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Interpellation angående ”Huskurage”  
 
Kristinehamnsbostäder AB och Hyresgästföreningen har startat projektet Huskurage som ska 
få grannar att ingripa vid våld i nära relationer. Projektet finns i flera kommuner, hos fler 
bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. Syftet är att skapa tryggare bostäder. Många väljer 
att blunda för det som de faktiskt hör och som kan vara pågående misshandel i en 
grannlägenhet.  
 
Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation 
inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 
personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men 
även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära 
relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara den 
tryggaste platsen på jorden. 
 
Huskurage är ett initiativ med mål att förhindra våld i nära relation genom att ge grannar 
verktyg att agera. Det är en policy som säger att ”vi som grannar” inte tänker ignorera om vi 
känner oro för att någon råkar illa ut. Att införa Huskurage är enkelt. Det kostar ingenting att 
införa Huskurage, men det kan kosta liv att låta bli! Att anta en policy kan göras på många 
olika sätt. Inom bostadsstiftelsen kan det göras genom beslut i styrelsen. Sedan gäller det att 
agera. Genom att visa omsorg när man hör eller ser något som gör en orolig, så kan man 
rädda liv och förhindra våld. 
 
På Huskurages hemsida betonas att det inte handlar om att gå in i fysiskt handgemäng. Det 
kan i stället vara att ringa på dörren och fråga hur det står till, vid behov, ta hjälp av ytterligare 
en granne eller hyresvärden eller att ringa polisen. (http://huskurage.se/)  
 
Av den anledningen vill vi fråga om följande: 
 

1) Har Signalistens styrelse diskuterat frågan om förekomsten av våld i hemmet i 
stiftelsens bostadsbestånd?   
 

2) Om ja, har styrelsen agerat eller planerar att agera för att förhindra våld i nära 
relationer?  

 
3) Om nej, varför?  

 
4) Är det aktuellt för Signalistens styrelse att diskutera frågan om att gå med i projektet 

”Huskurage”?  
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