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Verksamhetsberättelse för Solidaritetsföreningen i Nordost 2021  

Inledning 

Solidaritetsföreningen bildades 2017 av deltagare i studiecirkeln ”Vad 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 dvs. Danderyd, 
Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje. 

Styrelse 

Styrelsen har under 2021 bestått av Matts Mattsson (ordf) Täby, Anita Börlin (sekr) 
Täby, Ulf Sellgren (kassör) Vallentuna, Marina A Davidsdotter, Danderyd, Gun-Britt 
Wattenström, Täby, Göran Sallnäs, Österåker och Britt-Mari Bardon, Norrtälje. 
Suppleanter har varit Janne Boman, Täby, Meit Krakau, Danderyd och Amir Yasinzada, 
Stockholm. 

Ulf Sellgren har ansvarat för mediagruppen i vilken även Marina A Davidsdotter ingått. 
Styrelsen har haft 14 styrelsemöten. Till styrelsemöten har Robert Bereza, Amnesty 
grupp 172, adjungerats. Revisorer har varit Marcus Granström och Malin Diallo. 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning. 

Årsmötet  

Årsmötet i mars 2021 genomfördes digitalt. Ulf Sellgren presenterade styrelsens förslag 
till principprogram för solidaritet med fokus på fyra områden: (1) en solidarisk 
flyktingpolitik (2) solidaritet med utsatta i Sverige (3) internationell solidaritet samt (4) 
fredsarbete, miljön och klimatet. Matts Mattsson presenterade studieplanen för en 
studiecirkel Tänk globalt, handla lokalt utformad för att engagera fler deltagare i 
diskussionen av principprogrammet. 

Årsmötet antog styrelsens förslag till stadgeändring angående medlemskap:  

Föreningen har endast individuella medlemmar. Den medlem som uppenbart bryter mot 
föreningens syfte kan uteslutas efter styrelsens prövning och beslut. En förening kan vara 
stödmedlem utan rösträtt.  

För att bli giltigt behöver samma stadgeändringsförslag beslutas av ytterligare en 
stämma.  

Årsmötet antog vidare styrelsens förslag till verksamhetsplan. Den innehöll bland annat 
följande ambitioner:  
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A. Föreningssamarbete  
att utveckla samarbetet med föreningar, organisationer, nätverk, grupper och 
personer som har liknande intresse som Solidaritetsföreningen. 

att fortsätta det arbete som påbörjats med publikationen Vägvisare till 
solidaritetsarbete i nordost.  

B. Möten, studier, principprogram 
att genom studiecirkeln Tänk globalt, handla lokalt utveckla principprogrammet för 
solidaritet. 

C. Medlemmar, opinionsbildning, sociala medier  
att kartlägga och motverka hemlösheten i nordostkommunerna 
att delta i kampanjer för att stoppa utvisningarna av ensamkommande flyktingar.  
att fortsätta opinionsbildningen mot ”tiggeriförbud” (se SOL:s upprop 2019).  
att utforma informationsmaterial om föreningen  
att försöka få större genomslag i massmedia och sociala medier. 

Verksamheten 

Förutsättningarna för verksamheten har även detta år präglats av Coronapandemin. 
Alla styrelsemöten utom decembermötet har genomförts digitalt. Möjligheterna att 
utveckla samarbete med andra föreningar har varit begränsade. De flesta möten och 
program har genomförts via Zoom. Informationsarbetet har utvecklats och SOL har 
blivit mer synlig på Facebook och på den egna hemsidan. Medlemmarna har 
regelbundet fått information från styrelsen per mail. SOL har inköpt två ”rollups” och 
en ”beachflag” för att synas bättre vid offentliga arrangemang. 

Arbetet med principprogrammet för solidaritet har haft hög prioritet. Programmet har 
fungerat som underlag i den studiecirkel som genomförts under året i samarbete med 
Föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga och ABF.  

