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Verksamhetschefen har
ordet
På Somaya möter vi dagligen personer som är utsatta
för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld
och förtryck. De berättar om sin verklighet, sina
behov och vilket stöd de saknar. Somaya har länge
arbetat för att lyfta deras röster, peka på var samhället
brister och vilka insatser som behövs.
2021 var ett år där våld i nära relation blev
högaktuellt. Fem kvinnor mördades på bara
tre veckor, och regeringen gick ut med ett
åtgärdsprogram på 99 punkter där olika förslag och
lösningar presenterades. För oss på Somaya blev det
tydligt att det saknades en insikt och insatser som
inkluderade personer som kontaktar oss, och arbetet
med att sprida kunskap och förståelse för de frågorna
blev därför ett av årets fokusområden.
I sex debattartiklar som vi publicerade under året lyfte vi hur personer med utländsk bakgrund
möts av bristande kunskap, bristande stöd och svårigheter att få de insatser de har rätt
till. Och efter att vi skrev en replik på en debattartikel från Miljöpartiet om insatser för att
motverka hedersvåld och förtryck kontaktade de oss för att ge oss möjligheten att dela med
oss av de behov vi ser.
Somayas långa erfarenhet, och det faktum att vi får chansen att prata direkt med personer
som söker stöd, gör att vi har en unik möjlighet att lyfta olika frågor för att förbättra
människors vardag.
Somaya har under 2021 kunnat erbjuda:
• anonymt chattstöd dag- och kvällstid
• anonym stödlinje
• juridisk rådgivning genom advokatjouren
• kvalificerat kontaktmannaskap
• skyddat boende
• utbildningar och föreläsningar
• konsultation till yrkesverksamma
Jag är stolt över Somayas arbete, över Somayas personal, styrelse och volontärer, och över att
vi är en verksamhet som stöttar individer samtidigt som vi arbetar för en samhällsförändring
som får positiva effekter för många.

Zenobia Rizvi,
Verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour

Styrelse och förening
Styrelse och revisorer
Somayas styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre ersättare:
Najla Ahmed, ordförande
Gulderen Höll, kassör
Romila Khan, ledamot
Fredrik Wallén, ledamot
Galia Ostovar, ledamot
Julie Chowdhury, ledamot
Izla Rhawi, ledamot
Narges Ravanbakhsh, ersättare
Karin Selåker, ersättare
Anna Hjortstorp, ersättare
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året.
Revisor: Angelika Thor
Medlemsrevisor: Gabriella Granditsky

Medlemsutveckling

Under 2021 har medlemsantalet legat på runt 100. Det är en ökning sedan föregående år. Inga
större satsningar riktade mot medlemsantalet har gjorts under året.

Inre verksamhet

Utöver ordinarie årsmöte hölls även ett extrainsatt årsmöte med anledning av att en motion om
namnbyte bifölls på det ordinarie årsmötet. Detta då Somaya kvinno- och tjejjours stadgar anger
att årsmötet beslutar om stadgeändringar, vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett
ska vara ordinarie årsmöte.
Syftet med namnbytet var ett behov av att ha ett namn som är mer inkluderande samt ökar
tydligheten gällande vilka målgrupper Somaya jobbar mot, vilket inkluderar kvinnor, män
och HBTQI-personer. Det föreslagna namnet, Somaya stödjour, beviljades och kommer att
registreras och börja användas under 2022.

Ekonomi

En stor del av Somayas finansiering består av intäkter från det skyddade boendet. I takt med
att allt fler kommuner väljer att upphandla tjänsten skyddat boende i kombination med ökad
konkurrens från privata företag har beläggningen i Somayas boenden fortsatt att minska
vilket har påverkat ekonomin och verksamheten i stort. Under året vann Somaya dock två
stora upphandlingar med Uppsala och Enköping kommun. Vi kommer fortsätta arbetet med
upphandlingar framöver för att möta det behov som kommunerna har. Liksom 2020 tog
Somaya även under 2021 del av statens krispaket som riktades mot kvinnojourerna.

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 2021 har Somaya haft fem lägenheter med plats för 14
vuxna och medföljande barn. Verksamheten har skyddat totalt 17 vuxna och 18 barn
under året.
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.

Totala dygn 2021

Antal vuxna och barn

Somaya, och många andra jourer, ser en tydligt nedåtgående trend gällande
placeringar. De senaste åren har det skett en avsevärd ökning av vinstdrivande
boenden och fler kommuner har valt att upphandla skyddat boende. Vi ser också
att det har blivit allt svårare för personer utsatta för våld att få insatsen skyddat
boende beviljat av socialtjänsten. Det är dock viktigt att understryka att inget
tyder på att våldet har minskat, och behovet av stöd, hjälp och skydd är minst
lika aktuellt som tidigare.

