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Verksamhetsberättelse för Solidaritetsföreningen i NordOst 2018 

Inledning 
Solidaritetsföreningen bildades 2017 av deltagare i en studiecirkel om vad som händer i 
Mellanöstern. 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 2018 bestått av Matts Mattsson (ordf), Petra Ludwig (sekr), Malin Diallo 
(kassör) Amirkhan Yasinzada och Amanullah Mohammadi. Suppleanter har varit Anita Börlin, 
Jan Boman och Gun-Britt Wattenström. Revisorer har varit Johan Brisman och Marcus 
Granström. Birgit Sandgren (sammankallande) och Pär Lewin Ronnås utsågs till valberedning. 
Malin Diallo och Ulf Sellgren har haft i uppdrag att utveckla föreningens Facebooksida. Amir 
har beviljats uppehållstillstånd men Aman fick under hösten avslag på sin asylansökan. 
Under året drabbades ett par styrelseledamöter av allvarliga sjukdomar vilket också 
påverkade styrelsearbetet.  

Verksamheten 
Verksamheten har huvudsakligen bestått av att etablera föreningen och knyta kontakter 
med personer och föreningar i Nordostkommuner. På årsmötet diskuterades en 
verksamhetsplan som sedan följts upp och preciserats. Följande tablå ger en bild av vad som 
hänt. 

Datum Aktiviteter 

180218 ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!” Solidaritetsföreningen var 
representerad vid demonstration på Sergels Torg i Stockholm. 

180310 Årsmöte i Tibblehallen (badhuset) Täby. Inledningsvis berättade Pär Lewin 
Ronnås om det arbete i Vallentuna kommun som bedrivs under namnen 
Nätverket SOS (Stöd och Samverkan) och Fairtrade. Marcus Granström 
berättade om Tro och Solidaritet i Norrtälje och Malin Diallo berättade om 
Frivilliga Familjehem i Täby. Inför årsmötet hade styrelsen förberett ett 
underlag för diskussion av kommande verksamhet.  

180310 Konstituerande styrelsemöte.  

180322 Studiebesök och styrelsemöte på Kemistvägen 30 (K30) för att få inblick i det 
arbete som bedrivs av ”En utsträckt hand” med flyktingar. Styrelsen beslutade 
att ställa sig bakom initiativet ”Civilsamhället skapar medvind” och påbörjade 
arbetet med en egen sida på Facebook.  

https://alltomstockholm.se/pagang/stoppa-utvisningarna-till-afghanistan/
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180404 Styrelsemöte i socialdemokraternas lokal i Täby. Diskussion av verksamhetsplan 
och förberedelser för kommande offentliga möten. 

180425 Offentligt möte i Tibblehallen (badhuset) Täby om Integration och Solidaritet, 
17 deltagare. Rapporter om och planer för olika typer av solidaritetsarbete: 
Möten i valrörelsen, Vi skapar medvind, Frivilliga Familjehem, Equmeniakyrkan 
i Vallentuna, En utsträckt hand, ABF, Prata-svenska-café, läget för 
ensamkommande flyktingar i Täby, Solidaritetsföreningen.   

180429 ”Vi skapar medvind”. Solidaritetsföreningen var representerad vid 
manifestationen på Raul Wallenbergs torg i Stockholm. Många deltagare, 
medarrangörer och programpunkter. 

180515 Manifestation på Sergels Torg för att högtidlighålla 70-årsminnet av Al Nakba, 
den stora katastrofen 1948, då mer än 750 000 palestinier fördrevs från sina 
hem och över 400 byar jämnades med marken. Arrangörer Palestinagruppen i 
Stockholm – i samarbete med Palestinska föreningen. Solidaritetsföreningen 
var representerad. 