Styrelsen har medverkat i samhällsdebatt och opinionsbildning med fokus på bostad 
som en mänsklig rättighet, en human flyktingpolitik, Palestinafrågan och kärnvapen-
kapprustningen. Tillsammans med Amnesty International och Föreningen Folkbildning 
för Frihet - Eduardo Madariaga i Åkersberga har SOL följt upp Amnesty kampanjen 
Också Människa. SOL har protesterat mot kommunala tiggeriförbud.  

Flera av SOL:s medlemmar är aktiva också i Amnestygrupp 172 som under året haft sex 
möten. I början av året fick vi information om att Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna (European Court of Human Rights) beslutat att bötfälla staten Schweiz 
för att ha hindrat en kvinna från att försöka försörja sig genom att tigga på en offentlig 
plats.  

Följande tablå ger en bild av föreningens engagemang och verksamhet. 
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Datum Aktiviteter 

210122 SOL ställer sig bakom kravet ”Flyktingamnesti för de ensamkommande” 
utformat av nätverket Håll ihop Sverige  

210127 Skrivelse till utrikesminister Ann Linde: ”Palestinierna måste få tillgång till 
COVID-19 vaccin!” 

210128 Skrivelse till regeringen: ”Dags för ett svenskt kärnvapenförbud!”  

210201 Skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av Europa-
domstolens dom i januari 2021. En ung kvinna från Rumänien, Ms Lăcătuş, fick 
rätt i Europadomstolen mot staten Schweiz som hindrat henne från att tigga 
på offentliga platser, utfärdat böter som hon inte kunde betala och därför 
fängslat henne. I domen konstateras att Schweiz brutit mot 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Schweiz dömdes till böter. 
Domslutet innebär att de svenska kommuner som infört tiggeriförbud kan 
tvingas tänka om, förutsatt att någon väcker åtal. 

210306 SOL:s årsmöte, 9 deltagare, 2 inbjudna gäster Tomas Tysén, Frivilliga 
Familjehem och Robert Bereza, Amnesty International grupp 172.  

210309 Skrivelse till kommunstyrelsen i Täby ”SFI bör bedrivas i Täby!” Skrivelsen 
lämnades också till lokaltidningen MittiTaby för publicering (utan resultat). 
Bakgrunden är att utbildningsföretaget Eductus med kort varsel sa upp avtalet 
med kommunen varvid 200 SFI-elever drabbades. Många elever och lärare 
reagerade och frågan uppmärksammandes av andra massmedia. 

210315 Studiecirkelsammankomst (1) En solidarisk flyktingpolitik. I programmet 
medverkade bl a Kajsa Marsk Rives, En Utsträckt Hand, Ingegerd Blomberg 
Nilsson, Medpratare i SFI och Göran Sallnäs, Föreningen Folkbildning för Frihet 
-Eduardo Madariaga.  

210322 SOL sände en sympatiyttring till Daniel Berner, pastor och ordförande för 
integrationsföreningen Kvar i Vetlanda. Han utsattes för grova hot efter att ha 
uttalat stöd till de afghaner i Vetlanda som kände oro för att sammankopplas 
med gärningsmannen till ett våldsdåd. Berner och hans familj fick polisskydd.  

210325 I ett webbinarium organiserat av Ett hållbart Täby berättade Ingrid 
Hägermark, förbundschef för Mälarens vattenvårdsförbund, om hur Mälaren 
som dricksvattentäkt påverkas av klimatförändringarna. Matts deltog. 

210406 Ambassadörer" för "Håll ihop Sverige" överlämnade 16 000 namnunder-
skrifter till Sveriges riksdag med krav på amnesti för alla Sveriges 
ensamkommande ungdomar. 

210415 Studiecirkelsammankomst (2) Solidaritet med utsatta i Sverige. I programmet 
medverkade bl a Lennart Krantz, Täby kompetenscenter och Robert Bereza, 
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Amnesty International, Grupp 172. 

