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Östra Göinge

Vill ha Huskurage hos
Göingehem
ÖSTRA GÖINGE 19 april 2017, uppdaterad 19 april 2017

Centern i Östra Göinge vill införa Huskurage hos Göingehem.
– Ett sätt att skapa trygghet men som också kan rädda liv, konstaterar
Sofia Nilsson, C.

Huskurage är en ideell förening och policy som uppmanar grannar att visa
omtanke och omsorg när man misstänker att någon far illa, att det
förekommer våld i hemmet. Det är helt enkelt civilkurage som har införts i
hyresfastigheter på flera olika håll i landet.

Exempelvis kom beskedet så sent som nu i mars att ABK i Kristianstad
inför policyn, och nu tycker centerns företrädare i Östra Göinge att det är
på tiden att även Göingehem anammar idén.

– Det började egentligen med att jag diskuterade barn som far illa i familjer
och kvinnofridskränkningar med en partikamrat i Skåne. Hon berättade
om Huskurage, säger Sofia Nilsson, centerpartist i Östra Göinge och tillika
ordförande i kommunens omsorgs och utbildningsutskott.

MARIE-LOUISE LINDELL
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Hon kan konstatera att även i Östra Göinge har kvinnofridskränkningarna
och våldet inom familjen ökat i form av polis- och orosanmälningar.
Utnyttjandet av kvinnojourer har också ökat.

– Det handlar om en liten ökning, konstaterar Sofia Nilsson som anser att
policyn Huskurage passar bra in i kommunens arbete med En bra start i
livet.

– Alla barn har rätt att växa upp i trygghet, i hemmet ska man känna sig
trygg, säger Sofia Nilsson som anser att det ska råda nolltolerans när det
gäller våldet i nära relationer.

Hon berättar att det civila engagemanget har fått positiva effekter där
Huskurage har införts. Även om det inte alltid handlar om mätbara
resultat.

– Man har märkt att det leder till en god stämning, om folk i
trappuppgången bryr sig om varandra och reagerar när de misstänker att
allt inte står rätt till. Det blir mer legitimt att reagera och agera.

Att förebygga våld på det här sättet tror Sofia Nilsson på.

– Det är inte svårt och det kostar inte något, men det kan rädda liv, säger
Sofia Nilsson som har sått ett frö hos Göingehems vd, Jonas Loveby, och
nu hoppas på att det ska komma upp som en fråga i styrelsen.

 FAKTA

Huskurage

Årligen dör 20 personer i Sverige på grund av våld i relation. 14 av dem är
kvinnor som mördats av sina män eller exmän. 200 000 barn i Sverige
lever med våld i hemmet.
Den som misstänker att allt inte står rätt till ska knacka på dörren och fråga




