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”Säkerheten har 
inget pris”
Just de orden yppade justitieminister 
Tomas Bodström i svallet efter 
rymningarna och efter alla spekulationer 
kring hur dessa få utbrytare kunde 
komma åt vapen och mobiltelefoner. 
Man diskuterade i press och i TV-soffan 
hur man på bästa sätt kunde hålla dessa 
rymlingar inlåsta och förvarade på bästa 
säkra sätt. De skyldiga för rymningarna 
blev rymmarna själva. Visst är det väl 
så, men visst har väl kriminalvården 
också ett ansvar för det inträffade .

Dessa två efter varandra 
uppmärksammade rymningar har fått 
oproportionerlig stor plats i media. Man 
har talat om att landets fångar knallar ut 
och in som dom vill numera på landets 
olika anstalter. Detta förhållande är 
fel. De senaste femton åren är antalet 
rymningar konstant och ligger på cirka 
fyrtio per år. Längre tillbaka i tiden 
var antalet rymningar betydligt högre. 
Säkerheten har alltså blivit bättre på 
anstalterna.

Man bör på grund av hänsyn till de 
psykologiska faktorerna en fånge 
utsättas för att undvika att låsa in dem 
i ett totalt slutet system. Vilket kan 
komma att bli verklighet nu när man 
ska bygga en supersäker anstalt. Detta 

kommer också att kosta massor med 
skattemedel men säkerheten har inget 
pris. Man skall säkra intagna ännu mer.

Men hur säkrar man personalen då? Har 
dagens personal den utbildning som 
krävs för att hantera en vettig vård. Man 
kanske skall satsa på en säker vård med 
garanti och en mer human kriminalvård. 
In med fl er organisationer i anstalt. 
Detta är människor vi har att göra med 
och inget kan väl vara vettigare än att 
satsa på kvalitativ vård som om något 
är säkerhet. Dessa i media utpekade 
farliga personer skall en dag friges 
och vad är då säkerhet om inte en god 
omsorg istället för ett superfängelse 
som bryter ner människan.

Vakant till-
sätt under 
hösten
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Samverkanspartner till RIKSKRIS

Ny illustratör i Vägen 
ut redaktionen

Vägen ut välkomnar Billy 
Höijer som illustratör. Billy 
kommer att illustrera olika motiv 
kopplade till de artiklar som 
skrivs i Vägen ut. Billy kommer 
även att presentera samhällets 
olycksfågel Uri Galler under 
några nummer. Uri kommer även 
att träffa en tjej kan redaktionen 
redan nu avslöja. 
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Boken Kvinnofängelset 
av Marciella Bien 
kommer att släppas i 
november 2004.

Kan beställas genom 
bokförlaget msupport, 
tfn: 0704-29 80 00 eller 
via e-post: 
mella_bicen@hotmail.com
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Av: Johanna Bodin

Ljuvlig sommar med 
KRIS på

KÄRSÖ
Familjekänslan
Ganska sent torsdagen den 24 juni kom vi ut till Kärsö 
aktivitetscenter på drottningholm. Vi möttes av glada 
KRIS: are från Stockholm och Danmark. Just vårt 
boende visade sig vara en liten röd stuga inte långt 
ifrån vattnet med vacker natur runt omkring. Kaffe och 
smörgåsar fanns färdigt, bara att slå sig ner och njuta 
av tillvaron. Kan säga att semester och familjekänslan 
infann sig omedelbart! Trots att det var mycket att göra 
så höll sig stressen borta. 

Danmark, Finland och Litauen
På midsommaraftonen bjöds det på fi nt väder under 
dagen, folk låg på fi ltar och njöt av sol och sällskap. 
Några tordes sig på att bada trots det kyliga vattnet. 
Gamla vänner möttes igen och nya vänskapsband 
knöts. Stort grillbord gjordes i ordning med korv och 
hamburgare. Tyckte först att det såg lite glest ut med 
folk, sen började det strömma in människor från alla de 
håll. Som mest var vi cirka 200 stycken. Folk kom från 
Danmark, Finland, Litauen och olika lokala föreningar 
i Sverige. 

Radio Stockholm
Det enda som saknades var spelemän, Gith Johnsson, 
lägrets samordnare försökte via radio Stockholm ordna 
ut några spelsugna musikanter. Hur skulle dansen runt 
stången fi xas utan musik och texter? Inga problem, 
Cd-spelare fi xades fram, likaså skiva med traditionella 
midsommartexter. Midsommarstången kläddes och 
restes under stora applåder. Och nog blev det dans 
av. Såg både vuxna och barn skutta runt som ”små 
grodorna” i stor ring. 
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Skottkärra med godis
Självklart fanns också tillhörande mat så 
som olika sorters sill, paj och småplock. 
Slog mig när jag stod där, att mer traditionell 
midsommar än så här kan det omöjligt bli. 
Glass i stora lass delades ut, hörde barnen 
fnissa och viska fulla av förväntan inför dom 
berömda skottkärrorna med godis. Är grymt 
imponerad av alla dessa barn och ungdomar 
som helt ogenerat och utan rädsla struntade 
i språkskillnader, hudfärger eller tjej och kill 
baciller. Alla umgicks med alla, större tog 
hand om de mindre. Kändes som idealet som 
alla barn borde få ta del av. 

Karaoke
Trots regnet som kom under kvällen fortsatte 
det goda humöret. Karaoken drogs i gång. 
Applåderna haglade över alla framträdande. 
Tack alla ni modiga som bjöd på er själv och 
bjöd oss åskådare på en mängd skratt! Ingen 
nämnd, ingen glömd. 

Backklättring
Midsommardagen blev grå och en del regn 
föll över Kärsön men vädret tilläts inte bli 
något hinder. En del av deltagarna stack ut 
och paddlade kanot iakttagna av en av en 
svanfamilj med fem ungar. Backklättring 
låg på schemat. Det vill säga att sittandes 
på dricka backar fastspänd i säkerhets sele, 
så skulle man fortsätta stapla så högt man 
kunde innan backtornet föll ihop. Snacka 
om akrobatik! Barn i olika åldrar provade 
först och någon brist på mod fanns definitivt 
inte. Även vuxna provade på och om jag inte 
missminner mig så tog en KRIS: are från 
Stockholm dagens rekord. 

KRIS vs Danmark
Senare under dagen så var det då äntligen 
dags: KRIS Sverige och KRIS Danmark skulle 
mötas i fotboll. Nåja, några svenskar syntes i 
det danska laget men vad gör man inte för 
idrotten? Sverige gick ut stenhårt och gjorde 
mål nästan direkt och i det tempot fortsatte 
det, trots att Danskarna bjöd på motstånd. 
Sverige vann med hela 7-1. Enda molnet på 
himlen var att en av Sveriges spelare blev 
skadad, men jag tror att smärtan böts ut mot 
glädje när väl pokalen fanns i hans hand. 
Bra prestationer från båda lagen! Och nu är 
ju pokalen där den hör hemma igen. Kvällen 
bjöd på grillning och återigen, det var inget 
dåligt bord som dukades fram. Danskar skötte 

Nyktert och drogfritt på Kärsö,

Hä ä fint hä!

Efter matchen mot KRIS/Clean-house, som slutade med 6-1 till 
KRIS Sverige fick Jan-Tony Hansen lämna över vandringspokalen 
till Masoud Beik. Pokalen som varit i Danmarks ägo några år finns 
nu att skåda på KRIS Stockholm.

Foto: Kicki Edström

Foto: Kicki Edström

Anette Riipinen gjorde ett bejublat framträdande med karaoken. 
Ozzy rattade musiken.
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Foto: Kicki Edström

Foto: Kicki Edström

den efterlängtade grillningen och det var dom 
proffs på. 

”jag älskar dig”
Det ordnades även en femkamp, som att 
exempelvis ta en bit av ett äpple ur en bunke 
full med vatten, snurra tio varv med pannan 
mot en pinne. En av deltagarna bröt i rena 
”snurren” av pinnen, andra vinglade i väg 
åt fel håll. Deltagarna skulle också leta efter 
mask, fånga en fisk, hitta en fyrklöver och 
hämta en dansk som skulle säga ”jag älskar 
dig”. Återigen mycket skratt och människor 
som bjöd på sig själva. Vem bryr sig om att 
fötterna sticker ut genom säcken, när man 
egentligen ska hoppa säck? Eller att en av 
dom yngre deltagarna behövde lite hjälp att 
hoppa sig fram? Och att den fångade fisken i 
själva verket var en metkrok. 

Viktigt att få deltaga
Det viktiga är att alla får och kan delta med 
glimten i ögat och så är det verkligen när 
KRIS firar midsommar. Det var för övrigt ett 
hel danskt lag som vann femkampen, så där 
kom revanschen för fotbollen.
TACK till ALLA er som slet för att göra den 
här helgen möjlig, med tidiga morgnar och 
sena kvällar och ständigt gott humör!
Och sist men inte minst, STORT TACK till 
alla sponsorer!

Foto: Kicki Edström

Ilona Amuleviciute från Litauen roade sig med att åka gummiring 
efter båt. Denna aktivitet var särskilt rolig för barnen och tillhör en 
av traditionerna under familjedagarna.

Foto: Erica Lejonroos

Ett glatt femkampsgäng som roade sig med äta äpple i en hink, 
springa med ägg på en sked och så vidare. 

Foto: Erica Lejonroos

Liten sommarkis med mobiltelefon trivdes också på Kärsö.

Följande sponsorer 
gjorde KRIS familjeläger 
genomförbart:

Alimenta AB
Arla
Arninge Bageri & 
Restaurang
Axfood Sundsvall
BEA 
Chokladfabriken AB
Fruängens Kött & Fläsk
GB-glass
Grönsaksgrossen
Gulan
Högalids församling
ICA kvantum

forts. nästa sida
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Det Stora Upploppet på 
Långholmen
Av Kent Käcke

År 1853 gick det särskilt livligt till inom anstalten, som då 
benämndes Straff-och arbetsfängelset å Långholmen. Detta 
år utbröt myteri vid två tillfällen. Vid första tillfället, i början 
av året, deltog endast ett mindre antal fångar, vilka med 
stenkastning överföll, den vid stora fängelseporten stationerade 
militärvakten, och med våld försökte tränga ut i det fria. 
Flyktförsöket hindrades dock, och så småningom återställdes 
ordningen. Uppträdet föranleddes av att en korpral rapporterat 
en fånge, som försökte smuggla in en oxblåsa med brännvin.

