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Verksamhetschefen har ordet

Verksamhetschefen
har ordet:
Förändringens tider – för Somaya och för
hela den idéburna kvinnojoursrörelsen
Varje brottsoffer är en unik person. På Somaya möter vi alla individer oavsett
ursprung, trosuppfattning, status, sexuell läggning och könsidentitet på samma
sätt - med respekt och nyfikenhet på hur vi ska kunna erbjuda stöd, råd och
information utifrån varje individs specifika livserfarenhet, livssituation och
behov. Att lyfta vår målgrupps särskilda utsatthet och arbeta för att kvaliteten
av de insatser som i dagsläget erbjuds av samhället höjs och blir mer likvärdiga
är kärnan i vårt utåtriktade arbetet.

Verksamhetsåret 2019 på Somaya har inneburit ett
år av fokuserat arbete för att lägga planen framåt för
en verksamhet som befinner sig i förändring. Året
har präglats av utökad konkurrens och förslag till nya
beslut om finansiering som visar på att Somaya behöver
förändras för att kunna fortsätta erbjuda och utveckla
insatser för vår målgrupp.
Våldsfrågan är en svårlöst samhällsfråga och dialog och
samverkan mellan vår verksamhet och andra aktörer
inom fältet är avgörande för att arbeta för ökad kvalitet
i bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Även om det i
dag inte finns någon skyldighet hos myndigheter att
samverka med idéburna organisationer som Somayas
verksamhet, är det just denna instans som många gånger
blir den första kontakten för målgruppen. För att vi
ska kunna skapa långsiktighet i att möta de behov som
finns, både hos målgrupp men även i samhället är ett
starkt politiskt stöd avgörande.
Under det gångna året har vi påbörjat arbetet med
att förnya och omarbeta verksamhetens identitet
och budskap. Detta är ett arbete som kommer att
implementeras under 2020 och vår förhoppning är att
det ska leda till att vi kan driva en starkare opinion i våra
frågor.
Vi har under året bidragit i samhällsutvecklingen
och med vår spetskompetens genom att bl a delta på
flertal seminarier, rundabordssamtal, föreläsningar,
studiebesök, i aktuella debatter och i media samt
haft studiebesök av politiker. Våra föreläsningar och
utbildningar har också bidragit till att öka kunskaperna
om våld i nära relation och om vår målgrupps särskilda
utsatthet.

Under våren lanserades vår podcast ”12 shades of
honor” där vi på Somaya tillsammans med inbjudna
gäster pratar om våld och heder på ett nyanserat och
lättsamt sätt för attnå ut till allmänheten. Under
hösten togs det fram en kampanjfilm för att sprida
kunskapen om vår stödlinje så att vi kan nå ut till fler
i behov av stöd och hjälp. Filmen såväl som podcasten
har fått stor spridning och gett positiva effekter på
verksamheten. Vi är glada över ett nytt projekt som
startades i slutet av året, ”stöd till ett fritt liv”. Syftet
med projektet är att att utveckla ett metodmaterial om
“eftervårds insatser” som utgår från samlad erfarenhet
och kunskap och som kommer att bidra till ytterligare
en kvalitetssäkring av de insatser vi i dag erbjuder.
Vi lämnar 2019 och går in i 2020 med en tydlig vision,
målstyrning och ett oerhört stort engagemang för att
möta de behov som vår särskilda målgrupp har och för
att arbeta för ökad kvalitet i det arbete vi utför.
Vi kommer fortsätta sprida kunskap om våldet, dess
konsekvenser och de orättvisor vår målgrupp dagligen
tampas med, så att fler kan upptäcka, identifiera och
agera. Vi hoppas att fler vill vara med och stödja
Somayas arbete och kampen mot våld i nära relation.

Zenobia Rizvi,
Verksamhetschef, Somaya kvinno- och tjejjour
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Stödverksamheten

Skyddade boenden
och kvalificerat
kontaktmannaskap
Stödverksamheten och de skyddade boendena utgör kärnan
i Somaya Kvinno- och Tjejjours verksamhet. Under 2019 har
Somaya haft fem lägenheter med plats för 14 kvinnor och
medföljande barn.

