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Föreningskursen
- Så får du saker att hända

Livstidstraff ökar desperationen

Fångombudsman
- En åtgätd för intagna

Fotbojan
- En bra väg till friheten
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Vi erbjuder bl a:

kvalificerad familjevård för 18 år
och uppåt. Killar, tjejer och par
är välkomna

individuell behandling med egen
behandlingsassistent under hela
behandlingsprocessen

ett brett utbud av familjehem

ett stort utbud av arbetspraktik
och fritidssysslor

neuropsykologiska utredningar
inom olika problemområden som
ADHD, DAMP och dyslexi av vår
egen psykolog

ett fungerande kvalitetslednings-
sytem.

Lejongårdar har Sydsvenska Hälsogruppen som huvudman.
Lejongårdar har funnits sedan 1992. Företaget är styrt av
dom anställda. Basenheten Lejonet är ett HVB-hem med 9
platser i Skogaby, 1 mil utanför Laholm. Vår gård ligger
ganska avskilt med vacker natur och bad- och fiskesjöar
som närmaste grannar.

På vår basenhet vistas man några månader. Från
basenheten går man sedan vidare ut i våra värdfamiljer, som
finns i Skåne, Halland & Småland, eller till något annat
behandlingsalternativ som alla parter är överens om. Våra
värdfamiljer får kontinuerlig handledning och utbildning av
Lejongårdar och vid placering av klient så besöks familjen en
gång per vecka. Vår behandlingstid är individuell, men
minst ett år.

Vi har ramavtal med Kriminalvården och ett flertal
kommuner. §34-placeringar och kontraktsvård tillhör vår
vardag. Vi har färdiga behandlingsplaner för kontraktsvård.
Sol §6 samt LVM-placeringar är vi också väl förtrogna med.

På Lejongårdar kräver vi drogfrihet av alla inblandade
parter. Vi kontrollerar drogfriheten med utandningsprov
samt urinprov på egen utrustning. Dessa kontroller sker
under hela placeringen, efter ledighet, vid misstanke eller
helt spontant.

Lejongårdar Skogaby 312 93 Laholm
0430-602 00 info@lejongardar.se

Nya ägare
Den 1 november 2004 bytte
Lejongårdar ägare. Sydsvenska
Hälsogruppen har övertagit
verksamheten av Olle Lejon.
Läs mer på www.shg.se
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hefredaktör

Hej alla medlemmar och övriga 
läsare. 

Det har gått ett år sedan jag 
senast satt här och försökte 
författa något bra budskap 
kopplat till vad KRIS gör 
och vad som händer inom 
kriminalvårdens värld. Ros till 
KRIS - Ris till Kriminalvården, 
blir mitt betyg för vad som hänt 
under året.

Inom alla KRIS lokalföreningar 
vet jag att man kämpar för 
överlevnad och för utveckling. 
Sådant kostar resurser förstås, 
både ideella insatser, samverkan 
och givetvis pengar. 

Man har hjälpt många frigivna 
och andra som behövt stöd. Med 
allt från bostad, sysselsättning, 
ny gemenskap och till ett liv i 
drogfrihet. Men med en klapp 
på axeln från samhällets sida 
får KRIS nöjda sig.

Jag har svårt att komma på 
något som gynnat intagna 
på landets fängelser. Vi har 
genom medias försorg bevittnat 
dramatiska rymmningar i repris. 
Opinionen kräver åtgärder 

— säkerhetsfängelse, säger 
Bodström. För vem? Personalen 
eller intagna? Satsning på 
säkerhet och besparing på vård 
blir det. Inget frigivningsarbete 
som gynnar de intagna i sikte 
ännu.

Man talar aldrig om de intagna 
som sköter sin verkställighet 
och som vill ha hjälp. De som 
trots allt är i majoritet. Inte ett 
ord om deras situation. Man 
glömmer bort att många av 
landets intagna fogligt funnit 
sig i att dela städskrubb med  
okänd utan att gnälla. Vilken 
annan människa skulle fi nna sig 
i det. Med hopp om mer stöd till 
vår verksamhet säger jag:

Vägen ut återkommer runt den 
10 mars, 2005. God jul & gott 
nytt år.  
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Nystart av KRIS Uppsala
KRIS Uppsala upphörde 2003 till mångas förvåning då 
föreningens verksamhet var uppskattad av både medlemmar, 
socialtjänst, frivård och polis. Föreningen skall nu åter 
startas upp och vi planerar att dra igång den 1 januari 2005. 
Alla gamla och nya medlemmar är välkommna.
 
Adress: Väderkvarnsgatan 14 B
Tfn lokalen; 08-13 33 53
 
Med vänlig hälsning 
Ordförande Ingela Wallin

KRIS-Stockholm 
personalrekrytering

SÖKER DIG SOM ÄR ARBETSLÖS
OCH VILL REGISTRERA DITT
INTRESSE FÖR ARBETE

Kontakta oss för info
KRIS Stockholm
Tfn: 08-615 19 20
Eller
Peter Ofner 
Tfn: 0736-88 84 44
Anneli Wiklund 
Tfn: 0736-88 19 42
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KRIS Göteborg i samverkan med 
polisen och sociala myndigheten 
i projektet att motverka 
nyrekrytering till kriminella 
ungdomsgäng.

Ett stort projekt är i startgroparna 
i Göteborg. Föresatserna är att 
på ett tidigt stadium förhindra 
nyrekrytering till gängrelaterad 
brottslighet. Engagerade i projekt 
är polisen, sociala myndigheten, 
åklagare och KRIS Göteborg.

Under de senaste åren har ett 
flertal grova våldsbrott med tydliga 
kopplingar till den grova organiserade 
brottsligheten drabbat 
Göteborgsregionen. Många 
fall är direkt relaterade 
till konflikter mellan de 
kriminella grupperingarna 
som är etablerade i regionen. 
Andra uppgörelser är direkt 
relaterade till en vilja att 
expandera sin verksamhet 
och maximera sin vinst 
genom att överta illegala, 
och legala, lukturatuiva 
verksamheter. Det primära 
syftet för gängen är att tjäna 
pengar vilket till största 
delen sker genom deras 
narkotikaverksamhet. Har 
man begått brott tillsammans 
med någon som i sin tur 
begår brott med en medlem i 
ett kriminellt anknutet gäng 
är sannolikheten för att man 
så småningom rekryteras till 
detta gäng mycket stor. 

Det var för ett par månader sedan 
som närpolis Bertil Claesson tog 
kontakt med oss på KRIS Göteborg. 
Bertil ville ha med KRIS i ett projekt 
i att på ett tidigt stadium kunna 
komma åt ungdomar som är i riskzon 
för rekrytering till kriminella gäng. 
Polisen kommer att, med start den 
18 oktober, göra punktinsatser för 
att plocka in så många ungdomar 
det bara går. Vissa som redan är 
dokumenterat kriminella kommer  i 
ett första skede att låsas in. Sedan 
finns en gråzon, ungdomar som 
inte är ”inne” riktigt än. Så kallade 
”hangarounds”. Dessa ungdomar 

ska man vid ett gripande försöka 
få kontakt med, såvida att KRIS 
kommer att tillhandahålla en speciell 
jourtelefon i direkt anknytning till 
projektet.

Meningen är att man vid ett gripande 
ska erbjuda ungdomen att ringa 
KRIS jourtelefon för att få prata 
med  KRIS jourteam. Vad kan vi i 
KRIS tillföra? Jo, det vi är bäst på 
att förmedla ”känslan”, prata om 
konsekvenser och försöka få kontakt 
med ungdomen i fråga så att han/hon 
ser sin del i det hela. Sedan kommer 
polisen och sociala hålla sina förhör.

Det unika i 
projektet är 
att när alla har 
hållit sina förhör 
sätter vi oss ner 
tillsammans och 
diskuterar fram 
en handlingsplan 
för ungdomen. 

D e n n a 
handlingsplan ska 
sedan presenteras 
för den till projektet knuten åklagare. 
Målet är att erbjuda konsekvens 
och kriminalitetsprogram. För att 

förhindra att institutionsplacera 
i ett första skede, som så många 
gånger sker i dagsläget. KUP (KRIS 
ungdomsprogram) kan komma 
att bli aktuellt. Även övervakar 
uppdrag, kontaktmannaskap från 
KRIS kan vara aktuellt. I dagsläget 
kommer KRIS att agera på Hisingen 
i Biskopsgården. Faller detta projekt 
väl ut har KRIS för avsikt att även 
arbeta i andra utsatta stadsdelar.

KRIS Göteborg 
öppnar 
ungdomsjour
Av: Maria Nyman
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Fotbojan 
- en bra väg till friheten

Roland Kühn 
ansökte om att få 
ha fotboja under 
sista delen av sitt 
straff. Ansökan 
beviljades 
och Roland 
har tillbringat 
sin tid under 
övervakningen 
på KRIS 
Stockholm. Detta 
gav honom en 
ny möjlighet att 
ta tag i sitt liv och 
hjälpa sig själv 
till en ny start i 
livet.
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Efter 35 års resa ut och in på kåken 
tröttnade Roland Kühn på sitt 
destruktiva sätt att leva. Nu fi ck det 
vara nog. Det var dags att ta ansvar 
över sitt liv. Nu är han i slutet på 
ett femårigt straff och i utslussning 
med hjälp av fotboja. De sista fyra 
månaderna av strafftiden har han 
fått möjlighet att arbeta på KRIS 
Stockholm.  Fritiden tillbringar han 
i lägenheten i Täby med sambon och 
lever ett ganska vanligt liv idag.

