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2018 har varit ett år 
där rutiner och 
stabilitet skapats 
och med få men 
viktiga 
förändringar. 
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FÖRORD

Detta arbete bedrivs på ett systematiskt och målinriktad arbete utifrån den egna framtagna 
Somaya-modellen i vår stödverksamhet. Arbetet har sedan utvecklats genom åren och för 
att ge en trygghet att med stöd kunna gå vidare med livet, så har Somaya Center byggts 
upp. Detta ger kvinnorna och barnen utökade möjligheter att i sin egen takt och under 
säkra och trygga förhållanden kunna få samhällsinformation. Det är också oerhört viktig 
verksamhet för att det ger möjlighet till nätverksbyggande för att forma ett självständigt liv. 

Det som vi också kan vara stolta över är att barnen alltid får ta plats i Somayas verksam-
het. Vår barnverksamhet Emans hjärta arbetar målinriktat både genom att skapa rutiner, 
stabilisera verksamheten, samtidigt som verksamheten utvecklas. Det är också så viktigt att 
förmedla detta till världen utanför Somaya för att kunna ge stöd och kunskapsspridning 
om och för barn som lever med våldet i sin vardag. Detta har vi kunnat göra med boken oc 
filmen ”Min röst” ett arbete som kommer att gå vidare.

Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt och en förutsättning för att vi ska kunna nå vår 
vision. Det är därför vi har hela tiden utvecklar och utökar vår kunskapsspridning. Somayas 
kunskap är efterfrågad. Utöver att medverka på seminarier, föreläsningar och i media, så 
väl social media som TV, radio och i papperstidningar så har vi nu också vår egen podd. 
Till det förebyggande arbetet kan vi naturligtvis även räkna vår stödtelefon, som ger de som 
söker oss både kunskap, stöd och råd både för egen del eller för att kunna ge stöd och hjälp 
åt kvinnor och barn som behöver detta.

För att kunna åstadkomma allt detta som ni kan läsa om i vår verksamhetsberättelse så vill 
jag här rikta ett stort tack först och främst till vår fantastiska personal. Ni gör genom ert 
arbete och engagemang skillnad för så många. Det är också nödvändigt för Somaya att det 
finns många som ställer upp med frivilliga insatser, till alla er – tack. Vi kan bli ännu fler så 
berätta gärna för fler om vår livsviktiga verksamhet, Somaya  Kvinno- och Tjejjour som vi 
är så stolta över..

Som ni kan läsa här i verksamhetsberättelsen så har 
Somaya Kvinno- och Tjejjour både en bredd och ett 
djup i verksamheten. Visionen med vårt arbete är 
en jämlik och jämställd värld, fri från våld och för-
tryck. Målet med att stärka kvinnorna är att få ett 
självständigt liv, fritt från våld och förtryck. 

ordförande har ordet

Carina Ohlsson
Ordförande
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De följer med som eskort till olika myn-
digheter såsom Skatteverket, arbetsför-
medlingen och sjukvården.  De finns med 
som stöd under polisförhör, möten med     
socialtjänsten och med målsägandebiträden. 

I de fall där polisanmälan inte redan har 
gjorts kan kontaktpersonerna hjälpa kvin-
norna att polisanmäla brott, ansöka om 
målsägandebiträde och följa rättsproces-
sen. I många fall handlar det också om att 
informera och hjälpa till vid ansökan om 
äktenskapsskillnad, vårdnad och umgänge. 
Kontaktpersonerna håller i husmöten samt 
regelbundna stödsamtal.

Kontaktpersonerna ser även till att barnen får 
förskoleplats och skolgång.  Vid behov och 
önskemål kan Trappansamtal ordnas samt 
kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin 
tas.

Kontaktpersonerna jobbar idag med att hjälpa 
och stötta kvinnorna och barnen i en myriad av 
olika ärenden. Kontaktpersonerna jobbar utifrån 
Somaya-modellen som inkluderar följande: säker-
het, identitet, stöd/hälsa, ekonomi samt rättshjälp. 

Visionen med vårt arbete är en jäm-
lik och jämställd värld, fri från våld 
och förtryck. Målet med att stärka 
kvinnorna är att få ett självständigt 
liv, fritt från våld och förtryck.

Stödverksamheten
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Kärnan i Somaya 

Kvinno- och Tjejjour 

är stödverksamheten 

och de skyddade 

boendena. Sedan 

hösten 2018 har 

Somaya fem lägen-

heter med plats för 

upp till 14 kvinnor och 

medföljande barn. 

