Huskurage i Gävle är ett samarbete mellan Gävle kommun, Polisen, Medborgarskolan, Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen, som en del i det förebyggande
arbetet mot våld i nära relationer och för att öka tryggheten i hemmet. Målet är att få fler
grannar att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet. Att våga ingripa eller störa
kan rädda någons liv. I år vänder vi oss till stadsdelarna Öster, Nordost och Gävle Strand.

Information om årets
viktigaste insats

HUSKURAGE
En dörrknackning kan rädda liv
– har du något huskurage?

Under en tid kommer du att se och träffa på Huskurageambassadörer
som rör sig i din stadsdel. Deras uppdrag är att sprida metoden Huskurage och öka kunskapen om våld i hemmet och i nära relation.
Hoppas du passar på att prata med dem och tar del av information om
hur vi får huskurage där vi bor!
Du kan göra en insats genom att agera när du ser eller hör att någon utsättas för
våld i hemmet eller i en nära relation. Det kan handla om ett litet barn, en tonåring
eller en vuxen som far illa.
Du kan knacka på dörren eller ringa in till din granne, du kan hämta fler grannar som
stöd och du kan så klart ringa och larma polisen. Det viktiga är att du gör något.
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Våld i nära relation
Våldet startar sällan med ett slag eller en misshandel - utan byggs gradvis upp under en
längre period. Det finns också flera olika våldstyper; bland annat fysiskt, psykiskt, sexualiserat,
ekonomiskt, materiellt och hedersrelaterat våld.
Våldspyramiden
Det kan börja med kränkande kommentarer, sedan
förflyttas gränserna för vad som verkar okej och
är normalt högre upp i pyramiden. Det är vi som
finns runt omkring som kan hjälpa den eller dem
som inte själva kan eller vågar sätta sina gränser. Vi
kan agera som goda medmänniskor eller grannar
genom att visa att vi bryr oss om varandra!
Huskurage handlar om att det skall vara lika självklart att ringa polisen om du hör eller är orolig för
att någon bli utsatt för våld som att ringa
Störningsjouren när någon skruvat upp
volymen för högt på en fest.

Du kan rädda liv
Nej, vi som står bakom satsningen anser inte att du
skall vara polis, vi uppmuntrar dig däremot att agera
för att du bryr dig om och vill hjälpa någon annan, vare
sig det handlar om ett litet barn, en tonåring eller en
vuxen. Alla har rätt till ett liv fritt från våld!
 Visste du att unga Gävlebor löper störst risk att utsättas för våld i nära relationer?

Forskning* visar att utsatta för våld gör motstånd i
förhållande till förväntad hjälp. Det innebär att de som
bor i ett hus med Huskurage och därmed förväntar
sig hjälp, också vågar göra motstånd som i sin tur kan
uppmärksammas av grannar och leda till bättre polisutredningar och få fler ärenden till åtal och dom.

 Visste du att cirka 40 procent av gävleborna utsatts
för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse någon gång i livet?
 Visste du att i varje klass i Gävle finns det i genomsnitt ett till två barn som bevittnat våld i hemmet?

Vill du veta mer? Gå in på www.gavle.se/huskurage

Kontaktuppgifter:
026-51 11 21 Kvinnojouren Blåklockan
026-18 73 73 Stickan, Krismottagning för män
026-17 80 00 fråga efter Mottagningsenheten, Socialtjänsten
026-10 02 25 eller 114 14 kvällar och helger fråga efter Socialjouren
Vid akut nödsituation – ring 112

*Response based practice

