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KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället är en ideell 
förening där före detta kriminella och missbrukare 
hjälper varandra tillbaka in i samhället. KRIS 
startade 1997 och idag finns föreningen på 26 orter 
i Sverige, dessutom i Danmark och på tio orter i 
Finland.
KRIS finns också i Vitryssland, Ukraina och i 
Ryssland.
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Prenumeration/medlemskap i Kriminellas 
Revansch I Samhället (KRIS).
Ordinarie medlemskap i KRIS 100 kr per år. 
Stödmedlem 200 kr per år.
I medlemskapet ingår en prenumeration på 
Vägen Ut.
Naturligtvis kan Ni också enbart prenumerera på 
Vägen Ut för 180 kr per år.
Tag kontakt med KRIS i den ort  
du bor. Kontaktlista i tidningen.  
Eller ring/mejla
Till redaktionen vagenut@kris.a.se
RiksKRIS 08 643 30 19
Bruce Clarke 073 688 84 31
Ronny Nordstrand 073 688 19 55
PG: 199 95 41-4

Om prenumerant eller medlem av någon anled-
ning inte får sin tidning, hör genast av Er till 
medlemsregistret eller redaktionen. Då har vi en 
chans att reda ut varför. 
Om Ni byter adress måste detta meddelas med- 
lemsregistret.

Hur kan man starta en ny lokal KRISförening, hör av Er till 
KRIS Nationell Samordning!
Redan etablerade föreningar. Har Ni någon sorts problem 
eller vill Ni dela med Er av erfarenheter som kan hjälpa an-
dra föreningar, hör av Er till KRIS Nationell Samordning!
Till Er fångar på ”kåkarna”.
Vill Ni diskutera- framtid och problemlösningar. Vill Ni att 
KRIS ska komma och hålla informationsträffar för grupper 
av fångar. Hör av Er till KRIS Nationell Samordning.
nationell.samordnare@kris.a.se
mobil 070 461 22 47
vagenut@kris.a.se
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Redaktionens rader
Lägg märke till tidningens omslag, bilden 
är fotad av Vägen Ut:s praoelev Tom 
Kristensen. Den ska symbolisera den 
längtan jag hade till min hemmiljö när jag 
satt i fängelse. Den ska också symbolisera 
den kraft som drogen har; att när man är 
fri så har man inte tid att njuta av det man 
längtar efter när man sitter inne. 
   Nu symboliserar den, att jag njuter varje 
ny dag av min frihet.

Reklambyrå 26 och Demoskop

I detta nr 1, 2008 av Vägen Ut, belyser vi 
den oerhörda kraft som finns inbyggd i 
KRIS. De starka sponsorer KRIS har som år 
efter år i det tysta stöttar och stödjer KRIS. 
   Vägen Ut visar, i två reportage, två 
starka exempel på sponsorer. Det ena är i 
reportaget om IoU som är en stor satsning 
på kommande arbetstillfällen för KRISare 
och ungdomar från Unga KRIS. 
   IoU, men också KRIS, har stöttats från 
allra första början av Robert Lindqvist och 
Reklambyrå 26. Vi tackar Robert för allt 
stöd han givit KRIS genom åren.
   Det andra är Demoskops opinionsunder- 
sökning som presenterar åsikter och 
fördomar som finns om före detta 
kriminella. Genom att ta del av denna 
undersökning får vi KRISare möjligheter 
att kunna bemöta dessa fördomar och då 
också ett unikt verktyg att kunna informera 
allmänheten och att kunna föra debatten 
vidare i ämnen som rör KRIS. 
   För den suveräna hjälp KRIS fått genom 
åren vill vi också tacka entreprenören 
Peje Emilsson, KREAB och Demoskop.

Levande organisation

KRIS är verkligen en organisation som lever. 
Över hela Sverige pågår det nyskapande 
projekt som initierats av KRISmedlemmar. 
Projekt som växt sig så stora att andra 
organisationer har fått ta över och där KRIS 
verkar i periferin.
   Jag tänker bland annat på Visionsrum- 
met. Jag tänker på KRISungdomarna som 
startat Unga KRIS. 
   Men jag tänker också på flera KRISare 
som gått den långa vägen genom KRIS 
och som nu är beredda att ta klivet ut i det 
civila samhället. Detta är den egentliga 
anledningen till att KRIS finns.  
   KRIS tar emot människor som har en 
seriös önskan att förändra sina liv. Här hos 
KRIS får dessa människor möjlighet att i 
lugn och ro kunna forma sina liv och skapa 
sin egen framtid. När de sedan är redo kliver 
de ut i samhället och tar tag i sin skapelse.
   Alla Ni som har tagit- ska ta- och som 
planerar för detta steg ut i samhället är bara 
att gratulera. Ni legitimerar hela idéen med 
KRIS som organisation. 

