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Verksamhetschefen har ordet
Ett år med oväntade effekter - för Somaya, för vår målgrupp och för samhället i stort
2020 har varit ett speciellt år för oss alla, och det har
präglat oss personligen, Somayas verksamhet och inte
minst vår målgrupp. Vi, liksom många andra kvinnojourer,
rapporterade i början av pandemin om ett oroväckande
tapp inom såväl stödkontakter som skyddsplaceringar
samtidigt som det saknades indikationer på att våld i nära
relationer hade minskat. Snarare tvärtom. Vi kunde se
tydliga tecken på att isoleringen ökade och med det också
våldet liksom svårigheterna att söka kontakt och stöd av
oss eller andra verksamheter.
För att möta den här situationen, och det behov som
vår målgrupp fortsatt har, arbetade Somaya hårt för att
ställa om och anpassa oss. Det har varit vårt största
fokus det här året. Och jag är stolt över den kreativitet
och det lösningsfokus som Somaya har uppvisat och hur
det har hjälpt oss att anpassa oss och ställa om för att
fortsätta finnas till hands för de som behöver det. Tack
vare det arbetet har vi nu en chatt som tillåter oss ge stöd till en relativt ny, yngre målgrupp, vi har
ökat kännedomen om Somaya och det stöd som vi kan erbjuda, och information om oss finns på fler
platser där personer som kan behöva stöd finns.
Under året har vi också fokuserat på det interna arbetet med Somayas identitet och vårt budskap.
Det hade som syfte att dels säkerställa att vi är tydliga med vad Somaya är och vad vi står för såväl
internt som externt, dels att driva ett ännu tydligare påverkansarbete där vi jobbar aktivt för att lyfta
vår målgrupps behov och situation. Det arbetet inleddes redan under 2019 och vi kunde se att det
började ge resultat i slutet av 2020 när vi började synas mer och ta mer plats i media. Det arbetet
fortsätter in i 2021 då vi kommer fokusera mer på att profilera oss och driva Somayas hjärtefrågor i
förhoppning om att det ska leda till konkreta förbättringar för vår målgrupp.
Att stötta människor att leva självständiga liv fritt från våld är det vi gör, och det är vårt främsta fokus.
Tack vare arbetet vi gjorde under 2020 står vi nu redo och rustade för att fortsätta med vårt uppdrag
på bästa sätt även framåt.

Zenobia Rizvi,

Verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour
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Medlemsutveckling
Under 2020 har medlemsantalet legat på runt ett åttiotal. Antalet medlemmar har varit relativt stabilt
jämfört med föregående år. Inga större satsningar riktade mot medlemsantalet har gjorts under året.

Inre verksamhet
Under året har tio styrelsemöten hållits. Somaya har inte organiserat några medlemsmöten under
2020, däremot har medlemmar som också är volontärer genomgått sin utbildning samt deltagit på en
volontärträff med handledning.
Under året har tre nyhetsbrev gått ut till föreningens medlemmar. I dessa har vi informerat om det
pågående arbetet, insatser som har gjorts samt vårt deltagande i olika sammanhang.

Ekonomi
Liksom många andra verksamheter påverkades Somaya ekonomiskt av pandemin och vi tog därför
del av statens krispaket som riktades mot kvinnojourerna. Unizons statistik för 2020 visar en markant
minskning av kvinnors boendedygn i medlemsjourernas skyddade boenden. Även Somaya hade en
minskning av beläggning i våra skyddade boenden vilket har påverkat vår omsättning negativt under
2020. Som ett resultat av detta vidtogs ett antal åtgärder för att minska de fasta kostnaderna. Vi inledde
också ett utökat arbete med att aktivt bygga relationer och göra oss mer tillgängliga för kommuner
nationellt för att på så sätt öka kännedomen om vår verksamhet och stödet Somaya erbjuder i syfte att
öka beläggningen på det sättet. Dessa insatser har gett resultat och kommer fortsatt vara fokusområden
inom verksamheten. Vi kommer även att söka bidrag för flera projektidéer under nästkommande år.
Den minskade beläggningen är inte ett resultat av att våldet har minskat utan det har blivit svårare för
våldsutsatta att söka stöd, att antalet privata aktörer som erbjuder skyddat boende har ökat markant de
senaste åren och att allt fler kommuner väljer att upphandla skyddat boende.