Genomsnittsplacering, antal dygn
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Placeringstiden ökade under 2019 jämfört med 2018. Förutom bostadsbristen i landet så är
en annan orsak till de längre placeringarna att vi under 2018 hade många kortare placeringar
(personer som flyttade in men snabbt behövde flytta ut av olika skäl) och att vi under 2019 hade
personer som varit långtidsinskrivna hos oss och därför påverkar statistiken.
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Stödverksamheten

Antal boende 2012-2019
50
40

39

36

44

29

28

27

24

26

33
23

25

31
18
22

0

0

0

0

0

0

1

15
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10
0

Män

46

30
20

Barn

Kvinnor

“Det är dock viktigt att understryka att
våldet inte har minskat och att behovet
av stöd, hjälp och skydd är minst lika
aktuellt som tidigare.”
Verksamheten har skyddat totalt 18 kvinnor och 15 barn
under året. Denna siffra är lägre än tidigare år. Det beror
dels på att vi har haft flera placeringar som har varat
länge men också på att det skett en tillökning av diverse
former av boenden/insatser från andra aktörer runtom
i Sverige vilket har lett till att vi generellt har fått färre
placeringsförfrågningar. Det är dock viktigt att understryka
att våldet inte har minskat och att behovet av stöd, hjälp
och skydd är minst lika aktuellt som tidigare.
Varje person, oavsett ålder som blir placerad på något av
Somayas skyddade boenden, får en egen kontaktperson.
Kontaktpersonerna jobbar utefter Somaya-modellen som i
stora drag berör följande områden: säkerhet, identitet, stöd/
hälsa, ekonomi samt rättshjälp. Målet är att stötta och stärka
individerna och att förbereda dem för ett självständigt liv
fritt från olika former av våld och förtryck.
Under det gångna året har personalen på stödverksamheten
kompetensutvecklats och fått kunskap kring
samtalsmetoden MI (motiverande samtal), hot- och
riskbedömningsmaterialet PATRIARK och samtliga
kontaktpersoner har också utbildat sig i Trappan - samtal
metodiken som riktar sig mot barn. Genom dessa
utbildningar säkrar vi kvaliteten för de insatser som kvinnor
och barn erbjuds på våra skyddade boenden.
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Stödlinjen

Stödlinjen

020-81 82 83
Somayas
stödlinje är
en nationell
telefonlinje
som är öppen
måndagar till
fredagar mellan
kl. 09:00 och
16:00.
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Det är gratis att ringa till stödlinjen. Hit kan alla
vända sig som söker råd, stöd, information och
konsultation, främst gällande ärenden som handlar
om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck.
Vi kan erbjuda stöd på flera olika språk, förutom
svenska och engelska finns även arabiska,
persiska, turkiska, kurdiska, urdu och hindi
som språkkompetens inom arbetsgruppen. Det
är vanligt att stödsökande hänvisas till oss via
Kvinnofridslinjen.
Under 2019 har vi etablerat ett större samarbete
med ett flertal jurister som kan erbjuda kostnadsfri
rådgivning till stödsökande. Tillsammans talar
juristerna minst sju olika språk.

Myndighetspersoner kan också
kontakta oss på vår kanslitelefon
08-760 96 11 för konsultation och
placeringsfrågor.

Stödlinjen

Många av de som ringer in till jouren har inte
tidigare vågat söka hjälp eller berätta för någon om
vad de har varit med om. Eller så har de berättat
eller sökt hjälp men inte tagits på allvar eller
fått rätt information. Att få tala med någon som
lyssnar, bekräftar och tar en på allvar kan ha en stor
påverkan på den stödsökande.
I slutet av året tog vi fram en kampanjfilm
i samarbete med byrån Slutet är nära, som
kommer att användas som ett verktyg för att öka
kännedomen om vår stödlinje så att vi kan nå ut
bredare och därmed stötta och hjälpa fler som
befinner sig i en utsatt situation.

Många av de som
ringer in till jouren har
inte tidigare vågat söka
hjälp eller berätta för
någon om vad de har
varit med om.

Det är
gratis att
ringa till
stödlinjen
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Stödverksamheten
Statistik

2019
i siffror
Vad handlar samtalen om?
Diagram 1 visar att samtal och frågor gällande
våld i nära relation är vanligast, följt av frågor kring
hedersrelaterat våld och förtryck.

Varifrån kommer samtalen?
Diagram 2 visar att de flesta samtal år 2019 kom från
andra delar av landet än Stockholms stad. Denna statistik
skiljer sig från tidigare år då de flesta samtal kom från
Stockholms stad. Räknar man dock in kranskommunerna
så blir siffran störst för Stockholms län. Vi har också
mottagit några samtal och e-postmeddelanden från
personer som befinner sig utomlands.

Vem handlar samtalen om?
Diagram 3 visar att ärenden gällande kvinnor med barn
är vanligast. Så har det också sett ut under tidigare år.

