSL. Anette utsågs som representant för SLUSSA Vänner och Anette var med på både 
möten med referensgruppen med föreningsrepresentanterna och i samverkansgruppen med 
kommunledningen. Nils deltog på ett möte med referensgruppen i slutet av året.

Arbetsgrupp för sociala föreningar
- Anette och Carola deltog i träffar och i en arbetsgrupp för de sociala föreningarna i Västerås. 
Carola var sammankallande för träffarna.

Cityfestivalen
- 2017-01-01--01-02 Carola och Anette deltog för SLUSSA i förberedelser för ideella föreningars 
medverkan vid Cityfestivalen. Under Cityfestivaldagarna deltog förutom Anette och Carola också 
Fredrik och Maria från SLUSSA.

Övrigt
- Den 4 december deltog SLUSSA-medlemmarna Eva I och Fateme H i NMKRs 20-årsjubileum i 
Riddarhuset i Stockholm.
- Inför Julen spelade Carola in en video med Julhälsning från SLUSSA Vänners matlagningsgrupp.
- Media och forskare hör av sig med ojämna mellanrum och ber om om tips på personer att 
intervjua och angående forskning i ämnen som berör SLUSSAs verksamhetsområden.

RÅD OCH STÖD
Dagligen har SLUSSA telefonkontakt med personer som kontaktat föreningen för råd och stöd i 
olika situationer med anledning av problem orsakade av stress, arbetslöshet, mobbning, psykisk 
ohälsa, problem i kontakt med vård, myndigheter, fackförbund etc. 
Mycket handlar om juridiska problem, där vi kan ge en del tips och stöd. Vi kan hänvisa till juridisk
hjälp, men det handlar ofta om personer som inte har råd att bekosta juridisk hjälp och när det gäller

http://www.vlt.se/opinion/insandare/insandare-de-flyr-fran-krig-och-moter-hat-i-sverige
http://www.vlt.se/opinion/debatt/debatt-sjuka-har-inte-rad-med-anstandigt-liv
http://www.sydsvenskan.se/2016-08-16/de-som-flyr-fran-krig-blir-utsatta-i-sverige
http://www.vlt.se/opinion/debatt/otrygghet-ger-fler-sjuka
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juridiska processer mot staten är det mycket svårt att få vare sig rättshjälp eller rättsstöd.

Maria har varit stödperson vid besök i vården, på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och vid domstolsförhandling i Tingsrätten samt varit ombud i arbetsskadeärende 
och i ärende hos Migrationsverket. Hon har också besvarat frågor som kommit via mejl.

Föreningens hemsida innehåller en hel del hänvisningar till var man kan hitta hjälp. Till exempel 
andra föreningar, hemsidor, bloggar, jurister, tips på nyttiga domar. Där finns också ”Myndighets-
handboken”om Sociala rättighetsfrågor, ”En handbok om ansökan, omprövning och överklagande 
av myndighetsbeslut”. Där finns också tillgång till ett externt Socialpolitiskt och socialjuridiskt 
forum där man kan ställa frågor och få svar av experter. 

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Större delen av föreningens verksamhet är öppen för allmänheten. Studiecirklar och seminarier är i 
samband med studieförbund och de flesta annonseras offentligt. Veckomejlen skickas till 
medlemmar, men även till alla andra som är intresserade. Filmer på YouTube och information på 
hemsidan kan alla som är intresserade ta del av, liksom Facebook och Twitter. Hemsidan ger 
möjlighet till mer interaktiv kommunikation och den delen ska utvecklas mera. Schackaktiviteten på
asylboendena gick däremot inte ha öppen för allmänheten, eftersom Migrationsverket inte tillät 
utomstående att komma dit, så aktiviteterna på asylboendet blev främst med asylsökandena.

NYSKAPANDE OCH NYDANANDE VERKSAMHET
En stor del av verksamheten är nyskapande, liksom filmproduktionerna som alltid innehåller nya 
ämnen. Eftersom det också har kommit stora nya utsatta grupper som hör till föreningens 
målgrupper, har det också medfört att verksamheten ”automatisk” blivit både nyskapande och 
utvecklande på grund av ökat behov och efterfrågan. På de få år som föreningen har funnits har det 
tillkommit över 100 000 utförsäkrade från sjukförsäkringen i Sverige, varav många fortfarande med
sina anhöriga lider av konsekvenserna. Många hamnade i arbetsförmedlingens Fas 3 där SLUSSA 
redan startåret 2010 gjorde en enkätundersökning bland alla i Fas 3 i Västerås och utifrån den en 
debattartikel i VLT. Myndigheternas förändrade verksamhet till att alltmer agera kontrollerande i 
stället för hjälpande har medfört svårare situation för stora grupper som redan tidigare var utsatta. 
”Migranter”/”Besökare” har kommit till Sverige från södra Europa på grund av arbetslöshet och för 
att de har fått mycket svårt att få sin försörjning i sina hemländer. Asylsökanden som ofta är 
traumatiserade, blir arbetslösa när de kommer till Sverige och inte sällan ytterligare skadade här.

