Temakväll Grannsamverkan för kontaktpersoner.
Tisdag 15 november kl:18.00- 20.30
Plats: Huddinge kommunalhus, Sessionssalen.
18.00 Kvällen inleddes med mingel med smörgås och kaffe.
18.20 Christian Ottosson, Kommunalråd och ordf för Huddinges Brottsförebyggande råd
hälsade välkommen och inledde med några reflektioner vad gällde valet i USA och eventuella
följder för stater, land och kommuner runt om i vår värld. Han gav också uttryck för sin
uppskattning vad gäller kommunens alla engagerade i grannsamverkansorganisationen.
18.30 Anna Schelin vår kommunpolis och ansvarig för grannsamverkan presenterade sig och
berättade om kvällens tema. Ett känsligt ämne att ta upp på många sätt men som vi
tillsammans kan göra skillnad i. Anna lämnade ordet över till kvällens gästtalare Peter
Svensson från Huskurage.
Peter har en bakgrund i arbete med våldsförebyggande arbete inom omsorgsverksamhet.
Han arbetar sedan några år också ideellt med att sprida kunskap om Huskurage tillsammans
med sin sambo Nina Rung som grundat Huskurage.
Man hör, vet och ser men hur gör man för att hjälpa? Civilkurage?
Peter belyste en händelse för många år sedan i USA, där en kvinna Kitty Genovese blev
brutalt nedhuggen utanför sitt hem och där förövaren sprang från platsen. 38 grannar hörde
och såg vad som hände men agerade inte. Förövaren återvände och fullbordade sitt överfall
genom att stjäla hennes tillhörigheter och ta livet av henne. Detta har väckt mycket
uppmärksamhet runt om i världen. Det kan tyvärr konstateras att liknande händelser sker
även idag ex. Lotta, som mördades av sin ex- pojkvän eller exemplet med Yara, där våldet
pågått i 3månader, utan att någon agerade vilket slutade med att Yara dödas med en
brödkavel av sin fostermor.( Yara var ett barn.)
Vi som samhälle har ett ansvar!!
10 % av alla barn i Sverige lever i hem med våld. 25 % om vi lägger till missbruk eller psykisk
sjukdom. Självskadebeteende kan vara ett symptom på att något inte står rätt till.
14 kvinnor dödas varje år i Sverige av våld i nära relation. 50 fall anmäls varje dag.
17 våldtäkter anmäls varje dag och 1/3 av alla flickor / kvinnor upplever någon gång under
sin livstid sexuellt våld.
Rutinaktivitetsteorin: tillfälle, objekt, gärningsman. När det sker, viktigt att vittnen finns, att
det sker en snabb hantering och att målsägaren orkar agera.
Ide´n: Rädda, larma, släck måste kunna appliceras även på våld i nära relation.
1. Ring eller knacka på.
2. Vid behov ta hjälp av annan granne för stöd och hjälp.
3. Ring polisen (gärna samtidigt som nr 1)

Att agera syftar till att förebygga och förhindra våld i nära relation. Att man genom
sitt agerade visar de inblandade att man ser och hör vad som sker och vill förhindra
att våldet eskalerar och får förödande konsekvenser för alla barn och vuxna.
Tillsammans kan vi stoppa våldet som pågår mitt bland oss.
För att läsa mer: www.huskurage.se och skicka ev frågor till: info@huskurage.se eller
ring: 0733-261927
Vi kan göra skillnad som grannar. Nyckelord: omtanke.
10 kommuner i Sverige har Huskurage och i Stockholm ska Nacka, Värmdö och Tyresö
utvärdera effekten av Huskurage.
19.45 Fikapaus med lite tid att reflektera och diskutera med kontaktpersonerna.
20.00 Anna S arbetar ca 60 % av sin tjänst med grannsamverkan. Det finns f n 337
grannsamverkansgrupper igång. (förra året 310.)
Anna slog ett slag för användandet av Märk-DNA. 4 områden i Huddinge har använt
och inköpt DNA- märk utrustning, dock endast en villagata, resten är bostadsrätter.
Totalt har Huddinge haft 289 ärenden från januari-16 till dags datum med 23
fasttagna ”tjuvar.”
Grannstödsbilarna, bemannas av ca 65 personer som får info av polisen innan de går
på sitt pass och kör runt i inbrottsdrabbade områden.
De tittar också på om hus ser nedsläckta ut och kan påminna de boende om vikten av
att låta någon lampa lysa och inte låta stegar stå olåsta ex. Viktigt att också
postlådorna är märkta med dekaler, vilket är kanske det första en ”tjuv” ser.
www.grannstodhuddinge.se
20.30 Anna tackade och avslutade en mycket givande kväll.
Vid pennan
Birgitta Hübinette Kontaktperson på Lilla Björkvägen i Fullersta