Kriminalitet som livsöde
Rolle har aldrig tidigare vare sig frågat 
efter, eller erbjudits någon behandling 
utan bara ”gått rakt fram” och sett 
missbruk och kriminalitet som sitt 
livsöde. Det som fi ck honom att börja 
fundera var när en dam för några år 
sedan sa att ”hon var tacksam för att 
han brutit hennes lägenhet snyggt”.  
- Jag hade egentligen aldrig funderat 
på något annat sätt att leva förrän då. 
Något i mig hade satts i rörelse, säger 
han. 

Mötte KRIS på Roxtuna
På Roxtuna kom Rolle i kontakt med 
KRIS. Just det att det kom grabbar 
som han kände sedan tidigare och 
kunde berätta att det fanns lösningar i 
slutet av straffet var viktigt. Nu arbetar 
han själv på KRIS. Här möts han av 
kamratskap och förtroende. Han har 
utrymme att gå på möten dagligen och 
tid för träning. Han föreläser om sitt 
liv och deltar i verksamheten där han 
behövs.

Rekommenderar fotboja
– Här på KRIS kämpar jag för att 
hitta en nisch att fortsätta i efter min 
frigivning. För det är i gemenskapen 
på KRIS som jag hittar den trygghet 
som behövs även efter muck. Jag kan 
rekommendera andra som funderar 
på att ansöka om fotboja att det är 
ett bra sätt att slussas ut i samhället, 
och gör det gärna på någon av KRIS 
lokalföreningar, avslutar Rolle och 
försvinner mot lokalens inre regioner.

Rolle såg 
fotbojan som ett sätt 
att ta sig in samhället 

och lära sig om allt vad  
regler och värderingar 

heter

Efter 35 års resa ut och in på 
anstalter lovade Rolle sig själv att 
ta tag i sitt liv
Av: Lennart Grant-Clement
Foto: Michael Thyberg
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Under de år KRIS verkat och sökt 
medel för utveckling har frågan 
om statistik alltid kommit upp. 
Myndigheterna vill ha siffror och 
dokumentation av arbetet för att 
kunna värdera ansökningarna. 
MOB (Mobilisering mot narkotika) 
har finansierat ett projekt inom 
RIKSKRIS vilket skall lösa denna 
”flaskhals” för organisationen. 

Flaskhals
KRIS har genom åren 
haft problem med att 
kunna redovisa statistik 
som stöder den nytta vår 
verksamhet gör. Detta 
dels på grund av att det 
inte funnits medel till 
att skapa dessa rutiner,  
dels även på grund av 
att organisationen är ung 
och oerfaren. Detta har 
varit och är en flaskhals 
för organisationen när det 
gäller ansökningar och 
presentation av KRIS.

Mobilisering mot 
narkotika
Genom finansiering av 
MOB (Mobilisering mot 
narkotika) har under 
2004 projektet ”styr – och 
statistik system” kunnat 
genomföras hos KRIS samtliga 
lokalföreningar. Konsultföretaget 
What Next AB har tagit fram 
plattformen för redovisningen och 
stått för utbildning i systemet.

Dagrapporter
Varje anställd inom organisationen 

rapporterar varje dag sina genomförda 
arbetsuppgifter i systemet. Där läggs 
olika verksamhetsuppgifter in, antal 
timmar och så vidare. Statistik och 
siffror kommer så att säga ut i andra 
ändan och kan då påvisa i olika 
grafiska diagram hur mycket arbete 
och tid  som lagts ner och var.

RIKSKRIS bygger system för 
statistik
Av: Michael Thyberg
Biild: KRIS hemsida

Så här ser startsidan ut för användaren. 
En inloggning görs och sedan skrivs de 
uppgifter användaren skall rapportera 
om in. Sedan skickas uppgifterna till 
en databas som lagrar informationen.
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Den som är dömd till 
livstids fängelse har inte 
längre något att förlora. 
Därför ökar desperationen 
och fritagningarna blir allt 
brutalare. Med tidsbestämda 
straff skulle klimatet bli bättre.
 
Det menar Christer Karlsson, 
förbundsordförande för 
organisationen KRIS, Kriminellas 
Revansch i Samhället, som verkar 
för att kriminella ska kunna 
återanpassas till samhället efter 
avtjänat straff.
 
– För livstidsdömda spelar det inte 
längre någon roll, de har ingen 
morot. Om de i stället dömdes 
till tidsbestämda straff, skulle 
de ha mer att förlora på att begå 
nya brott, säger han. Sommarens 
alla fängelserymningar kommer 
inte som någon överraskning 
för Christer Karlsson. Klimatet 
har blivit hårdare både innanför 
och utanför murarna under det 
senaste decenniet.
 
– Nästan alla som sitter inne 
planerar att rymma, men bara 
några få genomför det. I dag är 
fängelserna för tillslutna, man 
har täppt till dem och det ökar 
desperationen. Christer Karlsson 
påpekar också att rymningarna 
må vara mer spektakulära och 
våldsamma nu än tidigare, men 
sammantaget har de faktiskt 
minskat på senare tid. Förslaget 
att kriminalisera rymningarna 
tror han inte skulle få några större 
effekter eftersom de som rymmer 
oftast gör det i ren desperation. 
Att få fängelserna knarkfria tror 
han också är en utopi så länge 

anstalterna inte kan erbjuda någon 
vettig sysselsättning. Efter alla 
neddragningar har verksamheten 
blivit lidande och i brist på andra 
aktiviteter hamnar många fångar i 
fördjupat missbruk.
 – Vad som behövs är en radikal 
förändring av kriminalvården 
där begreppet ”vård” faktiskt 
innebär just vård, exempelvis 
av narkomaner. Alla intagna bör 
behandlas mot sin kriminalitet 
och bli kvitt det kriminella 
tankemönstret. Det sker i 
väldigt liten utsträckning i dag. 
– Samhället måste släppas in i 
kriminalvården. Det flesta som 
sitter inne har varit utanför 
samhället i hela sitt liv. Det 
gäller att lära fångarna vilka 
sociala koder som gäller utanför 
murarna. Inte minst viktigt, 
påpekar Christer Karlsson, är 
eftervården, att någon tar hand 
om fångarna när de släpps ut efter 
avtjänat straff. 

Det är här som organisationen 
KRIS kommer in. Den har 
funnits i sju år och söker aktivt 
upp fångarna ute på anstalterna 
och erbjuder sig att hämta 
dem den dagen deras straff 
är avtjänat. Vidare kan KRIS 
hjälpa till med att ordna jobb 
och bostad – allt i syfte att 
hindra återfall i brott. Kraven på 
hårdare tag inom kriminalvården  
tror han bara skulle få en 
kontraproduktiv effekt: 
- Ju hårdare tag vi har i 
fängelserna, desto hårdare 
klientel får vi. Det tjänar ingen 
på, säger Christer Karlsson. 

Livstidsstraff ökar 
desperationen

- Ju hårdare tag vi har 
i fängelserna, desto 
hårdare klientel får vi. 
Det tjänar ingen på, 
säger Christer Karlsson

Foto: Michael Thyberg

Av: Ralph Hermanson 
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Föreningskursen 
- Så får du saker att hända

Att bilda en förening är ett bra sätt att få saker att hända. KRIS och NBV 
(Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) har gemensamt tagit fram ett 
utbildningsmaterial för ändamålet. Rune Nilsson har författat materialet.

Kursen består av 9 häften med följande punkter:

•  Demokrati
•  Att bilda ideell förening
•  Styrelsen - föreningens ledare och tjänare
•  Årsmöte - årets viktigaste möte
•  Protokoll - ett av många viktiga papper
•  Pengar - en fråga för fler än kassören
•  Medlem - du har rättigheter och skyldigheter
•  Studiecirkel - ett smart sätt att lära (handledning)
•  KRIS - Kriminellas Revansch i Samhället 

Materialet är kostnadsfritt om du genomför en studiecirkel. Ta kontakt 
med din lokala NBV - avdelning. Adressen hittar du på www.nbv.se. Du 
kan även hitta NBV´s adresser på sidan 25 i Vägen Ut
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Visioner 2005

Av: Peter Söderlund

Att bygga ett nationellt samordningskontor 
utan så mycket ekonomi sporrar en att 
verkligen lyckas och det gjorde vi. Vi har 
lokal, möbler, datorer, kontorsutrustning, 
personal med mera och detta ordna vi under 
cirka ett år. Frågan är nu hur vi skall kunna 
fortsätta detta arbete som skapades av att 
det fanns en vision och också ett krav ifrån 
lokal föreningar att det måste finnas någon 
administration som stöttar och utvecklar 
KRIS inom många områden. Problemet är 
och var bara att ingen lokalförening hade 
råd att satsa nått kapital eller arbete i detta, 
förutom KRIS Stockholm, men ville gärna 
att det skulle komma massa saker och 
lösningar för att underhålla KRIS snabba 
utveckling och vara förbered på KRIS 
framtid. 

