Huskurage – visa omsorg om din granne
Gunnar Lövgren Byggnads AB har antagit Huskurages policy mot våld i nära relation. Varje år dödas
fler än 20 personer av våld i nära relation. Rädda barnen har räknat ut att ungefär var tionde barn i
Sverige lever i hem med våld (ca 200 000 barn). Dessa barn löper tio gånger så stor risk att senare
själva utsättas för våld i nära relation, och utsätter också oftare andra. För att stoppa detta behöver
vi hjälpas åt. Vi vet även att över 100 våldtäkter sker varje dag, och att majoriteten av dessa sker
inom våld i nära relation. Forskning visar att det är enklare att göra motstånd i sådana situationer om
man vet att det finns hjälp att få. Huskurage är ett sätt att visa att grannar finns för varandra, och
agerar vid oro.

Om du känner oro för att någon granne far illa:
1. Knacka på. Stå kvar om du känner dig trygg. Fråga hur det är och beskriv vad du hört och
oron du känner. Alternativt, fråga om något helt annat som inte har med oron att göra för
att avleda. Om det känns otryggt, knacka på och gå därifrån. Det kan ändå avleda och
avbryta.
2. Hämta hjälp. Ta hjälp av grannar för ökad känsla av trygghet vid behov. Berätta
tillsammans om oron ni känner och att ni önskar hjälpa till.
3. Ring polisen. Om situationen känns akut eller hotfull – ring alltid polis. Du kan ringa polisen
direkt. Det är dock viktigt att du också gör något för att stoppa våldet medan det pågår.
Det kan ta tid för polisen att komma.

Hyresgäster hos oss får detta infoblad tillsammans med boken Huskurage, en liten bok med fakta, råd
och berättelser om våld i nära relation. Vi hoppas att ni vill vara med och engagera er, och rädda liv.
För mer information, gå in på www.huskurage.se
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