210421 Webbinarium ”Kamp mot apartheid? Vad säger vi i Sverige om situationen i 
Palestina och Israel?" Medverkande: Dror Feiler, Judar för Israelisk-Palestinsk 
fred, Pål Wrange, professor i folkrätt, Anders Persson, statsvetare och 
Mellanösternexpert, Anna Karin Hammar, Kairos Palestine Sweden. Matts 
deltog. 

210423 Skrivelse till utrikesminister Ann Linde: Protestera mot Israels konfiskering av 
palestinska hem i Östra Jerusalem!  

210503 SOL protesterade i december 2020 genom en insändare i lokaltidningen mot 
att Täby kommun ville avskaffa priset för insatser mot främlingsfientlighet, 
rasism och intolerans. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2021 om 
regler för det nya priset ”Årets Täbybo”. Det nya priset vägleds av principen 
”Täby först!” - vilket är något helt annat än ett pris för insatser mot 
diskriminering.  

210510 Studiecirkelsammankomst (3) Internationell solidaritet. I programmet 
medverkade bl a Göran Sallnäs, Föreningen Folkbildning för Frihet -Eduardo 
Madariaga, Agneta Pleijel, författare, Anna Ek, Svenska Afghanistan-
kommittén och Rodolfo Magne från Latinamerikagrupperna. 

210519 Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning arrangerade ett webbinarium 
”Över 50 år med förväntningar på nedrustning av kärnvapen!” Medverkande: 
Ann-Sofie Nilsson, Sveriges nedrustningsambassadör, Anna Sundström, Olof 
Palmes internationella center, Linda Borgheden, Svenska Röda Korset, Thomas 
Jonter, Stockholms universitet. Moderator Gabriella Irsten, Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred & Frihet, IKFF. Meit och Matts deltog. 

210611 SOL uppvaktade Jawad Nozari och Amir Yasinzada med blommor vid firandet 
av att de tagit studenten.  Både Jawad och Amir var med och bildade 
Solidaritetsföreningen 2017. 

210622 Concord lanserade civilsamhällets spotlight-rapport 2021. Granskning av 
Sveriges genomförande av Agenda 2030 ur ett globalt perspektiv. Marina 
deltog. 

210622 Riksdagen beslutade om en ny migrationspolitik (prop 2020/21:191). SOL har 
tillsammans med Amnesty International och flera andra ideella organisationer 
protesterat mot de inhumana inslagen i politiken. 

210828 Medlemsfest i Åkerbyparken, Täby under parollen Tänk globalt - Handla 
lokalt! Ca 25 personer deltog trots dåligt väder. I programmet medverkade 
flera styrelseledamöter samt författaren Stefan Strömberg. Musik och sång av 
Lasse Gottfriedz. Programmet avslutades med en ljusmanifestation för att visa 
vår oro över talibanernas maktövertagande och utvecklingen i Afghanistan. 
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ABF och Föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga var 
medarrangörer.  

210831 Webbinarium arrangerat av Kumi Now på temat ”Art as Resistance”. Kumi 
Now är en ekumenisk organisation som varje vecka förmedlar erfarenheter 
från Israel och Palestina. Denna gång ett projekt från Bethlehem baserat på 
graffiti av konstnären Banksy på separationsmuren. Matts deltog. 

210910 Webbinarium. Läkare mot Kärnvapen firade 40 år och delade ut 2021 års anti-
atombombsdiplom till Margot Wallström. Meit och Matts deltog. 

210911 Vi minns Chilekuppen 1973. Anna Lindh mördas 2003, Terrorattacken i USA 
2001, USA lämnar Afghanistan 2021. 

210914 Digitalt program organiserat av Arenagruppen ”Är Sverige fortfarande ett 
välfärdssamhälle?” Medverkande: Joakim Palme, Uppsala universitet, Irene 
Wennemo, Statens Medlingsinstitut, Lisa Pelling, Arena Idé.  Matts deltog. 

210923 Nätverket för kärnvapennedrustning arrangerade ett webbinarium. 
”Klimatkrisen och kärnvapenhotet - hur ser ungdomen på de två 
ödesfrågorna?” En ungdomspanel diskuterade. Meit och Matts deltog. 