I utvecklande syfte deltar representanter för styrelsen och intresserade medlemmar i olika 
seminarier arrangerade av t ex andra föreningar, politiker, myndigheter, studieförbund.

VERKSAMHETSFORMER SOM ÖKAR MEDLEMSAKTIVITETEN
Eftersom många inte har möjlighet att ta sig till olika aktiviteter, är kompletteringen med mejl och 
telefon nödvändig, samtidigt som Veckomejlen är mycket uppskattade, liksom även hemsidan. 
Medlemmar som har fått hjälp klarar sig sedan sig själva och ägnar sig åt annat då de blir 
självständiga, men det kommer hela tiden nya medlemmar med nya behov. Samtidigt är det en hel 
del stödmedlemmar som anser att föreningens verksamhet är värd att stödja. 

VERKSAMHET SOM ÄR GENERATIONSÖVERBRYGGANDE
Det faktum att utsatta vuxna i samhället har barn, medför att när föräldrar får hjälp, leder det 
indirekt också till förbättringar för deras barn. SLUSSA har en hel del medlemmar som har barn.
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Inte minst schackverksamheten under föregående år var generationsöverbryggande, eftersom det 
var många barn på de aktuella asylboendena som behövde sysselsättning, främst under 
vintermånaderna då det var svårt att vara ute så mycket. Många av dem visste redan hur man flyttar 
pjäserna, och man lärde gärna ut till andra som inte kunde. Flera av de vuxna var närmast 
schackproffs. Väldigt många kan spela schack från dessa länder där schack ursprungligen kommer 
ifrån.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER
SLUSSA har under året samarbetat med studieförbund, Röda Korset, TGVS, Migrationsverket, 
Västerås schackklubb, Gemensam Välfärd, Organisation Mot Mobbning OMM, Föreningen STOPP
– mot kränkande särbehandling i arbetslivet, ”Vi är inget aprilskämt”, Den Öppna Dörren, IOGT, 
Sociala föreningarnas nätverk samt andra föreningar i Västerås, Svenska kyrkan, Volontärbyrån 
samt med myndigheter, forskare och jurister.

MÖTEN MELLAN OLIKA KULTURER
Med anledning av SLUSSAs målgrupper har det redan från början varit möten mellan olika 
kulturer, men genom den stora flyktingtillströmningen under förra året har det märkbart blivit fler 
blandade kulturer som mötts i olika sammanhang, som i schackaktiviteterna, studiecirklarna och vid
firandet av Internationella kvinnodagen.

SLUTORD
Ännu ett intensivt verksamhetsår är till ända och vi är mycket tacksamma för de resurser som 
nyckelpersonerna Mimmi, Anette och Carola varit även under detta år. Vi är också mycket glada för
Veronika, Victoria, Sara och Karin som under året vänt sig till SLUSSA genom Volontärbyrån för 
att de uppskattat SLUSSAs verksamhet och önskat bidra genom att hjälpa till med hemsidan och 
sociala media. 

De utsatta grupper som hör till SLUSSAs verksamhetsområde har inte minskat, snarare tvärtom, så 
känslan är att det är ett oändligt behov av det stöd som SLUSSA har möjlighet att ge. Det är också 
angeläget att behoven inte tystas ner, utan fortsätter bli uppmärksammade. Vi tror att det är 
angeläget att utsatta människor inte omyndigförklaras, utan får stöd och hjälp i att hävda och få sina
rättigheter, som på sikt innebär hjälp till självhjälp och autonomi. 

Tyvärr verkar SLUSSA Vänners verksamhet dock inte vara så uppskattad av Västerås kommun, 
vilken tidigare gett ett bidrag som täckt hyra av en liten kontorslokal. 2016 halverades bidraget och 
i år beslutade Nämnden för individ och familj att SLUSSA Vänner inte får något bidrag alls för 
2017, utan att det har gått att få någon motivering till detta beslut, trots idoga försök. Vi hoppas att 
kommunens skriftliga intentioner i LÖKen (den Lokala ÖverensKommelsen mellan Västerås stad 
och civilsamhället), som syftar till ett förbättrat samarbete och dialog mellan kommunen och det 
civila samhället inte bara är bara tomma ord. Vi ser fram emot att samarbetet framöver kommer att 
utvecklas som det är tänkt och att en ledstjärna blir ömsesidig respekt.

Styrelsen för SLUSSA Vänner

Francoise van Doesburg       Carola Karlsson       Pascual Nunez        Nils Werme        Maria Werme 

Gunnar Lindholm              Sören Stenius                Zaida-Maria Tiselius               Björn Uglem


