HUSKURAGE
i Örnsköldsvik
Det kostar inget att införa Huskurage,
men det kan kosta liv att låta bli.
Vad är HUSKURAGE?
Det är en policy som uppmanar grannar i lägenhetshus att visa omtanke och omsorg vid oro
för att någon far illa. Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – vi kallar det
Huskurage. Grannsamverkan är en metod som används av villaägare för att gemensamt
förebygga inbrott och stöld, medan denna förebygger våld i hemmen.
Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar
verktyg att agera. Att ha en gemensam policy kan öka gemenskapen och ge en ökad trygghet.
Tillsammans gör vi civilkurage till norm. Ju fler som använder metoden Huskurage, desto fler
kan få hjälp.
Huskurage är gratis – men det kan kosta liv att inte agera.

BAKGRUND
I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Även om våldet
utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och inte
sällan finns det barn inblandade.
Vart tionde barn i Sverige lever i en miljö där de tvingas uppleva våld. Eftersom våldet sker i
hemmen, bakom stängda dörrar, så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för
att stoppa våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg. Vi behöver agera och visa
civilkurage genom omsorg om våra grannar.
Med Huskurage vill Brå Örnsköldsvik lyfta fram möjligheten att samverka för ökad trygghet
och minskad brottslighet ibland Örnsköldsviks invånare. Metoden har en hemvist i föreningen
Huskurage har tagits fram för att användas och spridas utan krav på kostnad eller uppbundet
medlemskap. Syftet är att öka trygghet och minska våld.

HUSKURAGE skapar en trygghetskänsla och kan rädda liv
OMTANKE – TRYGGHET – SOCIAL HÅLLBARHET
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