Stödverksamheten

”

Vårt förebyggande arbete vill stödja
individens möjligheter till att göra egna val.

Skyddade boenden och kvalificerat kontaktmannaskap
Stödverksamheten och de skyddade boendena utgör kärnan i Somaya kvinno- och tjejjours
verksamhet. Under 2020 har Somaya haft fem lägenheter med plats för 14 vuxna och medföljande
barn. Verksamheten har skyddat totalt 22 vuxna och 22 barn under året.
Denna siffra är något lägre än tidigare år. Under 2020 har efterfrågan av skyddat boende stundtals
varit väldigt låg, vilket vi misstänker är en konsekvens av pandemin och nedstängningen av
samhället. 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. Under det gångna året har vi investerat i att rusta
upp och renovera våra skyddade boenden och jobbat med att öka bekvämligheten och kvaliteten
i boendemiljön. Samtliga av våra boenden är nu rustade och står klara för att kunna möta våra
stödsökandes behov.
Alla som blir placerad på något av Somayas skyddade boenden, vuxna liksom barn, får en egen
kontaktperson. Kontaktpersonerna jobbar efter Somayamodellen som i stora drag berör följande
områden: säkerhet, identitet, stöd/hälsa, ekonomi samt rättshjälp. Målet är att stötta och stärka
individerna och förbereda dem för ett självständigt liv fritt från olika former av våld och förtryck. Under
det gångna året har delar av personalen kompetensutvecklats genom kursen “Mäns våld mot kvinnor
- tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma” via NCK. Genom denna kurs har vi ytterligare säkrat
kvaliteten för de insatser som vuxna och barn erbjuds på våra skyddade boenden.

Stödlinjen
Stödlinjen 020-81 82 83
Somayas stödlinje är en
nationell telefonlinje som är
öppen vardagar mellan kl.
09:00-16:00.
Myndighetspersoner
kan kontakta oss på vår
kanslitelefon för
konsultation och
placeringsfrågor:
08-760 96 11

Somayas stödlinje är till för alla som vill ha råd,
stöd och information, främst gällande ärenden
som handlar om våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi kan erbjuda stöd på flera olika språk, och
det är vanligt att stödsökande hänvisas till
oss via Kvinnofridslinjen. Förutom svenska
och engelska finns även arabiska, persiska,
spanska, urdu och hindi som språkkompetens
inom arbetsgruppen. Tack vare Somayas nya
volontärer har vi också möjlighet att ge stöd på
ytterligare språk t.ex sorani, kurmanji, turkiska
och franska.
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.
Under våren och sommaren 2020 genomförde
vi kampanjer på olika språk i sociala medier
där vi spred kampanjfilmerna som togs fram
i samarbete med byrån Slutet är nära under
2019-2020. På så vis ökade kännedomen om
Somayas verksamhet, stödet vi erbjuder och
framförallt om vår stödlinje. Syftet var att nå ut
bredare och därmed stötta och hjälpa fler som
befinner sig i en utsatt situation. Vi utökade
också stödlinjens öppettider till kvällstid under
sommaren för att öka tillgängligheten.

Somaya har haft
632 stödkontakter
under 2020

Samtalsstatistik 2020

Under 2020 fick Somaya 445 samtal och mejl.

Vem ringer till Somaya?
Kvinna med barn, 224 samtal
Oklart, 74 samtal
Kvinna > 25 utan barn, 70 samtal
Kvinna < 25 utan barn, 55 samtal
Barn, 11 samtal
Man, 8 samtal
Hen, 3 samtal

Ärenden gällande kvinnor med barn är vanligast. Så har det också sett ut under tidigare år.

Var kommer samtalen från?

Övriga kommuner, 147 samtal
Stockholms stad, 111 samtal
Oklart, 100 samtal
Kranskommun, 72 samtal
Utomlands, 15 samtal

Den största delen av samtalen till Somaya under 2020 kom från Stockholmsområdet, men vi
fick nästan lika många samtal från övriga kommuner i landet. Vi har också mottagit några samtal
och mejl från personer som befinner sig utomlands.