Antal boendedygn har minskat jämfört 
med tidigare år och en av orsakerna har 
varit att det under 2018 var ett flertal 
placeringar som av säkerhetsskäl blev 
kortvariga. Vi fick sammanlagt 42 för-
frågningar för placering. Förfrågningar 
leder inte alltid till placeringar där den 
största anledningen till nekad placering 
är av säkerhetsskäl. Den näst vanligaste 
orsaken är att socialtjänsten valde annat 
alternativ t.ex. kvinnan behövde stöd 
dygnet runt eller att kvinnan inte ville bo 
på skyddat boende/hittade egen lösning.

Antal boende 2012- 2018

Stödverksamheten 
Statistik
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Somayas telefonjour är en nationell 

stödlinje som är öppen måndag-fredag 

9:00-16:00. Telefonlinjen är gratis och är 

till för alla som behöver råd, information 

och stöd kring frågor som handlar om 

våld i nära relationer. Vi har möjlighet 

att erbjuda samtal på flera olika språk. 

I de fall där stödsökande själva inte kan 

eller behöver extra stöd, kan vi vara 

behjälpliga med kontakten till polis och 

socialtjänst.

Telefonjouren 020-81 82 83

Alldeles för ofta ringer kvinnorna och berättar att 
det inte erbjudits något stöd alls från kommunen. 
Konsekvensen av avsaknaden av att erbjuda stöd 
och skydd leder till att kvinnor ofta återvänder till 
våldsförövare.
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Under hösten 2018 har vi varit i kontakt med 
flera jurister och kommer att påbörja ett tätare 
samarbete med dem för att kunna erbjuda fler 
stödsökande råd och information i juridiska frågor 
och ärenden.

Under 2018 har vi tagit emot återkommande samtal från olika 
kvinnor som upplevt våld i hemmet av närstående där de varit 
i kontakt med socialtjänst och/eller polisen på grund av våldet, 
men ändå inte fått komma till en kvinnojour. Dessvärre ser vi en 
växande ”trend” där kvinnor erbjuds ett tillfälligt boende i form av 
vandrarhem eller hotellhem. 

Till Somaya ringer kvinnorna för att få stödsamtal och berätta om 
sin utsatthet. Vi på Somaya lyfter kvinnors behov i olika forum då 
en kvinna som lever i en våldsam relation alltid har rätt till skydd 
och stöd enligt socialtjänstlagen. Ibland sägs kvinnorna erbjudas 
stöd utöver boendet som ofta är tillgängligt för förövaren och utan 
någon säkerhetsåtgärd. Men alldeles för ofta ringer kvinnorna och 
berättar att det inte erbjudits något stöd alls från kommunen. 
Konsekvensen av avsaknaden av att erbjuda stöd och skydd leder 
till att kvinnor ofta återvänder till våldsförövare. Det är ett liv i 
ovisshet som många gånger leder till att den våldsutsatta hellre 
återvänder då det blir för svårt att stå emot press från våldsförövare, 
omgivningen och i vissa fall av myndigheter som är oförmögna 
att se sammanhanget för hur våldets mekanismer fungerar och 
påverkar individer.

Myndighetspersoner kan kontakta oss 
på vår kanslitelefon 08-760 96 11 för 
konsultation och placeringsfrågor. 
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VÅLD I NÄRA
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HRVoF

ANNAT

BOSTADSFRÅGOR

ÄKTENSKAPSSKILLNAD/
VÅRDNADSTVISTFRÅGOR

MIGRATIONSFRÅGOR

BARNMISSHANDEL/
INCEST
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Jouren - alla ärenden 2018
Diagram 1

Antal ärenden: 339
Variabel: Frågeställning

Diagrammet visar att de flesta samtal handlar om våld i nära 
relation följt av frågor gällande hedersrelaterat våld och för-
tyck. Vi kan även se att det inkommer andra typer av frågor 
såsom bostadsfrågor, migrationsfrågor, barnmisshandel/
incest etc. Andra instanser som exempelvis Kvinnofridslin-
jen hänvisar personer till oss om de behöver stöd på annat 
språk än svenska.

Somaya Kvinno- och Tjejjour hanterar mellan 3000 och 5000 samtal 
per år, och hundratals ärenden via stödlinjen. Under 2018 hanterade 
vi 339 ärenden. Graferna visar vad och vilka ärendena handlade om.