Det andra myteriet, som ägde rum den 13 december samma 
år, hade betydligt allvarligare karaktär. Anledningen denna 
gång var närmast att fängelsets direktör, genom vissa åtgärder 
försökte förhindra tillfällen, som förut funnits, att smuggla in 
det efterlängtande brännvinet. Denna gång deltog stora delar av 
fångarna, som med sten och andra tillhyggen, angrep såväl den 
inre som yttre bevakningen. De bröt sig in i fängelsekyrkan, 
direktörsexpeditionen och förstörde kyrkoböcker och andra 
viktiga handlingar. Mycket fönster och dörrar och annat som de 
kunde komma åt, brändes eller slogs sönder. Många av fångarna 
klättrade upp på tak och murar för att försöka rymma, men detta 
stoppades av vaktstyrkan, som fick hjälp av arbetarna vid det 
närbelägna Bergsundsbruk. Sedan ytterligare förstärkning 
anlänt och vaktstyrkan gjort bruk av sina skjutvapen, dämpades 
uppträdet, utan att någon kommit till allvarlig skada. 

Båda upploppen följdes av domar, som innebar vatten och 
bröd i isolering. Fångarnas uppförande detta år var i allmänhet 
stökigt, ofta beroende på att militärmanskapet smugglade in 
brännvin till fångarna. Personalbytet detta år var också stort, 
då inte mindre än 79 vaktknektar avskedades. De dåliga 
avlöningsförhållanderna i förening med tjänstens svåra 
beskaffenhet gjorde emellertid att ett avsked togs med ro.

På kåken förr…

ICA Supermarket
Johanneshovs Potatis AB
Katarina Kyrkokassa
Kavli
Kellogs AB
Kistagrossen
Kronägg
Kvalitetsfisk AB
La Ferme Landaise
Lars-Åke Lundberg
Lions Club  Kisa
Lions Club  Nynäshamn
Lions Club  Sthlm-Globen
Lions Club  Stockholm
Lions Club  Västerhaninge
Lions Club  Älta
Lions Club Järna
Löfbergs Lila AB
Maria Magdalena församling
Milko Sundvall
NBV-Västmanland
Red Bull Sweden AB
Resturangkött AB
SABA frukt & Grönt
Spendrups bryggerier AB
Stockmos Saft AB
Sven P

KRIS tackar även alla som 
medverkade och alla som 
hjälpte till med praktiska 
sysslor.

Hoppas vi ses nästa år!
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Present: Christer Karlsson, Peter Söderlund, Markku 
Rehnbäck, Kicki Edström, Ilona Amuleviciute, Per 
Mikkelsen, Jan-Tony Hansen and Kata Pousi. 

1. Chairman Christer Karlsson opens the meeting and welcomes 
everyone.

2. Kicki Edström was chosen to be the secretary of the 
meeting. 

3. KRIS and CRIS-International has a protected trademark 
with aim to protect the concept and the underlying guidelines 
within KRIS, Honesty, Freedom of drugs, Solidarity and 
Friendship. Since KRIS is a non-profit democratically 
organization there is a huge risk if not everyone will follow 
its concept. Today KRIS has organizations in Sweden, 
Denmark, Finland and Lithuania.  

All organizations have their committees. In Denmark 
they also have members from “Clean House”, who are 
all drug free and honest. Finland is about to start a further 
organization in Tampere, which also is going to follow the 
concept of KRIS. Peter Söderlund is the one to contact if any 
questions arise. Finland’s equivalent of the KVV only has 
20 per cent of Swedish correctional system budget, which 
unfortunately forces KRIS-Finland to put out money from 
own pocket. 

4. KRIS- Sweden will undertake an assignment to translate 
NBV´s organization course as a part of getting people to 
work for democracy. 

5. KRIS is involved in an extensive EU project, where a 
possibility to apply for contribution from EU and SIDA 
exist. It could be related to different efforts in the former 
Baltic to a wider spread eastwards.   

6. A gala in memory of Johnny Cash is going to be held in 
November this year in Stockholm. “Clean House all stars” is 
going to play for Denmark. The issue will be brought up to 
both KRIS-Finland and KRIS-Lithuania!  

7. Representatives from 

Sweden:  Christer Karlsson and Peter Söderlund.
Finland:  Kata Pousi and Kid Hytönen
Lithuania:  Ilona Amuleviciute and Lanrynas
Denmark:  Per Mikkelsen and Jan-Tony Hansen

8. Christer will call to the next meeting in August in 
Lithuania.  

9. The meeting is closed. 

CRIS-International board 
meeting

A Tribute to Johnny 
Cash
KRIS & Forte-production AB planerar 
en TV-sänd gala till minne av den 
legendariske Jonny Cash nästa år.

Johnny Cash var en tröst för många intagna i USA 
under många år. Johnny bjöd på underhållning och 
umgicks med intagna under större delen av sitt liv. Han 
hade själv ställt till det en gång och blev frihetsberövad 
under en kortare period av sitt liv. Genom sin tid i 
anstalt upptäckte Johnny att fångar lider brist på sociala 
aktiviteter. Han bestämde sig då för att engagera sig 
med att stödja och hjälpa intagna, precis som KRIS gör 
idag om än i större utsträckning, finns det en gemensam 
nämnare. Därför planerar KRIS Stockholm, RIKSKRIS 
samt produktionsbolaget Forte productions AB en TV-
sänd minnesgala med svenska artister och profilering av 
KRIS budskap under våren 2005.

RIKSKRIS - information
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Den första augusti 2004 åkte femtiotvå KRIS:
are från Stockholm till Litauen. Det är inte första 
gången KRIS Sverige åker över för att hjälp och 
stötta KRIS Litauen, sprida information och 
hopp på fängelserna, och hopp är något som dom 
flesta av dom vi träffade, trots omständigheterna 
faktiskt känner.

Inga fina hotell
Dom här resorna handlar inte om någon tillvaro på 
fina hotell, semester på stranden eller att åka runt 
och visa upp sig och förvänta sig att människor ska 
förstå att även kriminella kan komma igen och ta 
ansvar. Dom handlar om att stötta medmänniskor 
och göra något för att andra också ska få chansen 
till en nystart i livet. Träffa politiker och andra för 
att visa att vi står för det vi säger. Personligen hade 
jag inte en aning om det stora arbete KRIS Sverige 
faktiskt har utfört under tidigare år i Litauen.

Hård hierarki
Vi började vår vecka på Lukiske fängelset, och 
det var där i samtal med livstidsdömda människor, 
som jag förstod hur mycket våra besök betyder. För 
många är vi den enda kontakten med utomstående. 
Även om många i dag har tillgång till tv och datorer 
så är det sällan om inte aldrig, som dom får besök 
och möjligheten till samtal och input från andra 
människor. Nästa besök blev på Rasu fängelset. 
Det var andra gången KRIS var där så dom var 
fortfarande lite misstänksamma, men det släppte 
efter en stund. Tilläggas bör att mentaliteten och 
förutsättningarna på Litauiska fängelser är tuffa och 
att det på en del fängelser råder hård hierarki.

Kriminella kvinnor med låg status
Ytterligare tre besök på fängelser gjordes. Där ibland 
besökte kvinnorna från Sverige kvinnofängelsets 
motivationsavdelning och även en snabb visit 
på mamma-barnavdelningen. Vi gjorde en 
presentationsrunda där vi alla berättade lite om vår 
historia. Tror att det kändes skönt för dom att veta 
att vi är lika även om våra förutsättningar var och är 

Fyra nationer 

                        KRIS i Vilnius
Av: Johanna Bodin

Foto: Kicki Edström

Några av de intagna kvinnorna på Panevézys anstalten 
utanför Vilnius. Besöket skedde på motivationsavdelningen.

Standarden och miljön är under all kritik. Byggnaderna 
saknar god isolering mot kyla och är under vintertid mycket 
kalla.
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olika. Som kvinna och kriminell och/eller beroende 
så har du ännu lägre status än de kriminella männen 
i det Litauiska samhället.

Presskonferens på parlamentet
Kriminalvården i Öst går självklart inte att jämföra 
med Sveriges och mycket arbete finns kvar att 
göra. Framför allt tar det tid. Det råder ganska stora 
klyftor i samhället och synen på kriminella och före 
detta kriminella är inte helt enkel.  Representanter 
från RIKSKRIS blev inbjudna till parlamentet för 
presskonferens, där det gavs möjlighet att informera 
om vad KRIS är och vad vi står för och även om 
KRIS lägret. Intresset för KRIS är stort och under 
veckan syntes vi både i tidningar och tv.

Manifestation
Under veckan slöt representanter från Litauen och 
Vitryssland upp för att under fredagen genomföra 
en manifestation, för att visa att vi kan tillsammans. 
Vi skulle paddla från Nemencine till Vilnius. Visade 
sig bli en ganska lång sträcka som tog flera timmar 
än beräknat, men vi tog oss i hamn allihop!

Seminarium
Under helgen hölls ett seminarium där Sverige, 
Danmark, Finland och Litauen deltog och 
informerade om olika verksamheter och projekt. 
Focus lades på vad som kunde och behövdes 
förändras och vikten av att samarbeta med olika 
nationaliteter och organisationer för att förbättra 
män och kvinnors liv på anstalter och efter 
frigivning. Att sprida information för att förebygga 
fortsatt kriminallitet. Sverige presenterade också 
respektive föreningars arbete såsom Unga KRIS, 
föräldragruppen, olika kvinnoprojekt, Kriminalitet 
som livsstil, ART och mycket, mycket mer. 