KRIS Stockholm IF

Fotboll, denna fantastiska lagsport. Nu har 
KRIS Stockholm IF tagit klivet upp i Div 
5. Vägen Ut presenterar laget på omslagets 
insida i detta nummer och har dessutom en 
liten notis om lagets framgångar i Stockholm 
Cup. Alla som har möjligheter välkomnas att 
heja fram laget till nya fortsatta framgångar 
under säsongen.
Bruce Clarke
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   Hej jag heter Yvonne och är 52 år, född och uppvuxen 
i centrala Göteborg. Vid 12-års ålder flyttade vi, mina 
föräldrar och en sex år yngre syster, till Västra Frölunda ett 
ytterområde under uppväxt i slutet av 60-talet.

   Där blev det snabbt ett annat klimat. Började skolka och 
smita undan men gick ändå ur 9:an med hyfsade betyg. 
Fick jobb direkt efter skolan men de blev aldrig långvariga 
eftersom jag hade börjat med droger - alkohol och hasch.

   När jag var 18 år kom amfetaminet in i mitt liv. Som ett 
brev på posten blev jag kriminell, detta för att kunna få mer 
och mer och mer amfetamin. Det blev anhållningar och 
häktningar, gång på gång, men av någon anledning blev 
straffet alltid övervakning. Och, jag fick hela tiden behålla 
körkortet så jag kunde ”frakta grejer lagligt” - snacka om 
förnekelse.

   Till slut så blev det som för de flesta, fängelse, indraget 
körkort, av med hemmet, i mitt fall blev det så att huset jag 
hyrde brann ner till grunden. Allt jag ägde, bland annat en 
massa pund, men framför allt min lilla katt en svart liten 
honkatt brann inne. Då hade jag nått min personliga botten. 

   Jag fick hjälp att komma till behandlingshemmet Iris där 
jag var i tre månader, sedan fick jag en träningslägenhet 
i Göteborg. För att hålla mig drogfri och för att ha nåt att 
göra på dagarna gick jag på 180 NA-möten på 180 dagar, 
där träffade jag en kille som berättade att han var på KRIS 
och hade fullt upp med att sköta kaféverksamheten och att 
JAG var välkommen dit . På den vägen är det, har nu varit 
på föreningen över två år.        

   Är tillförordnad kassör på  KRIS Göteborg, är också 
med ute och föreläser om mitt liv i skolor och för olika 
myndighetspersoner bl.a Kriminalvården.

   Utan KRIS och naturligtvis inte utan min familj, hade jag 
inte varit där jag är idag. 

   Det jobb jag kan utföra genom KRIS, är att kunna 
använda mitt förflutna till nåt som kanske kan påverka och 
kanske få med en enda människa på detta tåg … då har 
ingenting varit förgäves. 

Yvonne Kjellman
  

KRISprofilen
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Kram �ll Er alla från Yvonne
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IOU – Design for Charity, presenterar sin första möbel-
kollektion på Trädgårdsmässan. Serien är en tidlös svensk 
kollektion och innefattar allt från trädgårdsbord och stolar till 
spaljé och trall. Vinsten går till att stödja organisationer som 
arbetar för att minska kriminalitet och droger samt till att 
hjälpa människor i utanförskap tillbaka till samhället.   

Why so I owe you?
IOU är en stiftelse som utvecklar, producerar och säljer miljövänligt 
tillverkade trädgårdsmöbler och trädgårdsprodukter designade av 
erkända svenska formgivare. Produktutveckling, produktion, distri-
bution, ekonomi, administration, marknadsföring och försäljning sker 
i form av ett utbildningsprogram i syfte att hjälpa människor i utan-
förskap tillbaka till samhället. Vinsten går oavkortat till organisationer 
som arbetar för att hjälpa människor i utanförskap och för att minska 
mänskligt lidande. 