Antal
ärenden
2019
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348st

Stödverksamheten
Statistik

Vad handlar samtalet om? *

Diagram 1

Våld i nära relation ..... 53%

Oklart ........................... 4%

Hedersrelaterat våld
och förtryck ................. 23%

Barnmisshandel/
incest ............................. 4%

Annat ......................... 18%

Våldtäkt/sexuella
övergrepp ....................... 4%

Migrationsfrågor .......... 8%

Stalking/trakasserier ....... 1%

Bostadsfrågor ............... 8%

Prostitution/
trafficking ...................... <1%

Äktenskapsskillnad/
vårdnadstvist .............. 7%

* Vissa samtal handlade om flera olika
frågeställningar.

Varifrån kommer samtalen?
Övriga kommuner ..... 37%

Oklart ............... 11,5%

Stockholms stad ......... 34%

Utomlands ......... 1%

Kranskommun .......... 16,5%
Diagram 2

Vem handlar samtalen om?

Diagram 3

Kvinna med barn ............ 50%

Barn ......... 3%

Tjej < 25, utan barn ....... 19%

Man ......... 3%

Kvinna > 25 utan barn ... 14%

Hen .......... <1%

Oklart ............................ 10%
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Somaya Center

Varför finns
Somaya Center?
Somaya Center är den mötesplats vi skapat för kvinnor att komma
och återkomma till vid behov. Målet med centret och de aktiviteter
vi erbjuder har varit, att parallellt med stödverksamheten,
kunna bidra med rådgivning, information och praktisk hjälp för
stödsökande så att de kan få mer kunskap om sin situation och om
alternativa sätt att leva ett liv fritt från våld.
På centret läggs tonvikten på att arbeta framåtblickande – att
på bästa sätt skapa förutsättningar för våldsutsatta att kunna ta
steget till ett självständigt liv. Många kvinnor som flyttar ifrån våra
verksamheter väljer att återkomma till oss för fortsatt kontakt,
rådgivning och stöd och för att delta i aktiviteter och känna social
samvaro med andra i liknande situation.
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Somaya Center

Aktiviteter som hållits under året har innefattat
samhällsinformation, svenskundervisning, gruppsamtal
och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska
och fysiska måendet. Deltagare har särskilt uppskattat
de tillfällen då vi firar högtider ihop och när kvinnor
och barn får fira födelsedagar tillsammans med andra.
Aktiviteter planeras månadsvis och flera av dessa
aktiviteter är återkommande.
Under året har Somaya Center också arbetat med
att utforma metoder för att upprätthålla rutiner och
bedriva verksamheten utefter de behov som målgruppen
gett uttryck för. Genom de deltagare som kommer
till centret kan vi fånga in behov som uttrycks och
målgruppsanpassa våra aktiviteter. Detta betyder att
aktiviteterna kan skifta över tid.
Utmaningen under det gångna året har varit att
målgruppsanpassa aktiviteter där det kan finnas
behov för enskilda som inte innefattas av den stora
gruppens behov. Det positiva med centret är att där
finns möjlighet att ändra upplägget för att kunna täcka
upp sådana behov, till exempel genom att under vissa
utsedda dagar låta individen själv definiera vilket enskilt
behov denne har och på så vis få hjälp med just det. Det
kan handla om allt från läxläsning och genomgång av
information om en särskild del av rättsprocessen till att
skriva CV eller lära sig att göra en sökning på nätet.

Deltagare har särskilt uppskattat de
tillfällen då vi firar högtider ihop
och när kvinnor och barn får fira
födelsedagar tillsammans med andra.
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Somaya Center

Ideellt
engagemang
bidrar till mer
kunskap
Ett återkommande inslag
på centret är svenskundervisningen som sker
varje onsdag av Eva, en
pensionerad svensklärare
som under flera år engagerat
sig ideellt på Somaya.
Vi frågade henne hur det
kommer sig att hon valde att
engagera sig i denna fråga
och hur det är att vara med i
verksamheten.
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Somaya Center

Eva har jobbat som gymnasielärare under hennes
yrkesverksamma liv. När hon pensionerade sig ville
hon göra någon form av samhällsnytta och tyckte
att de frågor Somaya jobbar med var intressanta.
Hon kontaktade därför oss och ville bistå med sin
kompetens. Det här är hennes berättelse:

”Jag har kombinerat volontärarbetet på Somaya
med studier (svenska som andraspråk, samt kurs
i alfabetisering). När man möter deltagarna
känner man verkligen att Somayas arbete är
mänskligt. Läser man bara om frågan om
kvinnors utsatthet i tidningarna så får man inte
riktigt insikt i vad det innebär. Jag tycker att
jag förstår bättre nu hur komplicerat allt är för
kvinnorna. Det har varit intressant och har gett
mig tillfälle att verkligen kunna reflektera över
det jag sysslar med.”

