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Inom hemmets fyra väggar finns sällan fler vittnen än offret, förövaren och tyvärr
ofta barn. Våld i nära relationer är en typ av våld som sker dagligen men som
sällan når löpsedlarna. Ett steg för att minska våldet är att ge grannar verktyg för
att agera när de upplever oro för våld i nära relationer.
Den Nationella trygghetsundersökningen från 2015 visar att i de fall som kvinnor
utsatts för misshandel var förövaren i nästan hälften av alla fallen en närstående,
motsvarande siffra för män är tio procent. Våldet i nära relationer är dessutom
grövre när en kvinna utsätts av en man, jämfört när rollerna är de omvända.
På kommunal nivå finns det mycket att göra. För att få stopp på våldet som
kvinnor och barn utsätts för behövs rutiner och strukturer för att grannar ska veta
hur de ska agera när de upplever oro för våld i en nära relation.
Huskurage är en ideell förening som syftar till att sprida kunskap om våld i nära
relationer och den har tagit fram en policy som hyresvärdar och
bostadsrättsföreningar enkelt kan sätta upp i trapphuset. Policyn uppmanar den
som upplever oro att knacka på hos grannen och att ta hjälp av fler grannar samt
att ringa polisen.
Genom att visa omsorg om våra grannar kan vi rädda liv och förhindra våld.
Vänsterpartiet yrkar att:
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-

Kommunfullmäktige antar Huskurages policy om våld i nära relationer och
uppmanar åt AB Stångåstaden och Lejonfastigheter att informera sina
hyresgäster om projektet.

-

I samband med att ägardirektivet för AB Stångåstaden och
Lejonfastigheter tas fram ska även Huskurage inarbetas.

-

Kommunfullmäktige uppdrar kommunsstyrelseförvaltningen att informera
samtliga privata fastighetsägare om Huskurages policy och uppmanar
dem att informera boende.
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