Olika lokala föreningar i Litauen berättade om deras 
uppbyggnad och deras planer på att kunna möta 
upp människor vid frigivning och också vikten 
av att jobba för arbetstillfällen och olika typer av 
sysselsättning. Finland berättade om hur fort dom 
växer och att dom nått sina målsättningar för 2004, 
nu väntar nya mål. Bland annat så väntar dom på 
beslut om pengar som ska gå till att öppna ett stöd 
boende. Dom har också en kvinnoverksamhet 
för att försöka förändra kvinnors situationer efter 
frigivning. Danmark informerade också om sin 
förening och pratade om vikten av att jobba med 
problemen med både med droger och kriminallitet, 
eftersom att de båda ofta hänger ihop. 

Det finns många drivande människor i olika 
positioner som vill ha igenom en förändring för de 
kriminella och beroende i det litauiska samhället 
och världen i stort. Mycket av arbetet tar tid och 
kräver stort engagemang och just därför behövs 

Fyra nationer 

                        KRIS i Vilnius

Lars Liljegren och Tord Svensson grattar vinnaren i styrkelyft 
på Rasu fängelset.

Foto: Kicki Edström
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stödet utifrån. Från oss inom KRIS och från andra 
instanser i samhället. 

Skilda förutsättningar
Vi kan aldrig jämföra klimatet på svenska anstalter 
med de litauiska, våra grundförutsättningar är 
milsavstånd från varandra. Men det vi vet är 
att även kriminella och beroende i andra länder 
har rättigheten att bli mänskligt behandlade och 
att få lära om och kunna ge tillbaka, även att så 
småningom kunna driva arbetet vidare med egna 
utbildade KRIS: are.
För att kunna förändra litauernas förutsättningar 
krävs hårt arbete, mycket hårt arbete har redan blivit 
gjort, men mer finns kvar att göra. Framför allt att vi 
delar med oss av det vi lärt oss och visar vägen.

Det sista en av dom livstidsdömda sa var: 
Glöm inte bort oss. Ni är vårat hopp inför 
framtiden!

Vi var många, om inte alla, som kände att vi vill 
tillbaka.

Richard Zamani och Masoud Beik kämpar sig fram genom 
vattnet en solig dag i Litauen.

I det nya spelet GTA ”Grand theft auto” gör 
du karriär som kriminell

GTA är idag ett av de populäraste dataspelen på 
marknaden. Man påbörjar sitt deltagande i spelet 
som springpojke åt maffiabossar och avancerar i 
rang efter hur många uppdrag 
man utfört. Det är en tuff värld, 
som i det verkliga kriminella 
livet där man måste visa vad 
man går för. Om man skall 
lyckas som kriminell. GTA är 
uppbyggt kring brott, droger och 
prostitution. För att klara spelets 
olika nivåer måste man tänka 
som en kriminell och vara på det 
klara med att man kan bli jagad, 
hotad och kanske avrättad.

Om du lägger upp din strategiska 
plan och lyckas får du höga 
poäng och möjlighet att avancera. Din belöning 
består av droger, brudar, pengar och respekt.  Alltså 
finns här en koppling till det verkliga destruktiva 
kriminella livsmönstret. Spelet är med andra ord 
beroendeframkallande och ger fel signaler till 
ungdomarna. Spelet mycket skickligt upplagt och 

möjlighet att tjäna pengar på kriminaliteten är 
ohygglig. Spelet blir beroendeframkallande.

Inom KRIS vet man att det tar många år att bli 
en ”framgångsrik” kriminell. Man måste lära 
sig att bedöma både risker och människor på 

ett sätt som ger dig övertag. 
På landets fängelser sker en 
”universitetsutbildning” i brott. 
De förstärker varandras tankar och 
attityder kring brottslighet. Med 
GTA kommer du på några timmar 
in i karriären hos en kriminell och 
lär dig snabbt spelets regler. Risk 
för att anta ”ta för sig attityden” i 
det verkliga livet är överhängande.

Spelet förmedlar en falsk och 
farlig bild av ett samhälle där brott 
faktiskt lönar sig. Här borde vuxna 
ta mer ansvar och reagera mot 

denna typ av spel.
     

     Christer Karlsson
Publicerad i Aftonbladet 16 juli, 2004

Redigering Michael Thyberg

Bli kriminell med dataspel
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Bojkott mot KRIS  
FRIO – Det nybildade nationella 
förtroenderådens riksorganisation 
uppmanade i ett brev den 9 augusti, 
alla förtroenderåd på landets anstalter 
att bojkotta KRIS besöksverksamhet. 
Grunden till bojkotten menade FRIO att 
KRIS uttalat sig i media på ett sätt som 
inte gagnar intagna. Och att KRIS på intet 
sätt vet vad kriminalvård innebär. Brevet 
kom från kva Halls A-avdelning med 56 
underskrifter och undertecknat av Kjell A 
Johansson, sekreterare, förtroenderådet 
Hall. Ytterligare en dag senare kom ett 
exakt likadant brev från Halls C-avdelning 
med 53 underskrifter och undertecknat 
av Hegio Sepp, kassör i förtroenderådet. 
I det första brevet anges svarsadress 
till Förtroenderådens Riksorganisation 
som administreras hos RFHL 
(Riksförbundet för hjälp åt narkotika- 
och läkemedelsberoende). Vid närmare 
undersökning om brevet visade det sig att 
FRIO inte ställt sig bakom skrivelsen, utan 
menar att KRIS  är visst välkomna på de 
anstalter som vill ha besök. Man ser gärna 
att ett samarbete inleds istället för att vara 
på kollisionkurs.

RIKSKRIS svarade på brevet med en 
saklig frågeställning om hur det nystartade 
FRIO kan gå ut med en sådan aktion med 
tanke på att det skulle gagna intagna att 
KRIS inte skulle vara välkomna längre. 
Aktionen drabbar de som verkligen vill ha 
hjälp av KRIS. 

– Brevet är mycket olyckligt och drabbar 
de som vill ha vårt stöd. Vi utgör inget 
hinder för andra som vill arbeta med 
dessa frågor, men att försöka hindra oss 
är mycket uselt. Vi samverkar gärna med 
förtroenderåd och övriga. Vårt syfte är 
att ge stöd och hjälp åt de som vill, säger 
Christer Karlson, förbundsordförande i 
RIKSKRIS.

Michael Thyberg

Klargörande om 
KRIS arbete
Efter den senaste tidens turbulens kring förtroenderåd och 
intagna på Hall som kritiserat KRIS uttalande i media, anser vi 
oss skyldiga till att klargöra lite om vårt engagemang för intagna. 
Detta gör vi för att inte vårt arbete skall tolkas som något annat 
än vad det är.

KRIS Sverige bedriver idag en besöksverksamhet med 
motiveringssamtal och erbjuder hjälp vid frigivningen för dem 
som önskar. Styrkan i KRIS arbete ligger främst efter avslutad 
verkställighet, det är där vi kan sätta in våra resurser när dom så bäst 
behövs. 

KRIS är inget språkrör för landets intagna, det klarar dom av 
själva. Vid uttalanden av KRIS i media sker det i egenskap av egen 
erfarenhet i avseende kriminalitet och droger. KRIS har idag en stor 
samlad erfarenhet av frihetsberövande och av många år i missbruk. 
Det är denna erfarenhet vi använder som en resurs i dag för att hjälp 
de som vill. Vi lägger heller ingen värdering på dem som väljer en 
annan väg.

KRIS kommer i framtiden att stärka sitt koncept och fortsätta ge stöd 
och hjälp till frigivna. Ett stöd som vi idag är ensam om att kunna 
ge.

Christer Karlsson/Michael Thyberg
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För folk i nöd

KRIS
En förening för folk i nöd
KRIS
Om du mot droger
behöver stöd
Där kan du gamla kamrater möta
och drogfrihet sköta.
Så du som är trött på misär och
drogfri vill gå genom livet
KRIS ger dej inga besvär
så sant som det är skrivet
Vi kan ge dej hjälp på traven
Vi är numera drogfria vänner
Du slipper för tidigt gå i graven
pröva på, hur du känner
Bli nykter på detta vis
ett bra alternativ är KRIS
Där du ifred får vara
från miljö
som för dej är en fara.

 Ulf Clason

Avunden hatets källa
 

På Fryshuset fick jag besök av 20 stycken före detta scouter i 
KFUM-Söder. De var mellan 75 och 92 år gamla. Scoutkåren var 
aktiv under 20-30-40-50-talet. Under alla år hade de samtidigt varit 
minst 200 aktiva. Att vara med i scoutkåren kändes som att vara 
mitt i ett expansionskärl, sa de. Ut ur trångboddheten på Södermalm 
till naturen och skogarna på Södertörn. Från barndomens instängda 
trygghet till vuxenvärldens osäkra men vidgade perspektiv och 
möjligheter. Så målande berättade de om vad scouterna betytt för 
dem. Alla var män. När jag träffar män brukar jag fråga dem om 
förhållandet till deras pappa. Ofta brukar den relationen innehålla 
så mycket av ouppklarad sorg. Så också den här gången. ”Min bror 
fick en cykel före mig trots att han var två år yngre”, sa kårledaren 
92 år, utan att tveka en sekund. Det var en bra sammanfattning av 
hur den egna ”farsan” var, tyckte flera och nickade instämmande. 
 
I Bibeln dödade Kain Abel för att han inte kände sig lika älskad 
av sina föräldrar, som sin bror. Josefs kastades i brunnen av sina 
bröder och såldes sedan som slav för att deras fader Jakob (det 
judiska folkets anfader) ansågs favorisera honom. Historien och 
enskilda människors liv är fulla av liknande erfarenheter.
 
På ett seminarium med präster från Skara stift lade jag fram följande 
tes: Motsatsen till kärlek är inte hat. Det är den upplevda bristen 
på kärlek Jag sa den ”upplevda” bristen, för att många gånger, 
hade jag sett att det varit tvärtom. Välmenande föräldrar hade varit 
hårdare mot det barn, som stått dem närmast, för att inte syskonen 
skulle blir avundsjuka. Efter mötet kom en präst fram och sa. ”Du 
har mer rätt än du tror. Vet du vad kärlek heter på fornnordiska?” 
Han fortsatte ”Det heter unna och motsatsen är avunna”

Det kändes som en uppenbarelse, just det. Att ha känt sig 
avunnad leder till en själslig sjukdom, som heter avundsjuka. 
En bristsjukdom, som ställt syskon, släktingar, folkgrupper och 
nationer mot varandra. Att man inte känt sig älskad utan istället 
känt sig missgynnad och utanför har alltid varit krigens, hatets och 
ondskans främsta källa. Därför måste det vara vår och samhällets 
främsta uppgift att se till att alla hittar en plats och en uppgift. Blir 
respekterade av många för det man gör och älskade av några för att 
man bara finns. 
 