När jag möttes som första fånge som 
muckade 1998, av KRIS Stockholm, som då 
var den enda förening som fanns och då bara 
i två plastkassar, så började min hjärna att 
spinna som för många andra och jag ville vara 
med att bygga och förverkliga denna vision 
för andra som ville ha stöd. Drivkraften som 
fanns inom en gjorde att man orkade studera 

dubbla heltidsstudier det första året, och vara med 
att bygga föreningen. Jag har haft glädjen att se 
föreningen växa från ingenting till närmare att 
finnas i 30 städer i Sverige och etableringar i flera 
länder i övriga Europa. Många skällde på oss när vi 
lyfte våra häckar från Stockholms förening och gav 
oss ut i landet för att sprida vårt budskap och vision 
men också för att dela vår glädje att finna ett nytt 
liv. Ibland kändes det som vi gjorde fel att svika vår 
förening och våra problem, men kände ändå att det 
var nått vi måste göra, för att ge andra chansen. 

Efter ett tag började förening efter förening att växa 
upp i landet och det vi satt i en källare på Bondegatan 
och fantiserade om började bli verklighet, en vision 
som började slå in. Stockholmsföreningen som var 
den första fungerade som stöd för många föreningar 
men efter ett tag så började det ställas mera krav och 
ett Riksförbund bildades. Stockholmsföreningen 
fortsatte att stötta KRIS verksamhet ute i landet och 
själv jobbade jag 20 timmar ideellt med RIKSKRIS 
arbetet i flera år. Viss ekonomi kom från RIKSKRIS 
men var långt ifrån vad det egentligen kostade och 
där kämpade Stockholm med att jobba ihop det 
stödet. Tyvärr så är det så när man tar på sig och 
hjälpa andra så får man också ta kritik och vill man 
också få igenom sina visioner får man ta ännu mer 
stryk. Men vi valde att simma emot strömmen och 
inte med och det gav resultat. 

Sagt och gjort så delade sig RIKSKRIS och har 
idag bildat sig ett eget kansli som vi hoppas att 
kunna jobba för att det skall kunna utvecklas och 
finnas kvar. Det har skett mycket arbete därifrån 
trots det hårda arbete med att bygga kontoret, skaffa 
personal mm och få ekonomi som tagit mycket 
kraft. Det har startats fem stora projekt under MOB 
som handlar om att bygga ett statistik/styrsystem 
för KRIS Sverige, ett invandrar projekt för att 
stärka relationen mellan invandrar grupper och 
KRIS, ett Kvinnoprojekt som är till för att stärka 
kvinnoorganisationerna och KRIS samverkan, ett 
projekt i Litauen för att hjälpa människor där att 
ta sig ifrån droger och droghandel , det har också 
startats ett projekt för att stärka KRIS i Sverige 
tillsammans med NBV-Sverige där det också tagits 
fram ett studiematerial för hur man bygger KRIS 
föreningar med mera. Vi jobbar också för att hitta 
vägar för att kompetensanalysera flera föreningar i 
Sverige. Från nationella samordningskontoret sköts 
också Företagspaketet som sprids i hela Sverige och 
kommer att spridas ännu mera i framtiden. Paketet är 
för att ekonomiskt stötta lokalföreningar men också 
för att ändra opinionen på företag, institutioner mm 
för att före detta missbrukare/kriminella skall få en 
större chans att få arbete. Det är också till för att 
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KRIS har fyllt 7 år
Den 23 oktober 2004 fyllde KRIS-organisationen 7 år. Det 
firades med ett medlemsmöte, god mat och underhållning på 
Rainbows lokal i Stockholm. KRIS har vuxit ur sina lokaler 
och behövde större utrymme för festen. 

Under de 7 år KRIS funnits har mycket hänt. Lokalföreningar 
har bildats runt om i landet och en del har försvunnit. Antalet 
lokalföreningar ligger i dag på 26 stycken. KRIS finns även 
i Danmark, Finland och Litauen. Många människor har med 
hjälp av KRIS skapat sig nya drogfria och hederliga liv.

Föreningens huvudverksamhet är att ge stöd till frigivna. 
Förebyggande ungdomsarbete finns på många föreningar. 
KRIS har också med stödboende. RIKSKRIS driver även 
marknadsföring av konceptet i andra länder. Se även hemsidan: 
www.kris.a.se

Vägen ut gratulerade med en blomma.

Förbundsordförande Christer Karlsson var först på tårtan.

dubbla heltidsstudier det första året, och vara med 
att bygga föreningen. Jag har haft glädjen att se 
föreningen växa från ingenting till närmare att 
finnas i 30 städer i Sverige och etableringar i flera 
länder i övriga Europa. Många skällde på oss när vi 
lyfte våra häckar från Stockholms förening och gav 
oss ut i landet för att sprida vårt budskap och vision 
men också för att dela vår glädje att finna ett nytt 
liv. Ibland kändes det som vi gjorde fel att svika vår 
förening och våra problem, men kände ändå att det 
var nått vi måste göra, för att ge andra chansen. 

Efter ett tag började förening efter förening att växa 
upp i landet och det vi satt i en källare på Bondegatan 
och fantiserade om började bli verklighet, en vision 
som började slå in. Stockholmsföreningen som var 
den första fungerade som stöd för många föreningar 
men efter ett tag så började det ställas mera krav och 
ett Riksförbund bildades. Stockholmsföreningen 
fortsatte att stötta KRIS verksamhet ute i landet och 
själv jobbade jag 20 timmar ideellt med RIKSKRIS 
arbetet i flera år. Viss ekonomi kom från RIKSKRIS 
men var långt ifrån vad det egentligen kostade och 
där kämpade Stockholm med att jobba ihop det 
stödet. Tyvärr så är det så när man tar på sig och 
hjälpa andra så får man också ta kritik och vill man 
också få igenom sina visioner får man ta ännu mer 
stryk. Men vi valde att simma emot strömmen och 
inte med och det gav resultat. 

Sagt och gjort så delade sig RIKSKRIS och har 
idag bildat sig ett eget kansli som vi hoppas att 
kunna jobba för att det skall kunna utvecklas och 
finnas kvar. Det har skett mycket arbete därifrån 
trots det hårda arbete med att bygga kontoret, skaffa 
personal mm och få ekonomi som tagit mycket 
kraft. Det har startats fem stora projekt under MOB 
som handlar om att bygga ett statistik/styrsystem 
för KRIS Sverige, ett invandrar projekt för att 
stärka relationen mellan invandrar grupper och 
KRIS, ett Kvinnoprojekt som är till för att stärka 
kvinnoorganisationerna och KRIS samverkan, ett 
projekt i Litauen för att hjälpa människor där att 
ta sig ifrån droger och droghandel , det har också 
startats ett projekt för att stärka KRIS i Sverige 
tillsammans med NBV-Sverige där det också tagits 
fram ett studiematerial för hur man bygger KRIS 
föreningar med mera. Vi jobbar också för att hitta 
vägar för att kompetensanalysera flera föreningar i 
Sverige. Från nationella samordningskontoret sköts 
också Företagspaketet som sprids i hela Sverige och 
kommer att spridas ännu mera i framtiden. Paketet är 
för att ekonomiskt stötta lokalföreningar men också 
för att ändra opinionen på företag, institutioner mm 
för att före detta missbrukare/kriminella skall få en 
större chans att få arbete. Det är också till för att 

företag med flera skall få en närmare relation till 
KRIS föreningar och kanske få igång ett utbyte med 
sponsring och kunskapsöverföring. Resultatet av att 
en KRISare kommer ut på ett företag och jobbar är 
att man kan höja diskussionen på arbetsplatsen om 
att det finns hjälp att få och komma ur ett destruktivt 
leverne med droger och kriminalitet. Vi ser till att 
det finns folk som sköter KRIS e-mail adresser 
och att vår hemsida har en ansvarig som vi har 
en kontinuerlig dialog med. Tidningsredaktionen 
som det läggs ned otroligt mycket arbete på ligger 
i nationella samordningskontoret och där sker 
utskick till KRIS Sverige ifrån. 

Det förekommer en hel del föreläsningar från 
Nationella samordningskontoret där vi försöker 
sprida vårt budskap till alla instanser och delar 
av landet. Ett arbete som tycks vara långdraget 
men som efter ett tag börjar att ge frukt och som i 
framtiden kommer att ha en stor betydelse för KRIS 
i Sverige. En Tv-gala ”Tribute to Jonny Cash” som 
kommer att bli på Fryshuset Hösten 2005 planeras 
och arbetas med ifrån kontoret och en massa 
möten och verksamhet sker runt det. Mycket av 
det Internationella arbetet sköts ifrån kontoret och 
resurser och personal rekryteras för detta arbete 
här med. Likadant som när vi åkte från den första 
föreningen ut i landet för att sprida detta så blir det 
gnäll om att borde ni inte ta hand om era interna 
problem och vara hemma, jovisst gör vi det men 
fler behöver oss, precis som vi gjorde när vi spred 
oss i Sverige. 

Vi vill bygga en portal för KRIS i Europa och 
Världen, där information och annat kommer att 
finnas och spridas och det skall inte vara något 
problem att starta var man än finns i världen och bli 
underhållen med det man behöver. Jag har missat 
mycket mer av det arbetet vi gör och vi kommer 
under nästa år att göra lite mer väsen av oss.

http://www.kris.a.se


14 | Vägen ut Vägen ut | 15

Vi var 32 stycken glada och 
förväntansfulla vuxnabarn och barn, 
som en dag i augusti intog Dömle 
Herrgård fem mil norr om Karlstad. 
För att  få det trevligt tillsammans 
och för att stärka gemenskapen. Allt 
tack vare en fond som prästen Karin 
Spångberg, vår lilla ängel, hade sökt 
medel ifrån.  