Klassiska trädgårdsmöbler med en personlig tvist
IOU:s första kollektion är en serie trädgårdsmöbler designade av 
svenska formgivarduon TAF. Möblerna är tillverkade i kvalitetsträslag-
et lärk som är mycket lättskött och står emot väder och vind även 
utan ytbehandling. Ett miljövänligt alternativ som håller i generationer.

Möblerna utstrålar en tidlös svensk möbeldesign. Samtidigt ger olika 
bredder på möblernas brädor en personlig tvist till kollektionen. 
 
Designers for Charity
IOU:s första kollektion är framtagen av Gabriella Gustafson och 
Mattias Ståhlbom som driver TAF Arkitektkontor. Deras design 
präglas av enkelhet med speciella detaljer och oväntade lösningar. 
De har under åren tagit fram en rad produkter, möbler och utställ-
ningsarkitektur.

Miljö- och kvalitetskrav
IOU:s möbler är skapade för att hålla en hel livstid och sedan gå i arv 
till nästa generation, vilket kräver möbler av en mycket hög kvalitet. 
Vi har ett miljömedvetet tänkande i hela produktionsprocessen – allt 
från val av material till sågning, transporter, tillverkning och emballage. 

För ytterligare information 

Hemsida: www.ioudesign.com
Peter Söderlund (KRIS): 070-4612247
Robert Lindqvist (IOU): 070-7483801
Taf Arkitektkontor: 08-6124900

Ny kollektion av trädgårdsmöbler 
ska hjälpa kriminella tillbaka till samhället

SITTBÄNK  394x1000x430mm  

KI STA  500x800x460mm  

STOL 420x500x753mm  PALL 420x394x430mm  

BOR D 1.700x800x730mm   
 2 .200x800x730mm

S PR I NTAR



sökande efter en lämplig nisch,
enades projektgruppen om att 
satsa på bland annat  exklusiva 
trädgårdsmöbler och övriga träd-
gårdsartiklar.

IoU
– Det som var besvärligast var 
att enas om ett namn för projek-
tet, menar Peter Söderlund KRIS 
representant i projektgruppen. 
– Det tog lång tid innan vi kom 

Från ide till möbel 
Det hela startade med en idé för 
ett antal år sedan.
   KRIS är en organisation som, 
till stora delar, är beroende av 
bistånd från olika biståndsgivare. 
För att delvis kunna komma ifrån 
bidragsberoendet började man 
söka efter en modell för en form 
av ett socialt företagande. 
   Efter en tid av diskussioner och 
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Foto: B Clarke

Robert Lindqvist Reklambyrå 26,  Mattias Ståhlbom och Gabriella Gustafson TAFarkitektkontor, Sven Norman Samhall och Peter Söderlund KRIS.

Release efter en tids projekterande av IoU
Jag är skyldig Dig, IoU Design for Charity - ett socialt företagande där vi 
KRISare tar vårt ansvar att ta ytterligare ett kliv tillbaka in i samhället.
   Ett stort Grattis till oss, nu när vi har fått detta suveräna IoUverktyg att 
hantera i vårt arbete för detta steg. 
   Ett lika stort Grattis till alla som varit inblandade för att föra fram IoU:s 
trädgårdsmöbelgrupp till den succe´ som den blivit. Fler produkter är under 
utformning/design.
   Och sist men inte minst, ett stort Grattis också till alla Er trädgårdsälskare 
som kommer att kunna placera ut denna svenskdesignade högkvalitativa 
trädgårdsmöbelgrupp i Era trädgårdar nu i vår.
   Hela IoU kedjan från produktion till leverans kommer, till stora delar, att 
skötas av före detta kriminella.
   Vinsten av IoU kommer att gå tillbaka till KRISorganisationen för att där 
arbeta för att kunna hjälpa fler kriminella som vill förändra sina liv och bli 
hederliga och drogfria.

Releasen av trädgårdsmöbelgrup-
pen skedde i KRIS Stockholm 
lokaler i februari. Nu kommer 
uppföljningen på den stora träd-
gårdsmässan i Älvsjö i Stockholm, 
den 10 - 13 april.
   IoUprojektet kommer att inne-
bära att före detta kriminella 
vuxna och ungdomar ska erbjudas 
utbildning och arbete i hela kedjan 
vid produktion, lansering och 
försäljning av produkterna.
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fram till IoU, som ska symbolisera 
att vi KRISare är redo att delta i att 
bygga samhället. Samtidigt som 
samhället kan ta emot oss genom 
att köpa IoU:s Design for Charity 
produkter, fortsätter han.

