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Huskurage kan rädda liv

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge den
nya jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att utnyttja folkrörelser som t.ex.
Huskurage när den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor implementeras,
och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för alla
flerfamiljshus bör utarbetas handlingsplaner mot våld i hemmen på samma sätt som
det finns krav på utrymningsplaner vid brand, och detta tillkännager riksdagen för
regeringen.

Motivering
Ofta finns det brandstege och information finns uppsatt om utrymningsvägar om
olyckan är framme. Men det finns ingen information om hur man ska agera vid
misstanke om våld i hemmet.
Det finns goda initiativ såsom Huskurage, där flerfamiljshus utarbetar handlingsplaner mot våld i hemmen på samma sätt som det finns krav på utrymningsplaner vid
brand.
De ställer upp för varandra efter att ha satt upp en policy tillsammans. En dörrknackning och ett samtal kan förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet.
Att anta en policy kan göras på många olika sätt. Det kan göras genom beslut i
styrelsen, genom beslut på årsstämma eller genom att bostadsbolaget fattar beslutet om
att införa t ex Huskurage. Genom att visa omsorg kan grannar rädda liv och förhindra
våld.
Våld i nära relation är ett stort strukturellt samhällsproblem, ett folkhälsoproblem
och ses som en epidemi av WHO (Världshälsoorganisationen) samt av Världsbanken.
Det är ett enormt globalt problem och ett lika stort nationellt problem. Våldet drabbar
såväl kvinnor som män, hetero-, homo-, bi- samt transpersoner. Våld i nära relation
inbegriper allt från psykiskt våld, hot om våld till fysiskt våld och dödligt våld. Våld i
nära relation omfattar även det sexualiserade våldet, vilket kan handla om sexuella
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oönskade närmanden, sexuella övergrepp och våldtäkt. En stor majoritet av de som
drabbas är kvinnor som utsätts för övergrepp och dödas av sina män. Även om våldet
utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och
det dödande våldet i absolut störst utsträckning.
En av pelarna i UN Womens världsomspännande kampanj He for she, är mäns våld
mot kvinnor. Där uppmanas männen att ta aktiv del i förhindrandet av mäns våld.
Männen ska stå upp, plädera för kvinnans rätt till sin egen kropp och förhindra våld så
fort det kan finnas minsta misstanke i omgivningen.
I Sverige dödas årligen runt 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner.
90 % av de som drabbas är kvinnor som dödas av sina män. Våld i nära relation sker
även mot män med kvinnor som gärningsperson och i samkönade relationer. Våldet
drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta
för våld. Utöver det rent fysiska våldet så lever minst 300 000 barn i hem med missbruk
och/eller psykisk ohälsa. Det här är barn som behöver bli synliggjorda och få stöd och
hjälp.
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