Det började verkligen i dur för det 
värmländska vädret riktigt strålade 
oss ner till den lilla sjön, där vi kastade 
oss i, likt flodhästar under parnings 
säsong. På måndagen vaknade vi 
förväntansfulla, för vad som komma 
skulle.  

Så helt plötsligt satt vi i kanoter 
för att paddla uppströms genom 
en vacker å som gick förbi en 
golfbana. Träden liksom svävade 
över ån och djungelkänsla infann 
sig. Väl framme vid sjön Visten 
var det åskguden Tor, som visade 
vart skåpet skulle stå. ”Tropisk 
regnstorm”. Vi kämpade bra med 
att få upp militärtältet. Men envisa 
som vi Krisare är, så är ingenting 
omöjligt. Kvällen avslutades med 
Bellmanhistorier och lite spökerier. 

Tisdag förmiddag paddlade vi 
tillbaka och väl framme var det fritt 
fram att göra, det som man själv 
ville. Vi badade bastu, doppade våra 
blekfeta kroppar i sjön, fiskade och 
vissa bara ”var”. Dagen avslutades 
med korvgrillning. 

Onsdagen började med att en 
kvinnlig filmare berättade om sitt 
filmprojekt med problembarn i 
Årjäng. Nu blev det att plocka fram 
kreativitets och fantasi hjärnorna. Vi 
skulle göra tre kortfilmer med olika 
teman. Detta tog resterande del av 
dagen i anspråk. 

Det visade sig att alla, både vuxna och 
barn blev som besatta av uppgiften. 

Vi fick Torsten Flinck attityder och tre 
små mästerverk visade på storskärm, 
i den lilla kyrkan. Direkt börjades 
spekulationerna, om vi inte skulle 
skicka iväg filmerna till Cannes. Vi 
minglade härs och tvärs och hade 
”dretsköj”. 

Torsdagen var det Golfkrisarna som 
med sving i klubborna intog den lokala 
klubben. Intensivt blev det och faktiskt 
flera som verkat ha valt fel bransch 
här i livet. Det var yxkastning, kast 
med liten tång, och två svampkungar 
som lyckades med bedriften att plocka 
tre kilo kantareller. Gissa vad vi hade 
på smörgåsarna på kvällen? 

Med oss på denna fina vecka hade vi 
också två professionella fritidsledare 

som gjorde livet surt för oss när 
vi försökte hålla oss undan. Det 
var härligt att se att vi är så starka 
tillsammans och att vi med små medel 
kan ha så fint tillsammans. Ja, vill 
påstå att det här var en av mina finaste 
veckor i mitt liv. Ett minne att ta fram 
när jag sitter där på ålderdomshemmet 
och klagar på Hulda, som sitter på en 

stol och väntar på bussen hem.
Sensmoralen är: Att vi alla Krisare 
i Sverige har resurser i oss att ge 
glädje, ta emot glädje och dubbla 
den tusenfalt, inom ramen för som 
KRIS står för. Hederlighet, drogfrihet, 
kamratskap och solidaritet. Länge 
leve KRIS!! Hipp hipp hurra!

Ett sommarläger att minnas
Av. Thomas Bergman/KRIS Karlstad

Helstek gris var en av höjdpunkterna 
under lägret
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Under dom senaste åren har 
policyn inom knarkbekämpningen 
varit att det ska vara jobbigt att 
vara narkoman och på så sätt 
försöka få aktiva narkomaner att 
ge upp sitt missbruk. Att gränserna 
och tullarna togs bort, till våra 
grannländer, som har industriell 
tillverkning av mängder av illegala 
narkotiska preparat, kan vi inte 
göra något åt.

Men att också Stockholm nu börjar 
dela ut injektionsverktyg, lagom till 
att priserna på knarket börjar sjunka 
och tillgången drastiskt ökar,  verkar 
det inte särskilt genomtänkt. 

Jag trodde att tanken var att försöka 
hjälpa människor in på behandling, 
inte hjälpa dom att knarka.

Tillåt mig att ”spekulera” lite i 
ämnet:
• Det finns idag massor av ungdomar 
som till helger och fester ”leker med 
elden”, utan att anse att dom knarkar; 
för knarkar det gör man när man 
”sprutar i armen”. När nu samhället 
börjar tillhandahålla sprutorna, 
kommer sprutmissbruket att ses 
som något tillåtet av ungdomarna. 
De flesta tabletter som ungdomarna 
idag knaprar och röker, går alldeles 
utmärkt att krossa, lösa i vatten, 
filtrera och injicera.  Vad det kommer 
att få för konsekvenser, tror jag ni 
själva fattar, utan min kommentar.

• Malmö och Lund som haft 
sprututskänkning en längre tid, 
låter meddela att cirka 30 % av 
injektionsmissbrukarna vänder sig till 
utskänkningsstationerna. Vilka kan det 
då vara? Jo, lågbudgetmissbrukarna, 

som hämtar stora antal sprutor för 
att sen byta dessa mot en sil eller 
två, i bästa fall. Samma personer 
som kommer att sälja sprutorna till 
våra nyfikna ungdomar, som tycker 
att sprutnarkomani, ”kan ju inte 
vara så farligt” när staten håller med 
injektionsverktygen.
 
• Vad motiveras fria sprutor med? 
Jo, att stoppa HIV-spridningen? 
Endast några procent av 
sprutnarkomanerna är HIV-smittade 
trots 20 års smittorisk med illegala 
injektionsverktyg. Medans 95 % av 
injektionsmissbrukarna är smittade 
av hepatit C. En minst lika dödlig 
sjukdom som HIV med dagens 

bromsmediciner. Kostnaderna då? 
Bromsmedicinerna kostar idag 
cirka 1000 US-dollar per år, för 
det fåtal  narkomaner som är HIV-
smittade. En interferonbehandling, 
som man behandlar hepatit C med, 
inte alltid så framgångsrikt, kostar 
flera hundratusentals kronor per 
person. Kom ihåg att 95 % av 
sprutmissbrukarna blir smittade av 
blodsmittan hepatit C, oftast vid 
första injektionstillfället.  

• Hur kommer det att fungera med 
den i dag, stora avsaknaden av 
kriminalvårdsplatser? Finns det 
någon mer än jag, som kan tänka sig 
att kriminaliteten kommer att öka 
med ett ökat injektionsmissbruk? 
Det blir förmodligen som i USA, 
att det privata näringslivet tar över, 
med börsnoterade aktiebolag som 
spekulerar i människoförvaring. Ökar 
kriminaliteten, måste ju straffsatserna 
höjas. Rejält. Allt för bättre avkastning 
till aktieägarna.

• Om pengarna till sprututskänkningen 
dessutom kommer att tas ifrån 
budgeten till behandling av 
narkomaner, Så undrar ju jag hur det 
är ställt hos dem som tycker att detta 
är bra. Listan av negativa effekter kan 
göras mycket längre, men jag ska inte 
trötta ut er.

Det handlar ju trots allt bara om 
människoliv, familjetragerier, vår 
trygghet samt vår välfärd.               
                                  

Sprututbytesprojektet blir en 
möjliggörare för nyrekrytering 
av narkomaner Av: Thomas ”nopan” Nordstedt
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KRIS Norrköping 
satsar på 
ungdomsverksamhet
Av: Evelina Crabb

Mörkret lägger sig över Norrköping. Det är en kall 
kväll i mitten av november. Årets första snöflingor 
faller mot marken och kylan biter sig tag i kinder 
och ben. Jag är på väg till KRIS Norrköping för att 
under en kväll ta del av organisationens nystartade och 
alldeles egna ”påverkansprogram” för ungdomar. Väl 
framme i lokalen tinar jag upp då den bitande kylan 
utbytts mot värme och gemenskap. 

KRIS nyvalde ungdomsansvarig, Mattias Lindqvist 
hälsar välkommen och går igenom vad som ska hända 
under kvällen. Bowling och pizza står på dagens schema, 
men först får vi ta del av två livs historier från före detta 
kriminella och narkotikamissbrukare. Det är knäpptyst 
i lokalen, ungdomarna sitter som tända ljus när de 
två medlemmarna i KRIS berättar om sina liv. Efter 
informationen i lokalen drar vi oss ner till bowlinghallen, 
där vissa har mer tur att få fler strikes än andra.   

Mattias Lindqvist som även arbetar som fritidsledare, 
berättar att programmet riktar sig till ungdomar mellan 
13- 17 år som är på väg att hamna om fel sida om lagen. 
Genom vår egen erfarenhet kan vi hjälpa dessa ungdomar 
att stanna upp och tänka efter vad de håller på med innan 
det är för sent. Programmets innehåll och upplägg kommer 
att anpassas utifrån gruppernas olika sammansättningar. Vi 
kan redan nu se vikten av att vi är flexibla för att undvika 
att få ett statiskt programupplägg. 