Djupt imponerad
Vid releasen deltog bland annat 
justitieminister Beatrice Ask, som 
på stående fot ville beställa en 
möbelgrupp för balkongen
– Jag är imponerad av det enorma 
arbete som KRIS, tillsammans 
med de viktiga sponsorer som är 
inblandad i IoUprojektet, har lagt 
ner för att få till ett så bra socialt 
företagande där ni lyckas få ut 
människor i arbetslivet, menar 
Beatrice Ask. 
   I en frågestund i Riksdagen, den 
13:e mars i år, berömde hon dess-
utom KRIS för sitt engagemang 
för att få ut både vuxna- och unga 
före detta kriminella i arbetslivet.
   ”Med det paket för arbetslinjen 

IoU. Men naturligtvis tillsammans 
med vuxna KRISare och de pro-
fessionella krafterna från bland an-
nat IoU projektledningen som inte 
har en kriminell bakgrund, men 
som stödjer och stöttar KRIS.

KRIS har i IoUprojektet knutit 
till sig flera starka ideella samar-
betspartners som med sin kunskap 
om affärsvärlden och sitt stora 
kontaktnät i det officiella samhäl-
let gjort projektet möjligt.

Starka ideella krafter
   IoUprojektet stöds av svenska 
Rotary. Rotary är en sammanslut-
ning av manliga och kvinnliga le-
dare inom näringsliv, organisation-
er  och samhälle som finns i 200 
länder och har drygt 1,2 miljoner 
medlemmar. I Sverige finns cirka 
30 000 Rotary-medlemmar.
   En av dessa är Ingvar Matts-
son som är Rotary:s representant 
i IoU:s styrelse. Han har en lång 
erfarenhet av affärsvärlden och 

som vi har lagt fram när det gäller 
att få fler tidigare dömda i arbete 
finns en möjlighet att jobba med 
kompletterande aktörer. Där håller 
vuxna KRIS på att starta mycket 
verksamhet som är inriktad på de 
här ungdomarna. Där kan Unga 
KRIS hjälpa till att få in fler i 
arbete...”
   ” ... Sakta men säkert, skulle jag 
vilja säga, har Unga KRIS etable-
rat ett gott rykte på olika håll. Jag 
ser fram emot att man kommer att 
jobba ännu mer med och närmare 
olika myndigheter framöver, inte 
minst när det gäller att få de här 
väldigt unga lagförda att gå in i 
arbete och annat”.
   Och det är exakt detta som IoU-
projektet syftar till. 

KRIS och Unga KRIS
Projektledningen har hela tiden 
arbetat efter målet att det är ung-
domar från Unga KRIS som ska 
vara de drivande i hela kedjan av 

Vid IoUreleasen ställdes trädgårdsmöbelgruppen också ut vid entren till den stora Internationella möbelmässan i Älvsjö i Stockholm i februari.
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väldigt mycket, fortsätter Ingvar 
Mattsson.
–  IoU kommer ju till stora delar 
att skötas av tidigare kriminella 
och det är till stora delar ungdo-
marna från Unga KRIS som kom-
mer att arbeta aktivt i alla leden 
i företagandet, detta är det allra 
största i IoU projektet tycker jag, 
avslutar Ingvar Mattsson.

IoU är stort
Som så många andra lyckade pro-
jekt inom KRIS började IoU som
en vision. 
   KRIS Nationelle samordnare 
Peter Söderlund och Robert 
Lindqvist - Reklambyrå 26 - satt 
och “bollade” idéer med varandra 
över en lunch på Kungsholmen.
Ämnet för “bollandet” var hur 
KRIS ska komma ur sitt bidrags-
beroende och ett socialt företa-
gande skulle kunna vara en väg 
att delvis kunna gå runt för egen 
maskin.

in i samhället, säger Ingvar Matts-
son.
   – Syftet, med IoU Design for 
Charity, som är att slussa före 
detta kriminella och drogfria ut 
i arbetslivet och att vinsterna av 
företagandet ska plöjas ner tillbaka 
i KRISverksamheter, tilltalar mig 

Det nuvarande sortimentet av den exklusiva trädgårdsmöbelgruppen, som väckte stor internationell uppmärksamhet vid möbelmässan.

