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MIN RÖST
Barns berättelser från SOMAYA
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Den här boken hade inte blivit till utan barnens och 
ungdomarnas starka röster och berättelser. Dessa röster 
och berättelser kommer ni att ta del av i denna bok. Den 
hade inte heller blivit till utan vår vilja att beakta deras 
röster. Varje enskilt barn har varit unikt och varje röst 
har varit viktig. Många röster har ekat och många röster 
kommer att fortsätta eka. 

Under alla dessa år på Somaya Kvinno- och Tjejjour, har 
jag och mina kollegor mött barn och unga i olika åldrar, 
med olika erfarenheter och olika förutsättningar. Det 
gemensamma för alla dessa barn och unga är att de har 
lämnat ett hem, en skola, en kompis eller en pappa. De 
har lämnat ett sammanhang. Ett sammanhang som har 
präglats av kompisar, släkten, familjen, skola, fritidsak-
tiviteter etc. I det sammanhanget har våld, kränkningar 
och orättvisa också gestaltats i barnens liv. Detta har 
förstås haft sina konsekvenser för barnen och i barnens 
tillvaro. 
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De flesta av barnen kommer också från kollektiva vålds-
situationer och när de placeras hos oss tillsammans med 
mamman, måste de lämna nästan allt. Vårt mål blir då 
att bygga upp ett nytt liv tillsammans med det enskilda 
barnet men utifrån hens erfarenheter, önskemål och 
förutsättningar. I det nya sammanhanget vill vi förankra 
tryggheten och säkerheten först av allt. Sedan kan vi 
tillsammans med barnet gå vidare. Vi vill bygga upp en 
vardag som är så säker och trygg som möjligt, men vi vill 
också göra det så normalt som möjligt. Att hela tiden 
ha en skyddsaspekt och säkerhetsaspekt behöver inte 
innebär att man måste undanröja andra möjligheter och 
rättigheter. Här vill vi tillsammans med andra aktörer ge 
barnet och ungdomen sina rättigheter, precis som andra 
barn har. Rätten till utbildning, rätten till fritid och rätt-
en till ett liv fritt från våld och förtryck. Det är allas rätt. 

Det är inte alltid lätt och visst kan det bli kämpigt, men 
tillsammans och med vårt gemensamma engagemang 
och kunskap kan vi nå långt. Så långt så att alla röster 
ekar. Sedan är det mitt, ditt och övrigas ansvar att lyssna 
och beakta dessa röster, som är och kommer att vara en 
del av samhällets framtid. 

Tara Azizi, 
Somaya Kvinno- och Tjejjour 
2016 
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”Jag fick inte gå i förskolan   
av min pappa. Jag fick 
 börja förskolan när jag var 
fem år…”N 7 år

Noor
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Noor: Jag har en snäll klasskamrat och han heter Markus. 
Markus är snäll och rolig, han är jättesnäll och han är 
inte som andra vanliga killar. Det finns en till som också 
är snäll och han är jag också vän med. 
 Men en gång sa de något som inte var trevligt, jag 
kommer inte ihåg va de sa, men det var något som inte 
var så trevligt. Men de har aldrig sagt nåt dumt till mig 
men de sa nåt som inte var så trevligt. Men sen slutade 
de med det. 

Tara: Ja, ibland säger man saker som inte är så snällt 
sagt och det finns människor som kanske inte är så snälla. 

N: Ja och min pappa har bråkat med min mamma.

T: Har han bråkat med din mamma? 

N: Ja! 

T: Kommer du ihåg det? 

N: Ja dom pratbråkade. 

T: Pratbråka? 

Noor 
Samtal 1

Noor bodde tidigare tillsammans med 
sin mamma hos oss på Somaya. Nu har 
de flyttat till ett eget boende från Somaya. 
Hon har börjat i en ny skola. Noor brukar 
komma på besök till oss då och då till-
sammans med sin mamma och ibland 
kommer de till våra Somaya fester som 
vi brukar ha några gånger per år. Noor 
påpekar i början av vårt samtal att hon 
vill berätta om sina nya klasskamrater för 
mig. 
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N: Ja typ så att de säger fula ord till varandra och bråkar när 
de pratar och de säger hur de ska göra och pappa sa att vi 
skulle bo på landet, och jag fick aldrig följa med på nån resa 
för att han kom från Italien och där vill man inte att några 
tjejer ska få gå nånstans. 

T: Aha ok, om jag förstår rätt så kommer han därifrån och 
där tror man att tjejer ska inte få gå nånstans och din pappa 
ville inte att du skulle gå nånstans? 

N: Ja, 

T: Kan du berätta var du inte fick gå till exempel? 

N: Ja jag fick inte gå nånstans, till exempel på stan, min bror 
fick gå bara för han är kille. Jag fick typ inte gå på stan för att 
köpa saker. 

T: Vad fick du göra då? 

N: Jag fick vara hemma och titta på tv bara med mamma, de 
fick göra mycket roliga saker. 

T: Aha ok, men du sa att det här med din pappa och mamma 
bråkade…

N: Ja men det var när mamma och pappa pratbråkade, du vet 
hur jag menar va?

T: Ja att de skrek eller? 

N: Ja de skrek lite och så bråkade de. Min pappa brukade 
bråka med sin egen mamma också. 

T: Hur kändes det för dig när pappa och mamma mun-
bråkade? 

N: Det kändes …. Sådär, men min farmor var snäll mot mig 

T: Kommer du ihåg när ni bodde på landet ?  

N: Ja. 

T: Hur var det? 

N: Det var sådär, vi hade en granne och de kom också 
från Italien och de var granne med oss. De hade precis 
flyttat in där. De hade en tjej som hette Linnea och vi 
brukade leka.
 Ibland åkte vi till en lekpark och lekte och dit fick jag 
följa med i alla fall.
 Och vet du, jag fick inte gå i förskolan av min pappa. 
Jag fick gå i förskoleklass när jag var fem år, det var då 
fick jag börja. Jag fick inte gå från början, pappa bråka 
om att jag inte fick göra det men mamma sa att det var 
bra om jag fick gå. Jag fick många kompisar där. 

T: Men visst är det roligt att du har börjat i en ny skola nu? 

N: Ja det är jätte roligt.
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T: Trivs du i det nya boendet? 

N: Ja sådär, den är ganska liten men det är kul att bo högt 
uppe. 

T: Är det roligare att bo i lägenhet eller var det roligare på 
landet? 

N: Ja.
T: Känns det bättre att ha flyttat från gamla boendet? 

N: Ja, för att jag behöver inte vara med min pappa så mycket, 
du vet vilket land han kommer ifrån va?

T: Mmmm..

N: Det har jag berättat, jag kan…. 

Pappa har sagt att tjejer från Italien är smarta och så, min 
farmor var också smart.
Alla Italienska tjejer är alltid smarta och alla som jag har 
träffat. 

T: Aha smart, vad betyder smart för dig? 

N: De förstår allt.
Jag och Markus tycker inte om och leka våldsamma lekar, vi 
brukar oftast leka pratlekar och ibland spelar vi på telefonerna. 

T: Tycker du om våldsamma lekar? 

N: Nej, jag tycker om att ta det lugnt och lugna lekar. 
Jag har sett vissa kompisar brottas, det är inte bra. Man 
kan göra sig illa men jag bryr mig om alla. Oftast gör de 
det men inte Markus.  

T: Vad betyder våldsamheter? 

N: Att man brottas. 

T: Och du tycker inte om det? 

N: Neee inte alls..

T: Kommer du ihåg när du flyttade från landet första 
gången? 

N: Nja, bara när vi packa lådorna för vi hade inga väskor.

T: Visste ni var ni skulle flytta? 

N: Nej inte då, men mamma sa bara att vi ska ut. Först 
flytta vi till morfar och bodde där några dagar, sen bodde 
vi hotell. 

T: Hotell? Ja just det, minns du det? Men det var väl 
efter…. 

N: Ja just det jag kommer ihåg, vi bodde i en lägenhet, 
sen var det hotell sen till andra boendet och sen till ett 
annat… och det var där du var… och nu är vi här vi bor.
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T: Ni har flyttat ganska mycket va? 