Programmet innehåller bland annat sociala aktiviteter 
och livs historier från flera före detta kriminella och 
missbrukare. Det görs även ett studiebesök på häkte och 
anstalt, där ungdomarna får möjlighet att träffa en intagen. 
Varje grupp består av fem ungdomar som under minst sju 
träffar får genomgå programmet. 
Stefan Björklund, ordförande i KRIS Norrköping menar 
att behovet är stort när det gäller påverkansprogram. Just 
nu är det första gruppen som går påverkansprogrammet. 
Redan i januari och februari är det planerat att fler grupper 
ska starta, bland annat en tjejgrupp. 
Han förklarar även att påverkansprogrammet är ett 
samarbete mellan KRIS, Socialtjänsten och Kriminalvår
dmyndigheten.       

Veckans möte med ungdomarna börjar lida mot sitt 
slut, men innan vi skiljs åt avslutar vi med att äta pizza. 
Stämningen är på topp. Kvällen blev verkligen lyckad. 

Jag passar på att fråga ungdomarna vad de tycker om 
påverkansprogrammet. Alla ungdomar är överens om 
att det är kul att träffas och bra att det finns ett sådant 
alternativ. När pizzan är uppäten skiljs vi åt, de flesta med 
ett leende på läpparna.

- Tack för en trevlig kväll, vi syns nästa vecka 
”Linkan”, säger en kille innan han drar på sig 
mössan och kilar hem i kylan.

KRIS Norrköping bedriver även annan 
ungdomsverksamhet; organisationen har inlett ett 
samarbete med Fritids City i Norrköping, som arbetar 
med förebyggande ungdomsverksamhet i Norrköping. 
Fritids City arbetar på skolor, kvällsvandrar i 
bostadsområden och anordnar drogfria aktiviteter för 
ungdomar. 
– Syftet, med samarbetet är att vi ska lära av varandra 
och tillsammans göra mer för Norrköpings ungdomar. 
Det är viktigt att finnas till hands, förklarar Mattias 
Lindqvist, som är ungdomsansvarig på KRIS och 
dessutom arbetar som fritidsledare. 

Stefan Björklund, ordförande i KRIS Norrköping berättar 
att först inriktas samarbetet på ett område, men målet är att 
nå ut till så många skolor som möjligt. 
– Vi vill vara en resurs för skolor, fritidsgårdar och andra 
instanser där ungdomar finns, när det gäller förebyggande 
arbete mot droger och kriminalitet. Genom föreläsningar, 
temadagar och liknande kan vi bidra med våra erfarenheter 
för att ungdomar i ett tidigt skede ska förstå att kriminalitet 
och droger bara leder till undergång.    

 

Mattias Lindqvist, ungdomsansvarig och Stefan Björklund, 
ordförande KRIS Norrköping
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Lars Nylén, kriminalvårdens nya generaldirektör 
säger

– Jag är glad att arbeta i 
samma organisation som 
Krister Wickman (gisslantagne 
kriminalvårdaren).

Lars Nylén, före detta chef på rikskriminalen tillsattes 
som ny Generaldirektör i september av justitieministern 
då Lena Häll Eriksson valde att avgå efter rymningen 
med gisslantagan från Mariefredsanstalten. Lars Nylén 
säger att han är stolt och glad över att få arbeta i samma 
organisation som Krister Wickman. 
– Han gjorde en fantastisk insats. Dessa ord yppade 
Nylén då han mötte sin nya personal i biblioteket på 
Kriminalvårdsstyrelsen.

Svansen som viftar med hunden
– Det har varit en tuff tid för den gisslantagne Krister 
Wickman och hans familj och jag är glad att vi lyckats 
lösa denna rymning på ett så bra sätt som möjligt, säger 
Nylén.

Lars Nylén har gjort en rundresa bland några anstalter 
och häkten och är imponerad av kriminalvårdens breda 
verksamhet. 
– Jag är säker på att det mesta inom kriminalvården 
fungerar. Sedan inträffar det ibland saker som kan få det 
att se ut som om det är svansen som viftar med hunden och 
inte tvärtom, säger Nylén. 

Målsättning
- Vi kommer att arbeta med ordning - och säkerhetsfrågor. 
Allt detta för att kunna göra det som är viktigast, 
återanpassa klienterna, avslutar Lars Nylén.

  

Lars Nylén fick ta emot blommor på sina första arbetsdag 
av den avgående överdirektören Doris Högne

Källa: KVV´s hemsida

Kraftig minskning av 
inbrott i Stockholm city

KRIS bidrar till minskad brottslighet

Under de tre senaste åren har anmälda bil- och bostads 
inbrott minskat kraftigt i Stockholms innerstad. I 
synnerhet har stadsdelen Katarina-Sofia på Södermalm 
upplevt en drastisk minskning av bilinbrott.
Orsaken till denna minskning är bland annat att polisen 
satt hårdare tryck på kända profiler i områdena, men 
även att KRIS Stockholm erbjuder en plattform för dem 
som vill lägga av och är i behov av stöd.

Södermalmspolisen tar på sig äran för minskningen men 
säger även i en artikel i Metro att andra krafter bidragit 
till minskningen. KRIS Stockholm som nu funnits i över 
sex år vet att föreningen tagit emot många av de ”tunga” 
rövarna och gett det stöd som ingen annan kunnat ge. 
Därför är KRIS en större orsak till minskningen än vad 
som anges av polisen.

– De som ansluter sig till KRIS har kommit till en 
punkt i livet där konsekvenserna av det kriminella 
är övervägande jobbigt och då vill man ha hjälp att 
byta livsstil och knackar på vår dörr, säger Peter 
Söderlund, ordförande i KRIS Stockholm.

Foto: M
ichael Thyberg
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Det har under stundom tid inom 
svensk kriminalvård funnits försök 
till att skaffa lite meningsfull 
sysselsättning på kåken. 

På 1950-talet i ett fängelse i södra 
Sverige skaffades efter vissa besvär 
fram legoarbete från Weibulls 
fröodling. 

Fångarna skulle fylla fröer i märkta 
påsar. Inte speciellt svårt arbete att 
utföra. De märkliga var att det inom 
sinom tid växte rädisa där det skulle 
växa gräslök. Istället för blommor fick 
den förvånade odlaren morötter och så 
vidare. 

En del påsar var märkta på 
insidan med ”Där vart du blåst Din 
bonnjävul” Av någon anledning lades 
dock försöket ner.

När gräslök blev rädisa
Av Kent Käcke

Illustaration: Billy Höijer

På kåken förr…

Lyckopiller 
i brittiskt 
dricksvatten

Prozac® är ett läkemedel, som 
används mot depressioner, 
tvångssyndrom och bulimi samt 
som stöd vid psykoterapi. Det 
aktiva ämnet heter fluoxetin. I 
Sverige säljs det i läkemedel med 
namnen Fluoxetin, Fluxantin, 
Fontex och Seroscand. Preparaten 
kallas ibland slarvigt för 
”lyckopiller”, då de kan ge en 
känsla av välbefinnande. Ämnet 
är ej klassat som narkotika.

Brittiska miljömyndigheten 
har nyligen slagit larm om att 
fluoxetin i ökande grad spårats 
i avlopps- och dricksvatten. En 
viktig orsak är att förskrivningen 
av Prozac i landet ökade från 9 
miljoner recept till 24 miljoner 
under perioden 1991 – 2001. 

Brittiska forskare och 
miljöexperter har delade 
meningar om konsekvenserna. 
Miljömyndigheten har varnat 
för risker för folkhälsan, medan 
d r i c k s v a t t e n i n s p e k t i o n e n 
anser att medlet är så utspätt 
att det inte kan vålla någon 
hälsorisk. Brittiska regeringen 
har hållit överläggningar med 
läkemedelsindustrin för att 
diskutera långtida effekter av 
läkemedel på landets ekosystem.

Jonas Hartelius

Referens:
www.guardian.co.uk (8 Aug 
2004)

http://www.guardian.co.uk
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Förening:  Aktivitet:   Datum:   Övrigt:  

 
   
Södertälje  Julbord & Julkul  15 dec   Oxbacksskolans matsal
           Klockan 18:00  

Nyköping  Data & Biljard kvällar löpande   ring för info

Stockholm  Julfirande med mat  julafton   ring för info

   Nyårsfirande   Nyårsafton   ring för info

   IT-café   varje dag   15:00-21:00

   Föreningskurs  löpande   ring för info

Katrineholm  Kvinnocirkel   varannan torsdag  ring för info

   Föreningsteknik  varannan torsdag  ring för info

   Studiecirkel Wise Eyes Startar 2005   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 

Medlemsinformation
 - från din lokala KRIS-förening

se även www.kris.a.se

MUCK blir FUCK
Eftersom betydelsen av ordet muck 
inte alls överensstämmer med det som 
vi ofta använder namnet till, så borde 
vi göra en förändring till fuck. Muck är 
en förkortning av militär utryckning i 
civila kläder och är således inte alls 
vad vi gör när vi friges från fängelse 
eller häkte. 

Under resan till Litauen i år hade 
vi därav ett informellt möte om en 
namnförändring och kunde inte 

komma på något bättre än just 
FUCK, det vill säga fångutryckning 
i civila kläder alternativt fängelse 
utryckning i civila kläder. Efter 
noggrant överläggande ansåg vi att 
det bäst överensstämde med alla 
vanligt förekommande benämningar. 
Vi laborerade med orden; nyfuck, 
fucktårta, fuckhämtning, fuckbidrag, 
fuckkläder, fuckdatum och fuckfest. 