Telefonjouren statistik
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VEM HANDLAR ÄRENDET OM?

VAR I LANDET KOMMER SAMTALET IFRÅN?

Av de 339 registrerade 
ärendena kan vi se att 52% 
har handlat om kvinnor 
med barn. Under 2018 fick 
vi även flera förfrågningar 
om skyddat boende för 
män/unga killar.

De flesta kontaktsökande 
bor eller vistas i Stockholm. 
Tittar man på statistik från 
tidigare år, kan man se att 
resultaten är detsamma, de 
flesta ärenden via telefon-
linjerna/email kommer från 
Stockholm.

Diagram 2

Antal ärenden: 339
Variabel: Angående

Diagram 3

Antal ärenden: 339
Variabel: Kommun

Vi på Somaya lyfter kvinnors behov i olika forum då 
en kvinna som lever i en våldsam relation alltid har 
rätt till skydd och stöd enligt socialtjänstlagen. 
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Somaya Center har under 2018 fortsatt 

att vara en trygg mötesplats för 

kvinnor och barn. Centret har fortsatt 

erbjuda relevanta aktiviteter som 

syftar till att erbjuda information som 

stärker kvinnorna att aktivt göra val 

där de blir självständiga. Fokus har 

varit på det som kvinnorna behövt 

mest; samhällsinformation, praktisk 

hjälp, svenskundervisning, juridisk 

rådgivning, gruppsamtal om våldet, 

studie– och yrkesvägledning, samt 

hjälp med att skriva CV, personligt 

brev och att söka bostad.
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Som vanligt så har Somaya 
Center varit mötesplatsen för 
alla våra boende och tidigare 
boenden där gemenskap och 
systerskap finns. Kvinnorna har 
fått stöd av personalen och kvin-
norna har fortsatt ”skicka vidare” 
genom att stötta varandra. 
Centret fortsätter att satsa på 
aktiviteter som stärker banden 
och relationerna genom att ex-
empelvis laga mat tillsammans 
eller att hålla mammagrupper 
där kvinnorna fått diskutera hur 
det kan vara att vara mamma 
och vilka svårigheter man kan 
stöta på i vardagen.

Vi har under året fortsatt fira 
tillsammans och firat olika 
högtider och födelsedagar 
för de boende. Under skollov 
har vi arrangerat utflykter och 
aktiviteter som är anpassade 
efter barnen och ungdomarna 
hos oss. Nytt tillskott i centret 
för barn och ungdomar har 
varit tv-rummet.
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Under året har vi 
tagit emot totalt 
13 barn i den 
pedagogiska        
omsorgen.



Pecs bilder - Picture Exchange
Communication System
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Tillsammans har vi skapat ett förhållningssätt 
kring arbetet med barnen där vi ser många 
likheter kring trauma och autism. Vi har 
aktivt arbetat med materialet Pecs bilder – 
bilder som stöd för kommunikation, främst 
för våra autistiska barn men också som stöd 

I januari fick Emans hjärta en ny pedagog som kom in med spetskom-
petensen kring barn med olika funktionsnedsättningar bl.a. autism.

Emans Hjärta 2018

för de barn som lär sig svenska. Vi har haft 
ett nära samarbete med en logoped och 
genom henne fått nytt spännande material, 
bl.a. olika memory som vi har nytta av till 
alla barn.
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Vi har skapat en inbjudande 
läshörna där vårt mål är att 
barnen minst en gång per dag 
ska få en lugn och avkopplande 
stund och komma ner i varv och 
samtidigt få läsa en bok tillsam-
mans med en pedagog. Detta 
för att främja barnens språk och 
väcka intresse för läsande och 
skrivande, samt öka fantasin. Vi 
har redan fått positiv feedback 
på detta, bl.a. att barnen själva 
söker sig till läshörnan för att 
läsa eller komma ner i varv.
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Somaya fick genom Unizon besök av Char-
lotte Eklund Rimsten, utredningssekreterare 
vid Regeringskansliet. Hon arbetar fram ett 
lagförslag i utredningen för ”skydd för barn 
som bevittnar våld eller andra brottsliga 
handlingar och ansvar för uppmaning att 
begå självmord”. Vi lämnade input kring hur 
barnen har det idag på jourerna, vilket stöd 
de får från socialtjänsten eller rent juridiskt. 
Vi diskuterade problematiken kring att barn 
inte får en egen placering, att de inte räknas 
som egna brottsoffer.

