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ALE. Många människor 
drabbas hårt av brott i 
Sverige och vägen till 
ekonomisk ersättning 
är ofta lång, om man 
ens får någon alls.

En nystartad in-
samlingsstiftelse för 
brottsutsatta har där-
för startats.

– Pengar kan inte läka 
alla sår, men en ersätt-
ning kan kompensera 
lidandet, lite plåster 
på såren, säger en av 
initiativtagarna Daniel 
Larson från Älvängen 
som till vardags jobbar 
som åklagare. 

Lisa (fingerat namn) var 17 år 
när hon utsattes för en brutal 
och utdragen misshandel av 
sin dåvarande pojkvän. ”Det 
går inte att beskriva smär-
tan, jag trodde jag skulle dö”, 
berättade hon i rättegången.

Händelsen utspelade sig 
under förra året i en mel-
lansvensk stad och förövaren 
dömdes till sex månaders 
fängelse samt till att betala 
27 400 kronor i skadestånd 
till sin före detta flickvän. 

Eftersom han inte beta-
lade skadeståndet ansökte 
Lisa om ersättning från 
Brottsoffermyndigheten, 
men ett år efter misshandeln 
väntar hon fortfarande. 

Därför valde hon att vända 
sig till den nystartade Insam-
lingsstiftelsen för Brottsut-
satta, som startades för ett 
halvår sedan.

Stiftelsen bedömde att 
rättsväsendet inte gett Lisa 
en rättvis behandling och 

ansåg att hon borde fått 
ett högre skadestånd med 
hänsyn till brottets brutali-
tet och den dödsångest hon 
måste ha känt. 

Med hänsyn till att insam-
lingen fortfarande befinner 
sig i startskedet beslutade 
man att betala ut 5000 kronor 
i ersättning till tjejen, pengar 
som gett henne möjlighet att 
komma iväg på en resa och ta 
det lugnt efter allt som hänt. 

Engagemang
Hon blev den första att ta 
emot ersättning från insam-
lingsstiftelsen och hela fallet 
finns att läsa på deras hem-
sida. 

– Vår avsikt är inte att 
ersätta ersättningssystemet, 
men vi anser att det finns 
brister i samhällets omhän-
dertagande av brottsoffer 
och vi gör vad vi kan för att 
lindra lidandet för brottsut-
satta. En ersättning är tänkt 
som plåster på såren. Att bli 
utsatt för ett brott innebär 
ofta kostnader som man inte 
får ersättning för. En sådan 
sak som att bli bestulen på 
sin plånbok i mataffären kan 
räcka för att en äldre person 
ska må väldigt dåligt och 
känna sig rädd för att gå dit 
igen. Ett ekonomiskt stöd 
innebär att någon uppmärk-
sammat lidandet som brottet 
orsakat, så det finns också 
ett symbolvärde i det, säger 
Daniel Larson. 

Stort engagemang
Till vardags jobbar han som 
åklagare, men det är på fri-
tiden som han tillsammans 
med Magnus Eriksson 

och Svante Larson star-
tat Insamlingsstiftelsen för 
Brottsutsatta. Det grundar 
sig på ett personligt enga-
gemang för att ge upprät-
telse och kompensation till 
brottsoffer. Stiftelsen driver 
de helt ideellt vid sidan om 
sina vanliga arbeten.

Beroende av bidrag
Just nu lägger de mycket 
arbete på att nå ut till brotts-
offer och visa att de finns.

– Vi har lagt ut visitkort 
på bland annat polisstatio-
ner, socialtjänstkontor, kvin-
nojourer och vårdcentraler. 
Tanken är att fånga upp de 
som fallit mellan stolarna 
och inte fått tillräckligt med 
ersättning. Vi vill naturligt-
vis hitta de särskilt ömmande 
fallen, men vem som helst 
kan ansöka om ersättning 
hos oss och man behöver inte 
ha en polisanmälan. Brotts-
förebyggande rådet beräknar 
till exempel att endast var 
femte sexualbrott anmäls, 
vilket innebär att 80 procent 
av dessa brottsoffer blir utan 
stöd eller ersättning, berättar 
Daniel Larson.

Insamlingsstiftelsen för 
brottsutsatta går ut på två 
saker, dels att ge ersättning 
till brottsutsatta och dels att 
driva informationskampan-
jer och bilda opinion för att 
stärka brottsoffrens rättig-
heter i Sverige, bland annat 
genom sociala medier. 

– Vi har många idéer, det 
ska bara finnas tid att för-
verkliga dem och vi är bero-
ende av att privatpersoner 
och företag ska vilja ge ett 
bidrag. Eftersom vi är en 

liten ideell organisation har 
vi låga administrativa kost-
nader och som stödjare kan 
man känna sig trygg med att 
pengarna går direkt till de 

behövande. Nu i uppstarten 
är vi i extra stort behov av 
bidrag så att vi kan komma 
igång att betala ut ersättning 
till fler brottsoffer.

Ger plåster på såren
– Daniel Larson från Älvängen driver 
Insamlingsstiftelsen för Brottsutsatta 

Plåster på såren. Daniel Larson från Älvängen är en av tre initiativtagare till Insamlingsstif-
telsen för Brottsutsatta.
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NÖDINGE. Det rådde full 
kommers i Dammekärr 
på lördagsförmiddagen.

Den traditionsenliga 
höstmarknaden lockade 
många besökare.

Vädret bidrog dessut-
om till att höja tempe-
raturen ytterligare.

Det var inte höstlikt utan 
snarare sommarskönt när 
OK Alehof bjöd in till Dam-
mekärrs Marknad. Parke-
ringen fylldes snabbt av bilar 
och besöksantalet gladde 
arrangören.

– Det är mycket arbete 
bakom en sådan här marknad 
och därför är det roligt att se 
responsen, förklarade Bengt 
Börjesson som agerade par-
keringsvakt dagen till ära.

– Vi har många medlem-

mar som lägger ner åtskil-
liga timmar för att få allt att 
fungera. Ta loppisen som ett 
exempel där det är mycket 
plock både före och efter, 
säger Börjesson.

Utöver loppisen tilldrog 
sig växtförsäljningen stort 
intresse. Det var också kö 
till tombolan där fina priser 
lottades ut. Många passade 
på att njuta av en fika i den 
vackra naturen och för den 
som var hungrig serverades 
grillade hamburgare.

Barnen kunde roa sig 
i hoppborgen eller pröva 
lyckan i fiskdammen.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget, konstate-
rade Bengt Börjesson.

– Välbesökt marknad i Dammekärr
Höstmarknad i sommarsol

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seLotterna hade en strykande åtgång.

Elias, 4 år, gick hem med 
högvinsten.