N: Jag vet att ni tycker att jag är duktigast på att prata bara 
för jag är äldsta av barnen men jag vill gå nu…

T: Ja absolut kan vi gå nu. 
N tittar på mig och frågar om vi kan sluta prata.

”Ja men det var när  
mamma och pappa  
pratbråkade, du vet hur  
jag menar va?

Noor/7 år
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”Asså jag har två kompisar 
som vet om det här och de 
är jätte snälla…”J 14 år

Justina
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Justina: Jag har fått de här utslagen, det är därför jag 
blev inlagd. Läkaren sa att det kan vara stressrelaterat.  

Tara: Är du stressad? 

J: Stressad? Menar du när man är orolig och så? 

T: Ja precis, har du varit orolig? 

J: Ja. 

T: Ok, när då?  

J: När jag fick reda på att vi måste lämna huset och så, 
och att mamma hade ingenstans att gå, så mamma börja-
de packa och allt.. Vi visste inte vart vi skulle ta vägen. 
 Då blev jag orolig när mamma inte heller visste vart 
vi skulle gå. 
 Det här var efter vi hade mötet med socialtjänsten 
och när jag berättade allting och vad jag kände sådär, jag 
sa precis allt till dem. 
 Asså jag har två kompisar som vet om det här och de är 
jätte snälla, de kom till mig och sa att de inte kommer låta 
mig åka ut från landet och att de skulle stå vid min sida. 

Justina 
Samtal 1

Justina är 14 år och har bott på Somaya i 
flera år. Jag hälsar på Justina på sjuk huset 
då hon sedan några dagar har blivit 
 inlagd på grund av sin diabetes. När jag 
träffar Justina så har hon precis avslutat 
ett samtal med sin kurator.  

Vi går och sätter oss i ett annat rum. 
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T: Ok, så de vet om din situation?  

J: Jag har berättat för dem.  

T: Det är bra att du har vänner som du kan berätta för.  

J: Mmm verkligen.  

T: Går ni i samma klass?  

J: Mmmm…  

Tara: Läkaren sa att du satt och pratade med din kurator 
innan…   

J: Mmm.. 

T: Hur gick det då?  

J: Bra. 

T: Är det jobbigt att vara här på sjukhuset? 

J. Sådär, jag ville inte komma hit i början. 

T: Ok läkaren sa att du hade bestämt dig för att stanna tills 
på måndag?  

J: Ja, jag orkar inte åka fram och tillbaka eftersom jag ändå 
skulle behöva komma tillbaka.   

T: Ok jag förstår. Vad sa läkaren om blodproverna som 
de hade tagit?  

J: Ja, de sa att de var sådär höga.  

T: Ok,varför tror du att de var höga?  

J: Jag vet inte för jag orkar inte bry mig… asså jag orkar  
inte hela tiden kolla och sen ta spruta.. Det är jätte jobbigt.  

T: Ok du vet att det handlar om din hälsa? 

J: Mmmm… jag vet inte.  

T: Har du tänkt på det nån gång?  

J: Ja jag har tänkt att det kan hända mig nånting eftersom 
jag inte sköter det. Läkaren har också sagt det. Ibland 
försöker jag men sen struntar jag i det.  

T: Ok, brukar mamma prata med dig om hela den här 
situationen?  

J: Ja, jag vet allting och att de inte vill hjälpa oss. 

T: Hur känns det då?  

J: Dåligt….Därför de kan ju inte känna hur det är… Asså 
de vet inte hur vi har det, det blir jobbigt för oss men de 
vet inte hur jobbigt det är eller de kanske vet det men de 
bryr sig inte. 



 2322

Jag förstår att migrationsverket tänker på alla, typ nu kom-
mer det flyktingar och de hjälper dem, men vad händer med 
oss andra och vi har ju det svårt och vi har fortfarande det, 
men vad händer med oss? Om jag fick säga något till Migra-
tionsverket då skulle jag säga att vi är precis som alla andra, 
det är typ ingen skillnad och vi har också haft det jätte svårt. 
Vart vi än går så kommer vi ha det svårt, även om vi återvän-
der till Marocko eller Spanien så kommer vi ha det svårt. I 
Marocko har vi släktingar som kommer behandla oss illa, 
plus jag har inga papper nånstans varken i Marocko eller 
Spanien.. ingenstans kommer jag kunna gå i skolan för att 
plugga. 
 Allting är bara jobbigt just nu… Mamma måste jobba 
hela tiden för att kunna köpa mat till oss och allting. Och 
tänk om vi skulle sluta skolan. Tack gode Gud att vi går i 
skolan. Men tänk om de plötsligt säger att vi inte får gå i 
skolan. Man vet aldrig vad som kommer att hända. Det kan 
hända vad som helst.  

T: Brukar du prata om det här med klasskamraterna i skolan?  

J: Nej.  

T. Vet skolan om någonting?  

J: Jag vet inte, jag tror att läraren vet för han brukar alltid 
komma till mig och sen säger han att han vet att min situa-
tion är komplicerad och att jag har det svårt, så jag tror att 
han vet. 

T: Brukar du prata med mamma om det här?  

J: Nää inte så ofta. Jag orkar inte prata så mycket om det, 
jag orkar inte berätta för alla…  

T: Brukar du berätta om det för någon?  

J: Först var jag tvungen och berätta för alla, typ för soci-
alen och jag gjorde det hela tiden, flera gånger och till slut 
tröttande jag så nu orkar jag inte ens berätta om det mer…
 Sverige är ett bra land ändå .. Allting är bra här om 
man får stanna. 
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T: Hur går det i skolan nu? 

J: Det går bra men det finns några dumma elever på sko-
lan, de brukar reta mig för mina tänder, men vet du, jag 
brukar alltid säga såhär…. Mina tänder kan jag fixa även 
om de är snea. 

T: Är det någon som har pratat med dig om din diabetes 
på skolan?  

J: Nej, jag har inte berättat om min diabets för jag vill 
inte att de ska veta.  

T: Varför vill du inte att de ska veta? 

J: Jag vet inte, för att jag vill känna mig normal, jag vill 
känna mig som de andra. 
 Asså om man har diabets då kommer man behandlas 
annorlunda. Jag vill inte att de ska behandla mig som de 
andra.  

T: Finns det någon alls på skolan som vet att du har 
diabetes? 

Justina 
Samtal 2

Justina har precis kommit hem från 
skolan och hon frågar om jag och hon 
kan gå ut för att fika. Vi sätter oss på 
ett fik och börjar prata. 
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J: Jo, de närmaste vet men jag vill inte att alla ska veta det. 
När jag var inlagd på sjukhuset ett tag och sen kom tillbaka  
till skolan så trodde de att jag hade skolkat. De vet inte att 
jag låg på sjukhuset, men jag ville inte att de skulle veta det 
heller.Vet du vad, det var en gång, det var jättepinsamt. 
 Läraren höll på att prata om diabets och sen alla kompisar 
som vet om att jag har diabetes kollade på mig och sen vände 
sig läraren till mig och frågade om jag har det? Sen tittade 
hela klassen på mig, så efteråt kom de fram och frågade om 
jag hade det. Det var jätteskämmigt! 

T: Vad gjorde du sen då? 

J: Ne jag satt bara och garva, när jag skäms då brukar jag 
garva bara. Det finns vissa människor som inte förstår våran 
situation, min situation. Asså för mig är hela situationen 
jobbig fast skolan är det bästa i hela den här situationen, inte 
mina betyg och så men vännerna och själva skolan. 
 Det jobbigaste är ju att vi har ingenstans att bo och ingen 
plats, men samtidigt har jag en känsla att det kommer lösa 
sig, jag har bara den känslan.  

T: Om du fick bestämma något för att lösa situationen, vad 
skulle du göra?  

J: För det första att få stanna och bo här i Sverige, att få uppe-
hållstillstånd och sen att ha eget hus, det skulle vara bra. 

T: Brukar du fråga din mamma om vad som kommer att 
hända? 