Somaya har 
deltagit i Uni-
zons barnnät-
verk som sam-

lar 20 jourer i landet och som har utvecklats 
under 2018. Vi ses ca 4 gånger per år och 
diskuterar det aktuella läget på jourerna och 
i landet. Vi lämnar våra åsikter, fakta och 
kunskap till olika projekt som pågår, både 
internt i jour arbetet men också mot exem-
pelvis olika politiker och debatter som pågår 
i landet.

Vi har sett en ökad väntetid för skolplats för barnen med skyddade 
personuppgifter och främst för barn som bott i Sverige kortare tid än 
fyra år. På Emans hjärta har barn i förskoleålder tidigare varit i fokus 
men i och med detta har vi utvecklat ett arbetssätt tillsammans med 
Somaya Center där alla barn är inkluderade och får sina utvecklings-
behov tillgodosedda.
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Under 2018 har intresset för våra föreläsningar 
om hedersrelaterat våld och förtryck varit 
fortsatt högt. Vi är ute och föreläser och blir 
efterfrågade av flera aktörer, främst andra 
kvinnojourer som vill bli mer insatta i vår 
särskilda kompetens, men även andra 
professioner som jobbar med vår grupp av 
våldsutsatta kvinnor och barn. Det kan röra 
sig om folkhögskolor, tingsrätten, Arbets-
marknadsförvaltningen, Socialtjänst m.fl. 

Det förebyggande arbetet 
Kunskapsspridning  
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Stoltast har vi varit över att få utbilda 
“Stadsdelsmammor” som jobbar direkt 
med kvinnor ute i de olika stadsdelarna 
och ibland stöter på kvinnor som lever 
i våldsutsatthet. Stadsdelsmammorna 
har vid två tillfällen utbildats av oss i 
hur våldets mekanismer ser ut och 
hur de konkret kan stötta kvinnorna 
de möter. Detta är ett mycket viktigt 
arbete av en grupp högt engagerade 
kvinnor som kommer att bidra till att 
fler kvinnor kan få hjälp! Det är även 
väldigt vanligt att SFI skolor vill att vi 
åker ut och träffar elever och berättar 
om vårt arbete men även informerar 
om vilka rättigheter man har när man 
är utsatt för våld i nära relation.

Vi har varit med i flera paneldebat-
ter där vi bjudits in som experter 
för att representera den målgrupp 
vi jobbar med. Det är ett sätt för oss 
att lyfta fram alla röster och viljor vi 
hör från de vi jobbar med. Det är 
många av dessa kvinnors historier 
som annars inte hörs någon annan-
stans om inte vi gör detta viktiga 
arbete.

Heldagsutbildning för Stads-
delsmammorna i Stockholms 
stad, där de lärt sig mer om 
bland annat våld i nära relation, 
barns särskilda utsatta situa-
tion  och hedersrelaterat våld 
och förtryck.
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2018 var även ett år med en uppsjö 
av studiebesök av myndigheter 
och andra kvinnojourer. Att träffas 
och berätta om vår verksamhet 
och visa utvecklingen för vår 
verksamhet inger hopp. Vi får ofta 
positiv bekräftelse på att vi byggt 
en verksamhet som har ett hel-
hetstänk och som upplevs som en 
plats med mycket omtanke för vår 
målgrupp

Regeringskansliet har vid två tillfällen under 
våren bjudit in oss för samråd och sakråd 
gällande frågan “värderingar & normer”, och 
där vi tillsammans med andra organisationer 

gavs utrymme att diskutera och lyfta fram 
behovet som finns för att vi lättare ska kunna 
nå men också jobba med vår målgrupp. Vi 
på Somaya framhöll hur viktigt vi tycker att 
det är, att vi alltid utgår från ett intersek-
tionellt perspektiv och att det kan vara flera 
faktorer som delvis kan leda till utanförskap 
i ett samhälle men också till förtryck.

Under juni månad var vi på plats på Jär-
vavecka och informerade om vår verksam-
het. Detta ledde till flera samarbetskontakter 
som vi fortsätter att arbeta med och som 
förhoppningsvis ska bidra till att vår verk-
samhet ska bli bättre och mer tillgänglig för 
fler.