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 en nationell
telefonlinje som är öppen måndagar till
fredagar mellan kl. 09:00-16:00. Det
är gratis att ringa till stödlinjen. Hit kan
alla vända sig som söker råd, stöd och
information främst gällande ärenden
som handlar om våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck. Genom
vår kanslitelefon, 08-760 96 11, stöttar vi
också myndighetspersoner vid konsultation
och placeringsfrågor.
Genom Somayas personal och volontärer
kan vi erbjuda stöd på svenska, engelska,
arabiska, persiska, spanska, urdu och hindi,
turkiska, dari, kurmanji, badani, sorani,
somaliska, polska, danska och franska.

Somaya har haft 568
stödkontakter under 2021

Ärendestatistik 2021

Totalt under 2021 fick Somaya 568 samtal, chattar och mail (inkl. platsförfrågningar)

Chattstatistik 2021
Under 2021 hade Somaya 66 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 stödchatt
www.somaya.se/chatta-med-oss

Många, speciellt unga, känner sig inte bekväma att ringa och prata med någon på telefon utan
föredrar att chatta. Även om alla har möjlighet att vara anonyma i kontakten med Somaya
oavsett vilken kanal man kontaktar oss på så upplever en del att chatten ger en större känsla av
anonymitet.
Precis som stödlinjen är det gratis att kontakta Somaya via chatten, och vi ger råd, stöd och
information på samma ätt, dock främst på svenska.

Volontärutbildning
Under 2021 började ytterligare 15 nya volontärer på Somaya efter att ha genomgått vår
volontärutbildning som bestod av flera utbildningstillfällen med föreläsningar med såväl
interna som externa föreläsare om bland annat våld i nära relation, hedersrelaterat våld och
förtryck samt bemötande. Volontärerna bidrar med sina språkkunskaper och ger stöd, råd och
information i Somayas stödlinje och chatt, eller deltar i centrets aktiviteter.

Somays skyddade aktivitetscenter
Somaya har ett skyddat aktivitetscenter för personer som bor i våra skyddade boenden. Det
är en kreativ och trygg mötesplats där personer får en meningsfull vardag med gemenskap,
delaktighet och möjlighet till ny kunskap. Hit kan man komma när de bor hos oss, men även så
länge de vill efter att de flyttat från våra boenden.
I vårt aktivitetscenter erbjuder vi olika aktiviteter som kan bidra till personlig utveckling och
välmående.
Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna, som alla bor eller har bott i
våra skyddade boenden, på vägen till ett självständigt liv fritt från våld. Vi erbjuder bland
annat samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter
med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Målet är att kunna bidra med rådgivning,
information och praktisk hjälp.
Vi har vi ett tydligt fokus på barn på vårt skyddade aktivitetscenter och vi anordnar anpassade
aktiviteter för de medföljande barn som bor hos oss. Vi erbjuder också skolundervisning med
lärteamet vid behov.
Centret hölls stängt under pandemin men kunde under 2021 öppna upp igen.

Utåtriktat arbete

Pandemin bidrog till att Somaya anpassade sin utåtriktade verksamhet för att på olika sätt sprida
information och kunskap trots att det inte var möjligt att träffas fysiskt. Även om vi under 2021
kunde börja genomföra fysiska föreläsningar, så var det tydligt att våra digitala föreläsningar gav fler
yrkesverksamma möjligheten att lära sig mer oavsett var i Sverige de befann sig. De positiva resultaten av
en ökad digital närvaro var tydliga, och har fortsatt varit ett fokus i Somayas arbete.

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.