Eva har under det gångna året särskilt jobbat
fokuserat med en kvinna som inte tidigare lärt sig
att skriva eller läsa. Eva berättar om vikten av att
se andra erfarenheter och styrkor som människor
uppbär trots den kunskapslucka som uppstår när
man inte kan språket. Hon lyfter fram att det är
viktigt att se människan – och hur personer kan vara
kompetenta, trots bristande språkkunskaper. Den
förståelsen har varit givande för Eva, menar hon. Det
finns mycket annan kunskap och kompetens där vi
kan lyfta människor och deras styrkor istället för att
endast fokusera på brister.

“Det handlar ofta om kompetenta kvinnor –
och det borde man förstå. Det är också viktigt
att förstå att när de får tillgång till språket så
kommer de till sin rätt .”
Eva berättar även om den insyn hon fått i utsatta
kvinnors tillvaro genom sitt engagemang på Somaya.
Att se när strukturen brister för personer med skyddad
identitet som kommer till skyddat boende och att
det exempelvis tar tid att komma till SFI. Processer
tar längre tid än det som önskas och väntan påverkar
kvinnorna. Då är aktiviteterna på Somaya viktiga och
svenskundervisningen en gång i veckan med Eva blir
en bra rutin.
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Somaya Center

“Det gäller att vara lyhörd, att välkomna
kvinnorna och hjälpa dem bygga relationer samt
att hitta sådant som de är intresserade av. Vad är
viktigt för dem? Ibland kan kvinnor som kommer
till centret ge uttryck för dåligt självförtroende
och ha svårt att formulera sina egna behov och
önskningar. De kan känna krav på prestation.
Då är det viktigt att vara lyhörd och försiktig.”
Eva inkluderas ofta i de högtider som centret
arrangerar och kvinnorna vill gärna att hon närvarar
och delar glädje och många gånger visar de tacksamhet
genom att laga mat till henne. För Eva innebär det
både glädje och ett sätt att utbyta kunskaper genom
det som kvinnorna känner att de är bra på eller att få
dela med sin glädje till andra.
De insatser som Eva och andra ideella bidrar med
på Somaya är ovärderliga för kvinnor och barn som
kommer till oss. De skapar tillfällen till nya möten och
en möjlighet att lära från båda håll. Det blir i många
sammanhang också ett avstamp i att visa att sådana
möten är viktiga för integrationen och känslan av
samhörighet med andra. Ett stort tack till alla ni som
genom åren har valt att engagera er på detta sätt på
Somaya!

14

Somaya Center

Stöd till ett
fritt liv
Somaya har under hösten tillsammans med Unga kvinnors värn
och Terrafem startat ett projekt som vi kallar ”Stöd till ett fritt
liv”. Det finansieras av Länsstyrelsen Östergötland.
Syftet med projektet är att ta fram metoder för så
kallade ”eftervårdsinsatser” som vi erbjuder kvinnor
i samband med att de lämnar våldsamma relationer
och kommer till våra skyddade boenden. Många
kvinnor som flyttar ifrån våra verksamheter väljer att
återkomma till oss för fortsatt kontakt, rådgivning,
stöd, aktiviteter och social samvaro.

Med hjälp av en extern projektledare samt utvärderare,
forskaren Åsa Eldén kommer de insatser vi i dag
erbjuder utvärderas och en gemensam metod ska
sammanställas utifrån den erfarenhet som finns i de
respektive verksamheterna. Målet är att kvalitetssäkra
insatserna vi riktar till målgruppen utsatta.

Vi vill med detta projekt samla kunskap och
erfarenheter både från våra egna verksamheter och
från andra involverade aktörer för att på så vis kunna
utveckla ett metodmaterial som utgår från samlad
erfarenhet och kunskap.
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Emans Hjärta

Emans Hjärta - pedagogiska
barnverksamheten
Under våren och sommaren 2019 var ett fåtal barn
inskrivna i vår barnverksamhet och under hösten var
inga barn inskrivna. Olika försök gjordes för att öka
antalet barn. Till exempel erbjöd vi platser till andra
kvinnojourer som behöver placera barn men som
inte själva har en barnverksamhet.
Då verksamheten av särskilda skäl har rigida
säkerhetsrutiner och endast erbjuds till barn med
skyddad identitet har det varit svårt att få tillgång
till just den målgruppen om det inte varit barn som
specifikt placerats i våra skyddade boenden.
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Det har på senaste tiden varit svårt att upprätthålla
en sådan verksamhet som haft fokus på att erbjuda
en trygg miljö i kombination med en högkvalitativ
pedagogik.