Vad handlar samtalen om?
Våld i nära relation, 236 samtal
Annat, 143 samtal
Hedersrelaterat våld och förtryck, 106 samtal
Bostadsfrågor, 59 samtal
Äktenskapsskillnad/vårdnadstvist, 42 samtal
Migrationsfrågor, 36 samtal
Våldtäkt/Sexuella övergrepp, 33 samtal
Barnmisshandel/Incest, 23 samtal
Oklart, 22 samtal
Andra, 14 samtal
Psykisk ohälsa, 12 samtal
Samtal gällande våld i nära relation var vanligast, följt av övriga frågor samt frågor kring
hedersrelaterat våld och förtryck. Kategorin “Annat” har bland annat handlat om relationsdilemman
(ej kopplat till våld), ekonomiska frågor samt praktiska frågor gällande till exempel förlängning av
sekretessmarkering. Ofta handlar samtalen om flera olika frågeställningar och därmed blir siffran för
de olika ämnena högre än totalt antal ärenden.

Nyöppnad stödchatt

www.somaya.se/chatta-med-oss
När pandemin var som mest intensiv under våren stod det klart för de flesta jourer att allt färre
våldsutsatta tog kontakt genom de traditionella stödlinjerna, antagligen för att det upplevdes som
svårare att ringa när de flesta höll sig hemma.
Som ett svar på pandemin, och den situation av isolation som många upplevde, startade
Somaya därför vår nationella stödchatt i juni 2020 genom ett projektbidrag från Postkodstiftelsen.
Förhoppningen var att personer som var isolerade med sin förövare och hade svårt att ringa
stödlinjen skulle ha lättare att söka kontakt genom chatten för att få stöd. Precis som stödlinjen är
det gratis att kontakta Somaya via chatten, och vi ger råd, stöd och information på samma sätt, dock
främst på svenska.
Chatten har varit öppen blandade tider under såväl dag- som kvällstid och det stod snabbt klart att
chatten inte bara blev ett komplement till stödlinjen, utan att den faktiskt lockar en relativt ny, yngre
målgrupp att ta kontakt. Det var en tydlig skillnad mellan vilka som kontaktade oss i chatten och i
stödlinjen. Frågor om psykisk ohälsa, ensamhet, relationer, sexuella övergrepp och hedersrelaterat
våld är vanliga, och det är främst tjejer i åldrarna 13-25 som väljer att söka stöd via chatten.
Problematiken de unga lyfter i chatten har ofta inte hunnit utvecklas till att bli så allvarlig som det vi
hör i stödlinjen, vilket ger oss möjligheten att nå unga innan situationerna blir alltför kritiska.

Volontärutbildning
I augusti 2020 inleddes arbetet med att involvera fler volontärer inom Somayas stödverksamhet.
Därför rekryterades åtta nya volontärer för att främst ge stöd, råd och information i Somayas
stödchatt. De nya volontärerna talar turkiska, persiska, kurmanji, badani, sorani, arabiska, franska
och spanska.
De åtta volontärerna genomgick sex utbildningstillfällen under augusti och september, och deltog
i föreläsningar med såväl interna som externa föreläsare om bland annat våld i nära relation,
hedersrelaterat våld och förtryck samt bemötande. På föreläsningarna deltog också delar av
styrelsen och övrig personal. De första gångerna volontärerna bemannade chatten fanns ordinarie
personal tillgänglig för stöd och handledning, och några månader efter utbildningens slut, när alla
volontärer hunnit bemanna chatten, genomförde vi också en digital volontärträff där personal och
volontärer fick träffas samt volontärerna fick ytterligare handledning och en möjlighet att lyfta sina
frågor.
Volontärerna har sedan starten främst ansvarat för chatten på kvällstid, men de har också inneburit
ett positivt komplement till personalens språkkompetens vilket har gjort att vi har kunnat erbjuda ännu
fler stöd på sina modersmål genom stödlinjen.

Chattstatistik 2020
Under 2020 hade Somaya 187 chattar.

Vem chattar med oss?
Oklart, 90 chattar
15-18 år, 59 chattar
12-14 år, 21 chattar
19-21 år, 12 chattar
27 år, 7 chattar

Det är vanligt att de som chattar med oss inte uppger sin ålder, men majoriten ser ut att vara
mellan 15-20 år gamla.