Ingvar Mattsson, Rotarys representant i IoU projektet Foto: B Clarke

coaching av företagsgrupper.
   – Det är exakt denna typ av 
verksamheter som Rotary över 
hela världen är intresserad av att 
gå in och stötta. Här handlar det 
om att i ett socialt företagande 
hjälpa tidigare kriminella/miss-
brukare att kunna komma tillbaka 
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Foto: B ClarkeJustitieminister Beatrice Ask var mycket intresserad av IoU:s trädgårdsmöbler
för exkriminella. 
   Detta ger minskad brottslighet 
och mänskligt lidande. 
   I slutänden ger det som resultat, 
ett Gott samvete och Vackrare 
Trädgårdar

I Owe You
IoU Design for Charity är 
en stiftelse som utvecklar, 
producerar och säljer miljövänligt 
tillverkade trädgårdsmöbler och 
trädgårdsprodukter.        
   Produktutveckling, produktion, 
distribution, ekonomi, 
administration, marknadsföring 
och försäljning sker i form av ett 
utbildningsprogram i syfte att 
hjälpa människor i utanförskap 
tillbaka till samhället. 
   Vinsten går oavkortat till orga- 
nisationer som arbetar för att 
hjälpa människor i utanförskap 
och för att minska mänskligt 
lidande.
   Alla våra läsare hälsas välkomna 
till Trädgårdsmässan i Älvsjö den 
10 - 13 april, där möblerna ställs 
ut.

Bruce Clarke

För ytterligare information, gå in på 

www.ioudesign.com

   Nästa steg är att tillsam-
mans med Samhall som vi får 
maskinparken av, komunerna i 
Jämtland, arbetsförmedlingen, 
länsarbetsnämnden, socialen 
och Kriminalvården, ska få till 
utbildnings- och arbetsplatser för 
kriminella som vill bli hederliga.
   –Vi räknar med att ha en full 
produktion igång under hösten 
inför vårsäsongen 2009. Men full 
fart på försäljningen har vi redan 
nu, avslutar Peter Söderlund.

Ekvationen
Du, plus ryskt lärkträd, plus 
svensk design, plus  miljövänlig 
produktion, plus lärlingsprogram 

   Från den idén till dagens fär-
diga delmål, att ha en exklusiv 
trädgårdsmöbelgrupp klar för 
försäljning, har en hel del hänt.
   – Vi har jobbat intensivt med 
IoU under en längre tid och det 
är väldigt många kontakter som 
har behövt tagits och en hel del 
människor som är inblandade, 
säger Peter Söderlund.
   Peter Söderlund är ödmjuk 
när han berättar om alla seriösa, 
ideella krafter som har tagit del 
av- och som verkar för att IoU 
blivit framgångsrikt. 
   Han vill inte framhålla någon 
särskild person, utan menar att 
alla är lika viktiga.

Foto: B ClarkeFöre detta kriminella kommer att få arbeten inom IoU projektet
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Hur startade KRIS och varför? De 
fyra deviserna. Demokrati - hur 
fungerar KRIS - val och organisation. 
Att representera KRIS. Framtiden 
och möjligheter i KRIS samt olika 
Verksamhetsområden.   
   Studiematerialet har tagits fram av 
KRISarna Göran Karlsson, Jana Grön 
och Thomas Olsson i sammarbete med 
Ali Reunanen och Micke Lundh från 
NBV.

Bruce Clarke/Göran Karlsson

    Dels också att när den nya KRISaren 
ska representera KRIS ska han/hon 
kunna känna sig trygg och säker i sin 
presentation av KRIS. 
   Dessutom är syftet också att vi 
KRISare ska kunna känna en trygghet 
med och hos varandra, på KRIS före- 
ningen.
     – Vår förhoppning är att 
studiematerialet också ska kunna 
användas på övriga KRISföreningar 
i landet, säger Göran Karlsson KRIS 
Visionsrumskoordinator.
    Materialet innehåller bland annat; 

Det är oerhört viktigt att
de nya medlemmar som 
kommer till KRIS snabbt 
får information om vad 
KRIS är för något, vilka 
mål föreningen har, vad 
föreningen kan erbjuda de 
nya och vad KRIS kräver av 
sina medlemmar.
 Cirkeln har flera syften. Dels att 

deltagarna ska få så mycket kunskap 
om KRIS som möjligt så att  de snabbt 
ska kunna komma in i KRIS olika 
verksamhetsområden.

