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– Du gör som
jag säger!
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– Du och
ungjäveln ska ut!

VÅGA FRÅGA

En fråga om trygghet

Mäns våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa.
Var tionde kvinna har blivit utsatt för våld av sin nuvarande partner.
Ett av tio barn upplever våld i hemmet. Ofta sker våldet bakom stängda dörrar.
Och om omvärlden får veta kan det vara svårt att veta hur man ska agera.
Våga Fråga är en utbildning som lär ut hur man ska agera, lösa problem och hjälpa.
Det handlar om ansvar. Och om trygghet.

Kontorsanställd:
–Våga Fråga har hjälpt mig att just våga − våga se människor, lyssna och våga inse att just den här personen kanske
behöver den hjälp jag kan ge. Nu vet jag också hur vanligt det är . Och att det kan hända vem som helst. En utsatt person
behöver i många fall upprepad hjälp för att själva kunna ta steget och starta en förändring.
Utbildningen har fått oss att se mer till människan och inte bara till hyresgästen. Vi har också fått en gemensam grund
och ett intresse som gör det lättare att prata med varandra. Nu ser vi till att hålla vår kunskap aktuell och lära oss ännu mer.

våldet i hemmet

kunskap ger verktyg

SÅ HÄR GJORDE VI
på Gotland

Våld i nära relationer drabbar hårt
och skoningslöst. De kvinnor som
misshandlas blir fysiskt och psykiskt
skadade och nerbrutna. Misshandeln
är ett hot mot kvinnors liv och hälsa.
Dessutom drabbas barn och anhöriga
ofta både direkt och indirekt. Det är
givetvis oacceptabelt och ovärdigt ett
modernt samhälle.
När våldet sker i hemmet kan det
vara svårt att upptäcka. Dessutom är
det svårt att veta vad man som utomstående ska göra åt det och hur man
kan göra något.
Våga Fråga arbetar aktivt för att upptäcka och stävja våldsbrott i hemmet,
både genom utbildning och genom åtgärder som förebygger våldsbrott på
olika sätt.
Utbildningen Våga Fråga riktar sig
främst till personal som arbetar i bostadsområdena, nära hyresgästerna
− exempelvis fastighetsskötare, kvartersvärdar och reparatörer. Genom utbildningen får varje enskild person kunskap
om hur man bör agera.
I stort innebär också hela projektet
att det finns en organisation för att
fånga upp, hantera och hitta lösningar
som motverkar problemen med våld i
hemmet och en otrygg boendemiljö.

Våga Fråga är en skräddarsydd
utbildning, framtagen av Amphi
produktion, för fastighetspersonal som
dagligen finns i bostadsområdena och
människors närhet. Genom att utbilda
personalen får den enskilde personen
verktyg och kunskap om hur han eller
hon ska agera och hur man kan göra
sitt bästa för att förändra situationen
för utsatta hyresgäster.
Våga Fråga-utbildningen går igenom
teorier kring våldets spiral och ger exempel på hur våldet eskalerar i familjer,
hur man ser signalerna och hur man ska
hantera frågan när man har kännedom
om att någon blir misshandlad i hemmet.
Man tar upp frågor som: Vad är våld i
nära relationer? Vad ingår i min yrkesroll? Vad kan och ska jag göra?
Diskussioner kring personsäkerhet,
aggressivitet och hot ingår, liksom ett
avsnitt om hur man går vidare för att
de utsatta ska få stöd och hjälp.
Utbildningen syftar till att ge ökad
kunskap och goda rutiner för att kunna
lämna över information till rätt person
i rätt tid. Den utbildade personalen har
tentaklerna ute och är förberedda på
att kunna hjälpa till om det behövs,
när det behövs. Ansvaret lämnar man
ifrån sig vid rätt tillfälle.

– Hos Gotlands kommunala bostadsföretag GotlandsHem har vi goda
erfarenheter av Våga Fråga-konceptet.

– Ökad kunskap ger trygghet för alla.

Projektet har gått att genomföra
tack vare pengar från Länsstyrelsen
och Regeringens satsning på trygghet
inom stads- och tätortsmiljöer i ett
jämställdhetsperspektiv. I det nationella jämställdhetsmålet finns bland
annat delmålet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.
GotlandsHem vill delta på ett bredare
och djupare sätt än att bara se till utomhusmiljön i bostadsområdena. Grundtanken är att vi vill skapa trygghet för
hyresgästerna. Istället för att släcka
bränder, förebygger vi dem. Vi arbetar
inte längre med störningsfrågor, utan
med trygghetsfrågor. Det är ett mycket
medvetet ordval och en mycket medveten inställning.
Vi har kortat ner handläggningstiderna, bland annat genom att kvartersvärdar och hyresgäster rapporterar
in till en trygghetshandläggare som gör
snabba insatser och kopplar samman
socialtjänst, polis och berörda myndigheter. Hos GotlandsHem är samtliga i
personalen utbildade i trygghetsfrågor.
Även våra underentreprenörer utbildas.
Trygghetsvandringar där boende,
hyresvärdens egen personal och representanter från exempelvis polisen tillsammans skapar trivsel och trygghet
i sin närmiljö ingår också som en del i
projektet.

och vägen därifrån

och trygghet

– Resultatet är tydligt: vi får en smidigare
och bättre hantering av problem, kan
förhindra onödigt lidande och skapa ett
tryggare boende.

Kvartersvärd:
– Utbildningen var mycket givande och levererad på ett makalöst sätt. Utbildarna är suveräna i sina roller. Det är en svår
balansgång mellan att bry sig och klampa in i någons privatliv. Jag känner att jag fått en inblick i hur jag ska gå tillväga, hur
jag ska agera och på vilket sätt jag kan göra något.
Hela upplägget med Våga Fråga stärker tryggheten. Det finns en organisation för att fånga upp problem, ta hand om
dem och se till att rätt person tar ansvar. Vi har också en god en internkommunikation som hjälper oss vidare i vårt arbete.

Vill du veta mer?
Kan vi bidra med vår erfarenhet?
Kontakta gärna oss.

Peter Östergren
peter.ostergren@gotlandshem.se
tel 0498-20 39 58
www.gotlandshem.se

Håkan Jonsson
hakan.jonsson@gotland.se
tel 0498-26 90 17
www.gotland.se/tryggaregotland

självklara aktörer – delaktiga i Våga fråga
Polisen − Polisen ger stöd och hjälp för den som blivit utsatt för ett brott, exempelvis i en nära relation.
Socialjouren − Ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem utanför kontorstid.
Kvinnojouren Amanda − Ger stöd för våldsutsatta kvinnor.
Trygghetsjouren, GotlandsHem − Åtgärdar störningar i GotlandsHems bostäder helger, kvällar och nätter.
Mansforum − Mansforum erbjuder samtalshjälp för att finna lösningar på känslomässiga och praktiska
problem i livets olika skeden.

läs vidare Projektbeskrivning i detalj – www.gotland.se/tryggaregotland/vagafraga

– Våga Fråga
handlar om ansvar.
Och om trygghet.

– Vi arbetar inte
längre med störningsfrågor, utan med
trygghetsfrågor.

– Genom utbildning
och åtgärder förebygger
vi våldsbrott och skapar
en bättre boendemiljö.
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I ett nära samarbete – där vi bryr oss!

