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Verksamhetsberättelse för Solidaritetsföreningen i Nordost 2020  

Inledning 

Solidaritetsföreningen bildades 2017 av deltagare i en studiecirkel om utvecklingen i 
Mellanöstern och dess internationella konsekvenser. 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 Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje. 

Styrelse 

Styrelsen har under 2020 bestått av Matts Mattsson (ordf), Anita Börlin (sekr), Ulf Sellgren 
(kassör), Marina A Davidsdotter, Pär Lewin Ronnås, Fredrik Walstam och Gun-Britt 
Wattenström. Fredrik Walstam avsade sig uppdraget i maj. Suppleanter har varit Amir 
Yasinzada, Jan Boman och Samia Tlili. Ulf Sellgren har varit styrelsens ansvarsperson i media-
gruppen i vilken även Marina A Davidsdotter ingått. Göran Sallnäs, ordförande i Folkbildning 
för Frihet - Eduardo Madariaga, har deltagit i styrelsens möten och lämnat värdefulla 
rapporter om solidaritetsarbetet i Åkersberga. Styrelsen har haft 13 styrelsemöten. På grund 
av Coronapandemin har de flesta genomförts digitalt via Zoom. Revisorer har varit Marcus 
Granström och Malin Diallo. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning. 

 Årsmötet  

Årsmötet i mars 2020 antog en verksamhetsplan som bland annat innehöll följande 
ambitioner:  

A. Föreningssamarbete 
att utveckla samarbetet med föreningar, organisationer, nätverk och personer.  

B. Möten, studier, principprogram 
att arrangera offentliga möten om internationella frågor, solidaritet och integration. 
att utarbeta ett principprogram i vilket begreppet internationell solidaritet förtydligas.  

C. Medlemmar, opinionsbildning, sociala medier 
att rekrytera fler medlemmar.  
att utveckla informationen om Solidaritetsföreningen och solidaritet på Facebooksidorna. 
att utforma en media-policy och strategi som inkluderar sociala medier. 
att försöka få större genomslag i massmedia. 
En genomgående tanke var att SOL med varje program och initiativ skulle utveckla 
föreningens kontaktnät och synen på solidaritet.  
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Verksamheten 

På grund av Coronapandemin ändrades förutsättningarna för verksamheten drastiskt. 
Samtliga planerade offentliga möten blev inställda. Från och med april månad genomfördes 
alla möten digitalt. SOL har under året etablerat en egen hemsida, antagit en media-policy och 
blivit mer synlig på Facebook. Var eller varannan månad får medlemmar nu information 
också per mail. Efter att ha studerat olika frågor har styrelsen mer än tidigare kunnat 
medverka i samhällsdebatten.  Arbetet med ett principprogram för att förtydliga begreppet 
internationell solidaritet har haft hög prioritet. Trots de svårigheter som Coronapandemin 
medfört har SOL utvecklat samarbetet med flera föreningar.  

Opinionsbildning 
Tillsammans med Föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga i Åkersberga och 
Amnesty International (Grupp 172) protesterade SOL mot besluten i Danderyd och Täby att 
införa tiggeriförbud. Flera lokala föreningar i Nordost ställde sig bakom vårt upprop som var 
inspirerat av Amnesty kampanjen Också Människa. Vi hävdade att ”Människor i svåra 
situationer måste kunna få be en medmänniska om en solidarisk handling.” Följande artiklar 
ingick i den lokala debatten: 

200211 Mitt i Täby, SOL, En tiggare är också en människa 
200407 Mitt i Täby, SOL: Nej, tiggarna stör inte ordningen 
200505 Mitt i Täby, Kommunledningen i Täby (M): Tillåta misär är inte medmänskligt 
200526 Mitt i Täby, SOL:  Förbudets syfte: dölja fattigdom 
200616 Mitt i Täby, Odd Bolin: Får tiggare bo hos dig? 

Flera enskilda personer markerade stöd för våra debattinlägg, men tiggeriförbudet kvarstår i 
Danderyd och Täby och har under året utvidgats i Täby. Det handlade under 2019 om endast 
10 till 20 personer i vardera kommunen som ansågs utgöra ett problem. Det fanns emellertid 
inget konkret underlag till stöd för misstankarna att tiggare skulle ha ofredat 
kommuninvånare. Det fanns ingen saklig grund för att ändra på kommunernas lokala 
ordningsföreskrifter. De lagar och regler som tidigare fanns var fullt tillräckliga. Vi hävdade 
att även tiggande EU-migranter har mänskliga rättigheter som bör respekteras. 
Förhoppningsvis har våra protester, tillsammans med många andras protester, bidragit till 
att andra nordostkommuner avstått från att införa tiggeriförbud. 