J: Vi brukar inte prata om problemen hemma, men 
ibland kan jag bli riktigt arg och gå till mamma och bara 
fråga om vad som kommer att hända och när allt kommer 
fixas. Jag vill bara skrika ut min ilska på henne. 
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J: När jag var liten, typ nio eller tio år, så brukade jag 
lägga upp en muffins och sen tände jag ett ljus, så jag 
brukade låtsas att Justin Bieber är med mig, typ att vi 
firade hans födelsedag tillsammans. 

T: Så mycket tycker du om honom…  

J: Mhmmm  

T: Varför tycker du om honom så mycket?  

J: För han är bäst, han bryr sig inte vad folk tycker om 
honom. 

T: Har du en favoritbild på Justin?  

J: Han är fin på alla bilder.. Du kommer se att jag kom-
mer gifta mig med honom i framtiden. Vi ska kalla våra 
barn för .. vänta… Justin junior och Justina.. Jag kommer 
kalla en för Tara också, som ditt namn.  

T: Är det sant?   Skrattar 
J: Mmmm.  Skrattar  Jag kommer säkert bli en kändis 

Justina 
Samtal 3

Jag och Justina träffas på ett bibliotek. 
Justinas mamma och lillasyster har 
åkt tillbaka till Spanien för att ordna 
med några visumpapper så att de kan 
stanna kvar här i Sverige. Familjen har 
fått besked om utvisning sedan ett  par 
veckor tillbaka.  

Nu bor Justina hos mammas kompis 
och hon kan varken gå till skolan eller 
gå ut så mycket. Hon måste gömma sig 
från myndigheterna. 
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en vacker dag. Du vet jag ska göra en låt med några (andra) 
killar, vi håller på med den nu. 

T: Vad ska låten heta? 

J: Jag vet inte men vi sjunger om orten, du vet vad orten är 
eller hur. Först sjunger de sen kommer jag sjunga i refräng-
en, sen kommer de rappa. Vet du hur allt det började? Titta 
det var så här, jag var i studion och sjöng, sen de här killarna 
satt bakom studion och de hörde min röst, sen ser jag att de 
lyssnade när jag sjöng. Sen nästa dag jag var i dansrummet 
och då ropade en kille på mig och sa att de här grabbarna vill 
göra en låt med mig och då skämdes jag så mycket. 

T: Vill du bli en kändis? 

J: Vid Gud jag ska. Om det inte funkar med plugget så kan 
jag åtminstone bli kändis. 

T: Funkar inte plugget just nu? 

J: Jag har F i alla ämnen och jag har bara B i spanskan. 

T: Men varför går det så dåligt? 

J: Asså jag vet inte, jag försöker koncentrera mig men det går 
inte, vad än läraren säger, det går  in och sen ut.. Sen tycker 
jag att lärarna inte är tydliga. De förklarar inte ordentligt.

T: Så det är svårt att koncentrera sig i skolan? 

J: Jättesvårt. 

T: Har du pratat med din mamma? 

J: Ja det gjorde jag igår. 

T: Saknar du henne?

J: Ja det gör jag. 
 
T: Har mamma berättat vad hon ska göra där borta i 
Spanien ? 

J: Ja hon ska fixa papper. 

T: Vadå för papper? 

J: Asså… hennes pass eftersom den tog typ slut. 

T: Vet du vad hon ska göra med papperen sen? 

J: Asså jag vet inte men hon sa bara att hennes papper 
måste förnyas. 
 Mamma säger att jag måste hålla mig inomhus och 
jag får inte åka dit där vi bor, men det är jättekonstigt för 
socialen finns ju här också, de är här bredvid centrum. 
 De kan gå förbi mig och de kan komma ihåg mig ef-
tersom vi har träffats förut. Mamma blir rädd att jag åker 
runt och att de ser mig. Mamma sa till mig att de vet vil-



 3332

ken skola jag går på, så därför kan de bara dyka upp där och 
ta mig därifrån. Nu vet de också att mamma är utomlands 
och inte tar hand om mig.

T: Vad skulle du göra om de kommer och tar dig?

J: Jag skulle boxa dem  Skrattar . Jag vet inte. Men jag kan 
ändå boxas  Skrattar .  Jag har ju gått på boxning och karate.

T: Det var tufft. Är du en tuff tjej? 

J: Jag vet inte… Jag är iskall. 

T: Hur länge har ni bott på det skyddade boendet nu?

J: Tre år nu.

T: Aha, och ni bodde i Jakobsberg  tidigare?

J: Aaa vi bodde där i ett år sen var vi tvungna att flytta på 
grund av mammas man.

T: Ok, vad hände?

J: Asså han slogs.. Han slog oss alla. Han slog mig och min 
syster mycket. 

T: Kommer du ihåg det? 

J: Ja! Han var avundsjuk på mamma. För det var så här, vi 
brukade alltid krama mamma och då blev han arg, men han 

blev mest arg på min lillasyster för hon kunde inte vara 
utan mamma och ville hela tiden krama henne. 
 Asså ibland jag bara skrek för jag klarade inte av det, 
jag är ingen sån som är tyst. Jag är en sån som måste svara 
tillbaka. Jag brukade säga åt honom att vi inte är djur 
och att han inte ska slå oss.

T: Det var verkligen starkt gjort av dig. 

J: Han var så dum. 

T: Verkligen! 

J: Vet du, jag tror att mamma och min syster kommer 
hem på söndag tror jag. Jag vill att de ska komma tillbaka 
snabbt för jag vill inte vara här hos de här. Det finns 
inget att göra här men i Vällingby  jag kan gå ut med 
mina vänner, här är inget att göra och sen man blir trött 
om man är bara hemma och tittar på film. Jag är en ute-
människa. 
 Mina kompisar har frågat hela veckan vart jag är och 
jag vet inte vad jag ska säga, jag har ju inte gått till skolan 
för jag vill inte gå med en rädsla hela tiden, typ att socialen 
kommer och tar mig. 

T: Jag förstår det. Men du kommer säkert få gå tillbaka 
till skolan när mamma kommer hem.
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J: Ja det hoppas jag.

T: Vet du vad du vill bli i framtiden? 

J: Jag vill bli kändis  Skrattar .  Jag vill bli en svensk kändis 
och jag vill inte flytta härifrån.  

T: Älskar du Sverige? 

J: Ja, jag har mina vänner här och jag har gått i skolan här. 
Jag vill inte flytta härifrån. 
 Det finns ju mycket att göra här. Mamma tycker ibland 
att Spanien  är bättre men i Spanien finns det inget att göra 
för mig. Jag tycker om Sverige trots att de vill utvisa oss, typ 
migrationsverket och socialen, men jag kommer inte lägga 
av, jag tänker leva här och jag skiter i vad de tänker. Jag tänker 
göra allt här och jag tänker gå i skolan här. 

 De kan inte kasta ut mig.

Justina/14 år
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Justina: Sanningen är att jag visste redan att sockret var 
högt men jag tog inte insulin och jag ville inte. Jag bryr 
mig egentligen inte om jag dör, för mig det är bättre.. 
Det är så jag tänker. 
 Asså Jag visste redan att jag inte tog insulin…

T: Och du bryr dig inte eller? 

J: Nej för det finns inget att göra i det här livet… 

T: Absolut ingenting? 

J: Asså jag vet inte.. 

T: Vill du inte prata om det? 

J: Nä. 

T: Ok.

T: Hur är det att bo i det nya stället? 

Justina 
Samtal 4

Justina har varit på läkarbesök på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Läkarna 
har varit oroliga kring henne och hennes 
situation då hon inte har tagit hand om 
blodsockret enligt deras plan. Läkaren 
har pratat med Justina och meddelat om 
hur allvarligt detta är. Nu har familjen 
nyligen flyttat till eget boende och bor i 
ett nytt område. 
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J: Det är långt ifrån skolan och så, jag vill inte flytta från 
Vällingby   jag känner alla där. I det nya boendet så känner 
jag ingen och jag är deprimerad av allt. Jag måste byta skola 
och allting. Jag orkar inte skaffa mig nya vänner och så. Nu 
bor vi alla tre i ett rum. Vi har inte gått till skolan för mamma 
tycker inte att vi ska gå i vår gamla skola. Mamma vill byta 
skola åt oss. Kan du prata med mamma om detta? Jag orkar 
bara inte.