Vad handlar chattarna om?
Annat, 84 chattar
Psykisk ohälsa, 52 chattar
Oklart, 18 chattar
Våldtäkt/Sexuella övergrepp, 13 chattar
Våld i nära relation, 12 chattar
Hedersrelaterat våld och förtryck, 12 chattar
Andra, 5 chattar
Barnmisshandel/Incest, 3 chattar
Migrationsfrågor, 2 chattar
Bostadsfrågor, 2 chattar
Prostitution/trafficking, 2 chattar
Chattarna handlar ofta om psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan handlar bland annat
om depression, stress och ångest gällande skolan, ätstörningar, suicidtankar.
Kategorin ”Annat” handlar om frågeställningar utöver de övriga kategorierna. Det kan handla om
relationsdilemman/kompisdilemman (ej kopplat till våld), mobbning, frågor om kroppen.

Somaya Center
Somaya Center är den mötesplats som vi har skapat för personer placerade på våra skyddade
boenden dit de kan komma, och återkomma till, vid behov. Målet med centret och de aktiviteter som
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. Syftet är även att bryta isoleringen för våra stödsökande, och vi
arrangerar sociala och stärkande aktiviteter för att skapa sammanhang och samhörighet. 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 som flyttar ifrån våra verksamheter väljer att
återkomma till oss genom centret för fortsatt kontakt, rådgivning och stöd och för att delta i aktiviteter
och känna social samvaro med andra i liknande situation.
Somaya Centers verksamhet har påverkats av effekterna av pandemin och aktiviteterna som
arrangeras på centret har sedan mars 2020 begränsats eller ställts in. Aktiviteterna som Somaya
Center bedrivit har istället utförts av kontaktpersonerna i boendena.

En ideell advokatjour ger en ny sorts rådgivning
Ett återkommande inslag varje tisdag eftermiddag sedan
hösten 2020 är den advokatjour som Somaya har kunnat
erbjuda de stödsökande tack vare de ideella insatserna från
advokaten Camilla Orefjärd.
Varför är det viktigt för dig att jobba med Advokatjouren?
-Min utgångspunkt är människors lika värde och för mig går
detta hand i hand med advokatjourens uppdrag; att bistå
med juridiskt stöd och rådgivning till de i vårt samhälle som
inte har möjlighet att bekosta juridiskt ombud på egen hand.
Jag vill jobba för att göra juridiken mer lättillgänglig och
lättförståelig, och inge hopp i de kvinnor och barn som lever
utan ekonomiska medel och utan direkt tillgång till juridisk
hjälp. De hinder som kan finnas för en person i en utsatt
livssituation att komma i kontakt med en advokat önskar jag
försöka överbrygga. Jag menar att alla, oavsett bakgrund och
livssituation, har rätt till information om sina rättigheter och
möjligheter för att i sin tur själv kunna påverka sin situation.
Vilka är de vanligaste frågorna du får?
-Merparten av de som kontaktar mig lever i våldsutsatthet. Vanligt förekommande frågor är kopplade
till utsattheten; vad riskerar jag om jag lämnar honom? Har jag rätt att kvarbli i Sverige trots att
relationen upphör? Vad har jag för ekonomisk rätt vid en eventuell skilsmässa? Kan/får han ta barnen
utomlands? Jag blir utsatt för olika former av våld – vilken rätt till juridisk hjälp har jag och hur ser den
i sådana fall ut?
Vad är den stora skillnaden mellan att möta en advokat/jurist som talar ditt eget språk jämfört
med en tolk?
-Utifrån min erfarenhet tror och upplever jag att den hjälpsökande snabbare känner förtroende
för sin advokat och känner sig mer fri att berätta om sina upplevelser tidigare i processen. Med
det sagt – förutsatt att en skicklig tolk finns närvarande, kan en sådan lösning även fungera högst
tillfredsställande.
Camilla jobbar till vardags som advokat och arbetar med
brottmål, familjerätt och socialrätt.
Hon pratar dessutom arabiska och franska.
Utöver den schemalagda Advokatjouren har Somaya också
ett större samarbete med ett flertal jurister som kan erbjuda
kostnadsfri rådgivning till stödsökande. Samarbetet etablerades
under 2019 och ger oss möjligheten att hänvisa stödsökande
till jurister som sammantaget talar minst sju olika språk.

”Advokatjouren ska verka
för att kvinnor och barn
i utsatta livssituationer
ska få ökat inflytande och
makt över sina liv. Min
målsättning är att erbjuda
en kostnadsfri och
rättighetsbaserad juridisk
rådgivning.”

