VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019
Föreningen SLUSSA Vänner
SLUSSA Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Västerås, men med
medlemmar även från andra delar av landet. Nätverket SLUSSA har stor spridning över hela landet.
STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av ledamöterna Solveig Hörnfeldt, Abdirahman Hassan Rolde,
Maria Werme, Nils Werme, Mohamed Abdi. Ersättare har varit Gunnar Lindholm samt Fartun Adan
och Francoise van Doesburg från april. Medarbetarna Carola, Hossam och Redha har varit
adjungerade till styrelsemötena under den tid de arbetat för föreningen. Det har varit 11
styrelsemöten. Vid årsmötet på Lovisagården deltog 11 medlemmar. Efter årsmötet inledde Richard
Appelbom samtal om ”Kan man få en syl i vädret ?” - Går det att väcka opinion utan pr-konsulter?
Richard Appelbom har varit debattredaktör och ledarskribent under 34 år på VLT (Västmanlands
Läns Tidning).
VERKSAMHET
Råd och stöd
Närmast dagligen har föreningen kontakt via telefon eller besök med personer som sökt råd i olika
situationer, främst gällande kontakter med myndigheter. SLUSSA hjälper till att tolka skrivelser,
kan vid behov vara med vid telefonsamtal och möten. I brist på annan juristhjälp hjälper vi till med
överklagningar. SLUSSA försöker i görligaste mån Slussa vidare till dem som ska ge stöd och hjälp
i olika situationer.
Till och med september 2019 hade SLUSSA tillgång till ett litet kontor på IOGT-NTO:s
Lovisagården, Slottsgatan 6 i Västerås.
Veckomejl
med aktuell information, tips på artiklar i media mm skickar till medlemmar och andra intresserade.
Till 10-15 personer som inte har tillgång till internet skickas Veckomejlen per brev.
SLUSSAs YouTube-kanal
innehåller ca 100 videos, från korta klipp till längre filmer. Ca 98 500 visningar.
Under 2019 har på SLUSSAs YouTube-kanal lagts upp filmerna ”Var blev ni av...” Del 3, om skola,
arbetslöshet, utförsäkring (SLUSSA medverkar) och ”Var blev ni av...” Del 4, om EU, globalisering,
rasism, banker, cannabis, tull mm. Filmerna är oberoende produktion av Gunnar Lindholm.
Även ett klipp där Abdi berättar hur han ser på svensk demokrati har lagts upp.
Hemsida, sociala media mm
Hossam har skött uppdatering av hemsidan, designat affischer och broschyrer, hjälpt NRH med
dokumentation av föreläsningar. Redha har gjort hemsidor på andra språk, genomfört en enkät till
nyanlända, hjälpt till med juridiska ärenden. Gabriella har ansvarat för föreningens Facebook-sida.
Studiecirklar
Annie har fortsatt leda studiecirklarna Samtal på lätt svenska, under hösten i samarbete med
Hyresgästföreningen.
Debattinlägg
VLT 2019-03-04 Bevisning finns – ändå läggs polisutredning ner.
VLT 2019-03-36 Sjukreglerna är ett hån mot medmänsklighet
VLT 2019-08-08 Förödande konsekvenser av Försäkringskassans beslut
VLT 2019-08-14 Samhället alltmer segregerat

ÖVRIGT
- Möte med skolforskaren Per Kornhall.
- Flera besök på Individ och familjenämndens ”Allmänhetens frågestund” i Västerås.
- Möte med hemlösa och med journalister.
- Möten med LÖK:en. (Lokala Överenskommelsen mellan Västerås stad och Civilsamhället.)
- Med i planeringsgrupp och deltagande på LÖK:ens föreningsdag den 27 augusti i Culturen.
- Visning av Gunnar Lindholms film ”Håkan Juholt – en katt bland hermelinerna” på Elektra, med
efterföljande samtal med Roland Sundgren, Richard Appelbom och Töres Theorell som inledare.
- Visning av Gunnars Lindholms film ”Var blev ni av...” Del 4, på Elektra, med efterföljande samtal.
- Deltagande i demonstration från Sergels Torg till Mynttorget med plakat om Basinkomst och den
tillfälliga asyllagen.
- Nytt besök och intervju hos juristen (tidigare läkaren) Siv Westerberg, Göteborg. Se SLUSSAvideo från tidigare besök: Justitiemord på läkare
- Träff med VLT:s nya politiska redaktör Matilda Molander.
- Medverkan på Viksängsdraget.
- Sommarfest för hela familjen på Johannisberg i Västerås.
- Deltagit på möten där justieminister Morgan Johansson, infrastrukturminister Thomas Eneroth
respektive försvarsminister Peter Hultqvist varit föredragande.
- Deltagit på möte om ”Program för rättssäkerhet” i Riksdagens andrakammarsal.
MEDARBETARE
Tyvärr har alla SLUSSAs medarbetare slutat under året: Carola, vår trogna samordnare sedan sex år,
Hossam och Redha, våra medarbetare från Syrien sedan två år och Gabriella som ansvarat för
Facebook. Alla har varit mycket värdefulla för föreningen och vi hoppas på samarbete även
framöver.
SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER
SLUSSA Vänner har under året samarbetat med med NBV, IOGT-NTO, Somaliska Vänföreningen
Västerås, Föreningen STOPP, Gemensam Välfärd, Öppna Kanalen, LÖK:en, olika myndigheter.
MÖTE MELLAN OLIKA KULTURER
Ledamöter i föreningens styrelse från flera olika länder, två medarbetare från Syrien, samarbete
med Somaliska vänföreningen samt sedan länge medlemmar med bakgrund från jordens alla hörn
gör att utvecklande möten mellan olika kulturer har varit och är naturligt.
SLUTORD
Vid avslagsbeslut hos myndigheter skickas ärenden allt oftare automatiskt vidare till domstol och
enskilda tvingas in i ofrivilliga rättsliga processer. Det blir ofta orimliga situationer eftersom de
flesta inte har någon juridisk kunskap, inte får information från myndigheter eller domstolar, inte
har råd att bekosta advokat och inte har rätt till rättshjälp när myndigheter (= staten) är motpart.
Många har koncentrationsproblem, en del har språkproblem, många orkar helt enkelt inte strida för
sina rättigheter. Att rättssäkerheten brister i förvaltningsdomstolar beskrivs i en avhandling från maj
2019: A Swedish Dilemma – Culture and Rule of Law in Swedish Sickness Insurance.
Denna utveckling med ökande rättsosäkerhet kan inte accepteras. Förhoppningen inför 2020 är att
alla som arbetar med utsatta grupper kommer att samarbeta mer för att uppmärksamma de problem
som råder. Tillsammans blir vi mycket starkare.
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