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Infor Huskurage - det räddar liv!
Årligen dör minst 20 personer i vårt land till följd av våld från en partner eller tidigare
partner. Av dessa är 14 kvinnor, som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I
majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra
väggar. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200.000 barn i Sverige i hem med
våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder.
Kännedomen och mörkertalet kring våld i nära relation är stort.
Detta våld går delvis att förhindra genom att göra grannar och de som verkar i ett område
medvetna om vikten av civilkurage i bostadsrättsföreningar och bostadsbolag, så kallat
Huskurage.
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Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma namn. Metoden går ut på att ge
grannar verktyg att agera, för att fa en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke
att någon far illa.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller dyrt. Det handlar om att anta en policy
som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdarenkelt kan använda vid oro för våld. Mer att
läsa om Huskurage: http://huskurage.se
Genom samarbete och en ständig vilja att våldet skall upphöra kan vi med relativt enkla medel
ta viktiga steg för att skapa trygghet och rädda liv. Att leva i trygghetär en mänsklig rättighet
som skall gälla alla individer. Att införa Huskurage är ett viktigt steg i det arbetet. En rad
kommuner har redan infört Huskurage och Centerpartiet vill hjälpa till att snabba på den
processen, eftersom vi tror på den vision och metod som Huskurage står för.
Centerpartiet föreslår därför
Att

Hylte kommun inför Huskurage som en metod att förebygga våld i nära relationer.

Att

inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen.
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