
 

Motion: Stärk huskuraget 

 
Under 2018 dödades 26 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 22 av dessa var kvinnor. Samma 
år anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med 
offret. Våld i nära relation är ett klassat folkhälsoproblem både nationellt och internationellt. 

Nästan alla våldsbrott begås av män. 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män, 
enligt Brottsförebyggande rådet. Således är  det ett patriarkalt uttryck, en politisk fråga och något vi som 
politiker har ansvar att arbeta för att stoppa.  

Berättelserna om kvinnor som har sökt hjälp, och sedan dödats, är tyvärr många. Fysiskt våld föregås 
oftast av psykiskt våld. Våld i nära relationer inbegriper allt från psykiskt våld, hot om våld till fysiskt och 
dödligt våld. Allt psykiskt våld leder inte till fysiskt våld, men allt våld skadar. Vi måste behandla all våld 
som akut.  

Huskurage är ett initiativ som bildades utifrån idén om att våld i nära relationer går att förhindra genom 
att få grannar att reagera. Huskurage bildar en rutin för hur grannar ska agera vid oro för våld i nära 
relation. Idag har metoden implementerats i många kommuner och av många stora fastigheter. Målet är att 
förhindra våld i nära relationer, exempelvis genom att fler ringer på hos grannen och frågar hur det står 
till, eller bara ringer på och går därifrån. Huskurage manar också till att kontakta polisen vid en hotfull 
eller akut situation.  

Civilkuraget måste stärkas i praktiken. Därför behövs fler insatser för att fler ska agera.  

 

Med anledning av detta yrkar vi: 

- Att utöka konceptet Huskurage till fler delar av Uppsala  
- Att utreda vilka nya insatser som kan göras för att fler boende ska reagera när de misstänker att 

det förekommer våld i nära relation.  

 

Lovisa Johansson  (F!)  

Stina Jansson (F!) 