Utåtriktat arbete
Liksom många andra verksamheter fick också Somaya anpassa sig till pandemins verklighet, så också
inom det utåtriktade arbetet. Nya arbetssätt, en ökad närvaro på sociala medier och ett nytt fokus på
ökad tillgänglighet för stödsökande präglade arbetet och ledde till flera oväntade och positiva effekter.

Opinionsbildning och medianärvaro

”

Vi vill vara en självständig röst som väcker opinion kring olika
former av våld mot vår målgrupp. Vi driver särskilt frågor om
våldsutsatta gruppers livsvillkor och vi belyser bland annat
diskriminerande strukturer som gör att individer missgynnas.

Under detta pandemiår fokuserade Somaya mer på att sprida kunskap och driva våra frågor digitalt.
Som ett resultat av det arbetet publicerade vi två debattartiklar under hösten.
Den första artikeln publicerade vi i Aftonbladet den 25 november med anledning av FN:s dag för
avskaffandet av våld. I artikeln lyfte vi situationen för kvinnojourerna och våldsutsatta kvinnor i
pandemins spår. Den artikeln signerades tillsammans med tio andra Stockholmsjourer. I artikeln beskrev
vi hur kvinnojourernas situation ser ut, och vad vi behöver av staten och kommunerna för att hantera
pandemins konsekvenser på längre sikt.
Den andra artikeln publicerades i Dagens Arena den 10 december i samband med FN:s dag för
mänskliga rättigheter. I den beskrev vi hur misstro, fördomar och diskriminering möter många
utlandsfödda som upplever våld när de tar kontakt med myndigheter. Beskrivningarna baserades på
Somayas målgrupp av stödsökande och vi inkluderade även en lista på åtgärder som vi ser behövs för
att förbättra målgruppens situation.

Tryckt material
Under 2020 producerade Somaya ett nytt, tryckt informationsmaterial bestående av visitkort, broschyrer
och affischer med information på fem språk då det finns ett behov att synas där målgruppen vistas
samt att material som kan delas ut ofta efterfrågas av yrkesverksamma som kommer i kontakt med
målgruppen.
Informationsmaterialet har sedan sommaren distribuerats till drygt 350 olika platser där personer med
stödbehov och olika yrkesverksamma finns, till exempel socialtjänstkontor, vårdcentraler, bibliotek, MVC,
BVC och andra verksamheter. Yrkesverksamma som har deltagit på Somayas föreläsningar har också
haft möjlighet att beställa tryckt material av oss direkt.

Hemsidan och sociala medier
Arbetet med att uppdatera och förtydliga Somayas hemsida fortsatte under hösten 2020. Arbetet blev
extra viktigt då vi arbetade så aktivt med vår digitala närvaro i andra kanaler för att öka kännedomen
om vår verksamhet och med att uppmuntra människor att besöka hemsidan för att få mer information
och för att ta kontakt. Det arbetet innebar att en gemensam genomgång av den dåvarande
hemsidans struktur, utseende och innehåll genomfördes med all personal där vi tillsammans
utvärderade och diskuterade förbättringsområden. Dessa, och även en uppdatering av hemsidans
utformning skedde under slutet av sommaren.
Under 2020 har mycket fokus också legat på Somayas sociala medier i syfte att skapa kännedom
om vår verksamhet och det arbete vi bedriver samt uppmuntra fler att söka stöd. Utöver kontinuerliga
uppdateringar och inlägg med fokus på att lyfta relevanta frågor, sprida kunskap och informera om
verksamheten, har vi under 2020 även arbetat aktivt med kampanjer i sociala medier såväl själva
som i olika projekt, bland annat genom projektet “Vi finns här för dig” som genomfördes genom ett
projektbidrag från Postkodstiftelsen.
Följ gärna Somayas arbete i våra sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook och LinkedIn.

Kunskapsspridning och förebyggande arbete

”

Kunskap om våld i nära relation är en förutsättning för, och
kan bidra till, att myndigheter erbjuder de våldsutsatta det
stöd de har rätt till samt en rättssäker behandling.

Somaya arbetar aktivt med kunskapsspridning och förebyggande arbete på olika sätt. Ett av de
främsta sätten är genom föreläsningar och seminarier riktade mot yrkesverksamma och mot personer
med potentiella stödbehov som Somaya kan erbjuda hjälp.