”Det gäller att passa på att informera sig om de 
olika viktiga verksamheterna som finns i Stock-
holm under tiden man är i opposition, därefter blir 
det svårt att hinna med allt man skulle vilja göra”, 
menade Carin Jämtin när hon besökte KRIS Stock-
holms lokaler för att informera sig om Unga KRIS 
verksamhet.
    Carin Jämtin var mycket engagerad och nyfiken, hon 
ställde mängder av de rätta  frågorna  och blev verkligt 
imponerad av Unga KRIS snabba utveckling och det 
viktiga arbete ungdomsorganisationen uträttar.
   – Vad som är intressant är också att hitta former för 
hur ungdomarna ska kunna gå vidare ut i samhället, 
efter stödåtgärderna de fått av Unga KRIS, när de har 
den typen av CV som de har, menar Carin Jämtin.

Bruce Clarke

Stockholms oppositionsborgar-
råd, Carin Jämtin (s), informe-
rade sig om Unga KRIS

Foto: B ClarkeIntresserad och engagerad politiker

KRISkunskap! Ny studiecirkel framtagen
Foto: B ClarkeLäraktiga, intresserade och  högt motiverade deltagare vid NBV:s studiecirkel



KRIS VIKTIGASTE
UPPGIFT

KRIS anser det viktigt att kunna informera Kriminella att de  
har rätt att friges med möjlighet att få Revansch I Samhället.
Denna information sker främst genom att KRIS besöker anstalt-
er och häkten och genom Vägen Ut.
KRIS erbjuder alla kriminella och/eller drogmissbrukare som 
vill sluta och har tröttnat på att leva kriminellt, en ”frizon” un-
der den första tiden efter muck. 
Hittills har vi lyckats knyta till oss 4 395 medlemmar i Sverige, 
men är inte nöjda med det.
Vägen Ut distribueras idag till samtliga fängelser och häkten i 
Sverige. Vi informerar om att KRIS finns och att vi tillsammans 
kan jobba för att just Du också kan sluta upp i våra led. 
Just Du är en stark kraft att räkna med i KRIS gemenskap.
Här nedan följer den manual som Du – ”som tröttnat på skiten” 
– kan följa om Du vill arbeta för att tillsammans med KRIS hjäl-
pa Dig själv, och senare andra som är i samma situation som 
Du nu befinner Dig i.

Du kan vara ung eller gammal, man eller kvinna, av svenk  eller 
utländsk härkomst.

1.Ta kontakt med Din lokala KRISförening, när som helst un-
der verkställigheten. Men helst innan Du friges, KRIS vill gärna 
kunna få möjlighet att besöka Dig vid några tillfällen.Detta för 
att hinna lära känna Dig och för att kunna hjälpa just Dig att 
planera inför Din frigivning.

2. Du kan så småningom bli medlem, i medlemskapet ingår 
tillgång till den ”frizon” som varje lokal KRISförening erbjuder. 
Där kan du vara dig själv utan att behöva springa omkring på 
stan och ”hålla färgen”. Dessutom ingår det en prenumeration 
av VÄGEN UT plus diverse andra förmåner beroende på vilken 
lokal KRISförening Du tillhör.

3. När kontakten har etablerats och vi tillsammans har hit-
tat en plan för att just Du ska få en rejäl chans till ett liv utan 
kriminalitet och droger – då kommer vi och hämtar dig när Du 
”muckar”. Vi ser till att Din frigivning blir en fest. 

4. Du blir välkomnad i vår gemenskap och vi gör tillsammans 
det arbete som krävs för att vi alla tillsammans ska lyckas få 
ett hyfsat liv där hederlighet, drogfrihet, kamratskap och soli-
daritet är de tongivande bitarna för att lyckas i vår Revansch I 
Samhället.

5. KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa till med sysselsättning 
samt boende och hjälpa till att styra upp myndighets- och so-
ciala kontakter. 