Vi ser fortfarande ett stort behov av
en verksamhet som är inriktad på
barn med skyddad identitet.

Emans Hjärta

Under 2019 hade Somaya färre kvinnor placerade
med barn och under slutet av 2019 fattades
därför ett beslut att pausa barnverksamheten. Vår
förhoppning är att vi framöver ska kunna bedriva
verksamheten i den form vi har haft men att vi nu
istället får hitta nya sätt att arbeta med barnen och
deras behov för att skapa en trygg miljö och eget
utrymme.

Vi ser fortfarande ett stort behov av en verksamhet
som är inriktad på barn med skyddad identitet. Vi
vet av erfarenhet att det är av stor vikt att barn som
kommer till jouren blir bemötta på ett respektfullt
sätt, med möjlighet till eget tryggt utrymme och till
lek och lärande som gynnar deras utvecklingsprocess.
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Kunskapsspridning
& förebyggande arbete

Vår deltagande i samhällsutvecklingen utgörs av
seminarier, rundabordssamtal,
föreläsningar, studiebesök samt
aktivt deltagande i aktuella
debatter samt i media.

Föreläsningar
Som en del av vårt kunskapsspridande
uppdrag och som ett sätt att förebygga våld
är Somayas personal regelbundet ute och
föreläser om frågorna våld i nära relation
och hedersrelaterat våld och förtryck.
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Kunskapsspridning
& förebyggande arbete

I vår vardag på jouren möter vi våldsutsatta i nära
relation och personer som utsatts för hedersrelaterat
våld och förtryck. De berättar för oss om vilka olika
former av våld de utsätts för, vilka dilemman de
tampas med och hur svårt det är att få hjälp med
att gå vidare. Genom att lyfta dessa röster i olika
sammanhang, bland annat under föreläsningar,
vill vi uppmärksamma att det oftast handlar om
komplexa levnadsförhållanden för vår målgrupp och
att det inte alltid är lätt att bryta sig loss från våldet
då flera olika mekanismer påverkar huruvida en
person väljer att be om hjälp eller inte.
Under våra föreläsningar tar vi ofta upp hur
deltagaren på bästa sätt själv kan bemöta personer
som är utsatta för våld och ge tips på vilka instanser
som kan erbjuda hjälp. Vi pratar också om hur man
själv kan stötta våldsutsatta utifrån den roll man har
som exempelvis anhörig, yrkesverksam, volontär på
kvinnojour eller chef.

Vi har även erbjudit vissa skräddarsydda
föreläsningar. Möjlighet finns att beställa
föreläsningar från oss för olika aktörer såsom
kvinnoorganisationer, kulturföreningar, skolor med
SFI-undervisning, yrkesutbildningar eller särskilda
kurser med fokus på våldet. Yrkesverksamma såsom
anställda inom kommuner, arbetsförmedlingen,
polisens ledningscentral, kriminalvården och
kvinnojourer är några av de som fått föreläsningar av
oss i år.
Nytt för 2019 var att vi vid två tillfällen testade att
hålla föreläsningar som var öppna för allmänheten.
Vi har även vid ett särskilt evenemang bjudit in
yrkesverksamma inom socialtjänsten att komma till
vår verksamhet, lyssna på en föreläsning och ta del av
vårt arbete.

Järvaveckan
För tredje året i rad har vi varit med och synts i olika
sammanhang under Järvaveckan.
I samarbete med Studjefrämjandet hade vi en öppen
föreläsning där vi pratade om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck.

Tara och Eman från Somaya
på Socinomdagarna.

Under dagarna stod vi vid en monter och svarade
på frågor om vår verksamhet och detta var också ett
utmärkt tillfälle att marknadsföra Somayas podcast
”12 shades of honor” genom att dela ut flyers och
berätta om podden. Vi deltog även i ett panelsamtal
arrangerat av Amnesty om sexuellt våld och blev
intervjuade av TV4 där frågor ställdes varför vi fanns
på plats i Järvaveckan. Vi lyfte fram behovet av att
sprida kunskap kring de frågor vi jobbar med och att
vi genom att träffa olika personer kan prata om våld
i nära relation - vilket är ett stort samhällsproblem
som påverkar oss alla.

Socionomdagarna
Under det gångna året har Somaya hållit i totalt 28
föreläsningar där runt 800 personer har kunnat ta
del av Somayas samlade kunskap och kompetens i
frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor, våld
i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck,
intersektionalitet och att bemöta och stötta utsatta
individer med särskild sårbarhetsfaktor.