T: Ok, jag kan prata med din mamma så får vi se vad bästa 
lösningen blir. 

T: Hur ska du göra nu med insulinet efter att du pratat med 
läkaren? 

J: Jag bryr mig inte. Förut fanns det saker att göra, till exem-
pel jag ville sjunga och göra en låt. Nu när vi har varit tvung-
na att flytta så är allt det där borta. Jag kommer inte göra nåt 
och sen kommer jag bara vara inlåst hemma. Allting känns 
så stressigt, egentligen ska barn tänka på sig själv men jag 
måste tänka på hundra grejer, ibland orkar jag bara inte ta 
mina sprutor… 
 Kan vi gå nu? 

T: Absolut, vi kan gå om du vill det. 

”Allting känns så stressigt, 
egentligen ska barn tänka 
på sig själv men jag måste  
tänka på hundra grejer, 
ibland orkar jag bara inte 
ta mina sprutor… 

 Kan vi gå nu? Justina/14 år
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”Jag fick dessa ritpennor av 
kvinnojouren, den tidigare 
kvinnojouren där vi bodde.” 

8 årS Stephanie

 41
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Stephanie: Jag fick dessa ritpennor av kvinnojouren, den 
tidigare kvinnojouren där vi bodde. 

Tara: Fanns det andra barn på den andra kvinnojouren? 

S: Bara två barn som var små, jag kunde inte leka eller 
prata med dem. 

T: Ok, hur länge bodde ni där? 

S: Jag kommer inte ihåg, vi fick inte gå ut. Nej vi fick 
inte. Det fanns ett lekrum, där kunde jag leka och det 
fanns massor med pennor. Jag fick det här suddgummit 
av den nya kvinnojouren. Jag ritar ett litet hav, men jag 
ska först rita en båt. 
 Du vet jag föddes i Iran och jag var liten när jag kom 
till Sverige. Vi åkte till Turkiet och sen till Grekland. Jag 
minns när vi åkte båt, en stor båt. 

T: Vad den jättestor? 

S: Ja den var jättestor. 

T: Fanns det många människor på båten? 

Stephanie 
Samtal 1

Stephanie har inte bott hos oss på  
Somaya så länge, därför har vi inte heller   
träffats så mycket tidigare. Hon har 
 tidi gare bott på en annan kvinnojour. 
Jag och Stephanie inleder samtalet med 
att prata om hennes tidigare boende. 
Stephanie hämtar ritpennor och vill börja 
rita. 
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S: Jag minns inte…  jag var liten då när vi åkte båten. 

T: Kommer du ihåg hur havet såg ut och så?

S: Ja jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite läskigt, 

T: Varför var det läskigt? 

S: Nej jag vill inte berätta..

T: Ok. 
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Tara: Träffade ni mammas advokat igår?
 
Stephanie : Ja, hon hjälper mamma.. 

T: Vad hjälper hon mamma med? 

S: Med allting. Vet du vad, jag ska börja skolan snart. 
Jag gick i en skola förut men jag måste byta nu. 

T: Varför då? 

S: För att… för att… för min pappa.

T: Vad är det med din pappa? 

S: För att han är knäpp. 

T: Aha, så för att din pappa var knäpp så bytte du skolan?

S: För att jag flyttade här… för att min pappa. Jag kan inte 
säga saker för att det är hemligt. Asså det som hände med 
min pappa. Jag vet vad som hände med min pappa, man 
behöver inte veta allting men jag kan säga en liten bit.. 

S tittar på mig och blir tyst en liten stund 

Stephanie 
Samtal 2

Stephanies mamma ska in på möte med 
sin kontaktperson här på Somaya. Jag 
och Stephanie har tidigare bestämt att 
vi ska ses mer för att prata. Stephanie 
frågar ofta om boken och när den ska 
bli klar. Hon ser fram emot den och vill 
gärna läsa den sen när den är klar.
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Pappa slog min mamma. Han slog min mamma på natten när 
jag sov. Jag har hört att min pappa har gömt en pinne. 

T: En pinne? 

S: Det vet du väl.. 

T: Nä jag visste inte. 
S börjar visa med båda händerna att pappa slog mamma. S visar 
att den högra armen och handen är pappa och mamma är den 
vänstra sen börjar hon sakta ta den högra armen och handen 
närmare den vänstra som är helt still. Sedan slår hon för-
sik-tig med den högra handen på den vänstra armen

S: Ok, här är pappa och här är mamma, pappa slog med pin-
nen. Min pappa slog inte med pinnen för min mamma ringde 
polisen … och vet du min pappa slog min mammas mobil. En 
gång slog han på bordet men då såg jag inte, jag var ute. Jag 
väntade på mamma ute, vi två skulle ut och leka… 

T: Aha, Ute… 

S: Ja!

T: Var din mamma hemma då? 

S: Hon skulle bara lägga några kläder hemma sen undrade 
jag varför mamma kom inte och så hände det så och jag und-
rade var hennes mobil var. 

T: Så du väntade och väntade… 

S: ja jag väntade och väntade

T: Kan du berätta hur du fick reda på allt sen?

S: För att poliserna kom på natten och då berättade de allt.

T: Vart var du då? 

S: Ne asså pappa var ute och kom på natten hem, han 
kom alltid så sent och poliserna kom. 

T: Såg du poliserna?

S: Ja, då var jag hemma med mamma men inte pappa, 
pappa var inte hemma. 

T: Vem berättade om detta? 

S: Asså de ville inte att jag skulle veta om detta men när 
poliserna kom så berättade mamma.

T: Tycker du att det var bra att mamma berättade? 

S: Ja. Jag var lite rädd för poliserna för att det var några 
och de hade något runt midjan… Men jag vet inte vad de 
kallas asså den saken de har runt midjan. 

T: Aha, vill du beskriva den ungefär såg ut, om du kan?
 
S: Jag kommer inte ihåg, men jag blev rädd.  Ja, men jag 
kan inte säga mer… det är en lång historia, pappa är knäpp.
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”Jag var lite rädd för poliserna  
för att det var några och de 
hade något runt midjan… 
Men jag vet inte vad de  
kallas asså den saken de har 
runt midjan.” 

Stephanie/8 år
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Stephanie 
Samtal 3

Vi är på Somayas kansli där möten och 
andra aktivitet hålls. Stephanie och 
hennes mamma ska ha ett möte med 
Socialtjänsten. Barnutredarna är också 
här och vill träffa Stephanie sen. Medan 
mamman är på möte så sitter jag tillsam-
mans med Stephanie. Vi börjar rita och 
vi pratar under tiden. 

Tara: Vet du vilka de där vuxna människorna var som är 
här och pratar med mamma? 

K: Jag kommer inte ihåg. 

T: Har du träffat dem förut? 

K: Ja, 

T: Vad gjorde de då? 

K: De hjälpte oss. 

T: Med vadå? 

K: Med pappa… ja min pappa bodde där då. De hjälpte 
oss.

T: Tror du att de är snälla?

K: Ja det är de. 

T: Hur går det där ni bor? 

K: Jag vet inte men jag vill bara fort börja skolan. De 
säger att det inte har löst sig. Jag vill bara börja skolan. 
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T: Ok jag förstår. Trivs du i det nya boendet? 

K: Ja men jag vet att mina vänner saknar mig säkert. 

T: Vill du hälsa på dina vänner? 

K: Ja men det är föööör långt.

T: Ok. 

T: Vill du hälsa på pappa då? 
 tystnad

K: Jag vet varför min pappa bli så. 

T: Varför då? 

K: För att han äter någonting som han brukar alltid äta, brå-
ket började i fredags och nånting blir förstört och så fortfa-
rande han åt den och sen han blir galen. 

T: Ok galen. Vad åt han? 

S: Vet du vad… Han tar nåt konstigt. 

T: Aha, vadå för något?

S: Jag kommer inte ihåg, men det kommer i drömmen i alla fall..

T: Kommer det i drömmarna? Så du brukar drömma om det. 

S: Mmmm.. inte så mycket, men det kommer ibland. 

T: Vill du berätta om det du drömmer. 