I nästa steg utvidgades debatten till att handla om hemlöshet och bostadsbrist i vidare 
bemärkelse. SOL medverkade aktivt i den undersökning som organiserades av Amnesty 
International i syfte att få kunskap om vilket ansvar kommunerna tar för de hemlösa under 
Coronapandemin. Flera medlemmar hjälptes åt att inhämta uppgifter från Danderyd, Täby, 
Åkersberga och Vallentuna. Parallellt väckte lokala politiker frågan i respektive kommun. Det 
resulterade bland annat i interpellationssvar i Täby och Åkersberga. SOL och Amnesty 
International hänvisade till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (IKESKR). Enligt den har stat och kommun ett folkrättsligt ansvar att tillgodose 
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alla människors grundläggande behov av bostad, sjukvård, vatten och sanitet. Vi fick en 
artikel publicerad lokalt och en nationellt. 

200714 Mitt i Danderyd, SOL: Danderyd – inte särskilt bra att bo i för de utsatta.  
201124 Dagens Samhälle, SOL: Fem förslag för att minska hemlösheten i Sverige.  

Flera personer markerade stöd för våra debattinlägg, särskilt för våra fem förslag för att 
minska hemlösheten. SOL har medverkat till att frågan fått större uppmärksamhet. Men 
problemen med hemlöshet kvarstår. Kommunerna i nordost tycks inte ha något större 
intresse för de hemlösas problem.  

I slutet av året fick SOL information om att Täby kommun förberedde ett beslut att avskaffa 
sitt pris för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans. Priset har funnits sedan 
2009. Kommunens argument för att avskaffa priset var att man har fått alltför få lämpliga 
sökande. SOL protesterade i lokalpressen med argumentet: ”Priset bör ses som en signal om 
att kommunen erkänner vissa demokratiska värden som särskilt efterföljansvärda. Priset vill 
uppmuntra sådant ideellt och solidariskt arbete som varje samhälle är betjänt av.” 

201205 Mitt i Täby, SOL: Täby kommun borde inte avskaffa priset.  

Med en överväldigande majoritet beslutade Täby kommunfullmäktige att avskaffa priset och 
att istället inrätta priset ”Årets Täbybo” från och med 1 januari 2021. 

SOL har också deltagit i debatter på Facebooksidan "Tyck till om Täby".  SOL har vidare varit 
aktiv i opinionsbildningen genom att stödja kampanjer och uttalanden initierade av andra 
föreningar och grupper. Det har handlat om migrationspolitik, asylrätt, integration, 
mänskliga rättigheter, klimathotet, kärnvapenhotet och Israel-Palestina konflikten.  

Händelser 

Följande tablå ger en bild av föreningens övriga verksamhet. 

Datum Aktiviteter 

200215 Föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga i Åkersberga arrangerar 
tillsammans med andra lokala föreningar ett program i Åkersberga Folkets hus: 
Tuff väg till inkludering. Matts deltar och följer upp med en recension i Kyrkans 
tidning 20 mars av boken boken Darvishpour, M. & Månsson, N. (red.) (2019). 
Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter: integration, 
inkludering och jämställdhet. 

200217 Möte med Välkomstcenter i Danderyd. Marina deltar. 

200217  Röda Korset genomför ett program utifrån sin rapport Mitt liv räknas. Den 
humanitära situationen för ensamkommande unga. Marina deltar. 

200306 Demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm efter bred inbjudan från 
Feministiskt initiativ: Stå upp för asylrätten. Representanter för flera 
ungdomsorganisationer talar. SOL-medlemmar deltar.  
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200307 SOL:s årsmöte, 15 deltagare. I programmet medverkar Eva Lenke, Klimatsmart 
Vallentuna. I årsmöteshandlingarna ingår dokumentet Vägvisare till 
solidaritetsarbete i nordost med korta beskrivningar av 15 olika grupper. 

200312 SOL ställer sig bakom uppropet Solidaritetshandling för människor på flykt 
initierat av gruppen Tillsammans för Sverige. 

200401 Webinarium genomförs av Nordens Välfärdscenter, NVC, om en ny rapport på 
tema Ensamkommande barn och unga i Norden. SOL-medlemmar deltar. 