210924 Global klimatstrejk i Täby, Vallentuna, Österåker, Norrtälje initierad av Fridays 
for Future. Nätverket Ett Hållbart Täby genomförde en manifestation framför 
kommunhuset i Täby och några av SOL:s medlemmar deltog.  

211019 Palmecentrets webbinarium: ”Det behövs en gemensam agenda för fred och 
klimat.” Medverkande: Ulrich Eberle, International Crisis Group. Kumi Naidoo, 
Global ambassador, Africans Rising for Justice, Peace and Dignity. Margot 
Wallström, ordförande i panelen för SIPRI -initiativet ”Environment of peace”. 
Moderator Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center. Matts 
deltog. 

211028 SOL och Föreningen Folkbildning för Frihet - Eduardo Madariaga hörsammade 
ett upprop från Frivilliga Familjehem i Österåker om stöd till de fem ungdomar 
i kommunen som med kort varsel riskerade att bli hemlösa. Penninginsamling, 
opinionsbildning och juridik. Förberedelse av en aktion. 

211101 Studiecirkelsammankomst (4) Kärnvapenhot och fredsarbete. I programmet 
medverkade Meit Krakau och Matts Mattsson.  

211108  Israel och Palestina - stillestånd i långvarig konflikt. Program arrangerat av ABF 
och Palmecentret. Medverkande:  Thomas Hammarberg, riksdagsledamot, 
Evin Incir, vice ordförande i EU-parlamentets delegation för förbindelserna 
med Palestina, Magnus Hellgren, utrikesdepartementet, chef för 
Mellanöstern- och Nordafrikaenheten, Mena, Hans Josefsson, tidigare 
förbundssekreterare i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Matts deltog. 
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211111 Möte med Välkomstcenter i Danderyd. Marina deltog. 

211114 Skrivelse till utrikesminister Ann Linde med uppmaningen att regeringen ska 
protestera mot den israeliske försvarsministerns terroristklassificering av sex 
palestinska organisationer som länge arbetat för mänskliga rättigheter.  

211116 Palmecentret ”Studio Solidaritet: Civilsamhället under attack” ett program 
baserat på den nya rapporten Frihet i fara: Civilsamhället under attack. 
Medverkande journalisten Mats Wingborg och Palmecentrets 
generalsekreterare Anna Sundström. Matts deltog. 

211124 Per Weding, kommunens enhetschef, föreläste om arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor på ett möte på K30 arrangerat av SPF, Seniorerna. Gun-Britt 
deltog. 

211201 Program ”Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt?” Stadsmissionen 
presenterade sin rapport Hemlös 2021. Marina, Matts och Janne deltog. 

211202-
04 

SOL påbörjar en enkätundersökning om hemlöshet. Skrivelser till 
kommunerna Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje. 

211210 SOL uppvaktade Birgit Sandgren som fyllt 95 år. Birgit var med och startade 
Solidaritetsföreningen i Täby på 1980-talet, var aktiv i Afrikagruppen i Täby 
och även i Kvinnojouren och Täby socialdemokratiska förening. Hon fick en 
blomma och en födelsedagssång. 

 
I december nåddes styrelsen av beskedet att det tillfälligt löst sig för de fem personer i 
Åkersberga som riskerade att bli hemlösa. Förhoppningen är att Österåker kommun tar 
sitt lagstadgade ansvar för deras rätt till bostad. 

