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Tillsammans mot våld i nära relationer!
Trollhättans Stad har under många år arbetat aktivt för att motverka våld
i nära relationer. I Sverige dödas årligen runt tjugo personer av sin
nuvarande eller tidigare partner. Våldet drabbar även barn som lever i
hem där de tvingas uppleva våld mot en förälder eller barn som själva blir
utsatta för våld. Drygt 200 000 barn i Sverige lever i ett hem med våld.
Många lever nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och
samhälleliga konsekvenser Corona för med sig. När familjer isoleras
tillsammans för att minska smittspridningen av Corona, befaras våld i
nära relationer öka. För de flesta av oss är det inga konstigheter att vara
hemma. Men för andra innebär hemmavistelsen något helt annat. För en
del personer är nämligen hemmet den allra farligaste platsen de kan vara
på.
För att motverka våldet krävs att vi vågar se och agera på det vi är oroliga
för. Med Huskurage som metod kan vi förebygga och förhindra våld i nära
relation, genom att ge grannar verktyg att agera. Med Huskurage i
bostadshuset vet våldsutsatta att de kan få hjälp och de som utövar våld
vet att de inte får fortsätta med andras tysta godkännande.
Vi vill med denna bok öka kunskapen kring våld i nära relationer och
Huskurage som förebyggande metod, och därigenom uppmana Er som
bostadsbolag, fastighetsägare, förening eller förvaltare att agera för ett
samhälle fritt från våld. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till mindre
utsatthet och ökad omtanke. Ni är viktiga!
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Hit kan du vända dig:
Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad:
Hit kan du vända dig för att då stöd och hjälp att leva ett liv fritt från våld.
Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld? Telefon: 0520-49 54 00
Har du utsatt en närstående för våld eller hot om våld? Telefon: 0520-49 58 58
Mailadress: frittfranvald@trollhattan.se

Mottagningsgruppen i Trollhättans Stad:
Hit kan du vända dig om du är orolig för ett barn. Du behöver inte VETA hur
det är utan endast uppleva ORO.
Telefon: 0520-49 58 00
Polisen:
Vid en akut oro eller hotfull situation.
Telefon: 112
Nationella stödlinjer:
Kvinnofridslinjen: Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot
och våld. Även anhöriga eller vänner till utsatta kvinnor kan ringa.
Telefon: 020 – 50 50 50
Välj att sluta: Nationell stödtelefon för dig som riskerar att skada den du
älskar.
Telefon: 020-555 666

