Inbjudan
Kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har i respektive kommunfullmäktige valt att
ställa sig bakom policyn för Huskurage. Detta är ett led i det samordnade arbetet mot våld i nära
relation i dessa kommuner. Kommunerna visar genom detta beslut ett tydligt ställningstagande i
frågan och en konkret ambition till ett förbättrat förebyggande arbete och en ökad upptäckt av våld i
nära relation. Med denna inbjudan önskar vi bjuda in privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och andra personer med yrken inom fastighetsbranschen till en utbildningsinsats mot våld i nära
relation. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig mot yrkesverksamma inom fastighetsbranschen,
fastighetsägare eller styrelser för bostadsrättsföreningar.
I Sverige dödas årligen runt 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Den absoluta majoriteten av
dem är kvinnor. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta
våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. Det är därför det ofta pratas om mäns våld mot
kvinnor. Våld i nära relation sker även mot män med kvinnor som gärningspersonen och i samkönade
relationer. Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för
våld. Rädda Barnen beräknar att 200.000 barn lever i hem med våld i Sverige. Det motsvarar var tionde barn.
Det innebär att det går minst två elever i varje klass som tvingas uppleva våld i sitt hem och riskerar i högre
utsträckning att själva utsättas för våldet. Utöver det rent fysiska våldet så lever minst 300.000 barn i hem med
missbruk och/eller sådan psykisk ohälsa att barnen riskerar att drabbas av omsorgssvikt. Det här är barn som
behöver bli synliggjorda och få stöd och hjälp. Där kan alla bidra och skapa en förändrad situation för barnen
genom att agera!
(Huskurage.se)

Mer info om Huskurage och hur man antar policyn finns på: www.huskurage.se
Utbildningen är en endags utbildning som går vid två olika tillfällen, den 25/4 kl. 08.30-15.30 eller
den 14/5 kl. 08.30-15.30. Anmälan göres senast en vecka innan respektive utbildning till någon av
nedanstående personer per mail. Observera att antalet platser är begränsat och ni får därför ett
bekräftelsemail som meddelar att ni fått plats till utbildningen.
Utbildningen sker på Lindgården i Fagersta.
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