Även under 2021 fokuserade Somaya mycket på opinionsbildning, att driva frågor och göra vår
målgrupps röst hörd. Som ett del av det arbetet skrev och publicerade vi sex debattartiklar med olika
teman utöver svar och inlägg på andras artiklar.
Den 8 mars publicerades två artiklar. Artikeln Socialtjänsten spelar våldsförövare i händerna som
publicerades i ETC fokuserade vi på den oroväckande trend där kommuner låter byråkrati, tidsbrist
och ekonomi gå före individuella bedömningar och den enskildes behov – och rättigheter - i allt
större utsträckning. Dagens Samhälle publicerade artikeln Nej, inte alla offer för våld i nära relation
förtjänar hjälp där vi lyfte hur myndigheters ekonomiska förutsättningar, politiska prioriteringar och
fördomar får gå före kvinnors rättigheter och rätten att leva ett liv fritt från våld. I artikeln uppmanade
vi jämställdhetsminister Märta Stenevi och regeringen att säkerställa att alla som utsätts för våld får det
stöd som de behöver så att Sverige kan leva upp till FN:s kvinnokonvention.
Somaya tog också initiativet till debattartikeln Allt färre kvinnor får skydd som signerades av tolv andra
stockholmsjourer med anledning av att statistik visar att betydligt färre våldsutsatta kvinnor i Stockholm
stad fick flytta till skyddat boende under 2020, trots att socialtjänsten känner till fler kvinnor som är
utsatta för våld. Artikeln publicerades i Dagens Arena.
I artikeln Sverige sviker särskilt utsatta kvinnor i kampen mot våld i nära relation lyfte Somaya hur en hel
del arbete återstår innan Sverige uppfyller Istanbulkonventionen. Detta med anledning av att det har gått
tio år sen Sverige undertecknade Istanbulkonventionen.
Med anledning av den uppmärksamhet som mäns våld mot kvinnor fick när fem kvinnor mördades
av sina nuvarande eller tidigare partner på tre veckor publicerade Somaya artikeln Det krävs mer än
skärpta straff för att motverka mäns våld mot kvinnor som ett svar på det ensidiga fokus som hördes i
samhällsdebatten. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle.
Somaya skrev också en replik på en debattartikel från Miljöpartiet om insatser för att motverka
hedersvåld och förtryck. Med repliken underströk vi behovet av att inte glömma bort mammorna och att
satsa på långsiktiga insatser för att motverka hedersvåld och förtryck.

Hemsidan och sociala medier
Arbetet med Somayas hemsida och sociala medier har fortsatt varit
prioriterat under 2021. Information på hemsidan uppdaterades och
översattes till fler språk, och utseendet och upplägget av hemsidan
uppdaterades också kontinuerligt.
Somaya har jobbat aktivt med sociala medier i syfte arbeta såväl
kunskapshöjande som opinionsbildande. Utöver kontinuerliga
uppdateringar och inlägg med fokus på att lyfta relevanta frågor, sprida
kunskap och informera om verksamheten, har vi också genomfört flera
kampanjer mot stödsökande på olika språk. Kampanjerna i sociala medier
nådde totalt nästan 180 000 personer och det arbetet har också bidragit
till att fler har hittat till föreningens stödverksamhet. somaya.se hade
nästan 19 000 besökare och nådde närmare 42 000 sidvisningar och vi ser
en ökning av besökare på andra språk. Syftet med det här arbetet har legat
på att öka kännedomen om vår verksamhet och det arbete vi bedriver
samt uppmuntra fler att söka stöd.
På grund av pandemin och de begränsade möjligheterna att fysiskt delta
i att uppmärksamma olika dagar och evenemang har Somaya genomfört
flera digitala kampanjer. Under Almedalsveckan publicerade Somaya
11 områden som ett svar på regeringens 40-punktsprogram. De 11
åtgärderna utgick från det vi på Somaya ser som extra viktigt för att
motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
Under En vecka fri från våld genomförde vi ännu en digital kampanj där vi
lyfte olika typer av våld och exempel på hur det kan se ut och vilken hjälp
man kan få.

FACEBOOK &
INSTAGRAM
Under 2021 nådde vi ut till
203 536 personer
vi fick 321 nya följare
våra annonser visades
435 367 gånger

LINKEDIN
Under 2021 fick våra inlägg
3 760 visningar
vi fick 111 nya följare

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.

Att på olika sätt jobba med kunskapsspridning och förebyggande arbete har länge varit en viktig del
av Somayas verksamhet. Ett av de främsta sätten är genom föreläsningar och seminarium riktade mot
yrkesverksamma och mot personer med potentiella stödbehov som Somaya kan erbjuda hjälp.

Föreläsningar
Somaya genomförde flera anpassningar under 2020 för att kunna fortsätta erbjuda föreläsningar och
utbildningar, och trots att pandemin fortsatte prägla arbetet under 2021, höll Somaya närmare 30 olika
kostnadsfria digitala frukostföreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck, att bemöta våldsutsatta
samt om migrationsrätt kopplat till våldsutsatthet.
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.
Föreläsningarna med tema juridik hölls i samarbete med advokat Camilla Orefjärd som också är volontär
i Somayas advokatjour. Hon fortsatte föreläsa om “Våldsutsatthet kopplat till tillfälligt uppehållstillstånd
eller EU-medborgarskap” som utvecklades i samråd med socialtjänsten under 2020. Dessutom tog vi
under 2021 också fram det nya temat “Våldsutsatta kvinnor i asylprocessen” utifrån deltagarnas frågor
och önskemål.
Dessa 25 frukostföreläsningar var öppna för alla men riktade sig främst mot yrkesverksamma som kom
kommer i kontakt med Somayas målgrupp. Föreläsningarna nådde runt 900 personer, de allra flesta
från socialtjänster, myndigheter eller andra ideella verksamheter. Tack vare omställningen till digitala
föreläsningar kunde personal från 150 kommuner runt om i Sverige närvara.
Deltagarna fick möjlighet att besvara en utvärdering efter varje seminarium. 96 % av deltagarna som
besvarat enkäten uppger att föreläsningarna och dess innehåll var som det förväntade sig, och 100 %
uppger att de skulle rekommendera föreläsningarna till andra.
Vi har även erbjudit skräddarsydda föreläsningar till olika verksamheter.

