
1 
 

 

Verksamhetsberättelse 2017 för Solidaritetsföreningen i NordOst 

Bildandet 
Solidaritetsföreningen bildades lördagen 25 mars 2017 av deltagare i en studiecirkel om vad 
som händer i Mellanöstern. Det första årsmötet förbereddes av en arbetsgrupp inom 
studiecirkeln. Föreningens syfte ”är att främja solidaritet med människor i andra länder men 
också med människor i Sverige till exempel flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste 
i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt obunden och vänder sig i första hand till 
medborgare i Stockholms nordostkommuner.” 

Styrelsen har under 2017 bestått av Matts Mattsson (ordf), Petra Ludwig (sekr), Göran 
Larsson (kassör) Kerstin Ericsson och Amirkhan Yasinzada. Suppleanter har varit Amanullah 
Mohammadi, Elisabeth Faxelid och Anita Börlin. Revisorer har varit Stefan Grath och Johan 
Brisman. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden 24 april, 7 juni, 26 september 
och dessutom två dokumenterade stormöten 24 oktober och 21 november. Inför dessa 
möten utformade styrelsen ett målsättningsdokument i syfte att förtydliga föreningens 
bakgrund och styrelsens ambitioner.    

Firmatecknare har varit Matts Mattsson och Göran Larsson. Matts Mattsson och Petra 
Ludwig har öppnat bankkonto i Swedbank. Vid styrelsemöten har emellanåt andra personer 
adjungerats till exempel Alexander Bakri och Kerstin Fagerholm Söderberg. Under året 
drabbades ett par styrelseledamöter av allvarliga sjukdomar och kunde därför inte delta i 
arbetet.  

Verksamheten 
Verksamheten har huvudsakligen bestått av att etablera föreningen, registrera namnet, 
ordna bankkonto, utforma informationsblad och logotyp, registrera en studiecirkel hos ABF 
och knyta kontakter med personer och föreningar i Nordostkommuner. Styrelsen utformade 
tidigt en ambitiös verksamhetsplan och under hösten blev verksamheten mera utåtriktad 
med försök att rekrytera medlemmar i anslutning till olika program. Följande tablå ger en 
bild av vad som hänt. 

Datum Aktiviteter 

170306 Medlemmar ur arbetsgruppen deltog i en öppen föreläsning i Djursholms 
bibliotek om Mellanöstern med Ingmar Karlsson som medverkande. 

170325 Möte för bildande av Solidaritetsföreningen.  
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170521 Offentlig föreläsning om Israel-Palestinakonflikten i Norrtälje Folketshus. 
Arrangörer: Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och ABF. Medverkande 
Matts Mattsson och Petra Ludwig. 7–8 deltagare. 

170611 Medlemmar deltog i en stor manifestation på Sergels Torg ”Häv ockupationen 
– för ett fritt Palestina!” Arrangör: Tillsammans för ett fritt Palestina. 

170613 Informationsmöte om Solidaritetsföreningen i Vallentuna. Arrangör: 
Vänsterpartiet i Vallentuna. Medverkande Matts Mattsson. 8–10 deltagare. 

170905  Offentlig föreläsning ”Roten till det onda i Mellanöstern” i Norrtälje 
Folketshus. Arrangörer: ABF Norrtälje, Socialdemokraterna Norrtälje, 
Vänsterpartiet Norrtälje, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Judar för 
Israelisk-palestinsk Fred (JIPF) samt Solidaritetsföreningen Nordost. 
Medverkande: Ingmar Karlsson. Ca 100 deltagare.  

170907 Socialdemokraterna i Täby bjöd in Solidaritetsföreningen till ett medlemsmöte 
för få veta mer om föreningen. Ett 20-tal personer deltog. 

171024 Upptaktsmöte. Solidaritetsföreningen - vad vill och kan vi göra?  Matts 
Mattsson; Praktiskt solidaritetsarbete i Israel och Palestina, Petra Ludwig; En 
utsträckt hand, Christine Valleskog; Vidaprojektet för integration, Tove N 
Eriksson; Diskussion om solidaritetsarbete. Ett 20-tal deltagare. 