Rött: De som tror att måttet på välfärd endast kan mätas i pengar.
Grönt: Anonyma Alkoholister (AA) och Narkomaner (NA) som ser 
tillfrisknandet från missbruket, som en väg fylld med kärlek, från 
en kraft starkare än de själva, förmedlad och framburen av gruppen, 
som man träffar regelbundet. Därför är de så framgångsrika.
 

Anders Carlberg/VD-Fryshuset.

Anstalten Hall i 
blåsväder!
Hall kriminalvårdsanstalt utanför Södertälje har 
vid flertalet tillfällen råkat i blåsväder. I början 
av året fick vi höra om det förnedrande sätt en 
personal blivit utsatt för av sina medarbetare. 
Diskussion kring om förfarandet har debatterats 
i media, men ärendet tystades ganska snabbt ned. 
I mitten av juni kom åter anstalten Hall i medias 
blickpunkt då enligt uppgift en högre tjänsteman 
misstänkts för mutbrott och bedrägeri.

Ledningen för fängelset fick ett tips och började 
utreda saken. Det var då man upptäckte att stora 
inköp gjorts samt att varor som inte används av 
fängelset beställts av mannen. Man misstänker 
att verktyg stulits samt att mannen tagit emot 
mutor och förskingrat omkring 170 000 kronor. 
Enligt kriminalvårdsstyrelsens internrevision 
kan bedrägerierna ha pågått i flera år. Mannen 
kan vid en fällande dom komma sitta på Hall, 
där han en gång arbetat.

Sedan kom rymmningen i slutet av juli 
som orsakade stor uppmärksamhet i media. 
spekulationer om hjälp från insidan och 
rymmarnas farlighet satte klorna i svensson. 
Rop på hårdare tag mot intagna. Justitie minister 
Tomas Bodström sa att ”säkerheten har inget 
pris” och lovade en ny superanstalt. KVA Halls 
personal har blivit satta på hårda prov en tid. 

Michael Thyberg
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?
Nya gränser kräver nya 
gränser!

För några månader sedan öppnades gränserna till 
Polen, Estland, Lettland, Litauen med flera nya 
stater, vilket innebär att vi inom ”landets gränser” 
numera har industriell tillverkning av Amfetamin, 
Syntetiskt Heroin, Fentanyl, Ecstasy, Rohypnol med 
mera. Jag vill påstå att inom ett år kommer vi få se 
den förödande effekt detta kommer att föra med sig. 
Med den tillgängligheten och sjunkande priserna är jag 
rädd att detta kommer att resultera i att våra ungdomar 
kommer ha lätt att införskaffa tung narkotika överallt, 
till mycket billiga penningar.

Jag vill hävda att vårt samhälle står helt oförberedda 
inför detta faktum. När ska våra styrande politiker inse 
att vi måste börja upplysa våra ungdomar om drogernas 
förödande konsekvenser. Det som börjar så himmelsblått 
blir ganska snart nattsvart, paranoior, fängelsestraff, 
försummelse av sina föräldrar, sina eventuella barn, sin 
utbildning, sitt jobb, sin bostad med mera, med mera. När 
detta uppenbarar sig sitter man fast, som i ett skruvstäd 
i missbruket, och är dömd att leva ett liv med ständiga 
fängelsestraff och utanför murarna i ständig misär, 
kriminalitet, prostitution och oro. 

Denna information kan inte nå ut till ungdomarna om den 
utförs av lärare, kuratorer, poliser, skolsjuksköterskor 
m.m. utan måste informeras utav människor som själva 
levat i detta helvete, med sina egna tragiska livsöden och 
livserfarenheter. Sådan verksamhet som organisationen 
KRIS bland annat utför. Sådan information är ovärderlig 
för våra ovetande, oskyddade ungdomar. När ska våra 
beslutsfattare inse att detta är ett måste på skolplanen 
och måste prioriteras snarast, innan problemet blivigt så 
stort att det vuxit oss över huvudet.

Titta bara på dom Baltiska staternas egna ungdomsproblem 
med knarket, det är enormt, och i vårt kapitalstarka 
samhälle kommer knarkkartellerna snart slå sina klor i 
oss och våra ungdomar, med katastrofala följder. Tro mig 
på mina ord, detta kan komma att kosta oss en stor del av 

Farligt utan gränser
Sedan EU utvidgats genom nya medlemsländer har röster höjts kring faran 
med utslätade gränser och mindre kontroll. Vägen ut presenterar några 
tyckanden kring frågan

vår kommande generation och vår välfärd. Drömmen 
om ett tryggt samhälle, nej, glöm det. Det är dags för 
oss svenska folk att gå ”man ur huse” för en enad kamp 
emot narkotikan.

Thomas ”Nopan” Nordstedt, Stockholm/före detta 25 
årigt injektionsmissbruk

Nu finns all 
amfetaminproduktion 
inom EU´s gränser
Sedan våra grannar i öst blivit medlemmar i EU har 
vi all amfetaminproduktion inom EU´s gränser, säger 
Anders Wickberg från tullen.

Amfetamin produceras i länder som Polen, Holland, 
Litauen och Lettland. Dessa länder är numera en del av 
den europeiska unionen. Gränskontrollfunktionen, som 
tullen haft som uppdrag, att kontrollera gods till Sverige 
upphör i praktiken mer och mer. Detta gör att bland annat 
att amfetamin produktionen ligger inom våra gränser 
som numera ligger mot ryssland i stället för våra tidigare 
grannländer. Ett befarat resultat är givetvis ökad tillgång 
av narkotika. Men inom tullväsendet säger man att andra 
åtgärder som att krossa ursprungsproduktionen är en 
åtgärd som kommer att användas.

– Förutom att det praktiskt taget blir möjligt att frakta 
narkotika fritt inom EU blir det även en ökning av 
kriminalitet som en bonus. Man befarar även en 
kriminalitets invandring i synnerhet från baltstaterna, 
sa Anders Wickberg från tullen vid ett seminarium på 
CAN den 23 mars i år i Stockholm.

RIKSKRIS har också sett denna utveckling komma 
allt närmare. Därför skapar KRIS åtgärder som har till 
syfte att få igång processer på fängelser i dessa länder. I 
Litauen finns redan KRIS etablerat och arbete pågår med 
att nå ända in i Ryssland. Vitryssland är redan föremål för 
etablering av KRIS organsiationen.

Michael Thyberg
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Meningslöst våld
Sommaren 2002 miste då 26-
åriga Tony Deogan sitt liv genom 
meningslöst våld i Högalidsparken 
på söder i Stockholm. Han blev 
offer för ett våld ingen kan förstå. 
Han var inte den förste i sitt slag 
som miste livet på detta tragiska 
sätt men kanske kan han bli den 
siste, åtminstone i Sverige. Tonys 
mamma, Rohda, en stark kvinna 
beslöt sig för att ta strid mot det 
ökande våldet som har anknytning 
till idrotten. Ett beslut hon tog var 
att se till att Tonys död inte skulle 
bli ett i mängden, eller helt förgäves. 
Rohda tog beslutet att starta en 
minnesfond med syftet att förhindra 
fler tragiska öden som hon och 
Tonys familj drabbades av den där 
sommarkvällen i juni 2002.

Samverkan
Rohda tog sedan kontakt med Peter 
Söderlund och Richard Zamani på 
KRIS Stockholm och samtal om 
en samverkan kring dessa frågor 
tog fart. Vad KRIS kan göra i detta 
är att hjälpa till med information på 
skolor och genom samarbete med 
andra organisationer lyfta frågan 
och hålla den aktuell. Denna typ 
av våld är extremt destruktivt och 
priset är mycket högt. Här bör alla 
som kan vara med och ta ansvar 
för att motverka denna utveckling. 
Flera supporterklubbar har med 
glädje tackat ja till ett samarbete.

Manifestation
Tony Deogans minnesfond 
och KRIS Stockholm beslöt 
att tillsammans genomföra en 
manifestation på medborgarplatsen 
i Stockholm den 29 juli 2004. 

Man ville här uppmärksamma den 
tragiska händelse som hände i juni 
2004, men även upplysa om att en 
Tony Deogans minnesfond startat 
med syftet att motverka denna 
våldsspiral inom idrotten. Med 
musik och tal från företrädare från 
olika organisationer genomfördes 
även ett demonstrationståg 
från Medborgarplatsen till 
Högalidsparken på den plats Tony 
miste sitt liv.

Var med och ge ditt stöd 
Du kan vara med och ge ditt stöd till 
fonden genom att sätta in ett bidrag 
på postgirokonto: 142 441-5
Se även hemsidan: www.tonydeoga
nsminnesfond.org  

Minnesfond och manifestation 
mot fotbollsvåld

Av: Michael Thyberg

Här på denna plats vid Högalidsparken miste Tony Deogan sitt liv i juni 2002. I en 
mannifestation i somras påmindes vi all om allvarvet i fotbollsvåldet. Detta var en 
händelse som kanske kan vara slutet på våldsrealterad idrott.

Foto: Kent Käcke

Tony Deogan msite sitt liv 
i Högalidsparken i juni 
2002. Nu har en minnesfond 
startats för att förhindra 
liknande händelser
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Historia 
Fredagen den 24 oktober 2003 blev historiska dagen 
för KRIS i Finland. Första kontoret öppnades i 
Helsingfors. Förmannen blev Hannu Kokko. KRIS-
Suomi ry. (Föreningens namn Finland) fick starthjälp 
från Penningautomatföreningen och kunde starta sin 
verksamhet. Storartad hjälp har vi fått hela tiden 
av kontaktmannen Markku Rehnbäck på KRIS-
Stockholm samt Peter Söderlund, RIKSKRIS 
(nationella samordnaren) har fungerat som viktig 
koordinatör i internationella frågor. 
 