Projekt och medverkan
Somaya center
Somaya har sedan 2016 haft ett skyddat aktivitetscenter dit boende i de skyddade boendena kunde
komma för att få ny kunskap, gemenskap och trygghet för att leva ett självständigt liv fritt från våld och
förtryck. Genom Somayas stödlinje och stödchatt har det blivit allt tydligare att det är fler stödsökande
än bara de som får insatsen skyddat boende beviljat av sina hemkommuner som är i behov av det stöd
som erbjuds på det skyddade centret. Därför påbörjade Somaya under 2021 arbetet med att öppna ett
öppet kompetenscenter och mötesplats som ska erbjuda ett målgruppsanpassat och långsiktigt stöd för
målgruppen Somaya vänder sig till. Under 2021 beviljade såväl Postkodstiftelsen som Stockholm Stad
projektmedel för pilotprojektet Somaya center vilket gjorde att nyrekryteringar och arbetet med centret
kunde påbörjas. Det öppna centret kommer att öppna under våren 2022.

Stöd till ett fritt liv
Under början av 2021 avslutades projektet ”Stöd till ett fritt liv” som genomfördes tillsammans med Terrafem
och Stiftelsen Unga Kvinnors Värn genom medel från Länsstyrelsen Östergötland. Projektet leddes av
en extern forskare och utvärderare, och syftet var att ta fram en
metod och ett tydligt arbetssätt för att erbjuda ett effektivt och
behovsanpassat akut och långsiktigt stöd till våldsutsatta. Resultatet,
en rapport med analyser från intervjuer med 18 utsatta kvinnor, sex
socialsekreterare och nio medarbetare från de tre verksamheterna,
samt metoden för långsiktigt stöd, ”Rum för stöd: att skapa ett liv
fritt från våld”, presenterades på Fadimekonferensen i januari och
lanserades sedan i sin helhet i mars 2021. Den digitala lanseringen
lockade närmare 400 personer från andra kvinnojourer, verksamheter
och socialtjänster runt om i landet. Arbetet med att sprida kunskapen
och metoden har fortgått under året.

Stödverksamhetschef Elsa på Terrafems
digitala konferens till minne av Fadime Sahindal.

Medverkan
Ett urval

Intervju Barnombudsmannen
Konferens Fadimedagen (Elsa deltog)
Digitalt studiebesök med Fi
Digital paneldiskussion Vänsterpartiet Storstockholm den 8 mars
Digital lansering “Stöd till fritt liv”
Nätverksmöte med verksamheter som jobbar med heder anordnad av Länsstyrelsen Östergötland
Föreläsning nordvästnätverket
Föreläsning för elever inom socialt arbete på Stadsmissionens folkhögskola om våld i nära relationer, heder och
särskilt utsatta grupper.
Ett antal föreläsningar om våld i nära relation och särskild sårbarhet, samt hedersrelaterat våld och förtryck för olika
ideella verksamheter

Somayas ordförande i SR Radio Sweden Arabic

I början av mars intervjuades Somayas ordförande, Najla Ahmed, i Sveriges Radio Radio Sweden Arabic. Hon
berättade om vad en kvinnojour är, vad vi gör och hur situationen ser ut för kvinnojourer i Sverige idag.

Somaya i DN

Elsa och Leyla från Somayas stödverksamhet intervjuades i DN och berättade om verksamheten och vårt arbete
kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. I artikeln lyfter de också hur okunskap hos myndigheter påverkar det
stöd och de insatser en person utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck får. Läs artikeln här!

Skrivelse till Miljöpartiet

Miljöpartiet kontaktade flera kvinnojourer, inklusive Somaya, för att få våra perspektiv på regeringens
handlingsplan/åtgärdsplan mot mäns våld mot kvinnor. Somaya återkopplade med nio punkter som vi ser som
särskilt viktiga.

Debattartiklar under året

