Motion till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-23

Inför Huskurage i Vänersborgsbostäder - från oro till omtanke.
Omfattningen av våld i nära relationer kan inte betonas ofta nog. Den vanligaste platsen där kvinnor
utsätts för våld är i sina egna hem. Eftersom detta våld sker i hemmet, bakom stängda dörrar, räcker inte
alltid samhällets resurser till i kampen mot våld i nära relationer och mörkertalet är stort. Huskurage som
metod tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att ge fler kunskap om
våldet och verktyg att agera när oron för att någon utsätts finns där. Tillsammans kan vi skapa tryggare
hem och en vardag fri från våld.
Mäns våld mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny
studie: “Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld”, som
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, har tagit fram
tillsammans med Örebro universitet. Studien är omfattande, finansieras av
socialstyrelsen och lanseras inför Orange day 25 nov.
Trots mycket politiskt prat senaste åren är siffrorna som väntat mörka, bland annat
uppger 55% av alla kvinnor att de utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. Studien visar på en
utbredd omfattning även utanför hemmet. Framförallt har det grova och sexuella våldet, våld i ungas
relationer, samt eftervåldet då kvinnan försökt lämna en våldsam relation, ökat. Det framkommer även
att var tionde kvinna uppger sig vara utsatt för våld av sin partner. Men av dessa så anmäler färre kvinnor
våldsutsattheten i sin pågående relation på grund av “normaliseringsprocessen”, bristande tillit till
myndigheter eller brist på information och socialt nätverk.
I Sverige mördas årligen runt tjugo personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Den absoluta
majoriteten av de som mördas är kvinnor. Även om våld i en relation utövas av både kvinnor och män, så
är det männen som står för det grova, systematiserade och dödande våldet i absolut störst utsträckning.
I snitt var tredje vecka mördar en man sin partner och oftast sker mordet i hennes eget hem. Det dödliga
våldet har oftast föregåtts av allvarligt våld tidigare. Våld som hade kunnat förhindras och stoppas.
Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas uppleva våld mot en förälder eller som själva
blir utsatta för våld. Rädda barnen beräknar att 10-15% av Sveriges barn uppskattas växa upp i hushåll
där våld förekommer. Barn är sårbara och våldsutsatthet skapar trauman som kan förbli livslånga.
Huskurage som policy kan potentiellt hjälpa många barn och förebygga trauman.
Mot bakgrund av vad vi vet - kan vi inte blunda
Vi behöver visa civilkurage och vi behöver bli fler som ser, uppmärksammar och agerar genom att
visa omsorg om våra grannar. Det är gratis att införa Huskurage - men kan kosta liv att låta bli! Mot
bakgrund av detta vill Vänsterpartiet att Vänersborgs kommunala bostadsbolag,
Vänersborgsbostäder, inför Huskurage; vilket är ett policydokument och information som manar
grannar till civilkurage – att ingripa när man tror att en granne far illa. https://huskurage.se/ är en
ideell förening inom våldspreventivt arbete. Föreningens mål är att förhindra våld i nära relation
genom att fler ringer på hos grannen och frågar hur det står till. De manar också till att kontakta
polisen vid en hotfull eller akut situation.
Huskurage är en policy som antagits i ett 30-tal svenska kommuner, däribland Tanums, Trollhättans,
Strömstads och Göteborgs kommun; liksom av över 100 bostadsbolag, såväl kommunala som privata och
cirka 90 bostadsrättsföreningar. Resultaten är uppmuntrande och konceptet sprider sig stadigt. Det är ett
enkelt sätt att medvetandegöra boende om hur de tillsammans kan agera vid misstanke om våld i deras
eget hyreshus. Genom informationslappar i trappuppgångar och gemensamhetsutrymmen uppmanas
boende att uppmärksamma, agera och larma.

I praktiken handlar det om att sprida information - en affisch i varje trappuppgång, ett
informationsutskick i varje brevlåda och materialet finns färdigt och gratis att ladda ner från Huskurage,
samt översatt till flera olika språk. Policyn Huskurage kan med fördel kombineras med riktad utbildning
till bovärdar och annan personal i bolagen. De enkla och etablerade arbetsmetoder som finns för att
minska våldet bör Vänersborg också ta till sig. En knackning eller en anmälan kan vara första steget för
att rädda våldsutsatta från en omöjlig situation.
En ekonomiskt hanterbar insats i förhållande till den potentiella vinsten - Studier (Kostnader för mäns
våld mot kvinnor - NCK och Socialstyrelsens rapport Kostnader för våld mot kvinnor) som genomförts i
Sverige inför nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (SOU 2015:55) visar att mäns våld mot
kvinnor innebär enorma kostnader (5-45 miljarder kr/år).
Mot denna bakgrund yrkar Vänsterpartiet:
Att Kommunfullmäktige rekommenderar Vänersborgsbostäder att sprida information om
Huskurage, på anslagstavlor i gemensamhetsutrymmen, samt information till de boende i
varje brevlåda
Att Kommunfullmäktige rekommenderar Vänersborgsbostäder att implementera policy och
rutiner för Huskurage i sina interna policydokument; tex hur informationen ska spridas då nya
byggnader uppförs eller då nya personer flyttar in i en lägenhet.
Att Vänersborgs kommun på sin hemsida sprider information om Huskurage.se för att
inspirera också privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Ida Hildingsson - för Vänsterpartiet Vänersborg - 2022-11-21