Flera lokalföreningar
Projekt- och informationskontoret i Lovisa öppnades 
i december 2003. Där har Matti Kid Hytönen haft 
tyglarna i projektet, och Marjo Sulkama haft hand 
om föreningens pengar. Tredje lokalkontoret fanns 
i Nådendal till och med april 2004. Ordföranden 
öppnade den 3 maj 2004 ett nytt lokalkontor i 
Tavastehus. Där skall så småningom invigas vårt 
flaggskepp, KRIS-dagcentret. Fjärde lokalkontoret 
skall öppnas i Tammerfors. Entusiastiska killar 
och tjejer med tillräckliga rekommenderingar, det 
vill säga uppklarade kåk- och drogproblematik, 
samlades på Projektkontoret den 10 juni 2004. De 
bildade en självständig enhet den första juli 2004.
 
Utveckling
I planeringen har KRIS i Finland ett stödboendehem 
i Norra Karelen. Besök där gjordes i början av 
juli för att få en titt på ställen och möjligheter. En 
stödförening för KRIS i Finland har nyss stiftats. 
Föreningen driver loppmarknadsverksamhet och 
donerar överskottet till KRIS Finland samt samlar 
in hjälpartiklar och transporterar dessa till Balticum 
och Sankt Petersburg. En viktig del av närmaste 
halvårets program för KRIS i Finland är Balticum-
projektet, där vi tillsammans med KRIS Sverige 
skall stifta lokala kontor till Sankt Petersburg och till 
Tallinn eller Pärnu i Estland.

KRIS i FINLAND 
EXPANDERAR
 

Av: Matti Kid Hytönen

En glad grupp KRIS-entusiaster från Tammerfors samlades 
till KRIS projektkontor i Lovisa stad för att blida en ny 
lokalförening. Nu har KRIS fyra lokalkontor i Finland.

Hannu Kokko och Matti Kid Hytönen.

forts. sid 18
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Frigivningsprojekt
Så heter projektet vars struktur 
sysselsätter sju personer: 
ordföranden Katarina Pousi, 
projektansvarige Matti Kid Hytönen, 
fältansvarige Hannu Kokko, kassör 
Marjo Sulkama, receptionist Nita 
Koljonen och de två skolade 
stödpersonerna Janne Sulkama och 
Virpi Hyvönen.
 

Fler lokalkontor
Projektets praktiska målsättningar 
är att få 2-5 stycken välfungerande 
lokalkontor och ett dagcenter i riket 
mellan 2003 och 31 december, 2005. 
Ett nätverk av hjälporganisationer 
av volontär och offentlig art samt 
myndigheter skall byggas upp. 
Som en slags andlig målsättning 
har vi bestämt oss att finna offentlig 
accepterande samt höja värdet för 
hjälparbetet som volontär utförs 
av våra före detta missbrukare och 
kåkfarare.
 
Följ gärna vårt arbete och projektets 
framsteg på webbsidorna:
 
http://www.kolumbus.fi/kris.kid 
 

adressen är: 
KRIS-Suomi ry. 
Pääskylänkatu 5 LH 6-7 (gatuplan) 
00500 Helsingfors. 
Telefon: +358-96948118.

”VI MÖTER DIG VID 
PORTEN”

Den historiska första muckhämtningen i Finland, november 2003. Hannu Kokko 
samt Katarina Pousi möter upp den frigivne.

Kostnadseffektivt fängelse – 
Fotboja!
Under de senaste åren har fångpopulationen i Sveriges fängelser ökat 
markant. På några av landets fängelser är beläggningen över 20 procent mer 
än maxintaget. Detta har medfört att kriminalvården börjat titta på andra 
alternativ till straff. Fotbojan är sedan några år en alltmer utnyttjad åtgärd 
istället för fängelsevistelse.

Kriminalvården föreslog i juni ett program som skulle skapa mer än tusen nya 
anstaltsplatser fram till år 2008. Men det finns andra vägar till en lösning på 
detta.
 – Trängseln på våra anstalter kan minskas med utökad narkomanvård och 
utnyttjande av fotboja. Detta frigör dyrbara platser i landets fängelser och 
är dessutom mer kostnadseffektivt än att bygga ut, säger Lars Bergman, 
planeringschef på kriminalvårdsstyrelsen.

Michael Thyberg

http://www.kolumbus.fi/kris.kid
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Förening:  Aktivitet:   Datum:   Övrigt:  

 
Malmö  Aqva-kul   ons 17:30 - sön 11:45 samling i cafeét

Umeå   Div aktiviteter  löpande   kolla anslagstavla

Sala   Qvinnogrupp  måndagar   16:00-18:00

   Mansgrupper  omsdagar   16:00-18:00

   Sopplunch   torsdagar   12:00

Nyköping  Data & Biljard kvällar löpande   ring för info

Stockholm  Kurs i Silversmide  hösten   ring för info

   Yoga    hösten   ring för info

   Danskurs   varje sön efter 3 okt  14:00

   Medlemsfest   20 november   18:00

   IT-café   varje dag   15:00-21:00

   Tunneloppet 12 km  17 oktober(Inline)  10:00 ring för info

   Föreningskurs  löpande   ring för info

   ID-mässan   7-9 oktober   Fryshuset

   KRIS fyller 8 år  23 oktober   ring för info

 

Övriga lokalföreningars aktiviteter:  

Se hemsidan: www.kris.a.se eller ring din lokala KRIS förening
Information lämnas till Kenneth Markström, KRIS Nyköping. mobil: 0736-88 19 32 
eller e-post: maxemus1@telia.com

Medlemsinformation
 - från din lokala KRIS-förening fram till 10 december

se även www.kris.a.se
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Röster bakom murarna!
Denna sida upplåtes till de som sitter i fängelse. Som 
på ett sakligt och konkret sätt berömma eller kritisera 
olika faktorer de ställs inför under sin verkställighetstid. 
Sidan är inget debattforum utan ett plank för intagna.

Material skickas till:  Johanna Bodin. Slöjdgatan 8, 903 25 Umeå eller via epost: johanna.bodin@kris.a.se

Äntligen! Äntligen! 

Nu tror ni förstås att det är Gert Fylking som är i 
farten igen, men så är inte fallet. Någon form av 
pris borde ändå delas ut. Dock inte ett litteraturpris 
utan till KRIMINALVÅRDEN, för den nya 
Behandlingsavdelningen i Halmstad.

Efter att ha anammat svensk alkoholkultur i närmare 
trettio år, med allt vad det innebär, helgfyllor, prassla 
med grannens kärring, slagit en annan granne på käften, 
boka fel tid i tvättstugan, ångrat sig från måndag till 
fredag, mest nattetid och vridit sig som en minusladdad 
generator, sen periodfyllor understödda av lite holländsk 
kultur, då jävlar snurrade generatorn åt rätt håll, men det 
var fel volt. Otakt var ordet.

Inskränkt, begränsat, samma gamla repiga 
vinylskiva om och om igen, efter att ha svurit 
nykterhets eden ungefär 1560 gånger (så många 
söndagar har passerat på trettio år) utan några större 
framgångar, beslöt jag mej på häktet (full av insikt, 
så klart) att nu får det fan vara nog! Flyg från 
Härnösandshäktet till Halmstad, sa till direkt att jag 
ville till behandlingen, ett 1 år gammalt bygge med 
plats för 25 stycken intagna, men jag skulle nästan 
hellre vilja kalla oss för uttagna.

Förutom behandlingsavdelningen finns det en 
motivationsavdelning med plats för 50 stycken och en 
ut sluss med plats för 6 stycken. Själva ”grundbulten” 
i verksamheten är en tre månader lång (eller kort) 
gruppterapi med tolvstegsinriktning, med terapeut 
utifrån, man går igenom det mest grundläggande, en liten 
själslig inventering skulle det kunna kallas.

Det är 6-8 stycken i gruppen och vi pratar om ångest, 
förvirring, förtvivlan, beteenden, och alla jävla 
konstigheter som man har för sig som missbrukare, 
och inte minst, varför man tycker mer om gamla, 
repiga vinylskivor än sina nära och kära. Kort sagt 
tillkortakommanden.

Gruppsittningarna är halva dagen, och den andra halvan 
kan vi välja att antingen studera och skaffa sig behörighet 
för grundskola eller gymnasium, eller så att vara i 
skapande grupp där man målar i olja eller akvarell, syr en 
snuttefilt eller lägger pussel. Tiden bara rusar iväg.

Varannan vecka kommer det hit en bildterapeut så får 
man lyssna på meditativ musik, typ Björk eller Röjksopp. 
Man kan även måla en tavla med svamp och akrylfärg. C:
a 80x80 cm, därefter får du analysera tavlan och skriva 
en dikt till, kul som fan. Det är ganska soft stämning 
på behandlingen, ingen ”storapåklistradekukenstattuer
ademaskattityd”. Man kan spela spel som t.ex. TP med 
personalen, ja, så normalt det nu kan bli mellan personal 
och intagna.

Det är självförvaltning här, vilket innebär att man först får 
jobba i kök och städ i c. 3 månader, för att sedan gå upp i 
Gnistan, som gruppverksamheten heter. Det blir mycket 
hemgjord potatismos och bakade bullar. Risken för den 
lättsinnige att mucka som Mumintrollet är överhängande, 
men, som tur är, finns det en friskvårdskonsulent här…
6 månader är lagom tid att vistas på behandlingen, 
sedan kan man få gå ut på en § 34 (behandlingshem 
under fängelsestraffets tid, för den lyckligt ovetande), 
företrädelsevis i slutet på ett längre straff.

Här finns även möjlighet till särskild permission för att gå 
på NA eller AA-möten en gång varannan vecka och man 
kan även få gå på egna § 14 (fritids sysselsättning utanför 
anstalten f.d.1.o) också det varannan vecka.

Under de 8 månader som u.t. varit här har inga droger 
förekommit, kanske på grund av att det är ” pissprov ” 
varannan dag. Det måste vara svenskt rekord, ja, inte i 
pissprover! Det finns besöksrum och en besökslägenhet 
med övernattningsmöjligheter och med resten får jag 
fatta mig kort, så det får bli punktvis; motionscyklar, 
fotboll, minigolf, mjuktennis, solarium, bastu, pingis, 
volleyboll och DVD.