200416 Föreningen Demokrati utan gränser anordnar ett program Att vara 
världsmedborgare. Matts deltar. 

200428  Webinarium om Amnestys arbete för utsatta EU-medborgare. Malin och Matts 
deltar. 14 kommuner har beslutat om tiggeriförbud, 60 kommuner har avslagit 
förslag om tiggeriförbud. 

200428 SOL ställer sig bakom Amnestys upprop: Sverige måste skydda hemlösas 
rättigheter under Coronapandemin. 

200504 SOL yttrar sig över ett dokument med 28 förslag för en human asylpolitik 
utarbetat av Tro och Solidaritet. 

200519 Amnesty möte om kampanjen Också Människa! Matts, Malin, Gun Britt deltar. 

200526 SOL skriver under Rädda Barnens upprop för en human migrationslagstiftning: 
Skydda barn på flykt och försvara asylrätten! 

200603 Amnesty möte om kampanjen Också Människa! Matts, Malin, Gun Britt deltar 

200602  Den nya hemsidan introduceras, solidaritetnordost.se. Domän SolidaritetNordost. 

200630 I Sverige, EU och FN framförs starka protester mot Israels beslut att från och med 
1 juli 2020 annektera stora delar av Palestina (Västbanken). SOL kräver i ett 
uttalande att ockupationen och annekteringen ska fördömas.  

200630 SOL stödjer en kampanj som drivs av Läkare mot kärnvapen i samarbete med 
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet (IKFF) och Svenska FN-förbundet med krav på att regeringen ska 
ställa sig bakom det internationella förbudet mot kärnvapen.  

200609 Amnestymöte Också Människa! Redovisning av SOL:s kommunundersökning om 
hemlöshet i Coronatider 

200910 SOL ställer sig bakom skrivelser från Läkare utan gränser, Human Rights Watch, 
Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan och uppmanar 
regeringen ”att skyndsamt agera för att ge ett ansenligt antal föräldralösa barn 
och småbarnsfamiljer från flyktinglägret Moria skydd i Sverige”. Skriver till 
regeringen.  

200912 Matts medverkar med en föreläsning om Palestina vid årsmöte med Tro och 
Solidaritet, Stockholmsdistrikten, Marcus deltar som ordförande. 

201010 SOL stödjer kampanjen Det är dags att visa handlingskraft: ”Det behövs en 
lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter”. Bland 
initiativtagarna finns Forum CIV, Concord Sverige, Amnesty International, 

https://www.hrw.org/sv/about/get-local/sweden
https://www.amnesty.se/
https://www.raddabarnen.se/
https://www.rodakorset.se/
https://www.svenskakyrkan.se/
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Diakonia, Afrikagrupperna, act-Svenska Kyrkan, We effect, Fair Trade, UNICEF, 
Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, Promoting Responsible Business m fl. 
Sammanlagt 35 organisationer och 30 svenska företag. SOL Skriver till regeringen. 

201011 SOL markerar stöd för det upprop och medborgarförslag som utformats av 
nätverket Ett Hållbart Täby. 

201012  SOL markerar stöd för Palmecentrets uppmaning till regering och riksdag att 
ratificera FN:s kärnvapenförbud. Skriver till regeringen. 

201010 Gun-Britt deltar vid presentation av ett Kompetenscentrum som Täby kommun 
startat på K30. 

201021 Matts medverkar i ett program i ABF-huset, Stockholm: Palestinas befrielse – vad 
är möjligt?  

201103 Utrikespolitiska Institutet, seminarium: The International Law Perspective on the 
Israel-Palestine Conflict. Matts deltar.  

201105 Amnestymöte om Rätten till vård och rätten till boende. Matts och Gun-Britt 
deltar. 

201111 SOL skriver under Amnestys upprop till socialminister Lena Hallengren: ”Tillgång 
till vård är en mänsklig rättighet som ska gälla alla”. Uppropet stöttas av Läkare i 
Världen, RFSU, Vårdförbundet, Svenska läkaresällskapet, Sveriges stadsmissioner, 
Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet.  

201112 Sensus studieförbund arrangerar programmet Jordbruk som motstånd. Hanna 
Soldal berättar om sin tid som ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina under 
våren 2020. Matts deltar. 

201122 Zoom-möte på tema livsmedel ordnat av Klimatsmart Vallentuna. Ca 300 deltar, 
bland dem Ulf och Pär. 

201124 Program genomfört av Palestinagruppen: På Västbanken intet nytt? Att leva 
under långvarig ockupation. Matts deltar. 