För tredje året i rad har vi kunnat medverka under
mässan Socionomdagarna där socionomer från
hela landet samlas i Stockholm. Med hjälp av
Unizon har vi kunnat stå i egen monter under vissa
tider. På detta sätt har vi kunnat nå ut till berörda
myndigheter där vi berättat om vårt arbete och de
insatser vi erbjuder till stödsökande.

19

Kunskapsspridning
& förebyggande arbete

Podcast
“12 Shades of honor”
Under våren lanserades alla 12 avsnitt av vår podcast
“12 Shades of honor”. Målet med podden har
varit att prata om de olika nyanser som våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck har.
Syftet med podden var att nå ut till allmänheten och
fånga upp ett intresse för dessa viktiga frågor. Vi vill
att alla ska förstå att dessa frågor är samhällsfrågor
och något vi alltid ska diskutera oavsett om det är
unga som pratar om sex och relationer eller om det
är yrkesverksamma som behöver fördjupa sig i de
teoretiska diskussioner som finns i frågan.

f honor n:
o
s
e
d
a
12 Sh
ntatio
avsnitt

sprese

1. “Alla känner någon som känner
någon som känner någon…”
En introduktion till varför Somaya grundades, vad
vi gör och vilka olika former av utsatthet det finns.
Medverkande personal på Somaya Eman, Ilham, Elsa.

2. “Vägen till visionen”
Ett avsnitt om vägen till visionen och drömmen om
ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck och
diskussion kring maskulinitetsnormer. Medverkande
Olga Persson från Unizon och Shahab Ahmadian från
MÄN.

3. “Vad vi pratar om när vi pratar
om heder”
En introduktion till varför Somaya grundades, vad
vi gör och vilka olika former av utsatthet det finns.
Medverkande personal på Somaya Eman, Ilham, Elsa.

4. “Harry Potter, monarker och
så var det den där hedern”

Målet med podden har varit
att prata om de olika nyanser
som våld i nära relation
och hedersrelaterat våkd och
förtryck har.
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Samtal om hedersrelaterat våld och förtryck
utifrån ett intersektionellt perspektiv. I ett samtal
mellan lektor Runa Baianstovu och personal Sarah
och Elsa diskuteras begreppet heder och vad
som innefattas eller inte. Både kungen och Harry
Potter blandas in i detta komplexa avsnitt!

5. “På heder och samvete”
Grundaren av instagramkontot “hederochsamvete”
Nora Adin gästar podden för att diskutera
tolkningsföreträde, och vem det är som “äger”
hedersfrågan. Ett avsnitt som beskriver dilemmat
med heder och utsatthet.

Kunskapsspridning
& förebyggande arbete

10. “Det är inte ditt fel”
Om våld och hur svårt det kan vara att särskilja
när relationen blir destruktivt. Och att sedan
lämna relationen och be om hjälp när det behövs.
Personalavsnitt med Ilham, Sarah och Elsa.

11. “Hej, jag heter Noor? Elsa? Göran?
Nej, nu glömde jag mitt namn igen”

Podcastavsnitt 12 “Den sista nyansen”.
Somaya svarar på de vanligaste
frågorna som kommit in till jouren och
under föreläsningarna.

6. “I skuggan av den
heteronormativa debatten”
Ett avsnitt som belyser den särskilda utsatthet som
finns inom hederskontext och HBTQ- personer.
Medverkande i avsnittet är Anna- Lena från Origo
och Kina från RFSL.

7. “Skolan ska vara som ditt
andra hem”
Ett avsnitt om vilken viktig aktör skolan är och hur
det går att arbeta förebyggande inom skolan. Gäst
är Sanna Sardar.

8. “Min röst”
Ett avsnitt dedikerat till de barn som lever i
skyddade boenden, och dilemman som uppstår då
många av dessa barn tyvärr glöms bort. Vi lyfter
deras perspektiv. Medverkande personalavsnitt
med Leyla, Sandra och Elsa

9. “Chagga hit, chagga dit”

Ett personalavsnitt med Leyla, Noor och Elsa som går
in poddstudion och berättar mer hur det kan se ut i
det praktiska arbetet på ett skyddat boende och vilka
dilemman vi ser att de utsatta upplever. Personalen
bjuder på några handfasta råd för att förbättra
bemötandet gentemot utsatta.

12. “Den sista nyansen”
Avslutande samtal med svar på frågor som återkommer
till oss samt diskussion kring poddavsnitten som varit.
Medverkande är personal Eman, Ilham och Elsa.

Ett stort
tack!

Vi har fått genomgående bra feedback med många
positiva kommentarer om vår podcast!

