HUSKURAGE – EN POLICY VID ORO FÖR VÅLD I NÄRA
RELATION

I Sverige dödas årligen cirka 20 personer av antingen sin nuvarande eller dåvarande partner, 14 av
dessa är kvinnor som dödas av sin nuvarande eller tidigare man. Våldet utövas av både män och
kvinnor, dock är det männen som står för det grövsta våldet samt det dödande våldet i absolut störst
utsträckning. Utöver detta lever cirka 200 000 barn i hushåll där våld är närvarande, alltså vart tionde
barn i Sverige. Detta är en situation inget barn ska behöva uppleva, men tragiskt nog gör. Denna typ
av våld sker bakom stängda dörrar och kräver således något annat än de i samhället existerande
verktyg som finns för att motverka våld i nära relation. Ett kompletterande verktyg som kan komma
att motverka detta våld är Huskurage.
Huskurage är en ideell förening vars syfte är att förhindra och förebygga våld i nära relationer genom
att förse grannar med verktyg att agera, policyn uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid
oro att någon far illa. Det handlar inte om att beblanda sig fysiskt, utan endast följande enkla steg:




Ring på dörren och fråga hur det står till om du känner dig bekväm med det.
Vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden.
Ring polisen eller socialtjänsten (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först).

Fördelarna med denna policy är att eventuellt utsatta hyresgäster vet att de kan få hjälp samt att de
våldsutövande vet att de inte längre tillåts fortsätta i det tysta. Detta då omgivande grannar vet att de
med något så enkelt som en dörrknackning eller samtal kan förhindra både fortsatt och pågående våld.
Enligt både forskning och praktisk erfarenhet är de utsattas motståndsvilja direkt korrelerad till
mängden hjälp de kan förvänta sig från sin omgivning, de kommer med andra ord göra mer motstånd
om de vet att grannar kommer till deras undsättning. Vi har alltså möjlighet att tillsammans hjälpa våra
medmänniskor genom att finnas där.
Akka Egendoms styrelse har beslutat att införa policyn kring huskurage. Det betyder att vi:




Gör policyn om Huskurage och dess innebörd känd hos våra förvaltare och hyresgäster - genom
detta brev till våra förvaltare och anslag/lappar i lådan till hyresgästerna, informationen
kommer även publiceras på vår hemsida
Ser till att våra förvaltare är medvetna om vad man kan göra och vilka instanser i samhället
man kan vända sig till vid misstanke om våld (socialtjänst respektive polis).

Om du som förvaltare/hyresvärd får en anmälan från någon boende som misstänker våld hos
någon granne –uppmana den som hör av sig att i första hand kontakta polis/socialtjänst. Om
anmälaren inte själv vill göra det – kontakta polis/socialtjänst själv och förmedla den information
du fått.