S: Ne inte alls. 

T: Tror du att pappa fortfarande är arg och galen? 

S: Mmmm.. Han blir bara sjuk… Det är en rund grej och 
han öppnar sen äter han det och det luktar blää. 

T: Är det därför han blir arg då? 

S: Arg eller galen. 

T: Galen.. 

S: Ja.. 

T: Vad gör han då när han blir galen? 

S: Du vet ju… Jag berättade för dig innan… 

T: Du menar att han slåss? 

S: Mmm    tystnad

T: Det var ju tråkigt.. man ska inte slåss eller hur? 

S Ja det är inte bra. Vilken tur att det finns kvinnojour här!

T: Ja eller hur! 
Jag och Stephanie börjar skratta högt och high fivar 

med varandra. 
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K: Varför heter det här Somaya? 

T: Det är ett kvinnligt namn och den har funnits i nästan 18 
år. Så de som startade kvinnojouren valde just det namnet, 
Somaya!

S: Aha ok. 

T: Saknar du dina vänner? 

S: Jag har en bästa vän.

S ropas in till möte med barnutredarna från socialen. 

Stephanie Kommer tillbaka från mötet och vi fortsätter  

prata om hur mötet har gått. 

T: Hur gick det? 

S: Det gick bra! Vet du, hon har träffat min pappa.

T: Vad tycker du om det? 

S: Jag vet inte. Vi ska prata sen sa hon. 

”Vilken tur att det finns 
kvinnojour.”

Somaya
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J 14 år

Jacob
”Han tjafsade med tränaren. 
På varje match så ville han 
att jag skulle dribbla och 
tränaren ville att jag skulle 
passa, så jag blev hela tiden 
förvirrad.”
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Tara: Vet du hur länge du och mamma har bott på  
Somaya? 

Jacob: Vi har bott här på Somaya i tre veckor och två 
dagar. 

T: Du har räknat dagarna. 

J:   Skrattar  Ja det bara händer att jag räknar dagarna…  

T: Trivs du här?  

J : Ja det är mycket bättre nu.  

T: Vad är det som är bättre? 

J: Det är det här med att man får lugn och ro och man 
behöver inte oroa sig och så.  

T: Ok, det förstår man. Vad gör du på dagarna?  

J: Alltså jag får inte gå ut så mycket, så antingen går jag 
ut med mamma och handlar eller så är jag hemma.  

Jacob 
Samtal 1

Jacob är 14 år och bor i dag på Somaya. 
Jacob har precis som han själv berättar, 
bott på Somaya i ett par veckor. Jag och 
Jacob har träffats några gånger tidigare 
men har inte pratat så mycket med var-
andra. Under vårt första samtal ville jag 
inte gå in på det som kunde vara käns-
ligt. Jag ville helst lära känna Jacob lite 
mer innan vi började prata om Jacobs 
tidigare erfarenheter och minnen. 
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T: Ok. Gillar du nån sort sport?  

J: Jag har spelat fotboll.  

T: Vad roligt! Har du spelat i ett lag eller spelade du för skojs 
skull?  

J: Ja jag har spelat i ett lag men jag slutade spela för ett par 
månader sen.  

T: Varför slutade du?  

J: Min pappa, han ville inte… alltså min pappa spelade också 
när han var yngre, han spelade professionellt, men sen så blev 
det skada och han fick sluta. Han är duktig på fotboll… Till 
exempel han ville att jag skulle dribbla mer än bara passa och 
till slut kom han och min tränare inte överens. Han tjafsade 
med tränaren. På varje match så ville han att jag skulle dribb-
la och tränaren ville att jag skulle passa, så jag blev hela tiden 
förvirrad. Men så tjafsade de och sen så fick jag sluta.  

T: Så du fick sluta på grund av att de tjafsade?  

J: Ja.  

T: Vad sa tränaren då?  

J: Jag vet inte. Jag var inte med men han sa hela tiden till 
pappa att det är han som är tränaren och inte han. 

T: Vill du börja i ett nytt lag?  

J: Ja men inte än. Jag måste börja jogga först igen.  

T: Saknar du din pappa?  

J: Nej! 

T: Har du kontakt med dina vänner?  

J: Ja, jag har kontaktat dem två gånger.  

T: Vet de varför du har flyttat?  

J: Ja. 

T: Tog de det bra?  

J: Jag vet inte. Jag berättade att det är på grund av pappa 
och så. Jag har inte berättat för dem att jag måste byta skola 
och så, jag vet inte om de kommer ta det bra. 
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T: Visste du om det att hon skulle prata med polisen?  

J: Ja. 

T: Hur känns det då? 

J: Det är lugnt men det kommer säkert var jobbigt för mam-
ma. 
T: Tror du att de kommer prata med dig sen? 

J: Jag vet inte, förra gången sa de att de kanske skulle prata 
med mig också. 

T: Har du tänkt på det? 

J: Ja det är lugnt för mig. 

T: Hur länge har ni bott på Somaya nu?

J: Tre veckor och typ fem dagar.

T: Just de du räknade dagarna… 

J:   Skrattar  

T: Vet du vad polisförhöret handlar om? 

Jag och Jacob har träffats några gånger 
till efter vårt första samtal och vi har lärt 
känna varandra bättre. Jag och Jacob 
sitter och pratar i ett annat rum medan 
mamma är på polisförhör. 

Jacob 
Samtal 2
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J: Ja. Säkert om min pappa som är polisanmäld och så att han 
får ett straff. 

T: Vill du att hans ska få något straff?

J: Ja. Jag gillar inte honom. Han är ingen bra människa. 

T. Vad är en bra människa för dig? 

J: En snäll som inte gör folk illa, ljuger inte, snor inte och 
sånt. 

T: Vad är en dålig människa? 

J: Motsatsen till det jag nyss sa. 

T: Så din pappa gjorde folk illa? Vilka gjorde han illa?

J: Mamma och mig. 

T: Ok. Har han gjort det länge? 

J: Ja, första gången han slog mig så var jag fyra månader.

T. Ok fyra månader. Har någon berättat detta för dig? 

J: Ja, mamma har berättat och han har berättat det själv. 

T: Hur han har gjort det? 

J: Någon gång sa han till mig att jag alltid har varit stökig. 
Att jag var det till och med när jag var fyra månader. 

T: Kommer du ihåg första gången han slog dig? 

J: Det jag minns var när jag var fem eller sex år. 

T. Du var alltså fem eller sex år? 

J: Ja, nånstans där. 

T: Hur minns du det? 

J: Jag minns inte så, men det är det här jag har ett starkt 
minne av sen minns jag ju inte allt annat, du vet ibland finns 
det vissa minnen som sitter kvar. 

T: Vill du berätta om det minnet som du har kvar?

J:   Blir tyst  Jag tror att jag var typ ute och han hade typ 
städat huset och det här var i Marocko där vi kommer ifrån. 
Vi hade ett hus och där är det såhär att när man öppnar dör-
ren är det korridoren och sen kommer man till rummen. Jag 
hade varit ute och spelar fotboll så när jag kom hem då var 
det såhär, jag visste inte att han hade städat golvet och så, 
jag gick in med skorna och jag var lerig. Jag brukar i annat 
fall också gå in när jag har spelat fotboll, för jag kunde inte 
ta av mig skorna där ute. Sen när jag gick in så blev han arg 
över att jag hade smutsat ner och så slog han mig. Det är typ 
det jag minns. 
 Och han hade den där… han slog mig med händerna fast 
jag kommer ihåg en annan gång. Det var när han hade varit 
hos en bilmekaniker. Så när han kom med bilen så ville jag 
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kolla motorhuvudet och jag öppnade den men då började 
det spruta olika och det kom på mina kläder. Han blev arg 
för det och då slog han mig när vi kom hem. Först då var 
han lugn och jag vart jätte rädd men han gjorde inget där. 
Ibland visar han att htror man att allt är lugnt eftersom han 
inte pratar, men sen när man kom hem så slog han mig. Jag 
minns också att han hade nån träpinne och han brukade slå 
mig med den. 

T: Pinne? 