KRIS finns på 26 orter i Sverige. Föreningen finns också i Dan-
mark, Finland, Vitryssland, Ryssland och Ukraina.
Det enda kravet vi har på Dig, är att du ställer upp på KRIS fyra 
deviser: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.
Adressregistret med telefonnummer hittar du här bredvid.

KONTAKTER

KRIS Malmö         
Bragegatan 6 B
214 30 MALMÖ
040 92 71 00
malmo@kris.a.se
 
KRIS Norrköping
Östra Promenaden 16   
602 27 NORRKÖPING
011 13 72 43
norrkoping@kris.a.se
 
KRIS Finspång
Kalkugnsvägen 8
612 30 FINSPÅNG
073 688 19 45
finspång@kris.a.se
 
KRIS Nyköping/Oxelösund     
Periodgången 8
611 33 NYKÖPING
0155 21 48 44
nykoping@kris.a.se
 
KRIS Stockholm
Tjärhovsgatan 34            
116 21 STOCKHOLM
08 615 19 20
sstockholm@kris.a.se
 
KRIS Sollentuna
Malmvägen 10 B  
191 61 SOLLENTUNA
08 35 16 41
sollentuna@kris.a.se
 
KRIS Sundsvall
Västra Vägen 9  
852 34 SUNDSVALL
060 15 12 11
sundsvall@kris.a.se

KRIS Söderhamn
Stenbacksvägen 5      
826 34 SÖDERHAMN
0270 702 13
soderhamn@kris.a.se
 
KRIS Umeå
Slöjdgatan 8  
903 25 UMEÅ
090 71 35 30
umea@kris.a.se
 
KRIS Uppsala
Post adr. St: Olofsgatan 25             
Besöksadr. Väderkvarnsg 14 B
753 30 UPPSALA
018 13 33 53
uppsala@kris.a.se
 
KRIS Visby
Jungmansgatan 89 A
621 52 VISBY                                           
0498 40 02 69
Jour nr. 076 250 20 81
visby@kris.a.se
 
KRIS Örebro
Vasatorget 2        
703 54 ÖREBRO   
019 33 51 97
orebro@kris.a.se
 
KRIS Östersund   
Biblioteksgatan 31 A
831 42 ÖSTERSUND
070 692 54 48
ostersund@kris.a.se

KRIS Bollnäs
Björkhamregatan 31 C    
821 34 BOLLNÄS
 070 609 36 07 
bollnas@kris.a.se
 
KRIS Eskilstuna
Tillfällig adress
c/o E Onyango
Wallingatan 28 B
632 30 ESKILSTUNA
076 554 90 11  
 
KRIS Falkenberg 
Berguvsvägen 7         
311 39 FALKENBERG
0346 844 30
falkenberg@kris.a.se
 
KRIS Gävle
Södra Stapeltorgsgatan 28 a       
802 53 GÄVLE 
026 65 29 18  
gavle@kris.a.se
 
KRIS Göteborg
Heurlins plats 9
413 01 GÖTEBORG
031 14 51 58
goteborg@kris.a.se
 
KRIS Halmstad
Lokföraregatan 1
302 48 HALMSTAD
035 15 68 30
halmstad@kris.a.se
 
 KRIS Helsingborg
Skaragatan 1
252 63 HELSINGBORG
042 13 22 95
helsingborg@kris.a.se
 
KRIS Härnösand     
Besöksadress Victoriagatan 5
Postadress c/o Carlström
Svenninggatan 5 c
871 40 HÄRNÖSAND
073 688 31 35 /30 
härnösand@kris.a.se
 
KRIS  Jönköping  
Tändsticksgränd 33
553 15  JÖNKÖPING
036 12 52 73
jonkoping@kris.a.se
 
KRIS Kalmar
Storgatan 57   
392 31 KALMAR   
0480 207 91
kalmar@kris.a.se
 
KRIS Karlstad    
Kårgränd 4
652 25 KARLSTAD
054- 21 60 55 (kontoret) 
054- 21 60 33 (cafe)
karlstad@kris.a.se
 
KRIS Kristinehamn     
Bangårdsgatan 1
681 30 KRISTINEHAMN
0550 122 18
kristinehamn@kris.a.se
 
KRIS Landskrona
Engelbrektsgatan 5       
261 33 LANDSKRONA
0418 598 20
landskrona@kris.a.se
 

KRIS hemsida på Internet www.kris.a.se
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Design: Julian Farrar