Verksamhetschef 
Aisha Mussa Gaas i 

ett panelsamtal under 
järvaveckan
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Under juli månad blev vi inbjudna till Jor-
danien för att i samarbete med Euromed - 
ett nätverk med ett feministiskt initiativ om 
ett samarbete med länder kring medelhavet, 
om jämställdhet och kvinnors rättigheter - 
föreläsa och hålla en workshop. Syftet med 
detta initiativ var att utbilda tjänstemän och 
ministrar som jobbar inom Socialdeparte-
mentet i Amman med att förbättra villkoren 
för kvinnor och tjejer som söker skydd och 
stöd utsatta för förtryck och våld. Detta blev 
ett bra tillfälle att dela med sig av den kunskap 
som vi har och återkommande frågor handlade om hur man på bästa sätt 
kan arbeta i en långsiktig process för att tjejer och kvinnor ska kunna leva ett 
självständigt liv - en mycket viktig fråga även här för oss att ständigt driva!

Stockholm stad fick ett nytt socialborgarråd, Jan Jönsson, som vi passade 
på att hälsa på i stadshuset i slutet av året tillsammans med ett nätverk av 
andra kvinnoorganisationer som driver skyddade boenden. Vi lyfte fram 
det problematiska med att kvinnor alltmer placeras på boenden tillfälligt 
utan någon form av stöd och att vi vill se en förbättring i satsningen på 
de ideella kvinnojourerna så att vi kan fortsätta driva våra verksamheter 
med god kvalité.

2018 var ett valår men vi 
förvånades över det låga 
antalet politiker och partier som 
tog kontakt och förde dialog 
med oss. Enbart ett parti kom 
på studiebesök där det som 
diskuterades var boendesitu-
ationer för kvinnor som är 
utsatta för våld i hemmet och 
den långa väntan på egen 
bostad.

Besök av Euromed 
Feminist Initiative



Vi känner oss glada att vi under 
2018 ha kommit igång med vårt 
Medlems-/Nyhetsbrev igen. Det 
försöker vi som utlovat, komma 
ut med varje kvartal, så att vi 
hela tiden håller våra medlemmar      
uppdaterade om olika händelser 
och förändringar. Vi hoppas att 
det är ett uppskattat inslag, då vi 
legat efter med det tidigare. Så vi 
hörs förhoppningsvis vidare efter 
årsmötet! 
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Våra medlemmar

“Min Röst” - filmen
Under 2016 publicerades boken 
”Min röst” som är berättelser 
från barn som tidigare har bott 
på Somayas skyddade boenden. 
Boken blev inspiration till en 
kortfilm som skapades tillsammans 
med filmbolaget Film & Tell. 

I februari lanserades kortfilmen i riksdagen. 
I samband med lanseringen hölls en panel-
diskussion där deltagarna bestod av advokat 
Rebecca Lagh, poliskommissarie Mats Lind-
ström, socialsekreterare Linn Moser Hällen, 
politiker Veronica Lindholm (S) och för-
fattaren till boken ”Min röst” Tara Azizi. 
moderator var vår egna ordförande Carina 
Ohlsson. 



Under 2018 har arbetet med podcasten tagit 
fart och bidragit till att engagera flera från per-
sonalen som jobbat hårt med att ro projektet 
i hamn. Sammanlagt spelades tio avsnitt in 
under hösten 2018 och under 2019 sker ett 
intensivt arbete för att få ut podden. Samtal 
kring våld i nära relation, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt kampen för ett jämlikt och 
jämställt samhälle, är ett urval av de ämnen 
som kommer diskuteras högt som lågt. Som 
hjälp har vi bjudit in allt från ungdomar till 
akademiker, liksom Somayas egna personal för att diskutera detta och mycket 
mer. Podden släpps onsdagar, ojämna veckor med start i slutet av januari 
2019 och kommer att finnas på vår hemsida samt sociala medier.

Podavsnitt med sys-
trar runt hörnet

Februari 2018 - Paneldeltagare under lansering 
av filmen “Min röst” i riksdagen
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Podcast – ”12 Shades of honor”