Föreläsningar
I vår vardag i jouren möter vi personer utsatta för våld 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. Som en del av vårt
kunskapsspridande uppdrag, och som ett sätt att förebygga våld, föreläser Somayas personal därför
regelbundet om frågor kopplat till våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
Genom att lyfta dessa röster i olika sammanhang, bland annat genom 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
själva kan bemöta personer som är utsatta för våld och ge tips på vilka instanser som kan erbjuda
hjälp. Vi pratar också om hur man kan stötta våldsutsatta utifrån den roll man har som exempelvis
anhörig, yrkesverksam, volontär på kvinnojour eller chef.
På grund av pandemin pausades Somayas föreläsningsverksamhet under inledningen av hösten. Då
kunskapsspridning, framförallt kopplat till vår målgrupps behov, är en så viktig del av Somayas arbete
ställde vi senare om till att fokusera på att erbjuda digitala föreläsningar till yrkesverksamma inom
framförallt socialtjänsten.
Bemötande av personer utsatta för våld och migrationsärenden är områden där socialtjänsten brister
i förhållande till de som söker stöd hos Somaya. Utöver de skräddarsydda föreläsningar som Somaya
erbjuder, tog vi därför fram två kostnadsfria, digitala frukostseminarium riktade till kommuner.
Seminarierna togs fram på försök i samarbete med socialtjänsten i några kommuner, och i december
genomfördes de första utbildningarna. De första deltagarna var socialtjänsthandläggare från
Dalarnas län, och från flera av Stockholms kranskommuner. De fick möjlighet att skicka in konkreta
frågor i förväg som vi sedan besvarar under föreläsningarna.
Resultatet var över förväntan med höga betyg på de efterföljande utvärderingarna. En av vinsterna
med dessa digitala seminarium är att vi når ut till kommuner och personal nationellt och även i små
kommuner, något som är betydligt svårare vid vanliga föreläsningar. Genom ett digitalt arbetssätt är
förhoppningen att fler personer som är utsatta för våld kommer att få ett bättre bemötande och stöd
när de kontaktar socialtjänsten.

Projekt och medverkan
Projekt
Projektet ”Stöd till ett fritt liv”
Somaya, tillsammans med Unga kvinnors värn och Terrafem,
har under året bedrivit projektet “Rum för stöd: att skapa
ett liv fritt från våld”. Projektet finansieras av Länsstyrelsen
Östergötland. Syftet med projektet är att ta fram en metod för
långsiktigt stöd för våldsutsatta kvinnor, med särskilt fokus på
hedersrelaterat våld och förtryck. Många kvinnor som flyttar
ifrån våra verksamheter väljer att återkomma till oss för fortsatt
kontakt, rådgivning, stöd, aktiviteter och social samvaro. 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.
Med hjälp av en extern projektledare samt utvärderare, Dolores
Calvo och Åsa Eldén har intervjuer med våldsutsatta kvinnor genomförts som bott på respektive
verksamhets skyddade boenden och som tagit del av de insatser som verksamheterna erbjuder.
Utöver det har socialsekreterare och personal inom de tre verksamheterna intervjuats. Projektet har
resulterat i en rapport samt en metod som lanseras i slutet av mars 2021. Dessa går att läsa på vår
hemsida.
Projekt “Vi finns här för dig”
Mellan maj och augusti genomförde vi projektet “Vi finns här för dig” genom ett projektbidrag från
Postkodstiftelsen. I projektet ingick implementeringen av den nya stödchatten, utökade öppettider
i stödlinjen samt kampanjer på sociala medier på olika språk för att öka kännedomen om det stöd
Somaya erbjuder.
I kampanjen spred vi de filmer på persiska, arabiska och svenska som producerades 2019-2020
i sociala medier i syfte att tydliggöra den situation som många stödsökande befinner sig i, öka
kännedomen om Somaya samt uppmuntra fler att ta kontakt via vår stödlinje eller den nya chatten.
Filmerna baserades på vittnesmål från tidigare stödsökande.
En del av kampanjen riktades mot allmänheten för att få dem att informera våra målgrupper om att vi
finns samt uppmuntra våra målgrupper att ta kontakt. Den andra delen uppmuntrade våldsutsatta att
ta kontakt med oss.
Kampanjen nådde 1 416 189 personer, klippen visades 3 175 363 gånger, 4 883 personer klickade
sig vidare till vår hemsida och 691 personer sparade inläggen - ett resultat som översteg våra
förväntningar.