I likhet med Svenska Kyrkan, Amnesty International, Rädda Barnen, Röda Korset och 
flera andra ideella organisationer och nätverk har SOL under året protesterat mot de 
inskränkningar som regeringens migrationspolitiska proposition innehöll.  
Inskränkningarna handlar om tidsbegränsat uppehållstillstånd, möjlighet till 
familjeåterförening, barns rättigheter, en rättssäker asylprocess samt möjligheter att i 
slutändan erhålla permanenta uppehållstillstånd. SOL ansluter sig 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”. Så har skett under året 
2021. Här bör nämnas att enskilda medlemmar i föreningen är aktiva i olika funktioner 
till exempel som god man för ensamkommande flyktingar, genom att upplåta bostad åt 
flyktingar, fungera som familjehem, utgöra stöd för enskilda asylsökande, medverka i 
prata-svenska café, delta i församlingsarbete och föra fram solidaritets- och 
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integrationsfrågor kommunalpolitiskt. Enskilda medlemmar har varit aktiva som 
politiskt förtroendevalda i nordostkommuner och i Region Stockholm vilket bidragit till 
värdefullt erfarenhetsutbytet.  

SOL:s medlemmar är engagerade 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 erfarenhetsutbyte. En 
återkommande fråga är 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 om man ska kunna påverka politiken i en 
solidarisk riktning.  

Ekonomi 

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och bidrag för att finansiera särskilda 
program. Kostnaderna 2021 är främst knutna till det offentliga mötet i Täby i augusti. 
SOL sökte och erhöll ekonomiskt stöd från tre lokala partiföreningar: Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. SOL hade vid årets slut 31 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 välja att engagera sig solidariskt för en bättre framtid. Det ska 
finnas människor, erfarenheter och föreningar som de kan ta stöd av. Det behövs fler 
vuxna som engagerar sig och som kan vara föredömen. SOL vill vara en motkraft till 
"satsa-på-dig-självkulturen" och den främlingsfientlighet som brett ut sig i Sverige och i 
resten av världen. SOL vill samarbeta med alla goda krafter oavsett partipolitisk eller 
religiös hemvist. SOL vill förmedla hopp, insikt och kunskap i en tid som präglas av 
ovisshet och oro med tanke på klimatförändringar, pandemier, ökad ojämlikhet i 
samhället och ifrågasättande av demokratiska värderingar. En viktig uppgift är att 
lyssna in, kritiskt värdera och förmedla information om dessa förhållanden ur ett 
solidariskt perspektiv. 

Täby 17 januari 2022 
 
Matts Mattsson (ordf) 

  
Anita Börlin (sekr) 

  
Ulf Sellgren (kassör) 

 
Marina A Davidsdotter 

 
Göran Sallnäs 

 
Gun-Britt Wattenström  

 
Britt-Mari Bardon 
 

 
Meit Krakau (suppl) 

 
Janne Boman (suppl) 

Amirkhan Yasinzada (suppl)   
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Bilaga 1 
 
Ekonomisk redovisning för Solidaritetsföreningen 2021 
 

     
Ingående saldo   12 075,55    
     
Intäkter under 2021   Kostnader 2021  
Medlemsavgifter     
Bidrag, gåvor   

   4 780,00 
   4 400,00 
       

 Informationsmaterial                    3 902,00  
Lokal- och möteskostnader          3 529,00 
Bankkostnader                                  750,00             
Övrigt                                                  509,70 
 

 
 
 

    9 180,00                                                            8 690,70  
   Årets överskott 

Intäkter           9 180,00  
Kostnader       8 690,70 
Överskott                         489,30 

 

 

   Utgående saldo                                         12 564,85 
     

 
Kommentarer 
En del medlemsavgifter som inbetalades i slutet av 2020 avsåg 2021 och en del 
medlemsavgifter som inbetalades i slutet av 2021 avser 2022. Inga periodiseringar har 
emellertid gjorts i redovisningen. Den största kostnaden under året, det offentliga 
mötet i Åkerbyparken i augusti, Tänk globalt - Handla lokalt, finansierades med bidrag 
från de lokala partiföreningarna i Täby: Socialdemokraterna (2 000), Vänsterpartiet 
(1000) och Miljöpartiet (1000). Utan detta ekonomiska stöd hade det varit svårt att 
genomföra mötet. 
 
För styrelsen 2022-01-18 
 
Matts Mattsson                              Ulf Sellgren  
Ordförande              Kassör 

 