Under sommaren och hösten 2018 har 
Somaya samarbetat med Film & Tell för att 
gemensamt skapa en plan för marknads-
föring och kunskapsspridning. Somaya ingår 
fortfarande i projektet SE BARNEN som 
drivs av Film & Tell tillsammans med olika 
samhällsaktörer. Projektets mål är att synlig-
göra barn som ser, hör eller känner till våld 

i nära relation. Vi deltog tillsammans med 
Film and Tell på barnrättsdagarna i Örebro. 
Där visade vi filmen både på tv skärm och 
med VR glasögon för att öka upplevelsen. 
Många blev berörda och vi kände att filmen 
är viktig för att visa på barnens upplevelser av 
ett liv med våld i hemmet.
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#METOO
Hösten 2018 uppmärksammade vi att det gått ett 
år sedan ”#Metoo” fick en spridning och skakade 
om världen på olika sätt och vis, genom att lyfta 
fram det sexuella våldet och förtrycket som finns 
i vårt samhälle. Vi skrev en text där vi lyfte fram 
besvikelsen över att våldsoffer än i dag inte erbjuds 
tillräckligt bra vård och stödinsatser trots den stora 
mediala uppmärksamhet som dessa frågor fick 
genom #metoo rörelsen. 

24 Text av Somaya 
rörande #Metoo



#metoo, för vilka? 
Över hela världen har kvinnor talat ut om övergrepp och sexuella trakasserier 
under hashtaggen metoo, och rörelsen har fått starka reaktioner samt medial 
uppmärksamhet. Det är många som har vågat berätta sina historier och höja 
sina röster. Nu har ett år gått sedan #metoo upproret, och vi på Somaya Kvinno- 
och Tjejjour frågar oss om det verkligen skett en förändring för de mest utsatta.

Som kvinno- och tjejjour möter vi år efter år stödsökande som inte får det stödet 
de förtjänar när de varit utsatta för sexuellt våld. Efter #metoo väcktes en 
förhoppning om att stödsystemet och hjälpinsatser skulle förenklas samt för-
bättras till de våldsutsattas fördel - dessvärre har det gångna året visat att vi 
hade fel. Visserligen har medvetenheten om sexuella trakasserier till viss del 
ökat, och flera samtal har skett i det offentliga - men vilken förändring har skett 
för den våldsutsatta?

Under det gångna året har vi fått strida för att flera kvinnor ska få behandling för 
trauman till följd av det sexuella våldet de varit utsatta för. Vi har flera exempel 
på kvinnor och unga tjejer som vi stöttat och hänvisat till olika vårdinstanser 
för behandling. Stödsökande hänvisas till vårdinstanser där det finns olika kri-
terier som man behöver uppfylla för att få behandlingsinsatser. Detta leder till 
att många nekas då de faller utanför ramarna.

Ska det vara så svårt att få stöd som utsatt? Vart ska alla utsatta vända sig? 
Hur kommer det sig att vården hänvisar vidare utan att veta om kriterier som 
gäller i nästa instans som man ändå inte uppfyller, och varför tar ingen ansvar 
för att slussningen inte fungerar? Vi ställer oss frågande över om alla verkligen 
har rätt till samma vård och behandling?

Somaya Kvinno- och Tjejjour fortsätter att jobba outtröttligt med denna fråga, 
men vi får inte gehör. #MeToo är ett bra initiativ för att väcka engagemang, men 
det är dags för strukturell förändring! Hör gärna av er till oss om ni vet hur vi 
kan gå tillväga, eller anslut er till vår kamp!

25Text av Somaya 
rörande #Metoo



I en kvinnojour är det flera ideella krafter som 
står bakom det outtröttliga arbetet. 
I centret erbjuder volontärer olika former av 
sysselsättning och aktiviteter. I telefonjouren 
erbjuder volontärer sin språkkompetens för 
att kunna ge stöd till flera. Volontärerna har 
under året bidragit med kunskap, tid, 
aktiviteter, skänkt bl.a. gåvor och kläder och 
peppat på när det behövts.
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Somaya Kvinno- och Tjejjour behöver 
fler som engagerar sig genom att stå 

bakom Somayas värdegrund och 
sprider ordet vidare om vilka vi arbetar 

för och varför dessa frågor är viktiga 
att lyfta för att se en positiv förändring 

i samhället. 
Tack för att ni orkar fortsätta kämpa 

och göra det ni kan – både det lilla och 
det stora. Allt behövs i kampen mot 

våldet i nära relation. 

Medlemmar har möjlighet att påverka föreningens arbete på 
medlemsmöten och årsmötet. Medlemskapet kostar 100kr/år. 

Pengarna går oavkortat till en nödkassa för våldsutsatta kvinnor, 
tjejer och barn. Betalning sker till bankgiro nr 572-2699 eller via 

swish till nr 1235382841. Kom ihåg att skriva ditt namn och email 
vid inbetalning. Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Vill du bli medlem 
eller stödja vår förening?

www.somaya.se



www.somaya.se