Det är positivt att det varit ca 1500 lyssningar
hittills och vi ser att siffran fortsätter att stiga
genom att fler får kännedom av vår verksamhet och
podden. Kul tycker vi! Vi hoppas att ni har lyssnat
och kan sprida informationen vidare om podden.
Vi vill rikta ett särskilt tack till Studiefrämjandet
som varit oss behjälpliga i processen med
studiecirklar om att spela in en podcast, lån av
material, studios, tryck av flygblad och mycket
pepp! Stort tack!

“Systrar runt hörnet” gästar podden och diskuterar
bland annat kyskhetsnormer, tjejer som skuld- och
skambeläggs och begränsade åsiktsutrymmen. Ett
avsnitt ur ungdomars perspektiv.
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Olika nätverk
som Somaya just
nu är med i
Socialstyrelsen tar just nu fram bedömningsmaterial vid hedersutsatthet.
Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete med att framställa nytt material
som ska användas vid bedömningar av ärenden (bedömningar som handlar
om vilka risker det kan finnas för utsatta). Somaya kommer att vara med
i nätverket för att ta del av Socialstyrelsens arbete och för att kunna ge
återkoppling under processens gång.

SE MIG är en utveckling av projektet SE BARNEN.
Ett nätverk som med ungas delaktighet ska stärka
rättigheter för barn som upplever våld i nära relation.
Det är genom “Film and tell” som vi fått möjlighet att
sitta med i nätverket där möjligheten ges att sprida
budskapet av vår bok och film “Min röst”. Filmen som
är skapad av Film and Tell visas i olika sammanhang
för att väcka intresse kring de barn som lever i
skyddat boende.
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Nätverk för Stockholms stad kvinnojourer/
skyddade boenden (civilsamhällesorganisationer
och kommunala verksamheter). Nätverket träffas för
att diskutera gemensamma dilemman i staden kring vår
målgrupp. Alla verksamheter genomgår en förändring
just nu i och med det sjunkande antalet placeringar. I
nätverket diskuteras hur vi gemensamt ska lyfta detta
med staden och bättre förstå vad det beror på. Vid nästa
möte, i mars 2020, ska vi diskutera konkreta åtgärder
som vi kan ta gemensamt för att se en förändring.

Tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige har vi etablerat ett
nätverk för organisationer som arbetar med att motverka våld/
sexuellt våld samt organisationer för anhöriga till våldsutsatta
personer. Vi uppdaterar varandra kontinuerligt om vad som sker i
olika verksamheter och nätverket ska gemensamt lyfta frågan om
våld i olika forum samt skriva debattartiklar/upprop ihop.

Länsstyrelsen Östergötland har ett nationellt
kompetensteam i HRV0F och har startat ett nätverk
för ideella organisationer som jobbar med Somayas
målgrupp. Vi ses två gånger per år för att inhämta
den senaste kunskapen och uppdatera oss om
situationen för målgruppen och vilket behov vi ser.
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Somaya belyser dilemmat
med de ekonomiska våldet
och konsekvenser för
våldsutsatta
Den 13 februari intervjuades Eman Hussein av
P4 Stockholm om det ekonomiska våldet och
konsekvenser som denna form av våld för med
sig. En kvinna som tidigare bott på våra skyddade
boenden blev intervjuad och där hon kunde
ge sin bild av hur den utsattheten har påverkat
henne. Bland annat så begränsades hennes
handlingsutrymme då hon varken kunde handla mat
till sitt barn eller kläder till sig själv.
Vi lyfte fram vikten av att förstå denna form av våld
och hur vanligt förekommande det ekonomiska
våldet är och hur det kan påverka huruvida en
person lämnar en våldsam relation. Exempelvis så
upplever många kvinnor i denna situation att de har
stora skulder som våldsförövaren tvingat henne att ta
och som gör det svårt för henne att hitta ny bostad.
Detta omnämndes även i DN´s artikel “Våldsutsatta
kvinnor skuldsätts för livet” där Eman intervjuades
om den situation många kvinnor ställs inför vid
uppbrottsfasen med mannen.
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Dialogmöte om
kunskapsstöd om mäns våld
mot kvinnor
Socialstyrelsen bjöd in oss tillsammans med Unizon,
Roks och Sollentuna kvinnojour för ett dialogmöte
kring de material som Socialstyrelsen har för
kunskapsspridning om våld i nära relation. Just
nu pågår ett arbete med revidering av material och
Socialstyrelsen ville under detta möte höra mer om
vad som saknas och om vad som bör uppdateras.
Somaya lyfte fram den stora luckan mellan teoretisk
kunskap och praktiskt utförande – dvs att flera
aktörer vet vad våld är och har teoretisk bakgrund
i ämnet men saknar kunskap om hur de ska agera i
praktiken.