201202 Överläggning om Olivskördkampanjen i Palestina. Peer review: Accompaniment 
and Solidarity in Times of Common Fragility.  Matts deltar. 

201130 SOL markerar stöd för Amnesty Internationals krav: Den nationella polisen i Chile 
måste utredas för människorättsövergrepp. 

201215 Styrelsen antar ett förslag på studiecirkelplan för genomförande under 2021: 
Tänk globalt, handla lokalt! I studiecirkeln ska SOL:s principprogram för solidaritet 
utvecklas.    

 Publikationen Vägvisare till solidaritetsarbete i nordost har under året 
kompletterats. Den innehåller korta beskrivningar av olika typer av 
solidaritetsarbetet i nordostkommunerna.  

 
Vid sista sammanträdet 2020 nåddes styrelsen av beskedet att 18 personer samma dag 
skulle utvisas till Afghanistan. Ett par dagar tidigare hade flygplatsen i Kabul bombats. Bland 
de som skulle utvisas fanns en ung person som bott, gått i gymnasium och fått vänner i 

https://www.amnesty.se/aktuellt/den-nationella-polisen-i-chile-maste-utredas-manniskorattsovergrepp/
https://www.amnesty.se/aktuellt/den-nationella-polisen-i-chile-maste-utredas-manniskorattsovergrepp/
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Åkersberga. Demonstranter var på plats vid förvaret i Märsta. Utvisningen avbröts denna 
gång med hänvisning till Covid 19. Vi nämner detta endast som ett exempel på hur 
nuvarande, tillfälliga, asyllagstiftning tillämpas. Unga människor som sökt asyl i Sverige, 
utvisas till ett av världens farligaste länder.  

I likhet med Svenska Kyrkan, Amnesty International, Rädda Barnen, Röda Korset och flera 
andra ideella organisationer har SOL protesterat mot de inskränkningar som regeringens 
migrationspolitiska utredning har föreslagit 2020.  Inskränkningarna handlar om 
tidsbegränsat uppehållstillstånd, möjlighet till familjeåterförening, barns rättigheter, en 
rättssäker asylprocess samt möjligheter att i slutändan erhålla permanenta 
uppehållstillstånd. Vi ansluter oss till den opinion som kräver att Sverige ska tillämpar en mer 
human flyktingpolitik. 
 
Utbyte av erfarenheter 
I Solidaritetsföreningens stadgar står att ”verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med 
lokala organisationer och grupper som har liknande syfte”. SOL har under året utökat sitt 
samarbete med flera föreningar och grupper både nationella och lokala. 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, deltagit i församlingsarbete och fört fram solidaritets- och 
integrationsfrågor kommunalpolitiskt. Enskilda medlemmar har fungerat som lots genom att 
hjälpa nyanlända med alla myndigheter, läkarbesök, skolor, bostad mm – en uppgift som 
kommunen borde ta ett större ansvar för. 

Föreningens medlemmar är engagerade på flera sätt i olika internationella frågor t ex i 
konflikterna i Mellanöstern, den militära kapprustningen och det växande hotet mot 
klimatet, naturen och mänsklighetens framtid. Det finns många olika sätt att praktisera 
solidaritet och SOL utgör därför ett viktigt forum för att utbyta erfarenheter om hur man ska 
förhålla sig till det som händer i världen. Oavsett vilka organisatoriska former som utvecklas 
framöver behövs ett starkt och brett engagemang bland många människor och föreningar 
om man ska kunna påverka politiken lokalt, nationellt och internationellt i solidarisk riktning.  

Ekonomi 

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och gåvor för att finansiera särskilda 
program. Kostnaderna är främst knutna till genomförda möten. Solidaritetsföreningen hade 
vid årets slut 27 medlemmar varav 3 med reducerad avgift. Ekonomin framgår av bilaga 1. 

Slutord  

Solidaritetsföreningens långsiktiga vision är att 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 
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vara en motkraft till "satsa-på-dig-självkulturen" och den främlingsfientlighet som brett ut 
sig i nordostkommunerna, i Sverige och i resten av världen. Med en solidaritetsförening vill vi 
visa vad det innebär att möta världen som världsmedborgare.  

Solidaritetsföreningen vill samarbeta med alla goda krafter oavsett partipolitisk eller religiös 
hemvist. Föreningen har åstadkommit en hel del på kort tid. Styrelsen är därför hoppfull 
inför det kommande verksamhetsåret och hoppas att många fler människor framöver väljer 
att bli medlemmar i Solidaritetsföreningen.  

Täby 20 januari 2021 
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