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Vad är våld i nära relation

• Samlingsbegrepp för olika brott

• Fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld

• Utsatt och förövares relation  

• Sker dolt 

• Hedersrelaterat våld och förtryck
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Huskurage - Hemlängtan fri från rädsla och
våld
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Koppling mellan utsatthet - ohälsa

“Hjärnan hos barn som upplever kronisk stress – i form av fysisk
misshandel, sexuella övergrepp eller kronisk försummelse –
kommer att fokusera på överlevnad och att reagera på hot i
barnets omgivning… Slutresultatet kan bli att delar av hjärnan
som inte är kopplade till reaktioner på hot inte blir “tillgängliga” för
barnets inlärning”
(Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence, WHO 2006)
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Hippocampus med vänner
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“Jag kissade på mig av
rädsla för jag visste ju att
ingen skulle komma”
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Policyn
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VID ORO FÖR VÅLD  
 OCH AV OMTANKE BER VI DIG: 

 
1. Knacka på hos grannen. 

 
2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan 

bidra till att skapa mer trygghet. 
 

3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid 
situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

 
 

    Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat  
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och  
gör en orosanmälan. 

 
 

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ! 
   Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan 
   räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv! 
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Diskutera:

Vad skulle Huskurage bidra till hos er? 



Varför Huskurage? 

• Utsattas motstånd i förhållande till förväntad hjälp

• Normerande effekt

• Förebygga våldsanvändande

• Från våld hemma till våld ute

• Bättre utredningar

• För att vi tillsammans kan rädda liv! 
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Rutinaktivitetsteorin 
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En motiverad 
gärningsperson 

Avsaknaden av 
kapabla väktare Någon att utsätta
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Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i

stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och

sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste

förändras.

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata

rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av
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Mål för jämställdhet

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt
och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor
i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på
lika villkor.

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
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Stockholms stad
Huskurage
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Hur har andra gjort?1. Ställningstagande 

2. Utbilda internt

3. Informera boende

4. Hitta ambassadörer

5. Bygg Huskurage lokalt 
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Umeå Stockholm
Västerås

Botkyrka Norrköping
Östersund Forshaga

Uppsala    Kärrtorp
Eskilstuna Bagarmossen

Solna Malmö  
Sundbyberg Södertälje

Hanin ge Gävle
Norrtälje Jönköping         Dingle

Karlstad Helsingborg
Örebro Örnsköldsvik

Munkedal
Munkfors Saltsjö-Bo              B 

romma Tyresö
Linköping Kristinehamn Nacka 

Sölvesborg
Värmdö Göteborg

Kristianstad Sundbyberg Visby
Haninge

Eslöv



Kom ihåg!
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Frågor? 



Tack! 
Ta hand om 
varandra.
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Kontakt 

• Huskurage.se

• Maila peter@huskurage.se

• Följ Huskurage på Facebook

• På twitter @huskurage

• På Instagram @Huskurage
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Samarbete



Samarbete

www.studentbostadsforetagen.se



Samarbete