171121 Möte om integration och solidaritet. Vad gör Frivilliga Familjehem? Malin 
Siklosi Diallo; 30 år med Föreningen folkbildning för frihet - Eduardo 
Madariaga, Göran Sallnäs; Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar, ett 
förslag till upprop; Vad kan man göra enskilt och tillsammans? Amir, Aman och 
Matts, Solidaritetsföreningen. Diskussion om olika former för integration och 
solidaritet. Ett 20-tal deltagare. 

171129  Information om Solidaritetsföreningen vid ett öppet möte arrangerat av 
Föreningen folkbildning för frihet - Eduardo Madariaga i Folkets Hus, 
Åkersberga.    

171213  Upprop och manifestation utanför kommunhuset i Täby med kravet “Låt de 
unga stanna i Täby“. Arrangörer: Solidaritetsföreningen och Frivilliga 
Familjehem. Dessutom medverkade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet. Bland initiativtagarna fanns också medlemmar i Liberalerna. 
Uppropet samlade 70 underskrifter, i manifestationen deltog ca 50 personer. 
Budskapet fick bra uppmärksamhet i lokaltidningarna Mitt i Täby och Täby 
Nyheter och hade en viss påverkan på politiken i Täby. 

 

Som framgår av tablån har verksamheten haft ett fokus dels på Israel-Palestinafrågan och 
situationen i Mellanöstern och dels på frågan om hur man kan praktisera solidaritet med 
ensamkommande flyktingar. Under 2017 förekom många olika program i Stockholm om 
Israel-Palestinafrågan med anledning av att det var 70 år sedan FN:s delningsförslag 1947 
och 50 år sedan sexdagarskriget 1967. Frågan om ensamkommande flyktingar från 
Afghanistan har aktualiserats särskilt på grund av att flykting- och integrationspolitiken 
generellt sett är svag i Nordostkommunerna jämfört med andra regioner i Sverige. Som 
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exempel kan nämnas att kommunledningen i Täby har ställt sig avvisande till regeringens 
beslut och särskilda bidrag avsedda att underlätta för ensamkommande flyktingar att bo 
kvar i respektive kommun under asylprocessen. Det var därför Solidaritetsföreningen 
genomförde en manifestation i december med kravet “Låt de unga stanna i Täby“. 

Av tablån framgår också att Solidaritetsföreningen utvecklat samarbete med flera föreningar 
och politiska partier som i respektive fråga har en liknande syn på solidaritetsfrågor. 
Solidaritetsföreningen är partipolitiskt obunden, men det hindrar naturligtvis inte föreningen 
från att samarbeta i sakfrågor när det från fall till fall kan vara framgångsrikt. I föreningens 
stadgar står att ”verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med lokala organisationer och 
grupper som har liknande syfte”. Formuleringen återspeglar föreningens uppfattning, det vill 
säga att det behövs ett starkt och brett engagemang bland många människor och föreningar 
om man ska kunna påverka politiken lokalt och nationellt i mer solidarisk riktning. 

Ekonomi 
När föreningen under hösten öppnade ett eget bankgirokonto blev det möjligt att rekrytera 
medlemmar. Intäkterna består hittills endast av medlemsavgifter och gåvor; föreningen 
hade vid årets slut 19 medlemmar och intäkterna uppgick till kr 2 640:-. Till saken hör att 
enskilda styrelsemedlemmar gjort en del utlägg under året som inte har reglerats.  

Slutord  
Att bygga upp en solidaritetsförening är ett långsiktigt projekt. Visionen är att de barn som 
växer upp i nordostkommunerna ska kunna välja att engagera sig solidariskt för en bättre 
framtid. Det ska finnas människor, erfarenheter och föreningar som de kan ta stöd av. 
Föreningen vill vara en motkraft till "satsa-på-dig-självkulturen" och den främlingsfientlighet 
som breder ut sig i våra kommuner, i Sverige och i resten av världen. Med en 
solidaritetsförening vill vi visa vad det innebär att möta världen som världsmedborgare med 
ansvar för hela världen. 

För att lyckas med den uppgiften krävs samarbete med alla goda krafter oavsett partipolitisk 
eller religiös hemvist. Föreningen är ny och liten och har mot den bakgrunden åstadkommit 
en hel del på kort tid. Det har endast varit möjligt genom samarbete med andra lokala 
föreningar och grupper. Styrelsen är därför hoppfull inför det kommande verksamhetsåret. 
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