Fånge 03-200 Peter Bolinder.        
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Nu startar KRIS i samarbete med Henrik Arvidsson 
Consulting personaluthyrning. Nu kan du som företagare 
eller inköpare av tjänster stödja KRIS och ge Krisare 
möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Iden föddes av Henrik Arvidsson och Peter Söderlund som 
båda insåg behovet av att ge före detta kriminella en chans 
att komma ut i arbetslivet. Många KRIS medlemmar har 
svårigheter att komma ut i det ordinarie arbetslivet och fastnar 
ofta i olika åtgärdsprogram. I och med detta projekt vill vi ge 
dessa människor hoppet åter och ge dem chansen att klara av ett 
riktigt arbete.

Till en början kommer de som skall arbeta i projektet att 
erbjudas timanställning men skulle verksamheten gå bra är 
självklart målet att erbjuda så många som möjligt en fast 
anställning säger Henrik Arvidsson. Ansvariga för projektet 
kommer att vara Henrik Arvidsson och Peter Söderlund samt 
arbetspoolen på KRIS Stockholm. Möjligheten finns även att 
andra KRIS föreningar samt RIKSKRIS i ett senare skede 
kommer att involveras men i detta försöksstadium är det KRIS 
Stockholm som kommer att vara basen för projektet. 

De kategorier av personal som vi kommer att erbjuda till 
uthyrning är främst restaurangpersonal, lagerarbetare, 
kontorister och receptionister, städ och grovjobbare. 
– Att hyra personal från KRIS har sina fördelar, dels för den 
som köper tjänsten att vi erbjuder ett lågt pris och inte minst 
genom att asoccieras med denna viktiga verksamhet och att 
KRIS får en del av vinsten. Och därmed kan fortsätta sitt viktiga 
arbete med att hjälpa och rehabilitera före detta kriminella 
och missbrukare, säger Henrik Arvidsson. Men det kanske 
viktigaste är att ge dessa människor en chans att klara sig själva 
och att återfå sin stolthet.
Projektet är tänkt att dra igång under september månad, för mer 
information om hur du genom att hyra personal från oss kan 
stödja KRIS kontakta Henrik Arvidsson på 073-935 70 04 eller 
mail henrikarvidsson@mailcity.com

 
Henrik Arvidsson Consulting
Kriebsensgatan 8b 
632 20 Eskilstuna 
Tfn 016-12 64 55 eller mobiltelefon 073-935 70 04 
 
http://www.henrikarvidssonconsulting.cjb.net/
Erbjudande! Värvar du kunder till mig kan du få upp till 2000 
kr i hittelön. Säkert känner du någon företagare i din närhet 
som behöver hjälp med bokföring, juridik, affärsutveckling 
eller någon av de andra tjänster jag kan erbjuda. Se hemsidan 
för mer info.

 

Försök med 
personaluthyrning

Unga RIKSKRIS har bildat 
styrelse.

Den 22 augusti 2004 bildades i Falun Unga 
RIKSKRIS styrelse. Syftet med denna styrelse är 
att samordna de resurser som finns hos den yngre 
kretsen inom organisationen. Syftet är också 
att börja bygga upp nya verksamhetsdelar inom 
RIKSKRIS som gagnar unga i riskzonen.

Styrelsen:
Morgan Pätsi  Ordförande
Terese Lundberg  Vice ordförande
Stefan Mattson  Sekreterare
Christer Andersson Vice sekreterare
Johan Hallman  Kassör
Anders Krulle  Vice kassör

Göran Widberg  ledamot
Oswaldo Gustavsson ledamot/ansvarig Anstalt,  
   LSU-LVU
Fathi Salih  ledamot 

Caro Lärkestål  Suppleant  

Unga KRIS hos 
barnombudsmannen

Den 24 augusti 2004 hölls ett rundabordssamtal med 
ungdomar från olika organisationer tillsammans 
med barnombudsmannen Lena Nyberg. Vi från 
Unga-KRIS (UK) berättade om våra erfarenheter 
med att växa upp med droger och kriminalitet. Vi 
informerade om detta för att kanske kunna hindra 
andra ungdomar att göra samma misstag. Vi gav 
också förslag på åtgärder för att kunna hjälpa unga 
som hamnat snett.

Unga-KRIS kommer i framtiden att vara med 
och påverka situationen för de ungdomar som 
idag sitter på olika instutioner. Vi vet att låsta 
ungdomshem sällan är en lösning utan bara skapar 
mer problem för de unga som hamnar där. 

Unga-KRIS kände att barnombudsmannen lyssnade 
på vad de hade att säga och förhoppningsvis 
kan UK vara med att påverka så att droger och 
kriminalitet blir något våra ungdomar väljer bort 
i sina liv.

Fathi Salih 

mailto:henrikarvidsson@mailcity.com
http://www.henrikarvidssonconsulting.cjb.net/
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En lyckad 
        

Av: Michael Thyberg

KRIS Stockholms anstaltsteam gör många besök 
på anstalter varje år. Där möter de intagna med 
mer eller mindre långa strafftider. Man samtalar 
om det mesta, livet, kriminaliteten och bedriver 
motivationssamtal för att stödja och visa att det 
fi nns en väg för alla.

Motivation
En av de intagna KRIS Stockholm anstaltsteam mött 
och samtalat med under en lägre tid är Marit Strand 
Pettersen som i maj 2004 blev frigiven från ett sju 
månader långt straff. Marit mötte KRIS första gången 
på kronobergshäktet.

- Jag var väldigt reserverad och tyckte att KRIS 
inte var något för mig. Efter ett tag började jag 
fundera på vad det var som kvinnorna från KRIS 
egentligen sade.  Ett hopp om att det kanske kan 
gå att byta livsstil även för mig började gro, 
säger Marit.

Muckhämtning
Marit bestämde sig för att låta KRIS Stockholm 
muckhämta henne vid Färingsöanstalten den 14 maj 
2004. Vid det här laget hade Marit någonstans bestämt 
sig för att ge sig själv en chans och se vad KRIS hade 
att erbjuda.

Marit inledde sin frigivning med att omedelbart börja 
arbeta på föreningen med olika sysslor. Umgänget som 
fanns på KRIS gjorde att Marit klarade sin att bibehålla 
sin drogfrihet i väntan på öppenvårdsbehandling hos 
Step one i Stockholm.

I dag fl era månader senare är Marit klar med sin 
behandling. Hon har även ett förstastegsboende och är 
placerad i kö till träninglägenhet. Marit arbetar idag på 
KRIS Stockholm med föreläsningar och datanätverket.  
- Bättre än så här kan det inte gå, avslutar Marit och 
skyndar iväg till arbetet.

frigivning

Foto: Michael Thyberg

Marit mötte KRIS på häktet första gången och tyckte att 
detta inte var något för henne. Men efter ett tag började hon 
att tänka om och det valet var väldigt lyckat. Marit är idag 
drogfri och arbetar på KRIS Stockholm. 
- Livet har fått en ny mening, säger Marit till Vägen ut.
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Av: Evelina Crabb

Det är en lördagskväll i mitten av augusti.  Det är en 
varm och klar kväll. Fåglarna kvittrar och kvällssolen 
lyser igenom trädkronorna med sina varma strålar. Jag 
är på väg till Folkparken i Norrköping för att ta del av 
den trivselkväll som KRIS Norrköping har anordnat. 
Trivselkvällen börjar med grillning. Skratt och rörelse 
hörs lång väg. När jag kommer fram till mötesplatsen 
bytt solens varma strålar mot gemenskapens värme.  
Man känner sig verkligen välkommen. Stämningen är 
på topp, god mat och dryck varvas med prat och skratt. 

Jag träffar Jimmy Gustavsson som inte är medlem 
i KRIS, utan har besökt trivselkvällen för att träffa 
nya människor och få en inblick i hur organisationen 
fungerar. Hans första intryck är positivt.

- Mitt första intryck av kvällen och människorna 
är värme och kärlek. Man känner sig verkligen 
välkommen och det är en fin gemenskap som 
finns i organisationen.

Jag minglar runt bland alla glada människor och 
träffar Maritha Grubb och Barbro Eriksson, som 
båda är medlemmar i KRIS Norrköping. De är 
överens om hur viktigt det är att visa sig utåt som 
organisation och lära känna varandra.
– Det är en mer avslappnad och naturlig miljö ute än 
i en lokal, menar Barbro Eriksson.  

Stefan Björklund, ordförande i KRIS Norrköping, 
berättar att man på föreningen har diskuterat hur man 
kan få in nya medlemmar.

- Det finns många vägar in i KRIS. Det kan 
vara att vi bygger upp en kontakt redan på 
häkten och anstalter som sedan leder till att den 
intagna besöker oss på permission eller att vi 
gör en muckhämtning och att det leder till att 
de kommer in föreningen den vägen. Många 
har kanske en kompis de följer med till KRIS 
och blir sedan själva medlemmar när de ser vad 
vi kan erbjuda dem. Aktiviteterna är inte bara 
viktiga för sammanhållning och kamratskap 
utan även för att vi ska växa och bli större som 
lokalförening, menar Stefan Björklund.

Det börjar bli mörkt och fågelkvittret har försvunnit. 
Det har blivit dags att röra sig ner mot Strömmen i 
Norrköping för att se fyrverkerier. Väl framme vid 
Strömmen är det folksamling. Både gamla och unga har 

samlas för att se de färgglada färgerna sprakandes på den 
klarblå himlen. När de sista fyrverkerierna försvunnit på 
himlen går vi vidare till Strömparken och Refens Grund. 
Vid strömparken ligger vattnet vindstilla. De färgglada 
neonskyltarna från nattklubbarna speglas i vattnet och 
lyser upp mörkret. Kvällen avslutas med musik och 
reggaerytmer av norrköpingsbandet Roxanne.  

Innan alla skiljs åt, frågar jag Jimmy Gustavsson om han 
kan tänka sig att bli medlem i KRIS, hans svar är ja!