Erica Lejonroos som fuckade senast 1992. 
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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

Här är det full rulle överallt med att 
förbättra säkerheten. Dörrar som stått 
olåsta är låsta med stora hänglås i dag. 
Portarna ska tydligen byggas om här 
utanför, de har varit här och mätt dem 
i dag. Så visst kommer vi att känna av 
rymningarna som är gjorda i år.

Tänk om det skulle hända saker lika 
fort till vår fördel när det händer något. 
Tänk om de skulle tänka som så att 
det är dem själva som det är något fel 
på? Visiterar i cellerna ett helt gäng, 
pissprov i morse (mer än vanligt) 
så visst märks det små förändringar 
redan i dag. Och vi kommer säkert 
att märka av det mer om bara några 
veckor fram i tiden.

Fast varför ska de störa en verksamhet 
som fungerar väl i dag. Med att införa 
ytterligare förändringar som ändå 
bara föder mera hat hos vissa av oss 
intagna. Ge oss något att kämpa för i 
stället, det stora flertalet av oss fångar 
sköter oss varje dag. Och finner oss i 
deras försämringar som kommer och 
då alltid drabbar oss som sköter oss på 
ett eller annat sätt. Sen till slut blir det 
för mycket för någon av oss och då 
händer det saker som dom ändå inte 
har tänkt sej att just det skulle kunna 
hända. 

Dem flesta av oss vill egentligen inte 
leva det liv vi lever. Vi vill också ha 
ett bra liv där på utsidan. Om vi bara 
fick en bra och meningsfull hjälp tror 
jag att de flesta av oss skulle kunna 

komma tillbaka till ett meningsfullt 
liv. Alla kommer inte att inrätta sig 
i samhällets regler, så är det bara. 
Det kommer alltid att finnas de som 
väljer att stå utanför de lagar och 
förordningar som finns.

Men bara för den sakens skull kan 
inte samhället straffa alla som är 
dömda till fängelse. De flesta av oss 
behöver bara en knuff och lite extra 
stöd så finns det mycket goda chanser 
till att vi kan leva ett hederligt liv 
i framtiden. Att försöka straffa oss 
tillbaka in i samhället kommer aldrig 
någonsin att fungera.

Det har väl ändå visat sig så länge 
som straff funnits som en metod för 
att tillrättavisa någon som har gjort 
något som han eller hon inte får göra. 
Så bygg ett så kallat superfängelse där 

samhället kan förvara dem som inte 
vill komma tillrätta med sina liv, till 
något som är bättre än vad dom har i 
dag. Men låt oss alla andra få en vård 
som är värd namnet kriminalvård. 
Ge oss morötter som vi kan få leva 
upp till. Ställ krav på oss, men då 
måste vi också få något tillbaka om 
vi ställer upp på era krav. Då har vi en 
möjlighet att själva påverka hur vi vill 
ha det i våra liv. 

Jag är rätt så övertygad om att det 
stora flertalet av oss intagna skulle 
sköta oss för att få det lite lättare 
här inne. För i grund och botten är 
de flesta av oss fångar helt vanliga 
hyggliga killar och tjejer som har 
hamnat lite fel i samhället och det går 
att rätta till, bara man får en hjälp och 
en knuff i rätt riktning.

H Boström
KVA-Österåker

Några tankar av en intagen
om kriminalvården 
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ID-mässan 
– idé och 
identitet
ID-mässan hölls för andra gången 
under detta namn 7 – 9 oktober på 
Fryshuset i Stockholm. Fryshuset 
var också en av arrangörerna och 
idégivare till mässan. Det handlar 
mycket om idéer och identiteter något 
som är viktigt för dem som arbetar 
med unga människors villkor och 
förutsättningar i samhället. 

Förutom en mässhall med utställare 
från föreningslivet och liknande 
organisationer, hölls även 24 olika 
seminarier under dagarna. Och två 
angelägna teaterföreställningar av 
Benny Haag  ”Inte mer än fullt tack” 
om människan bästa vän – spriten, var 
en av dessa föreställningar.

KRIS Stockholm fanns även på plats 
med en cell, som besökare kunde 
komma in i den och känna på hur 
det kan vara att tillbringa år i ett litet 
utrymme. KRIS profilerade sig med 
att samtala och dela ut information 
till besökarna. KRIS Stockholms 
evenemangsgrupp genomförde 
profileringen under dessa dagar.  

Nico Karalis från KRIS Stockhom 
delade ut information om 
verksamheten

Fångombudsman 
– en åtgärd för 
intagna 
Debatten om den senaste tidens rymningar har handlat för mycket om 
krav på säkerhet och längre straff för fångarna. Men debatten har inte 
på något vis tagit upp att de flesta intagna sköter sig och bör således få 
möjligheter till social träning. 

Det anser vänsterpartiet som nu vill införa en Fångombudsman som ska ta 
tillvara fångarnas rättigheter på fängelserna. 

Något som de tror skulle kunna minska rymningsrisken. Idag känner sig 
många Interner rättslösa när de får problem på fängelserna. Om de vill 
klaga på något som är fel på fängelset så är de tvungna att göra det till 
personer som de är i beroendeställning av.

 

– Vi måste komma ihåg att även en fånge är en individ med rättigheter. 
Det säger sig själv att det blir svårt om den som ska granskas själv utför 
granskningen, menar Alice Åström (v). 

Den nya ombudsmannen ska bland annat kunna utreda händelser på 
anstalterna och se till att regler och föreskrifter följs. Kriminellas Revansch 
i Samhället välkomnar förslaget, men säger att en ny ombudsman måste 
ges ett stort utrymme och möjlighet att påverka snabbt i olika situationer. 
En märklig aspekt är att det inte inrättats en Fångombudsman tidigare och 
vittnar om svårigheterna de intagna har och har haft få sin röst hörd. 

Källa: TV4 hemsida
Redigering: Michael Thyberg

Foto: Sveriges Riksdag

– En fånge är 
en individ med 
rättigheter, 
säger Alice 
Åström

Foto: Michael Thyberg
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Snart är julen här till glädje, 
men också till sorg för många 
människor. Sitter du i fängelse, 
eller på något annat sätt har det 
svårt att träffa dina anhöriga? På 
Rutger Fuchsgatan på Södermalm 
i Stockholm finns Bryggan sedan 
2002. Det är en ideell förening för 
barn och ungdomar med föräldrar 
som sitter eller har suttit i fängelse. 
Där finns en möjlighet för dig och 
dina barn att träffas och uppleva 
julen tillsammans. Några dagar 
innan jul arrangeras bland annat 
en julfest som tillsammans med 
en rad andra olika aktiviteter gör 
julen till mer än bara julafton. 

Fira jul på Bryggan
Några dagar innan jul varje år är 
det julfest på Bryggan Stockholm. 
Då kan barn och ungdomar fira jul 
tillsammans med sina föräldrar som 

sitter eller har suttit i fängelse, eller 
som på något annat sätt brottas med 
kriminalitet eller missbruk. Det 
obligatoriska julbordet finns på plats, 
dans och lekar kring granen, tomten 

kommer och har med sig paket till alla 
barn. Förutom julfesten har Bryggan 
också en hel del omkringliggande 
aktiviteter kring jul för barn och 
ungdomar. För julen kan ju vara 
mer än bara julafton, en stunds lugn 
och ro, med lek och gemenskap: Klä 
granen, fira Lucia, skridskoåkning, 
Öppet hus eller möjlighet att uppleva 
isdansshowen ”Disney on ice”.  På 
Bryggan står barnen alltid i centrum. 

Stöd och möjligheter för 
fångarnas barn
Ofta är det en svår situation för 
barnen när mamma eller pappa sitter 
inne. På Bryggan Stockholm kan 
man få hjälp, både som förälder och 
som barn. Kalle är sju år och brukar 
vara på Bryggan. Hans pappa sitter i 
fängelse. Kalle längtar efter sin pappa. 
Saknaden av och kärleken till sin 
pappa kompliceras av skuldkänslor 
och frågetecken. Kalle undrar vad det 
är som har hänt och tror att det är hans 
fel att pappa är borta. Många barn får 
aldrig veta vad som har hänt deras 
förälder. Plötsligt är mamma eller 
pappa bara borta. Kanske har polisen 
letat efter eller gripit föräldern när 
barnen har varit hemma. I en sådan 
situation blir barnet oftast väldigt rädd 
och förstår inte vad som händer. När 
barnet inte får reda på varför mamma 
eller pappa hämtas av polisen och 
sitter i fängelse, kan det skapa olust 
och otrygghet. Barn behöver hjälp 
med att förstå vad som händer för att 
kunna hantera och bearbeta förlusten 
av en förälder. 

Vi vet också att många barn utsätts 
för stränga säkerhetsrutiner när 
barnen ska hälsa på i fängelse och 
anstaltsmiljön är knappast anpassad 
för barn. Det finns ett stort behov 
av en trygg mötesplats för barn, 
ungdomar, föräldrar och familj i 
den här situationen. Det är några 

anledningar till varför Bryggan 
Stockholm har startats. Som förälder 
kan man få hjälp och stöd att berätta. 
Genom Bryggans föräldragrupper 
finns det möjlighet att dela med sig 
av sina svårigheter, erfarenheter och 
utveckla sitt föräldraskap. 