J: Nä inte pinne, det var en sån… typ som den där, typ som 
en brännboll… inte baseboll utan brännboll. Ja det var den 
han slog mig med, den också. 

T: Hade han den alltid? Alltså var det hans? 

J: Ja ja, det var hans. 

T. Hade han den för att slåss med? 

J : Ja, det tror jag, för han använde inte den till nåt annat. 
Det är typ det här jag minns av fem sex årsåldern. Jag 
kommer också ihåg att han brukade alltid slå mamma och 
då kom jag emellan för att försöka putta bort honom, då 
brukade jag få massa slag, men jag vet inte om det räknas, 
för du frågade om han slog mig eller hur? 

T: Ja. 

J: För jag kom emellan så jag vet inte om det räknas, han gör 
ju så på mamma, men jag brukar få slagen han riktar mot 
mamma, men då får jag slagen i alla fall. 

T: Mmmm jag förstår. 

J: Det är typ allt jag minns. 

Det jag minns när det handlade om mamma var när hon var 
gravid, asså inte med mig, jag var kanske sju åtta år, något 
sånt. Hon mådde illa i en vecka typ, så hon spydde varje dag. 
Hon berättade för honom och han ville att hon skulle göra 
abort, men hon ville inte. Han brukade alltid slå henne på 
magen så att barnet skulle dö. 
 Jag kommer ihåg att hon vägrade, hur mycket han än slog 
så ville hon inte. Till slut så sa han till henne om hon inte gjor-
de abort så skulle han ta mig till Sverige och att hon aldrig 
skulle se mig igen, asså jag hade svenskt pass för jag föddes i 
Sverige. Men mamma hade inte svenskt pass. Men till sist så 
gjorde hon abort. 
 Jag kommer ihåg att han, det här är också ett minne som 
sitter kvar, men asså jag kommer ihåg att när vi var på väg 
till läkaren där hon skulle göra abort, höll han min hand och 
mamma gick bakom och jag typ kommer ihåg att jag alltid 
sträckte min hand till henne 

Jacob visar med kroppsspråk hur han höll mammas hand 
så att jag skulle hålla henne så att jag kunde känna att hon var 
med oss.. jag ville bara känna att hon var med mig.. 



 7170

T: Är det ett starkt minne?

J: Ja verkligen.  

T: Varför tror du att det är så starkt?

J: Jag vet inte, det jag minns är att han gick så snabbt och 
hon var typ rädd, jag tror att det var därför jag ville hålla hen-
nes hand. Hon var typ rädd att han skulle ta mig. 
 När han höll mig så kändes det som att han ville ta mig 
nånstans och att han skulle lämna henne, det kanske var därför.

T: Jag förstår! Hur blev det när ni kom till Sverige?

J: Det blev bättre när mamma började jobba. Förut så satt 
han hemma hela tiden och hon var också hemma och då hade 
han stort utrymme att slå henne.

T: Ok så han hade inte så mycket utrymme när hon inte va 
hemma? 

J: ja precis.

T: Vad var det som hände och som gjorde att ni flyttade till 
Somaya? 

J: Pappa tog alltid mammas pengar, alltså hennes lön, sen så fick 
hon typ 500 kronor av hela hennes lön. En gång så anklagade 
han henne för att inte ha gett alla pengar till pappa. Det var så 
det började. Han sa till mamma att hon hade snott pengarna 
och mamma sa bara, varför ska jag sno mina egna pengar? 

Alltså han har en svaghet för att mamma tjänar mer än ho-
nom. Han brukar slå direkt och ibland hotar han med kniv att 
han ska döda. 
 Jag var i mitt rum när jag hörde massa skrik, då gick jag ut 
och som vanligt så brukar jag putta bort honom. Jag vet att 
när jag blivit äldre så har jag kunnat putta bort honom så att 
han inte slår mamma så mycket. Den här gången puttade jag 
också bort honom. Mamma brukar alltid låsa in sig på toalet-
ten för att han inte ska slå henne. 
 Men efter ett litet tag så gick han och satte sig. Sen gick 
han upp och gick till garderoben och då började han skrika 
om att han skulle klippa sönder alla mammas kläder och han 
gjorde det för att hon skulle komma ut från toaletten så att 
han kunde slå henne. 
 Mamma öppnade dörren och sen när hon såg att pappa 
försökte slå henne igen så gick hon in igen på toaletten. 
Efter ett tag så kom mamma ut och bad pappa lugna ner sig. 
Jag satt i mitt rum och sen kom båda in i mitt rum och pappa 
kom in med kniv och hotade. Mitt rum var stort, så när mam-
ma stod där inne och sen när pappa kom in med kniven så 
tänkte jag att han inte skulle träffa henne men det gjorde han, 
för han hoppade fram och han hade kniven i vänster hand. 
Den träffade henne men den gick inte in djupt. Mamma börja-
de blöda. Och jag är inte så förtjust i blod så jag började bli yr 
och började svettas. Jag la mig på golvet.
 Han såg att jag var yr och så började han skrika och ankla-
gade henne för att det var hennes fel. Hon försökte springa 
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ut till vardagsrummet för att se hur jag mådde men han tog 
tag i en skruvmejsel och sista gången när hon kom ut så slog 
han henne med den. Hon sprang tillbaka till badrummet. 
Just de, mamma hade precis börjat en kurs och hon skulle 
ha prov. Men han ville på nåt sätt komma åt henne, och 
ibland drog han henne i håret och det var svårt för mig att 
få loss henne för jag kunde inte göra något då. Jag kan inte 
heller låta honom för då försätter han dra henne i håret. 
 Han kom åt hennes papper. 

T: Var det papper som hade med provet att göra? 

J: Ja, hon blev jättearg eftersom han rev sönder papperen 
och jag har aldrig nånsin sett mamma så arg. Hon skrek 
rör inte mina grejer och hon försökte putta bort honom 
men han slog ner henne. För du vet jag var i mitten och hon 
puttade och han slog och jag fick massa slag också. Sen så 
kommer jag ihåg att han drog henne i håret igen. Jag stod i 
mitten. Han höll såhär 
        Jacob visar med kroppsspråk 

och han försökte knäa henne, han försökte sparka henne så 
        Visar med kroppsspråket

 Men jag vet inte, mamma sa efteråt hon inte kunde andas 
eftersom han höll henne så länge, hon kollapsade och ramla-
de. Jag höll i honom och han höll i henne, så när hon ramla-
de gjorde jag det också, baklänges. Sen så jag tror att hon 
typ svimmade. Jag vet inte om hon svimmade, men hon låg 
på golvet och hon rörde sig inte. Hon rörde sig inte. Även 

när hon låg på golvet så sparkade han henne. Jag försökte få 
bort honom, så när jag hade gjort det så tog hon också mo-
bilen för att hon ville ringa. Hon ringde ambulansen och han 
sparkade mobilen från hennes händer, han sparkade mobilen 
så här 

       
     
  visar med kroppsspråk

Mobilen flög upp i taket men den gick inte sönder, den fick 
en rejäl smäll. Han gick och skulle ringa sin kusin och när han 
ringer andra då säger han att det har varit hennes fel. Mamma 
skrek samtidigt att han ljög. Han gick till vardagsrummet och 
låste dörren. Det var då jag fick idén att rymma. Hon tog sina 
skor och jag tog mina skor och vi bodde på bottenvåningen. 
Vi hoppade ut från badrumsfönstret. Jag hoppade ut först 
och exakt när hon skulle hoppa så tror jag att han hörde när 
hon öppnade fönstret och då öppnade han vardagsrummet, 
för det har också ett fönster. Så när han öppnade så såg han 
mig där ute och så såg han henne hoppa, så sen sprang vi ända 
till Skarpnäck eller vi sprang inte hela vägen, vi gick ibland 
också… därefter gick vi till medborgarplasten och bad om 
hjälp från socialen sen åkte vi taxi till Somaya och där träffade 
vi Aisha. 
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”Jag sa sluta! Men sen  
istället för att slå mamma  
så slog han mig istället…”F 16 år

Fatima
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Tara: Minns du hur det var när ni flyttade till Somaya? 

