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Beslut om Huskurage mot våld i hemmet

Kommurrfullmäktige har klubbat igenom att hyresbolaget JärftillaFlus ska arbeta för att

r.notverka våld i hem genom anslutning till llurskurage. Flertal stora hyresbolag rtlnt om i

Sverige lTar giort likadant. Är,en större som mindre bostadsrättsföreningar och villatöreningar

har börjat ansluta sig.

Under vår bostadsrättsförenings stämma 28 maj 2019 så beslutades att vår förening ska

ansluta sig till Huskr.rrage. Det innebär att vi tillsammans ska bidra till ökad trygghet och

fönärrta oss att vi visar och agerar civilkurage vid oro eller pågående våld hos grannar"

Ytterligare infbrmation om Huskurage finns bifogat att läsa sarnt uppsatta i

gemensatn hetsutrymmen.

Vad är Huskurage?

. el') ideell förening med mål att lörebygga och f-örhindra våld i nära relation.

. en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far

illa. Läs gärna mer på \i_\l 11.llu§_[lriiige"tE

Varl räknas som våld i nära relation?

r riktat mot någon där en handling skadar" smärtar, kränker, skrämmer ocl'r tvingas till
något mot sin vilja eller tvingas avstå något den vill.

' kan ske fysiskt. psykiskt. ekonomiskt" sexr-rellt och materiellt.

. riktat mot en rnake/ maka, sambo/ partner, pojk-/ t'lickvär-r. släkting, barn (vuxtla barr.l

ocli minderåriga) och syskon" Både kvinnor och män.

Läs gärna mer på:

lrttp://nck. Lru.se/kunskapsbanken/amnesgr-rider/vald-i-nara-relationer/vald-i-r-rara-

relationer/

https:i/www.hsb.se/norrastorstockl'rolm/om-boende/bokunskap/grannlivi lagenhetsbrak-

satt-stopp-med -huskuragei

Vad kan vi som grannar göra vid oro eller pågående våld?

o Larma Folis på teleforutummer I 12 (kontaktas alltid vic'l hotlulla och akuta situationer)

. Knacka på hos din granne/ den i ornrådet du oroar dig för. Vid behov ta hjätp av andra

grannari styrelse.

n Misstanke om att barn far illa: Rådgör gärna med socialförvaltningens

bedtirnningsenhet (växe[ 08-580 285 00). Du kan ringa anonymt



Tips på olika kontakter att ta om du upplever dig utsatt eller själv utsätter

o ll2 (akut siluation)
o Socialjouren: 01 0-444 05 00" Mån-tors l6-02. fre 14-02" Lör* sön l6-02. Ovrig tid via I 12"

o Kommunens relationsvåldsteam (vxl 08-580 285 00)

o irttp:i/r-ririzun.sei' (lista på över 140 kvinnojourer)
o Ungdomsmottagning

o Skolkr.rrator

. I'-Ey,_U1B4Lel_4!i94cr§{
o §U}l=!dia1§]_ur.r.§q
. _11\.\,1\.lnallscentl..Ui[:sel

Vi inorn bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö vill att ALLA våra grannar ska känna sig

trygga i sina liem. Genom att hjälpas åt kan vi förebygga, förhindra och på så sätt stoppa vård

och hot i vårt område.

Styrelsen



HL.JSKURAGE

rön vÅlo r NÄnA RELATIoN

Väld i nära relation l<lassas som e1]r globalt
foll<hälsoproblem Nationella
trTgghetsundersöl<nrngar visar att de allra
flesta som utsätts for våld i nära relation inte
anrnäler t-örövar^en, Många lever därför med
vålo varje dag. Vaqe år dödas över 20
personer av våldet som används mot annan
parl i nära relatjon, majonteterr är kvinnor,
men även barn och män dödas av

närstående. I Svenge anmäls varle dag 50 fall

av våld i nära relation. Det är våld som sker'

av en närstående, oftast r hemmet, som
trorde vara den trlggaste platsen pä lorden.

i Sverige beräknar Rädda Barnen att var
tionde barn lever r hern med våld Det är
mrnst 200000 barn r Sverige" Det vr känner
trli om de här barnen är att de löper tro
gänger så stor risl< att senare i livet varz de
scm själva utsät1s tör fysiskt våld och mänga
gAnger oci<så utsätter andra, Vr l<an stoppa
den häi kedlan av våld och vi behöver
dädor hjälpas åt för att möjliggöra etr bättre
lv för de här barnen. Det vi ocl<så vet är att
rn nst 300. 000 barn iever i hem med
rnrssbrul< och/eiier psyl<isl< ohälsa. Det kan
innebära att de här barnen rnte fär den
ornsorg de har rätt trll och där1ör utvecl<lar
sl<adlrga .beteenden mot sig s1älva elier
andra. Aven cie barnen behöver vl

tillsammans värna om och h1älpa så gott vi

l<an. Der kan handla orn att erbjuda barnen

en fll<a när vi vet att de vuxna inte förrnår ta
hand om varl<en sig s1älva eiler barnen, Det
kan vara att erbjuda barnen en fristad nar

de rnte får lugn hemma och det l<an vara alt
gör-a en orosanmälan till Socraltjänsten for
afi barnen sl<a bli synligglorda och h1älpta

Detta är-vad vt l<allar mrkro-handlingar som r

någons liv kan rnnebära strategrer iör att
överleva och pä så vrs får det mak.ro-
^ff ^t ) ^.^c I rcr( tct ,

Vad vr ocl<sä vet är att minst 100 våldtäkter
begås varle dug. Av dessa anrnäls l7
våldtäl«er. Ma.lo,iteten av alla våldtäkter
(framförallt de som förblir oanmälda) sker
av någon en har en relatron med. Vi l..arr

tillsammans förhindra våldtäl<terna sonr sker
i nära relation" Forskning vrsar at[ de som
utsätts vågar göra mer motstånd om de rvet

att h1älp flnns att fä, De kommer- alltså att
våga göra större motstånd (sådant som hör:;

och syns) om de rret att grannar l<ommer trll
deras undsättning. Den vetsl<apen ger oss

möllighet all tillsarnmans h1älpa våra
medmännrskor.

Genom att grannar tillsarrlmans beslutai^ sig

för att agera kan liv räddas och barn bir

h1äipta till en llusare framtid Agera genom
att ringa på hos grannen du är orolrg för
nör efter hLrr allt är^ ocl-r i<ontal<ta polisen
om det är en akut eiler hotful srtuatton.

KOM IHÅG ATT INGEN KAN CöNA ALLT -
MEN ALLA KAN CöNA ruÅCOrI



HUSKURAGE

VID ORO FORVÅLD
OCH AY OMTANKE BER YI DIG:

I. Knacl<a på hos grannen,

2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar l<an

bidra till aft si<apa mer trygghet.

3. Ring polisen. Kontal<ta alltid polisen i första hand vid
situationer som upplevs al<uta eller hotfulla.

Vid oro för all barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat

sätt brister i sin omsorg gentemot barn; l<ontai<ta socraltjänsten cch
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVCÖNENDE ATT KNACKA PÅ!
Vill du inte stå l<var s1älv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacl<a på kan

räcl<a for att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!