Medverkan
Somaya i Rapport
Under hösten deltog Somaya i SVT:s Rapport för att kommentera en studie som visade att andelen
stödsökande hade gått ner under pandemin. Då detta kunde tolkas som ett tecken på att våldet hade
minskat, uttalade vi oss om vår erfarenhet av pandemins konsekvenser kopplat till våld i nära relation
och gav vår bild av situationen.
I inslaget fokuserade vi på att lyfta hur pandemin, och den isolering som den föranlett, snarare har
förvärrat situationen för många våldsutsatta, och försvårat deras möjligheter att söka stöd hos en
kvinnojour eller socialtjänsten.
Efter att inslaget hade sänts kunde vi se ett ökat intresse kring Somaya med både fler besökare på
hemsidan och fler stödkontakter.
Presentation för Postkodstiftelsen
Efter att ha avslutat vårt lyckade projekt “Vi finns här för dig” som genomfördes genom ett
projektbidrag från Postkodstiftelsen och deras “Response Corona” blev vi, som ett av tre
projekt, inbjudna att presentera och berätta om projektet för alla anställda på Postkodstiftelsen.
I presentationen berättade vi om arbetet med projektet och hur viktigt det är för vår målgrupp,
projektets resultat, de viktiga lärdomar vi fick samt om den nya, unga målgrupp som vi lyckades nå
som en del av projektet.
Övrig medverkan och studiebesök
• Studiebesök av Mikael Damberg
I januari tog vi emot inrikesminister Mikael Damberg för att
prata om de brott som våra stödsökande utsätts för och de
konsekvernser arbetet med dessa får.
Under besöket fick han ta del av berättelser om hur
processen kan se ut när en kvinna tvingas fly från en
våldsam man, ofta tillsammans med sina barn. Behoven i
det läget handlar både om skydd och säkerhet, men också
praktiska saker som bostad, rättshjälp och ekonomi.
Vi lyfte också att myndigheter är för dåliga på att
samarbeta och ibland också gör helt olika bedömningar av
skyddsbehoven, vilket kan leda till att kvinnor och barn far
illa samt att det ofta brister i kommunikationen mellan polis och socialtjänst, något som kan få stora
konsekvenser för de drabbade. Läs Aftonbladets artikel om besöket här.
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Presentation Somaya, Sundbybergs stadshus
Besök till Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson med tema upphandlingar IOP avtal och
samverkan med staden och socialtjänsten.
Studiebesök, Lexfemme Malmö.
Föreläsning, Skärholmens bibliotek
Föreläsning, Sollentuna kvinnojour
Föreläsning, Föreningen Storasysters volontärutbildning
Nätverksmöte med verksamheter som jobbar med heder anordnad av Länsstyrelsen
Östergötland
Se Barnens partnermöte
Dialog om det fortsatta arbetet med mäns våld mot kvinnor med Arbetsmarknadsdepartementet

Slutord från ordförande
Ett år i spåret av pandemin
Vi på Somaya blev tidigt varse om att vår målgrupp skulle
drabbas hårt av pandemins restriktioner. Det framgick
i flera omvärldsanalyser hur våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld ökade på grund av isoleringen.
Vi i styrelsen är väldigt stolta över hur snabb och
flexibel kansliet var på att möta de nya utmaningarna
som pandemin medförde. Kansliet lyckades växla till
digitala miljöer otroligt snabbt och effektivt genom att
få igång chatten redan under våren och sedan digitala
föreläsningar.
Pandemin gav oss även möjligheten att vända blicken inåt
i verksamheten. Styrelsen fick chansen att planera det
strategiska arbetet framåt tillsammans med personalen. Vi
fick möjligheten att diskutera Somayas framtid och komma
på nya möjligheter att bredda och stärka verksamheten
för att skapa en ännu mer inkluderande och hållbar
verksamhet för alla på Somaya.
Somayas styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och volontärer som har bidragit på olika
sätt för att stötta våra stödsökande och personalen i verksamheten; ert stöd har varit ovärderligt. Vi
vill även passa på att tacka alla bidragsgivare som stöttat Somaya under denna svåra tid.
Vi i styrelsen blickar framåt, och ser med hopp och stolthet på Somayas framtid. Vi står redo för de
nya utmaningarna som kommer att komma i spåret av pandemin.

Najla Ahmed,
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