180516 Offentligt möte i Tibblehallen (badhuset) Täby ”Integration och solidaritet. Hur 
kan vi påverka valrörelsen?”, åtta deltagare. Rapporter om och planer för olika 
typer av solidaritetsarbete: Föreningen Frihet och Folkbildning - Eduardo 
Madariaga i Åkersberga, Fairtrade i Vallentuna, situationen för flyktingarna i 
K30 i Täby, En Utsträckt Hand i Täby-Danderyd, Frivilliga Familjehem, 
Järvaveckan, ABF, Palestinafrågan. Polistillstånd sökt för program i sommarens 
valrörelse. Mötet beslutade att fortsätta arbetet med Solidaritetsföreningens 
idé- och handlingsprogram.  

180612 Offentligt möte i Tibblekyrkan, Täby ”Program för integration och solidaritet“, 
10 deltagare.  Diskussion om program för solidaritetsarbete. Rapport från 
Föreningen Frihet och Folkbildning - Eduardo Madariaga i Åkersberga. 

180821 Styrelsemöte på Arrendevägen i Täby. Program för solidaritetsarbete, flygblad.  

181002  Styrelsemöte på Åkerbyvägen 84, Täby. Program för solidaritetsarbete.  

181008 Ljusmanifestation i Åkersberga arrangerad av flera lokala organisationer bl a 
Föreningen Frihet och Folkbildning. 

181018  Öppet styrelsemöte på Åkerbyvägen 84, Täby. Program för solidaritetsarbete.  

181030 Öppet styrelsemöte på Åkerbyvägen 84, Täby. Program för solidaritetsarbete. 

181127  Möte med ABF och SSU om studieverksamhet. 

181203 Öppet styrelsemöte på Åkerbyvägen 84, Täby. Rapporter om och planer för 
olika typer av solidaritetsarbete: Awassaprojektet i Etiopien, 
Föreningsnätverket för integration i Danderyd, Migrationsrättens framtid, 
Röda Korsets rapport om den tillfälliga utlänningslagen, Täby kommuns 
integrationsrapport. 
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Som framgår av tablån har verksamheten haft ett fokus på integration. Genomförda möten 
har inneburit erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, de har fungerat opinionsbildande och de 
har bidragit till fördjupad kunskap, överblick och insyn i hur solidaritetsarbete bedrivs i olika 
NordOst-kommuner främst i Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Solidaritets-
föreningens program och verksamhetsplan har utvecklats och föreningen har under året 
blivit aktiv och mer synlig på Facebook. 

Frågan om ensamkommande flyktingar från Afghanistan har dominerat. Det beror på att 
flykting- och integrationspolitiken generellt sett är svag i Nordostkommunerna jämfört med 
andra regioner i Sverige. Som exempel kan nämnas att Täby och Österåkers kommun har 
haft stora svårigheter att använda de medel som regeringen fördelade 2017 för att 
underlätta för ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år att bo kvar i respektive kommun 
under asylprocessen.  

I föreningens stadgar står att ”verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med lokala 
organisationer och grupper som har liknande syfte”. Här bör också nämnas att enskilda 
medlemmar i föreningen har varit aktiva i olika funktioner till exempel som god man för 
ensamkommande flyktingar, genom att upplåta sin bostad åt flyktingar och invandrare eller 
fungerat som familjehem, utgjort stöd för enskilda asylsökande, medverkat i prata-svenska 
café och fört fram solidaritets- och integrationsfrågor kommunalpolitiskt. 

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 
Föreningens intäkter består endast av medlemsavgifter och gåvor, kostnaderna är främst 
knutna till genomförda möten. Under året har ABF och Socialdemokraterna i Täby ofta stått 
för lokalkostnader. Föreningen hade vid årets slut 28 medlemmar varav 3 med reducerad 
avgift. 

Slutord  
Att bygga upp en solidaritetsförening är ett långsiktigt projekt. Visionen är att de barn och 
ungdomar 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 främlings-
fientlighet 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 krävs samarbete med alla goda krafter oavsett partipolitisk eller religiös 
hemvist. Föreningen är ny men har ändå åstadkommit en hel del på kort tid. Det har varit 
möjligt genom samarbete med andra lokala föreningar och grupper. Styrelsen är därför 
hoppfull inför det kommande verksamhetsåret. 
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