Idéer och förslag på fler aktiviteter har framkommit 
KRIS Norrköping uppmanar sina medlemmar att 
regelbundet gå in på hemsidan för att inte missa 
information om kommande aktiviteter eller Ring KRIS 
på telefon: 011-13 72 43

Gemenskap i Norrköping

KRIS Norrköping vill tacka
Att utföra dessa aktiviteter medför naturligtvis 
kostnader ekonomiskt för vår lokalförening och vi 
vill därför ägna ett särskilt tack till de företag som 
köpt våra företagspaket under sommaren 2004. KRIS 
Norrköping vill ge ett extra tack till Länsförsäkringar, 
Östgöta Brandstolsbolag, Folksam i Östergötland 
samt Skandia Norrköping. Ni stödjer en 
brottsförebyggande verksamhet och hjälper oss även att 
stärka gemenskapen och kamratskapet i vår förening. 

Foto: E
velina C

rabb

Många hade samlats för att äta god mat och mingla
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NBV och KRIS Stockholms 
ungdomsgrupp på sommarturné 

Under sommaren har representanter från KRIS Stockholms 
ungdomsgrupp medverkat i NBVs sommarturné för att 
diskutera kvinnors villkor i världen. Turnén har varit på 
Hultsfredsfestivalen, Urkult, Frisksportarnas Riksläger, IOGT-
NTOs sommarläger och UNFs sommarting. 

På varje plats hade vi ett stort tält där besökarna spelade NBVs 
spel ”Quinna”, tittade på film från Östafrika och diskuterade 
jämställdhet. Vi hade också en tipspromenad med frågor som 
tar upp kvinnors situation ur ett globalt perspektiv. 

I turnén har också Amnesty, Tjejjourerna, Ungdomens 
Nykterhetsförbund (UNF), Rättviseakademin, Frisksportarna, 
Bosnien Hercegovinas Ungdomsförbund och scouterna 
medverkat. De olika organisationernas representanter har 
bidragit med sin kunskap på olika områden och turnén har fått 
stor uppmärksamhet.

 – Det är överraskande många som kommer hit, konstaterade 
Faruk Saric från Bosnien Hercegovinas Ungdomsförbund 
mycket nöjt efter Hultsfredsfestivalen. 

Vill du veta mer om spelet ”Quinna” - tag kontakt med din 
närmaste NBV avdelning eller gå in på www.nbv.se

Kvinnors ställning i KRIS
Inom KRIS har arbetet påbörjats för att stärka och lyfta upp 
kvinnor i organisationen samt att bygga upp nätverk för ökat 
stöd till missbrukande och/eller kriminella kvinnor. Under 
våren genomförde NBV och KRIS ett seminarium i KRIS 
Stockholms lokaler. Seminariet samlade ett stort antal deltagare 
från många organisationer. Alla deltagande var efter detta första 
seminarium intresserade av att fortsätta samarbete.

Anette Riipinen är projektledare för satsningen inom KRIS 
och hon var efter seminariet mycket nöjd och hoppas på 
ett utvecklat starkt samarbete som kan erbjuda många olika 
möjligheter för utsatta kvinnor.  

Läs mer om KRIS arbete på www.kris.a.se

NBV SATSAR PÅ KVINNOR…

Foto: Theresia Thylin 

Foto: Marita Wallisson
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Kvinnors möjligheter i det nya EUropa
Under politikerveckan i Almedalen medverkade Christer 
Karlsson från KRIS i ett frukostmöte om unga kvinnors 
möjligheter i det nya Europa. Christer talade bland annat om 
KRIS arbete med prostituerade kvinnor i Öst. Under mötet 
diskuterades även sexslavhandel, prostitutionslagstiftning
en i de Europeiska länderna, kvinnlig representation i EU-
parlamentet, pornografi  och sexuell och reproduktiv hälsa. 

I frukostmötet deltog också representanter från Ecpat, RFSU, 
St:a Clara Kyrka, Mobilisering mot narkotika och Sveriges 
Quinnoråd. Panelens uppfattning var att det krävs arbete på 
många fronter för att åstadkomma ett mer jämställt Europa. 
Frukostmötet anordnades av NBV, IOGT-NTO och SveQ.

Under hösten kommer NBV och KRIS arbete för ett mer 
jämställt samhälle att fortsätta. För mer information kontakta 
Anette Riipinen, KRIS eller Theresia Thylin på NBV 
(theresia.thylin@nbv.se).

- OCH INTEGRATION

NBV har under många år arbetat med integrationsfrågor 
och kommer under hösten att ge ut en reviderad upplaga av 
studiematerialet Byta ord. 

Vill du veta mer om hur du/ni kan arbeta med integrationsfrågor 
kontakta din NBV avdelning eller Masoud Beik på KRIS 
Stockholm.

Om KRIS arbete kan du läsa på www.kris.a.se

NBV Stockholms län
tel: 08-663 94 05
e-post: stockholm@nbv.se

NBV Uppsala län Gotland 
tel: 018-69 63 05
e-post: uppsala-gotland@nbv.se

NBV Södermanland
tel: 0155-21 10 40
e-post: sodermanland@nbv.se

NBV Östergötland 
tel: 011-18 02 90 
e-post: ostergotland@nbv.se

NBV Jönköpings län 
tel: 036-39 56 90
e-post: jonkoping@nbv.se

NBV Kronoberg 
tel: 0470-402 75 
e-post: kronoberg@nbv.se

NBV sydost
tel: 0480-246 07 
e-post: sydost@nbv.se

NBV Skåne 
tel: 040-97 12 10 
e-post: skane@nbv.se

NBV Halland 
tel: 035-21 13 12 
e-post: halland@nbv.se

NBV Göteborgs och Bohus län 
tel: 031-704 10 40 
e-post: goteborg@nbv.se

NBV väst
tel: 0500-48 09 50 
e-post: vast@nbv.se

NBV Värmland
tel: 054-18 68 94
e-post: varmland@nbv.se

NBV Örebro län
tel: 019-670 83 00 
e-post: orebro@nbv.se

NBV Västmanland
tel: 021-12 62 00 
e-post: vastmanland@nbv.se

NBV Dalarna
tel: 023-161 79 
e-post: dalarna@nbv.se

NBV Gävleborg
tel: 026-61 06 41 
e-post: gavleborg@nbv.se

NBV MittSverige 
tel: 063-12 66 00 
e-post: mittsverige@nbv.se

NBV Västerbotten 
tel: 0910-573 50 
e-post: vasterbotten@nbv.se

NBV Norrbotten
tel: 0929-123 19
e-post: norrbotten@nbv.se
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Sitter du i klistret? Har du något du undrar över som rör lagen och dess djungel?

Anna Hedman
Vikengatan 14
652 26 Karlstad

-Då är du välkommen att kostnadsfritt 
rådfråga RIKSKRIS  egen jurist:

§
Anna Hedman

tel: 054-21 60 55
e-post: 
krisjuristen@kris.a.se

FRÅGA: Jag har skulder hos kronofogden. Hur 
mycket har jag rätt att behålla i plånboken varje 
månad?
Här följer miniminormen – alltså vad jag har rätt att 
behålla i min privata plånbok varje månad - efter att hyran 
är betald. Ensamstående: 4152 kr. Samboende: 3 386,5 kr 
per person (sammanlagt 6773 kr). För barn t.o.m. sex 
år ligger normen på 2 203 k/mån. För äldre barn 2 535 
kr/mån. Minimum ligger alltså en bit över gränsen för 
existensminimum enligt socialbidragsnormen. Enligt 
denna hamnar motsvarande schablon på 3370 för ett 
ensamhushåll respektive 2820 per person (sammanlagt 
5640 kr) för ett tvåmanshushåll. Den som har speciella 
kostnader för sjukdom kan få tillägg för detta. Tillägg 
kan även göras för utgifter såsom tandläkarbesök och 
glasögon. En viss individuell flexibilitet medges; den 
som undrar över en specifik utgift får helt enkelt vända 
sig till kronofogdemyndigheten och fråga. Även anstånd 
med avbetalningar medges i undantagsfall (utan att den 
som kräver pengar ger sitt medgivande) under kortare 
perioder. Speciella skäl krävs för detta. Sådana skäl kan 
vara sjukdom och olycksfall; det måste röra sig om en 
omständighet som jag inte haft möjlighet att förutse eller 
råda över. 

Finns det inkomster som är ”fridlysta” – som inte 
räknas in?
Exempel som pension och livränta undantas inte; den 
del av pengarna som har ”trillat ut” har kronofogden 
rätt att ta. Bortsett från vanlig lön räknas även ersättning 
som utgår till följd av sjukdom, olycksfall, utbildning, 
arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring som utmätningsbar 
inkomst. Om en ersättning faller ut regelbundet utan 
att vara ”öronmärkt” för ett speciellt ändamål, så är 
detta normalt tillgängligt för mina fordringsägare. Även 
arbetsersättning som utförts under frihetsberövande får 
tas ifrån mig – i varje fall så snart de blivit utbetalda.

FRÅGA:  Jag är dömd till fängelse. Detta har lett till 
att jag blivit av med körkortet. Hur stämmer detta 
överens med lagen; säger den inte att det är förbjudet 
att dömas två gånger för samma brott?

Jo, lagen säger mycket riktigt att man inte får döma en 
person två gånger för samma brott. Ändå anser svensk 
domstol att indraget körkort till följd av fängelsevistelse 
inte strider mot denna princip. Hur hänger detta ihop?  
Jo, juridisk argumentation består inte sällan i att vränga 
orden.  Vad detta sedan mynnar ut i stämmer ibland 
– dock inte alltid – överens med logiken. Därför menar 
man att principen om förbud att dömas två gånger för 
samma brott ”inte är tillämplig i körkortsmål”. Skälet 
man ger är att ett och samma brott kan leda till olika 
sanktioner av olika myndigheter och olika regelverk. 
Men visst kan man ha synpunkter på denna slutledning.  
Märk väl att det i denna fråga är domstolen som kommit 
till denna slutsats; det krävs alltså inte någon lagändring 
för ett annorlunda synsätt. För att mitt körkort ska gå 
förlorat krävs inte - som man skulle kunna tro - att jag 
gjort bort mig på vägbanan.  Det räcker att jag visat upp 
”opålitlighet i nykterhetshänseende”, eller att det med 
hänsyn till annat brott som jag gjort mig skyldig till finns 
risk för att jag ”inte kommer att respektera trafikreglerna 
och visa hänsyn och omdöme i trafiken”. Sammantaget 
kan konstateras att den som gått mot samhällets regler 
och normer har att trampa i uppförsbacke ett bra tag 
efteråt. Att hävda sina rättigheter är i teorin ofta möjligt 
men i praktiken svårare. Skulle det vara lönt att klaga 
hos Europadomstolen? Ja, denna instans skulle kunna 
underkänna den svenska ordningen, men detta är inte alls 
säkert.

