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Detta är KRIS:
KRIS är en ideell förening startad av kriminella och/eller drogmissbrukare för kriminella och/eller drogmissbrukare.
KRIS riktar sig speciellt till dem som friges från fängelser.
Ett av de viktigaste målen är att skapa ett bra liv för oss själva. På vägen hjälper vi
också andra. Det arbetssättet gör att vi växer in i ett ansvar för oss själva, andra och
samhället.
KRIS kräver att alla normalmedlemmar och alla som befinner sig i KRIS lokaler eller
deltar i av KRIS arrangerade aktiviteter är drogfria och att de inte är kriminellt aktiva.
KRIS är partipolitiskt och religiöst obundet men vi har åsikter i politiska frågor inom
våra intresseområden.
KRIS är villiga att samverka med andra goda krafter i samhället under förutsättning
att samarbetet ligger i linje med våra värderingar och syften.
KRIS verkar utifrån demokratiska värderingar och med respekt för alla människors
lika värde.
KRIS kräver:
Hederlighet och Drogfrihet
Som KRIS medlem lever du hederligt. Du vill förändra ditt liv och komma bort från
ett liv i kriminalitet och missbruk. Det innebär att du inte begår brott och att du är ärlig mot andra och dig själv efter bästa förmåga. Du strävar efter att vara ett föredöme
för andra i samma situation som du.
Absolut drogfrihet gäller inom KRIS. Det kräver vi eftersom det är en förutsättning
för att kunna hjälpa oss själva och andra ur ett drogberoende. Det gör det också trovärdigare att KRIS som organisationen kan uppfylla sina syften. Det innebär att alla
normalmedlemmar inte får använda preparat som påverkar sinnena. Hit hör alkohol,
narkotika och preparat som har så kallad varningstriangel i FASS. Att inte använda
dessa preparat gäller även dig som arbetar, med eller utan ersättning, vistas i våra
lokaler eller deltar i aktiviteter anordnade av KRIS. För att upprätthålla denna regel
gör vi rutinmässiga urinprov och utandningsprov inom organisationen.

KRIS erbjuder:
Kamratskap och Solidaritet
Som KRIS-medlem bryr du dig om ditt eget och andras väl och ve. Du respekterar
dina medmänniskor oavsett vad de tycker och känner. Det betyder att du i gengäld
har många som bryr sig om dig och som respekterar dina tankar och känslor.
När du är ”fadder” eller ”madder” finns du till hands 24 timmar om dygnet. Du ställer
upp för dina vänner.
Solidaritet är också att solidariskt ställa upp i föreningens och organisationens arbete.
Som medlem hjälper du föreningen genom att vara aktiv och engagerad. Du arbetar
ideellt och ger av din tid till KRIS efter bästa förmåga. Så skapar vi en anda av solidaritet som genomsyrar hela organisationen.
KRIS arbetssätt
Människosyn
KRIS har en i grunden positiv syn på människan. Alla människor har en inneboende
kraft och förmåga att förändra sina liv till det bättre. Det är viktigt att poängtera att
var och en är ansvarig för sitt eget liv men att vi också har ett ansvar för varandra. Vi
är inte intresserade av vad folk har gjort men däremot av vad dom vill göra.
Vi lever som vi lär
Vi är alla representanter för KRIS och organisationen bedöms efter hur dess medlemmar uppträder. De marginaler som andra människor kanske har att spela på har vi
genom vårt tidigare leverne för länge sedan förbrukat. Vikten av att vi lever som vi lär
kan inte nog betonas. Vi måste i alla sammanhang uppträda på ett sätt som hedrar
föreningen. Det egna exemplet är det mest effektiva instrument som finns för att visa
våra kamrater vägen till ett fungerande liv och samtidigt garantera vår trovärdighet
utåt.
Föreningar, regioner och riksorganisation
För att vi skall kunna fungera som en slagkraftig organisation är det viktigt att de
lokala krafterna engagerar sig i det regionala arbetet för att göra sina röster hörda på
riksplanet. Det är också nödvändigt att alla solidariskt arbetar för att verkställa beslut
tagna av riksförbundets stämma eller styrelse. Solidaritet gäller också mellan föreningarna och med kriminella och drogberoende människor utanför organisationen.

Internationellt arbete
KRIS framhåller vikten av internationell solidaritet, vi vill sprida budskapet att ett
bättre liv är möjligt till lidande människor över hela världen. Vår organisations framgångsrika arbete har rönt stor uppmärksamhet internationellt och det uttrycks intresse för vårt budskap från både när och fjärran. Vårt engagemang i internationellt
arbete ger oss, förutom glädjen att kunna hjälpa våra medmänniskor, också nyttiga
perspektiv och viktig kunskap.
Vad tycker KRIS och varför?
Kriminalvård
KRIS vill verka för en humanare kriminalvård där människor uppmuntras att förändra sina liv. Vi tar inte ställning i frågor som rör straffmätning med undantag för frågan om livstidsstraffet. Vårt ställningstagande mot livstidsstraff grundar sig - förutom
på det faktum att det är inhumant - också på övertygelsen att det är farligt att ta ifrån
människor allt hopp.
Vi har synpunkter på verkställighetstidens innehåll. Vi vill se mera av vård, behandling och påverkansprogram. Vi förespråkar också ett ökat användande av § 34-placeringar, fotboja och kontraktsvård. Vi yttrar oss inte i frågor som rör säkerheten inom
kriminalvården och gör inga yttranden som kan tolkas som att vi för fångarnas talan.
Alkoholpolitik
KRIS är för en ansvarsfull alkoholpolitik där folkhälsa och sociala aspekter vägs in.
Pris- och tillgänglighetsinstrumenten skall användas för att hålla nere konsumtionen
och därmed skadeverkningarna. Ur vår synvinkel är den tydliga kopplingen mellan
alkohol och kriminalitet också ett viktigt skäl att inta denna ståndpunkt.
Narkotikapolitik
KRIS förespråkar en restriktiv narkotikapolitik där det ska vara svårt att knarka och
lätt att sluta. Vi säger nej till sprutbyten, ersättningsdroger och övrig ”harm reduction” som förutom att bana väg för en smyglegalisering låser fast människor i en destruktiv livsstil.
Vi nöjer oss inte med att missbrukare ges ett andra klassens medborgarskap. Vi strävar mot att alla ska bli fria, självständiga och fullvärdiga medborgare. Vi hävdar att
detta är möjligt att uppnå och att det är något vi önskar att alla narkomaner skall få
chansen till. Vi vill därför se en ökad satsning på drogfria behandlingsalternativ.