Fatima: Vi flyttade till Somaya för vi var tvungna att läm-
na allt, hemmet, kompisarna, bästa kompisen, skolan och 
min dator.  Skrattar  Sen bodde vi på Somaya ett år.
Jag minns att jag var ledsen för jag lämnade allt.. allt. 
Jag var ledsen, men inte för att jag lämnade min pappa. 
Min pappa var riktigt dum, dum. Han kunde sitta på 
stolen och bara så, sådär… han bara blir arg av sig själv  
  
      
         Tar djupa andetag 

T: Vad skulle du göra om du träffade på din pappa en dag?

F: Jag?

T: Ja, jag menar om du skulle träffa på honom ute.

F: Ingenting, jag ska bara titta och sen gå.

När vi var i Iran    så slogs han mycket men inte här i  
Sverige, han vågade inte så mycket. Han slog till och 
med mig. En gång slog han mig här i Sverige. 
 En gång bråkade han med min mamma och jag kom 
emellan dem.

Fatima 
Samtal 1

Fatima är 16 år och har tillsammans med 
sin mamma och sin bror, flyttat till ett 
eget boende. Tidigare bodde de på So-
maya. Fatima ville skriva om sina tankar 
och minnen i en egen bok och detta fick 
Fatima förstås göra. Jag och Fatima träf-
fades också ett antal gånger för att prata. 
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Jag sa sluta! Men sen istället för att slå mamma så slog han 
mig istället… Han sa inget, inget alls sen. Han hade aggres-
sioner. Han slog mig på axeln.

T: Ok. Men har du haft kontakt med till exempel din bästa 
kompis som du hade i det gamla stället? 

F: Ja det har jag nu. Jag har bara kontakt med henne. 
Du vet jag går i en ny skola och i min klass det finns många 
som är dumma, ibland är de snälla men för det mesta de är 
dumma. Jag har pratat med min lärare. 
 Vet du, jag kan inte så bra svenska och i skolan är barnen 
dumma och de kan retas ibland…. det kan bli så att jag sko-
jar ibland på svenska och då skrattar de åt mig om jag säger 
nåt fel. 

Idag sa min mamma något som fick mig att förstå hur 
trött och ledsen hon är och jag vet att det är på grund av 
mig, eftersom min mamma alltid tar hand om mig och 
min bror. Hon har fullt upp och tänker jämt på allt. Men 
jag säger alltid till henne att hon ska tänka på sig själv 
men hon accepterar inte det. Jag vet att hon är ledsen. 
En av mina önskningar är att hon alltid ska vara glad.
Att se min mamma ledsen sårar mig. Jag vill att min 
mamma ska glömma alla problem och det hon har varit 
med om. 
 Mamma tänker alltid på oss, hon tänker på det vi har 
gått igenom, det jag och min bror har gått igenom, att 
pappa slängde ut oss.
 Jag vill först att min bror och min mamma alltid ska 
vara glada, och sen vill jag uppnå mina egna drömmar. 
Och jag vill alltid vara där för min mamma. Jag vill vara 
mammas skugga, alltid bredvid henne.

 En dröm som jag har är att jag en dag ska bli lärare. 

Fatima 
Ur boken
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Jag vill lyckas som en lärare. Jag vill ha en ljus framtid för att 
jag ska kunna få mina rättigheter tillgodosedda.
 Hos oss hemma så brukar vi inte prata om det som har 
hänt förut, det där med min pappa, jag minns att vi pratade 
om det en gång bara jag och mamma.
  Vi pratade om min skola och om det fanns några pro-
blem på skolan. 
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Jag heter Fatima. Jag är 16 år. Jag har många önsk-
ningar i livet och jag hoppas att jag en dag kan 
uppnå dessa önskningar. 
 En av mina önskningar är att alla människor ska 
leva i frihet och trygghet. Men jag önskar också att 
andra respekterar mig och mina drömmar. 
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Jag och min lärare (mina fina minnen 
med min lärare och vänner)
Nu skriver jag om en av mina lärare 
som var på min lista, någon som jag 
borde ha nämnt tidigare. Men jag 
fick aldrig tidigare ett tillfälle att 
göra det. Nu tänkte jag att jag skulle 
berätta om henne. 
 Mitt beteende har alltid varit 
annorlunda jämfört med de andra 
barnen. Jag tyckte alltid om arga, 
seriösa och allvarliga lärare. Men 
andra barnen tyckte bäst om lärarna 
som var snälla och osäkra som gav 
barnen oförtjänta betyg. Men jag vet 
inte varför. Detta var jätte viktigt 
för mig att förstå, att förstå varför 
barnen tyckte om just de lärarna.   
Till exempel så minns jag att vid ett 
tillfälle gav vår lärare oss barnen en 
uppgift att lösa. En av de som löste 
uppgiften skulle kontrollera dem 
andra barnens uppgifter (någon som 
hjälper läraren). 

När vi fick uppgiften var vi bara 2 stycken som 
klarade av att lösa uppgiften. Läraren vid nästa 
lektion valde att ge det andra barnet som också 
klarade av uppgiften att ta ansvar för kontrollen 
av de andra barnens resultat. Detta bara för att 
läraren kände eleven. 
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Än idag så har jag ingen bra känsla för den lära-
ren. Jag kommer även ihåg när vi åkte på en resa 
till Mashhad med klassen, vid hemresan när vi satt 
i bussen var vi nära på att krocka med en bil som 
ville köra om bussen. Men tack och lov så klarade 
vi oss precis. Vår ekonomiansvarige som var med 
oss sa till chauffören att vi skulle stanna bussen 
och hänvisa den andra bilen att den kan köra om 
oss . Den andra bilen hade också stannat. Efter att 
den ekonomiansvarige såg den andra billisten och 
innan han skulle gå av bussen frågade han buss-
chauffören vad han skulle säga till honom. Buss-
chauffören frågade då vem den andra chauffören 
var. Det var pappa till ett av barnen som satt i 
bussen, som jag även var ansvarig för att kontroll-
era deras uppgifter och läxor. Han var även någon 
som hjälpte och skänkte pengar till skolan. 
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Alina

”Vad skulle du vilja berätta 
om i en bok om du fick  
bestämma? 

… om jobbiga saker.”
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Tara: Vad skulle du vilja berätta om i en bok om du fick 
bestämma?  

Alina: Om jobbiga saker…  

T: Ok, vad är jobbigt då?  

A: Att jag inte får vara på skolfotot eller att jag inte får 
vara med i tidningen och det är jobbigt eftersom jag 
måste hela tiden gråta i skolan.  

T: Varför gråter du?  

A: För att alla är med förutom jag och då känner jag mig 
utanför. Vi skulle vara med i tidningen eftersom vi skrev 
ett brev till en politiker men sen så sa fröken att jag inte 
fick vara med för jag inte får synas med. Jag började gråta 
i skolan och det var jobbigt. 

T: Vet du varför du inte fick vara med?  

A: nej... eller jo  

Alina 
Samtal 1

Alina har bott på Somaya under en 
lång tid. Vi har lärt känna varandra rätt 
så bra. Jag har berättat för Alina om 
boken och hon har flera gånger  
påpekat att hon ser fram emot boken. 
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S: Varför?  

A: För att vi bor i ett skyddat hus och att vi får inte, vi får inte 
synas för tänk om någon annan ser oss och då kan de komma 
till skolan  

T: Vad säger de andra barnen?  

A: Ja, de frågar hela tiden varför jag inte är med.  

T: Vad säger du då?  

A: Nej jag vill inte svara då för jag vill inte berätta.  

T: Varför vill du inte berätta då ?  

A: För de kommer prata om mig sen när jag är typ sjuk eller nåt.  

T: Vad kommer de prata om tror du?  

A: De kommer säga att jag inte får vara med på skolfotot och 
sen när jag kommer tillbaka kommer de göra så att de inte 
har pratat om mig,  

T: Så du menar att de kommer prata om dig i smyg?  

A: Ja, och sen kommer de säga till hela klassrummet och då 
kommer de prata om mig.  

T: Aha, hur kommer du känna dig då? 
A: Utanför och ledsen  

T: Om du fick prata om något jätte jobbigt vad skulle du 
prata om då? 

