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Jeanette Fjeldgård, Kvinnojouren Helga, är initativtagare till att kvinnojouren blev ambassadörer för Huskurage. Foto: AnnChristin Antonsson

Kvinnojouren Helga har nyligen blivit ambassadör för projektet Huskurage. En policy vid
oro för våld i nära relationer.
Det är Jeanette Fjeldgård som är initativtagare till detta och hon berättar att hon såg ett inslag på TV
förra våren där det berättades om projektet som handlar om hur man ska försöka stoppa våld i
hemmet. Ett sätt för bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar och liknande att få grannarna att
reagera om man hör något misstänkt.
Våld i nära relation klassas som ett globalt hälsoproblem. 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 20 personer av våld i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn
och män dödas av närstående. Med Huskurage kan man göra skillnad för utsatta, man kan hjälpa
barn till ett bättre liv och stoppa våldet som pågår mitt bland oss. Med Huskurage agerar man för ett
tryggare samhälle för alla.
Jeanette berättar att kvinnojouren tagit policyn i samarbete med socialtjänsten och att den innebär att
man vid oro för våld ska ringa på hos grannen och höra efter om allt är som det ska. Vid behov kan
man också ta hjälp av en annan granne eller att man ringer polisen.
– Ibland kan det räcka med att dunka med något föremål i golvet eller taket för att bryta våldet det

eventuella våldet. Det här är något som faktiskt kan rädda liv.
Nu hoppas Kvinnojouren Helga att fastighetsägarna ska anta policyn och sätta upp ett anslag om
denna i trappuppgången.
– För cirka en månad sedan har jag mailat information till fastighetsägarna i Tranås, Boxholm, och
Ydre kommun och nu kommer jag att göra en uppföljning och skicka iväg ytterligare mail. Jag kommer
även att skicka ut personliga inbjudningar och bjuda in till ett informationsmöte den 3 december.
Hon tycker att fastighetsägarna borde vara intresserade, att det här handlar om civilkurage och att det
är självklart att hjälpa en medmänniska om man har möjlighet.
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