
�           Cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin  
 före detta eller nuvarande make eller  
 sambo.

�           2020 polisanmäldes 23 200 fall av 
 misshandel mot kvinnor över 18 år.

�           2020 polisanmäldes 1 530 fall av grov  
 kvinnofridskränkning till polisen. 
 Med grov kvinnofridskränkning menas  
 upprepade kränkningar i form av 
 våldsbrott, fridsbrott eller sexualbrott 
 som en man begår mot en kvinna i en 
 nära relation.

�           80 procent av våld i nära realation 
 polisanmäls aldrig enligt uppskattning.

�           Minst 150 000 barn bor i hushåll där det  
 förekommer våld.

�           Var femte person har någon gång varit 
 utsatt för brott i nära relation.

Huskurage

Hjälp oss stoppa 
våld i hemmet!

Med Huskurage kan vi förebygga och 
förhindra våld i nära relation, genom 

att ge grannar verktyg att agera.

Fakta om våld

Källa: BRÅ slutlig brottsstatistik 2020

Om du har frågor eller är orolig för dina 
grannar kan du alltid kontakta oss.

Vid pågående våld, ring alltid 112 och 
begär polis.
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Vad kan jag göra?

Med dessa enkla åtgärder kan 
du rädda liv.

Om du är orolig för din granne:

�           Ring på och fråga hur det står till. 

�           Hör av dig till Säter kommuns 
 socialtjänst.

�           Kontakta din hyresvärd.

Vid pågående våld:

�           Ring på dörren och fråga hur det är.

�           Om du inte vill stå kvar när du ringt på,  
 kan du gå tillbaka till din lägenhet. 
 En signal kan bryta pågående händelse.  
 Ta hjälp av din granne om det behövs.

�           Ring polisen, 112!

Vad är Huskurage?

För många är våld en del av vardagen, 
därför är det viktigt att du fi nns för 
dina grannar och visar att du ser dem.

Säterbostäder jobbar med Huskurage 
för att ta ställning mot våld i hemmet.

Vi vill visa hur du som boende kan 
agera, det handlar om enkla åtgärder 
som förebygger och stoppar våld.

Läs mer om Huskurage på 
www.huskurage.se

Om våld i hemmet

Våld i nära relationer sker ofta hemma i
off rets bostad och kan vara allt från mindre
utstuderade handlingar till grova brott.

Våld och kränkningar börjar ofta lite och
ökar sedan så att både förövaren och off ret
till slut tycker att det är normalt. Det kan 
vara mellan vuxna, mellan vuxen och barn 
eller mellan syskon.

Fysiskt

Kan vara knuff ar, att bli fasthållen, dragen 
i håret, slagen eller sparkad.

Sexuellt

Våldtäkt eller andra sexuella handlingar 
som den utsatte inte vågar säga nej till.

Psykiskt

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. 
Någon är mycket elak mot en person och 
gör att personen inte tycker att den är 
värd något.

Social utsatthet

En person begränsar en annan persons 
frihet genom att till exempel bli hindrad 
från att träff a släkt och vänner eller att 
delta i sociala aktiviteter.

Telefonnummer

Polis: 112
Socialtjänst: 0225-551 65 (JOUR: 112)
Säterbostäder: 0225-554 00