På Bryggan arbetar personer med lång 
professionell erfarenhet tillsammans 
med personer med egen erfarenhet 
av kriminalitet eller missbruk. Varje 
tisdag har Bryggan Stockholm Öppet 
Hus. De som kommer kan sitta ner och 
fika. Barnen och föräldrarna erbjuds 
någon form av skapande verksamhet, 
eller om vädret tillåter kanske en 
aktivitet i den närliggande parken. Till 
Öppet Hus kan man komma även om 
man inte för tillfället har vårdnaden 
om sitt barn, och träffa andra föräldrar. 
Tonåringar kan komma själva, för att 
träffa andra i liknande situation och 
delta i ungdomsgrupperna. 

Det är också ett tillfälle för nya 
besökare att bekanta sig med 
verksamheten och träffa personalen. 
Regelbundet anordnar Bryggan 
aktiviteter och utflykter på helger och 
lov. Att få möjlighet att dela med sig 
av sina erfarenheter i grupp, skapar en 
positiv upplevelse av att man inte är 
ensam i sin situation. Det gäller både 
barn, ungdomar och vuxna. 
     

  
  

Bryggan Stockholm 
- För Barnen

Fakta Bryggan:
Bryggan är en ideell förening 
som grundades 1998 i Göteborg. 
Förutom i Stockholm finns Bryggan 
i Göteborg, Varberg, Borås, Malmö, 
Karlstad, Norrköping och i Sundsvall. 
Verksamheten ser olika ut i olika 
kommuner. Ungefär 100 barn har 
kontakt med stockholmsavdelningen 
per år. Bryggan arbetar också 
med kunskapsspridning och 
opinionsarbete. Mer information finns 
på www.Bryggan.a.se, eller ring 
08-442 00 98.

Av: Anna Uhrwing

Foto: Simo Jämsä

http://www.bryggan.a.se
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December
11 Lö  Eriksdalsbadet
13 Må  Delfinen UG
14 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00/Lucia/  
  Pappagrupp och Vernissage
15 On Målarkväll och Mammagrupp
18 Lö  Avslutning UG
20 Må Delfinen UG
21 Ti  Julfest
22 On  Pappagrupp
27 Må  Aktivitet
28 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00
29 Ti  Skridskor

Januari 
3   Må  Clownen Pappa Dee
4   Ti  Öppet Hus 12.00-19.00
7   Fre ”Disney on Ice” från 5 år
10 Må Delfinen UG
11 Ti   Öppet Hus 12.00-19.00
12 On Mammagrupp
15 Lö  Pulkaåkning
17 Må Delfinen UG
18 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00
19 On Mammagrupp
20 To  Bryggan IF
22 Lö  “Tom –Tits”
24 Må  Delfinen UG
25 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00 Pyssel
26 On  Mammagrupps avslutning/  
  Målarkväll
27 To  Bryggan IF

Februari
1  Ti  Öppet Hus 12.00-19.00
2  On  Målarkväll
3  To  Bryggan IF
5  Lö  Öppet Hus 12.00-15.00 Pyssel

7  Må  Delfinen UG Avslutning
8  Ti  Öppet Hus 12.00-19.00 Pyssel   
  och Semlor
9  On  Målarkväll
10 To  Bryggan IF
12 Lö  “Karameller och Karuseller” 3-7 år
15 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00/   
  Pappagrupp 
16 On  Målarkväll
17 To  Bryggan IF
19 Lö  Aquaria vattenmuseum
22 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00 Pyssel/  
  Pappagrupp Info
23 On Målarkväll/Mammagrupp Info
24 To  Bryggan IF
27 Sö  UG Skidresa
28 Må Aktivitet

Mars
1  Ti  Öppet Hus 12.00-19.00
2  On  Aktivitet/Målarkväll
3  To  Bryggan IF
5  Lö  Öppet Hus 12.00-15.00 Pyssel
8  Ti  Öppet Hus 12.00-19.00 Pyssel/  
  Pappagrupp
9  On  Målarkväll/Mammagrupp
10 To  Bryggan IF
12 Lö  Klånk Jonk
15 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00/   
  Pappagrupp 
16 On  Målarkväll/Mammagrupp
17 To  Bryggan IF
19 Lö  Skidresa
22 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00 Våfflor/  
  Pappagrupp 
23 On Målarkväll/Mammagrupp 
29 Ti  Öppet Hus 12.00-19.00
30 On Målarkväll 

Aktivitetskalender 
Bryggan 
Stockholm
11 december, 2004 - 30 mars, 2005.
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www.nbv.se - info@nbv.se

Starta en studiecirkel 
i din förening
Vill du lära dig mer om Internet, teater eller 
förebyggande arbete kring alkohol och narkotika? 
Kanske är det personlig utveckling eller asiatisk 
matlagning som intresserar dig? Är du förälder med 
en blivande tonåring? Inom NBV har vi studiecirklar 
och föreläsningar om det mesta. Adressen till oss 
hittar du i adresslistan eller på www.nbv.se

Här kommer ett axplock från några aktuella 
områden.

Stimulerande 
ordbyten
”Byta ord” är ett enkelt, roligt och flexibelt 
studiematerial. Det stimulerar till samtal och 
diskussioner kring erfarenheter, minnen och 
företeelser i olika länder - inte minst i Sverige.

Genom att ”byta ord” lär vi känna oss själva, varandra 
och våra kulturer. Kunskapen och förståelsen 
för olikheter och likheter ökar, därmed också 
förutsättningen för ett tolerant och mångkulturellt 
samhälle.

 

Bensinen är dyrare än 
någonsin

Sparsam körning 
- om bilar, 
ekonomi, miljö och 
trafiksäkerhet
Bli smartare i trafiken, 
låt bilkörningen bli 
mer ekonomisk - både 
för plånboken och för 
miljön.

Vem du än är, vad du 
än kör och vad du än 
har i tanken så kan du 
genom att förändra ditt 
körsätt spara pengar 
och bidra till mindre 
påverkan på miljön. 

Utbildningen är rolig 
och de flesta blir glatt 
överraskade över hur 
lätt det är att spara 
på såväl bränsle, bil 
och inte minst sig 
själv, genom att det 
förändrade körsättet 
innebär mindre stress.

Sparsam körning ger 
också en översikt 
av den tekniska 
utvecklingen på 
bränslen, bilteknik och 
alternativa sätt att lösa 
sitt bilbehov.
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www.nbv.se - info@nbv.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

Inte väcka monstret
Vad är det för monster som inte ska väckas? Det får du 
veta om du deltar i en studiecirkel på materialet ”inte 
väcka monstret”. En antologi skriven av ungdomar 
på temat alkohol och narkotika, självupplevt eller 
inte. Alla människor tycker något om detta. Till 
varje berättelse finns ett antal diskussionsfrågor - 
vad tycker du?

WISE EYES sprider sig 
inom KRIS
Det Internetbaserade utbildningsmaterialet har 
väckt intresse hos KRIS, bland annat har KRIS 
Stockholm under hösten genomfört en cirkel i Wise 
Eyes för att lära sig mer inför sitt förebyggande 
arbete inom föreningen. Och KRIS Sundsvall 
och KRIS Katrineholm hade deltagare med på en 
utbildningsdag för NBV konsulenter. 
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Uppsökarna – en 
räddning för 
många intagna

I en satsning på 100 mkr från MOB (Mobilisering mot 
narkotika) riktad till kriminalvården, för att användas 
i arbetet med missbruksproblemen, har goda resultat 
uppnåtts. Vägen ut har besökt Kronobergshäktet och 
de som arbetar som uppsökare i narkomanvårdsteamet 
samt en av killarna som deltagit i verksamheten. 
Satsningen pekar mot ett lyckat projekt.

MOB - satsning
När regeringen beslöt att tillsätta en ny myndighet  med 
syftet att motverka det ökande användandet av droger, 
gjorde man en bra satsning. Ett projekt inom kriminalvården 
med bland annat uppsökare i ett narkomanvårdsteam, 
fick 100 miljoner. Projektet har pågått ett par år och 
visar på att just detta var något som gagnar intagna med 
missbrukproblematik.

Stor andel intagna är missbrukare
Enligt kriminalvårdens undersökning om drogsituationen 
(KROD-Rapporten) var andelen missbrukare av de 
intagna 62 % år 2002. Det var en av anledningarna 
till satsningen från MOB. Man beslöt att satsa på en 
uppsökande verksamhet för att få kontakt med nyhäktade. 
Denna grupp är också mer motiverade på grund av sin 
uppkomna situation.  

Uppsökare i narkomanvårdsteamet
På Kronobergshäktet i Stockholm arbetar tre kvinnor 
med uppsökande verksamhet. De är inga vanliga vårdare 
utan anställda för att guida dem som har en önskan om 
att bli drogfria. Satsningen sker på häkten runt om i 
landet eftersom det är bästa stället att inleda samtal om 
drogbehandling. 

I Stockholmsregionen är det sammantaget åtta uppsökare 
som arbetar med att söka upp och motivera. Ett allmänt 
omdöme från intagna är att det mycket positivt och känns 
bra att någon bryr sig om deras situation. 
– Häktet är ett bra ställe att fånga upp människor 
som vill lägga av, säger Carina Bång, uppsökare i 
narkomanvårdsteamet. Att bli häktad är en situation som 
leder till efertanke och ofta ett nödvändigt stopp i ett 
destruktivt ekorrhjul. 

