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Bidra till att stoppa

• I genomsnitt 17 kvinnor dödas varje år i 

Sverige av sin make, sambo eller före 

detta sådan. 

• 2012 polisanmäldes 12 903 fall av miss-

handel mot kvinnor över 18 år.

• 2 470 fall av grov kvinnofridskräkning 

anmäldes till polisen.

• 80 procent av våldet mot kvinnor i nära 

relation uppskattas aldrig komma till 

polisens kännedom.

• Minst 150 000 barn bor i hushåll där det 

förekommer våld.

• Var femte person i befolkningen har 

någon gång i sitt liv utsatts för brott i 

nära relation.

Källa: brottsrummet.se; 
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SNABBA FAKTA 
OM VÅLD

Om du har frågor eller är orolig för dina 

grannar är du alltid välkommen att kontakta 

ditt bovärds team.

Ring alltid polisen på 112 vid pågående våld!

MER INFORMATION
Läs mer om Huskurage på www.huskurage.se

KONTAKTA OSS

våld i hemmet!



För många barn och vuxna är våld tyvärr en 

del av vardagen. Därför är det viktigt att du 

finns där för dina grannar och visar vaksamhet.

KBAB har, liksom många andra bostadsbolag 

i landet, antagit konceptet Hus kurage och 

därmed tagit ställning mot våld i hemmet.

Huskurage tydliggör hur du som boende kan 

agera. Det handlar om enkla åtgärder som 

hjälper till att förebygga och stoppa våldet, 

inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

Vilka åtgärder det handlar om kan du se i 

rutan på sidan intill.

MED DESSA ENKLA ÅTGÄRDER 
KAN DU RÄDDA LIV

Om du känner oro för din granne:

• Ring på dörren och fråga hur det 
står till.

• Hör av dig till ditt bovärdsteam.

Vid pågående våld:

• Ring Polisen via larmnumret 112.

• Ring på dörren och fråga hur det står 
till. Ta hjälp av en granne eller bovärd 
vid behov.

• Alternativt: ring på och gå tillbaka till din 
lägenhet om du inte vill stå kvar. På så 
sätt har du visat att grannar uppmärk-
sammat situationen och gjort en insats 
för att stoppa ev. våld.

• Meddela dina bovärdar så snart som 
möjligt.

”Våld i nära relation inkluderar alla typer av 

våld som kan förekomma mellan närstående 

i såväl heterosexuella som samkönade rela-

tioner, samt inom syskon- och andra familje- 

och släktrelationer. 

Kännetecknande är att den utsatta har en 

nära relation till och ofta starka emotionella 

band till förövaren, vilket försvårar möjlig-

heten till motstånd och uppbrott. Våldet 

sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad 

och ökar i allvar och intensitet ju längre 

relationen pågår.”

Källa: Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK 

vid Uppsala universitet (Kunskapsbanken). 

VAD ÄR 
HUSKURAGE?

VAD KAN
JAG GÖRA?

OM VÅLD 
I HEMMET

”Vi har i detta nu — även utan krig — så ofattbart 
mycket grymhet och våld och förtryck på jorden, 
barnen är sannerligen inte okunniga om det. De ser 
och hör och läser om det dagligen och tror väl till sist 
att våldet är ett naturligt tillstånd. Måste vi åtminstone 
i våra hem genom vårt eget exempel visa att det finns 
ett annat sätt att leva? (…) Det skulle kanske ändå så 
småningom kunna bli ett lite bidrag till världsfreden.”

Utdrag ur Astrid Lindgrens tal ”Aldrig våld” 