Workshop om förebyggande
arbete mot könsstympning
I december bjöds Somaya in på en tredagars
workshop kring arbetet mot könsstympning,
arrangerad av Jämställdhetsmyndigheten. Det ska
leda till utformning av material kring arbetet med
att förebygga och motverka könsstympning och
till att civilsamhällesorganisationer ska utforma ett
strukturerat arbete kring detta.

Kunskapsspridning
& förebyggande arbete

Hemsidan
och sociala
medier
Under året påbörjade vi arbetet med att förbättra och förtydliga vår
hemsida, allt för att göra den så funktionell och tydlig som möjligt
då hemsidan är vårt ansikte utåt. Det finns ett stort behov av att
förtydliga både innehåll och struktur och både texter, rubriker och
utformning av hemsidan har omarbetats.

Somaya finns på
Facebook och Instagram

Vi har också satsat på att ta större plats i sociala medier, som ett
sätt skapa kännedom om vår verksamhet och det arbete vi bedriver.
Då vi är begränsade av vad vi kan dela om vår interna verksamhet
pga sekretess har fokus istället legat på skapa engagerande inlägg
där vi både omvärldsbevakar och sprider kunskap om händelser
och debatter som sker inom vårt fält.

@somayakvinnotjejjour

www.facebook.com/Somayakvinnoochtjejjour

Under året har vi skickat ut medlemsbrev.
Vi har funnit att det är ett bra sätt att
uppdatera våra medlemmar lite mer
kontinuerligt mellan årsmöten om sådant
som sker hos oss.
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Slutord ordförande

Slutord
ordförande:

Jag känner som vanligt stolthet när jag läser
sammanställningen av vad Somaya kvinno- och tjejjour
gjort under verksamhetsåret. Att kunna erbjuda skyddat
boende till kvinnor och barn som behöver det, stödlinje
alla vardagar i veckan och mötesplatsen Somaya center
samtidigt som vi erbjuder kunskaps-spridning på olika sätt.

Varje person, oavsett ålder som blir placerad på något av
Somayas skyddade boenden, får en egen kontaktperson.
Detta för att kunna stötta och stärka individerna och
att förbereda dem för ett självständigt liv fritt från
olika former av våld och förtryck. Det som de har
kunskap i och som de kan ta upp är säkerhet, identitet,
stöd/hälsa, ekonomi samt rättshjälp. Ni kan läsa mer
om vilka utbildningar stödpersonerna deltagit i här i
verksamhetsberättelsen. Med utbildningar säkrar vi
kvaliteten för de insatser som kvinnor och barn erbjuds
på våra skyddade boenden.
Det vi också kan känna stolthet över är att under året
så har vi etablerat ett större samarbete med ett flertal
jurister som kan erbjuda kostnadsfri rådgivning till
stödsökande. Tillsammans talar juristerna minst sju
olika språk.
Värdefullt är också att Somaya Center arbetat med att
utforma metoder för att upprätthålla rutiner och bedriva
verksamheten utefter de behov som målgruppen gett
uttryck för. Detta för att fånga in behov som uttrycks
och målgruppsanpassa våra aktiviteter.
Det är viktigt att vi både kan möta individens behov
samtidigt som vi har samhällsperspektivet, för att vi
på bästa sätt ska kunna vara ett relevant stöd för ett
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självständigt liv utan våld. Det kan handla om allt
från läxläsning och genomgång av information om en
särskild del av rättsprocessen till att skriva CV eller lära
sig att göra en sökning på nätet.
Med tanke på detta passar projektet ”Stöd till ett fritt
liv” som en naturlig fortsättning. Där syftet är att ta
fram metoder för så kallade ”eftervårds insatser” som
vi då erbjuder kvinnor i samband med att de lämnar
våldsamma relationer och kommer till våra skyddade
boenden. Samtidigt som denna verksamhet upprätthålls
har alltså Somaya hållit totalt 28 föreläsningar där runt
800 personer har kunnat ta del av Somayas samlade
kunskap och kompetens, helt fantastiskt.
Vi var också mycket stolta över vår podcast “12 Shades
of honor”. En podcast om olika nyanser som våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck har.
Vi vill från styrelsen rikta ett riktigt stort tack till
personalen för det fantastiska arbete ni utför varje dag.
Ni möjliggör ett bättre liv för så många.

Carina Ohlsson
Ordförande, Somaya kvinno- och tjejjour

Vill du bli medlem
eller stödja vår förening?
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.

27

w
w
w.
so
m
ay
a.
se