Kära KRIS- medlemmar: Tyvärr går det inte i dagsläget 
att ställa några frågor till KRIS-Juristen. Efter att ha 
jobbat en längre tid utan lön finns inte längre möjlighet 
till detta. För att KRIS-Juristen hädanefter ska ta sig an 
nya uppgifter krävs först att lönefrågan blivit löst. Jag är 
ledsen för detta och kommer att sakna er läsare.

Anna Hedman
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Av: Lena Ludwigs

Kompetenshöjande 
kurs på Tollare
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Under 2 dagar i början av juni samlades personalen 
från hela KRIS Stockholm på Tollare för att beskriva 
verksamheten i KRIS Stockholm samtidigt som vi 
tillsammans kom fram till vad som var viktigt att 
utveckla i KRIS för framtiden. Vi satt i grupper där 
vi gemensamt diskuterade olika frågeställningar. 
I gruppen Kultur & Fritid (som har hand om 

medlemsaktiviteter) diskuterades bland annat 
hur kommunikationen med medlemmarna skulle 
förbättras, exempelvis hur man skulle kunna ta reda 
på vilka aktiviteter eller studiecirklar som kan finnas 
intresse av. Hur får vi tag i medlemmarnas e-post 
adresser och så vidare I en annan grupp bestämdes att 
lokalen ska byggas om och att vi ska starta Internet 
café i lokalen på Tjärhovsgatan 9.

Förutom verksamheten i de olika grupperna tittade 
vi på vilka trender utanför KRIS som påverkar KRIS 
verksamhet både idag och i morgon. Vi tog fram 
vilka samarbetspartners som ger KRIS framgång 
och vilka som bara tar energi. Vi kom fram till att vi 
behöver fler samarbetspartners.  Vi diskuterade hur 
KRIS kan medverka till meningsfull sysselsättning 

för dem som kommer till KRIS, detta hängde en 
del ihop med hur vi kan förbättra ekonomin, och i 
framtiden bli mindre bidragsberoende. 

Vi formulerade vad vi är bra på, vad vi behöver bli 
bättre på. Vi skrev ner de åtgärder vi behövde ta tag 
i och vilka behov vi hade av kompetensutveckling.  

I slutet fick vi prioritera och sätta upp ett antal mål 
som vi ville förverkliga under 2004 och 2005.

Att KRIS om 5 år skulle vara mycket större fanns inga 
tvivel om. Att vi ska fortsätta sprida KRIS koncept i 
samhället för att förebygga såväl kriminalitet som 
missbruk både bland unga som äldre. Vi ska fortsätta 
verka på anstalter, häkten, skolor och ungdomsgårdar, 
och med rätt marknadsföring till olika intressenter 
ska vi bli starkare.

Genom pengar från ESF Växtkraft mål 3 fick 
vi möjlighet att ha denna utveckling för KRIS 
Stockholms personal. I slutet av augusti har vi en 
fortsättning på dessa dagar. 
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När landstinget och kommunen dragit in alltmer 
på sina kostnader händer konstiga saker för 
körkortsinnehavare!
 
Själv hade jag alkoholproblem för cirka tre år sen och sökte 
då hjälp vid Maria Beroendeenhet i Stockholm. Jag väntade 
mig hjälp men istället hände följande. Mariaenheten 
skickade en anmälan om mitt missbruk till Länsstyrelsen, 
och de drog in mitt körkort - eller snarare krävde att jag 
skulle visa drogfrihet för att kunna behålla körkortet.
 
Givetvis gick jag med på det senare - men nu kom 
haken: För att kunna behålla min försörjning som 
lastbilschaufför var jag nämligen tvungen att ta de 
uppdrag jag fick runt om i Sverige. Därför kunde jag 
inte till punkt och pricka komma på Maria-enhetens 
tider för provtagningar och samtal. Följden för mig blev 
att Länsstyrelsen drog in körkortet – på grund av att NN 
varit opålitlig i nykterhetshänseende, som det hette. Jag 
hade alltså kört prickfritt i över 30 år och hade inga 
tidigare anmärkningar för onykterhet eller liknande!
 
Under senare tid - som arbetslös och med socialbidrag 
- har jag återigen försökt ta tillbaks körkortet. Då har Maria 
Beroendeenhet hunnit privatiseras och har då ett fast pris 
för provtagning i körkortsärenden: 6 000 kronor. Den 
avgiften har jag försökt få hjälp med, men beskedet är 
då att det ”inte ingår i socialbidragsnormen”. Inte heller 
gäller vanligt högkostnadsskydd eller vanliga besökstaxor 
gäller eftersom ”att återta körkort” inte definieras som 
sjukvård!
 
Kanske några hundratals personer i Sverige drabbas 
årligen av det här. Det vore en liten kostnad på 
landstingets eller kommunens budgeten att hjälpa 
dem med kostnaden. Om inte detta sker sitter man 
kvar i bidragsberoendet på obestämd tid - alltså i 
praktiken slås man ut socialt och förlorar sin chans till 
egen försörjning. Risken för fortsatt missbruk (eller 
kriminalitet, olovlig körning) ökar förstås.
 
De personer på landstinget och kommunen som har infört 
det här arrangemanget kan inte ha talat med varandra. 
Eller försöker de införa någon ny typ av repressalie mot 

Toksparande hindrar 
rehabilitering!
 

Av: Kent Käcke
medborgare som går igenom problem? Personer som 
har en fängelsedom över två år drabbas också av en 
schablonmässig indragning av körkortet. De hamnar i stort 
sett i en likartad situation. Att de som grips för rattfylleri 
har alkoholproblem, kan nog vara en sanning. Men att alla 
som har problem med alkoholen kör bil påverkade är inte 
sant. Så bort med detta trubbiga verktyg

 
Körkortet ska enbart styrka trafiksäkerhet och skicklighet 
i trafiken - det ska inte vara ett instrument för samhällets 
repressalier. Allmänna besparingar ska inte utformas så att 
en grupp människor slås ut och mister sina möjligheter till 
försörjning.

Illustration: Billy Höijer
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Illustration: Billy Höijer

Samhällets olycksfågel nr 1:

Uri Galler Historier hämtade 
ur det kriminella 
livet hos medlem-
mar i KRIS
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Nästa nummer kommer 
omkring 10 december

Ferle-produkter AB etablerades 1995 och är verksamma i 
hela Norden. 

Vi har specialiserat oss på snabbtester som söker droger i 
urin. I vårt sortiment finns dessutom kringprodukter som 
gör ditt arbete med drogtestning lätt och smidigt.

Vi erbjuder drogtester av högsta kvalitet till attraktiva 
priser.

• Brett sortiment med både plattor och stickor, som 
multi och singel

• Kringprodukter som t ex; manipulation, svett, och 
substanstester

• Flera cut-off möjligheter
• Gratis föreläsningar till våra användare 
• Snabb och kunnig kundservice

Kvalitetssäkring i flera led:
• Alla våra produkter är FDA-godgännda.
• Producenten gör kvalitetskontroll vid tillverkningen.
• Våra ackrediterade laboratorier Uddevalla och 

Ängelholm analyserar löpande urinprov som ska 
verifieras.

• Vi bokför från vilket tillverkningsnummer ni som 
kund får levererat, därför kan vi snabbt meddela er 
om det skulle uppstå något problem.

Behöver ditt företag drog-
tester?

Ferle-produkter AB

Box 1161

251 11 Helsingborg

Beställningar görs till:

Ferle produkter AB
Box 1161
251 11 Helsingborg
Telefon: 08-776 11 20
Fax: 08-776 11 10

ange kod: KRIS vid beställningen så stödjer du 
automatiskt KRIS Sverige.

Redaktionen önskar alla en Trevlig höst 
med mysiga kvällar och trevlig samvaro. Vi 
hörs igen i december

Samverkanspartner till RIKSKRIS

KRIS Sala utvecklas

KRIS Sala har idag en 
utslussningslägenhet på 2 rum och 
kök. Stadsdelsförvaltningen i Sala 
står för kostnaderna och KRIS för 
ansvaret. Man även upprättat ett 
avtal med ett kvinno/mans boende 
i Avesta. Man kommer även att 
undersöka om det finns ett behov av 
ett KRIS i Avesta.

KRIS Sala har även haft sina första 
muckhämtning från KVA Tillberga.

Ny redaktör till 
Vägen ut sökes

Redaktionen söker en ny redaktör som 
på sikt kan ta över produktionen och 
utvecklingen av tidskriften Vägen ut. 
Tidningen ägs av RIKSKRIS och utges idag 
4 gånger per år.

Michael Thyberg som idag är chefredaktör 
för tidningen sedan tre år tillbaka 
kommer att börja med andra uppgifter i 
organisationen. Michael kommer att finnas 
med i produktionen från början vid ett 
övertagande för att succesivt överlämna 
hela produktionen.

Intresseanmälan kan ske till RIKSKRIS eller 
redaktionen.

E-post: redaktionen@kris.a.se eller 
info@kris.a.se
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Har du bestämt dig för att sluta med kriminalitet och med missbruk?
Då är du välkommen till oss! 



Posttidning  B
avs: RIKSKRIS
 Tjärhovsgatan 9
 116 21 Stockholm

Till:

KARINS DÖTTRAR
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Vi fi nns i Vävstugans lokaler i Göteborg och har fem platser för arbetsrehabilitering. 

Vi har ramavtal med kriminalvården och med Göteborgs stad. Vi tar emot § 34-placerade 

och kontraktsvårdsdömda.
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