Mött nästan 3 000 intagna
Sedan projektet inleddes i september 2002 har teamet mött 
över 2 800 intagna bara på häktena Kronoberg, Österåker 
och Huddinge. Av dessa är det närmare 70 % som tackat 
ja till någon form av samtal eller vidare planering.  
Samtalen är av guidande karaktär när det gäller olika 
behandlingsformer, men även att stärka det lilla hopp som 
finns hos de flesta. Många, om inte alla vill verkligen lägg 
av med drogerna och drömmer om att leva ett annat sorts 
liv, menar teamet. De vet bara inte hur man gör. 

Verksamheten
Själva verksamheten är indelad i flera moment. Det är 
bland annat vanlig gruppverksamhet där man i grupp 
gemensamt delar med sig av egna erfarenheter. 
– Det finns en nytta med att höra om andras situationer, 
säger Jenny Lindström, uppsökare och frivårdsinspektör. 
Dessa grupper hålls ibland varje vecka på olika 
avdelningar.

Man arbetar även med ett material som heter BSF 
(Beteende-Samtal-Förändring). Man svarar på frågor i 
häftet och diskuterar konsekvenser av sitt handlande. Man 
försöker hitta nya alternativ och möjligheter för att nå de 
mål man vill.

Uppsökarna på Kronoberghäktet består av tre positiva 
kvinnor med siktet inställt på att ge stöd. Från vänster ser vi 
Carina Bång, Pia Torun Jansson och Jenny Lindström

Foto: Michael Thyberg

– Häktet är ett bra 
stället att fånga upp 
de som vill lägga av, 
säger Carina Bång.

Av: Michael Thyberg
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Kontraktsvård 
– ett bra instrument
Att få så kallad kontraktsvård är en 
bra möjlighet att komma till rätta med 
sitt missbruksproblem.
– Tyvärr så är informationen om denna 
möjlighet bristfällig i både domstolar 
och hos advokater. Ett större nyttjande 
av denna möjlighet skulle kunna 
frigöra dyrbara fängelseplatser 
samt till och med minska antalet 
missbrukare, säger Carina Bång. 

Lacy - heroinist vid 13 år
Vägen ut fick träffa en av de intagna 
som tagit hjälp av teamet, Lacy, en 
kille som varit heroinmissbrukare 
sedan 13 års ålder. Lacy är idag 24 
år och häktad. Han har genomgått 
behandling tidigare utan positiv 
resultat. 

– Mitt möte med uppsökarna fick 
mig att börja tänka positivt, att se 
mig själv som en resurs och inte som 
en belastning var något nytt. Jag har 
lärt mig att se andra lösningar och 
alternativ nu istället som förr att bara 
ge upp och stoppa huvudet i sanden, 
säger Lacy.

När jag samtalar med Lacy om hans 
situation och vad uppsökarna betytt 
för honom förstår jag att detta är 
något som fungerar och som bör 
fortsätta efter projektets avslutande. 
Frågan är om staten avser att stödja 
denna verksamhet i framtiden, om? Ja 
då finns det hopp för våra bröder och 
systrar som fastnat i missbruk.

Foto: M
ichael Thyberg

– Uppsökarna 
kan bli ditt livs 
räddning, säger 
Lacy  

Allmänt om kontraktsvård
Kontraktsvård är ett alternativ 
till fängelsestraff. Du kan söka 
kontraktsvård om du:

•  har missbruksrelaterad    
brottslighet

•  är i behov av vård på grund av 
missbruksproblematik

•  är villig att skriva under ett kontrakt 
och ingå i behandling enligt upprättad 
behandlingsplan

•  att det förväntade straffvärdet för det 
brott du är misstänkt för ej överstiger 2 år

Frivården har ansvaret för kontrakts-
vårdsutredningen. Domstolen kan för-
ordna frivården att göra en utredning. 
Har du ej kontakt med socialtjänsten 
bör en sådan kontakt inledas i ett 
tidigt skede. Detta för att det krävs 
en ansvarsförbindelse om betalnings-
ansvar från socialtjänsten. På häktet 
Kronoberg finns uppsökare från soci-
altjänsten som kan hjälpa till att knyta 
kontakter med socialtjänsten.

Alt: 1 Du har ingen kontakt med 
frivården

• Om du inte har någon 
handläggare på frivården, gör så här: 
Ring din advokat och be honom 
faxa en begäran om utredning till 
tingsrätten. Tingsrätten begär då en 
utredning av frivården. När begäran 
kommit till frivården kommer de att 
ta kontakt med dig här på häktet.

Alt: 2 Du har en handläggare på 
frivården

   • Om du redan har en handläggare      
på frivården, kontakta honom/henne 
och uttryck dina önskemål om 
kontraktsvård.

Alt: 3 Överklaga till hovrätten

   • Om frivården inte hinner göra 
en kontraktsvårdsutredning inför 
Tingsrätten så har du möjlighet att 
överklaga till Hovrätten och där istället 
söka kontraktsvård. Ring din advokat 
och be honom faxa en begäran om 
utredning till Hovrätten.

 Möjlighet till studiebesök

 Under en kontraktsvårdsutredning har 
du möjlighet att åka på studiebesök 
till aktuellt behandlingshem, under 
förutsättning att det är möjligt från 
häktets sida att ordna transport. Du 
kan också ta emot informationsbesök 
från behandlingshemmet här på 
häktet.

 Inför Tingsrätten kan din advokat 
framföra att frivården ska göra en 
personutredning, då kommer frivården 
att kontakta dig. Det är då viktigt att 
du redan i personutredningen uttrycker 
ditt intresse för behandling och berättar 
om ditt narkotikaproblem.

 

 Om du vill läsa mer om kontraktsvård 
så kan du fråga efter föreskrifter och 
allmänna råd om kontraktsvård: 
KVVFS 2004:8.
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Ett ord på 
vägen
Av: Kent Käcke

Vid ett samtal med Lars Åke 
Lundberg, tidigare präst på 
Österåkers kriminalvårdsanstalt, 
berättade han hur ord kan komma till 
en. Under tiden med sina präststudier 
arbetade han som servitör på ett 
pilsner pang i Uppsala. En kväll satt 
en av stammisarna vid ett bord och 
var berusad. Lars Åke fick order av 
chefen att stoppa krediten och inte 
servera något mer. Trots protester, 
stod Lars Åke på sig. Så småning 
om lomade vår vän i väg. När bordet 
städades av fans en lapp kvar med 
följande vers:
Sök kamrat vid vägen
Sök långt bortom stjärnornas 
glans
Men minns att det mål du söker
Finns inom dig själv någonstans

Vi du följa med in 
på anstalt?

Kvinnliga anstaltsgruppen hos KRIS 
Stockholm efterlyser frivillig hjälp 
av kvinnliga KRIS medlemmar. Vi 
behöver hjälp i vår besöksverksamhet 
på häktet och anstalten Färingsö 
och med att skapa aktiviteter och 
sponsorer till häkte/anstalt.

Om du är intresserad av att följa med 
på våra besök, ska du givetvis vara 
drogfri och ha varit frigiven i minst 
ett år. Du skall även vara stabil och 
pålitlig.

Kontakta kvinnliga anstaltsgruppen 
på KRIS telefon: 
08-615 19 20 
eller 
E-post: lena.gudding@kris.a.se 

Kick-off med 
Unga-KRIS 
Stockholm
Av: Fathi Salih       

En Kick-Off med Unga-KRIS 
Stockholm i början på november var 
inte en succé direkt, men utvecklingen 
av Unga-KRIS går trots allt framåt. 
Vilda diskussioner om förväntningar 
hos Unga-KRIS Stockholm att man 
skall förbättra kommunikationen. 
Man avser att satsa kraft på att 
skapa nätverk för ungdomarna i 
Stockholmsregionen, allt för att 
motverka den ökande kriminaliteten 
bland länets unga.

Styrelsen arbetar för att sträva mot 
gemensamma mål och att finna nya 
vägar i arbetet med unga i riskzonen.

Så här kontaktar du 
Unga-KRIS:

Richard Zamani på mobil 
0736-88 99 79

E-post: 
richard.zamani@kris.a.se

Säkerhetsfängelse
Vägen ut kommer att i nästa nummer (1, 2005) titta närmare på hur 
säkerhetsanstalten som planeras att bygga kommer att se ut. Justitieminister 
Thomas Bodström dementerar att han skulle uttryck sig om att bygga ett 
”superfängelse” han har bara sagt säkerhetsanstalt.  Redaktionen.

mailto:lena.gudding@kris.a.se
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Uri Galler
Samhällets olycksfågel nr 1

Historier hämtade 
ur det kriminella 
livet hos medlem-
mar i KRIS



30 | Vägen ut Vägen ut | 31

Nästa nummer kommer 
omkring 10 mars, 2005

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 avslut-
ning på 2004. Vi återkommer igen i mars 
nästa år med ett nytt nummer av Vägen Ut.

Samverkanspartner till RIKSKRIS

Ny redaktör och 
medarbetare till 
Vägen ut sökes
Redaktionen söker en ny redaktör samt andra 
som är intresserade av att 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
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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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