A: Att jag bor i ett skyddat hus men inte de andra. Mam-
ma tycker att vi ska bo på skyddat hus..  

T: Vet dina kompisar att du bor på skyddat hus?  

A: Nej jag vill inte, jag vill inte berätta för någon för då 
kommer de berätta för de andra, då kommer jag bli led-
sen och besviken  

T: Har mamma berättat om att ni ska åka tillbaka till 
Spanien för att ni måste lämna Sverige? 

A: Ja! 

T: Hur känns det att åka tillbaka till Spanien?  

A: Dåligt  

T: Varför?  

A: För att jag vill stanna här i Sverige,  

T: Varför vill stanna här?  

A: För att Sverige är ett bra land  

T: vad är det bästa med Sverige? 

A: Att man får gå i skolan...
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15 år
HeviH ”Ibland frågar de vart jag 

bor och jag kan ju inte  
berätta… jag vågar inte 
och man får inte säga…” 
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Tara: Hur gick mötet Hevi? 

Hevi: Det gick bra. 

T: Vet du varför de var här? 

H: Ja typ, för vi bor på kvinnojour och nu har vi ju bott 
här ett litet tag. 

T: Just det, kommer du ihåg när ni flyttade till kvinno-
jouren? 

H: Ja lite grann. 

T: Visste du att ni skulle flytta till en kvinnojour innan ni 
flyttade? 

H: Nej jag visste inte, men mamma sa det till mig.

T: Vad sa hon då? 

H: Att vi skulle packa grejerna och flytta... Hon sa att vi 
måste flytta för att vi inte kan bo här längre, att hon inte 
orkar bo med min pappa. De vill skiljas. 

Hevi 
Samtal 1

Hevi bor hos oss på Somaya tillsam-
mans med sina syskon och mamma. 
Familjen har inte bott hos oss så länge 
och vi har hunnit lära känna varandra 
lite. Familjerätten har precis haft möte 
med familjen och träffat Hevi. Vi börjar 
med att prata om hur mötet gick. 
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T: Hur kändes det för dig? 

H: Förut kändes det konstigt att bara flytta så där, men jag 
visste inte att vi skulle flytta så snabbt, det kändes konstigt. 

T: Hur känns nu då? 
H: Ja det känns bra, men jag saknar ju pappa och jag är fort-
farande orolig för honom. Men jag kanske vill träffa honom 
sen i framtiden ibland. 

T: Jag förstår. Förklarade mamma varför de skulle skiljas? 

H: Ja, att de inte orkar vara med varandra, det har gått så 
långt att mamma inte kan leva med pappa. 

T: Hade du känt på dig innan att detta skulle hända? 

H: Ja, jag kände på mig. Det var så här, en dag så stannade 
jag hemma för jag var sjuk och mina andra syskon var också 
hemma och de var också sjuka. Sen på morgonen så tänkte 
jag gå upp och göra mina läxor. Sen så plötsligt kom någon 
och knackade på dörren och det var några vuxna som sa att 
vi skulle packa osv. Först tänkte jag oj, varför kommer de hit 
och sen sa mamma och förklarade för mig och mina syskon 
att vi måste flytta och att vi inte kunde vara kvar där vi var. 
Vi packade allt vi hade för att de sa att vi inte kunde komma 
tillbaka. Jag blev ledsen och förvånad.

T: Ok, vad blev du förvånad över? 

H: Över att allt gick så fort och jag visste inget, jag kände 
mig dålig. 
 Mamma berättade inte så mycket innan, men sen när vi 
packade så sa hon att vi ska flytta och så. Innan så tänkte 
jag ju, varför mamma blev alltid så ledsen och varför pratar 
hon och min storasyster hela tiden i smyg? Så en gång var 
jag nyfiken och frågade vad de pratade om men de sa bara 
att de inte kunde berätta, jag tänkte vad är det dom döljer 
för oss och sen fick jag ju veta vad det gällde. Ja och sen flyt-
tade vi till kvinnojouren… 

T: Visste du vad en kvinnojour var då? 

H: Nej inte innan, inte förens de kom och berättade, alltså 
de som kom från socialen och så.

T: Ok, hur var flytten då? 

H: När jag packade och vi skulle lägga allting i bilen så kom 
mina kompisar och frågade hela tiden varför vi skulle packa, 
så jag ville inte berätta. Jag sa bara att vi måste flytta. 
 Min kompis kom sen efter skolan och var jätte ledsen 
över att vi skulle flytta, Jag hann ju inte säga hejdå till 
många av mina kompisar. Några av dem skickade sms och 
till och med mina släktingar skickade sms efteråt och ville 
fråga var vi var osv. Sen fick vi stänga av våra telefoner och 
allt för att ingen skulle spåra oss. Släktingarna ringde hela 
tiden och till slut sa de att vi skulle stänga av våra telefoner 
så att de inte kunde leta efter oss eller hitta oss. 
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T: Hur är det och gå i skolan nu? 

H: Det är bra, men jag måste hela tiden tänka på att inte 
säga var jag bor och så.

T: Hur känns det då? 

H: Man blir ju ledsen så klart och orolig. Jag har ju alias nu 
i skolan och när de ropar ibland så reagerar jag inte för jag 
glömmer bort att det är mitt nya namn. Ibland måste de skri-
ka och ropa flera gånger tills jag förstår. Det är ju läskigt, allt 
var läskigt från början när jag började. 

T: Varför då? 

H: Att jag måste ha låtsas namn och sen att hela tiden dölja 
allt och inte säga något. 
 Ibland frågar de vart jag bor, men jag kan ju inte berätta. 
Jag vågar inte och man får inte säga…

”Släktingarna ringde hela 
tiden och till slut sa de att 
vi skulle stänga av våra  
telefoner så att de inte  
kunde leta efter oss eller 
hitta oss.”

Hevi/15 år
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FÖR ALLAS RÄTT 
TILL ETT LIV I  
FRIHET OCH ETT LIV  
FRITT FRÅN VÅLD.

När ett barn utsätts för våld har samhället en skyldighet att 
skydda barnet. Detta står nedskrivet i FN:s barnkonvention. 
Med hjälp av myndigheterna kan barnet få komma till ett skyd-
dat boende och bo där tillsammans med sin mamma under en 
viss tid. Ibland en vecka, ibland tre månader och ibland upp 
till två år. Vistelsetiden för familjen på våra skyddade boenden 
skiljer sig beroende på hotbild, situation och behov. 

Statistiken från Somaya visar att 100 % av barnen har bevitt-
nat våld och 50 % har själva varit utsatta för våld. Statistiken 
visar också att under 2015 tog vi emot 97 barn i olika åldrar. 
I dagsläget är tio barn och unga inskriva hos Somaya. Alla 
dessa barn bor i våra skyddade boenden tillsammans med 
sina mammor. Barnen har sina namn men också egna alias 
det vill säga ett nytt namn som de tillfälligt under vistelseti-
den hos oss. De får alias när de placeras hos oss och det är för 
att göra deras tillvaro säkrare och tryggare, särskilt när man 
är utanför det skyddade boendet, exempelvis ute i parken, 
skolan eller på fritidsgården. Vi på Somaya vill att varje barn 
och ungdom lever under skydd men samtidigt får alla sina 
andra rättigheter tillgodosedda. Hos oss får varje enskilt 
barn eller ungdom sin egen handlingsplan som den ansvarige 
kontaktpersonen följer upp. 

Barnen på 
Somaya
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Telefon kansli +46 8 760 96 11  Växel  +46 8 120 65 00  Email info@somaya.se  Fax +46 8-750 96 13  
Box 869  101 37 Stockholm  Bankgiro 720-8747  Jour hjälpsökande 020-81 82 83  www.somaya.se  

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening, med lång erfarenhet att skydda 
och frigöra individer från våld. 
 Den här boken hade inte blivit till utan barnens 
och ungdomarnas starka röster och berättelser, 
som ni kommer ta del av i denna bok. Den hade 
inte heller blivit till utan vår vilja att beakta deras 
röster. Varje enskilt barn har varit unikt och varje 
röst har varit viktig. Många röster har ekat och 
många röster kommer att fortsätta eka. 