Österåkerteatern har ju tyvärr fått läggas ner, men teatern håller på att åter-
uppstå i ny regi. KRIS Stockholm och Unga KRIS går in och stöttar konstnärliga 
ledaren/regisören Kaj Ahnhem med belysningsmästaren/teknisk chef Hans Olof 
Zander och producenten Susan Bergkvist. Verksamheten kommer att fortsätta 
under namnet KRISteatern. 
   De praktiska detaljerna som provisorisk repetitionslokal samt teaterrekvisita 
har ordnats. Nu återstår finansieringen.  Teatern har redan fått en liten skara 
entusiastiska skådespelare. Pjäserna ska spelas i skolor i Stockholm, för föräldrar 
lärare och elever. Intresset från skolorna är stort, ett flertal har redan hört av sig 
för bokning.

Ger Er

Foto: B ClarkeHans Olof Zander, Susan Bergqvist och Kaj Ahnhem.

Nu söker KRIS Stockholm och Unga KRIS fler 
unga och vuxna för en teaterensemble. Teatern 
behöver ytterligare minst två, helst tre ungdo-
mar som tillsammans med Kaj Ahnhem ska 
repetera in en teaterpjäs.
– Jag kommer aldrig att släppa iväg en pjäs till 

premiär med skådespelare som känner sig oroliga 
att de inte ska kunna genomföra föreställningen på 
ett högst professionellt vis. Vi repeterar tills pjäsen 
sitter precis så som vi vill ha den, säger regissören 
Kaj Ahnhem.

Bruce Clarke
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Hej Bruce Clarke, 

Låt oss först säga att det är tråkigt att du inte fått svar av någon på HK. Du skriver i ditt öppna brev att du blivit hänvisad 
till olika ställen och att ingen velat besvara dina frågor. Det är olyckligt men låt oss ändå försäkra dig om att det inte handlar 
om någon komplott eller strategi som vi tycker oss läsa in i ditt brev. Sanningen i det avseendet är att vi är många som 
svarat på massor av frågor av den här typen, i den här frågan. Medierna är många så det blir många att svara.

Till saken. Då vill vi börja med att uttrycka vår besvikelse över att du inte med ett ord nämner varför vi har det s k INTIK-
systemet på våra anstalter – och numera också häkten. Det är väl fräckt men vi dristar oss ändå att säga att ditt brev är ett 
exempel på klassisk fångretorik som vi trodde Kris stod över. Du skriver att du själv känner till hur det är att sitta på anstalt. 
Du skriver som om du fortfarande gjorde det. Vi trodde att Kris ville markera en mer insiktsfull hållning och inte bara, i 
gammal anda, slå kring sig och uppfatta alla som motståndare och förlägga skuld och ansvar på andra än en själv.

INTIK syftar till att kontrollera ringandet. INTIK syftar till att hindra kvinnomisshandlaren att fortsätta att hota och 
trakassera sitt offer. INTIK syftar till att hindra narkotikabaronerna att fortsätta att sprida sitt gift från anstalt, att inte låta 
uppdrag om hot och misshandel styras inifrån anstalt, att inte låta den organiserade och samhällshotande kriminaliteten 
få helt öppna dörrar. Vi har det här systemet för att undvika att man ringer fritt. INTIK kom till för att ta ansvar för bl a 
brottsoffer. Det tycker vi är viktigt. 

Sedan vet ju både du och vi att det finns sätt att kringgå INTIK och att det dessvärre görs, varje dag, många gånger och 
på olika sätt, men ska vi kasta yxan i sjön för det? Ska vi inte försöka? Vi kommer givetvis att följa upp och åtgärda alla 
problemen.

Syftet med INTIK är inte att skinna de intagna. Syftet är inte att hindra en pappa att ringa sitt barn. Det vill vi försöka 
underlätta. Vi vill inte tjäna en krona på intagnas telefonerande. Vilka, för du skriver ju att det är flera, som här på HK 
sagt att INTIK är osannolikt dyrt, har vi ingen aning om. Vi önskar bara att vi hade hört det själva – för det har vi inte. Vi 
vet däremot att många av våra kollegor från andra länder ser INTIK som ett system de gärna hade haft. Vår avsikt är att 
systemet ska bekosta sig självt. Många intagna tillåts ju också att ringa en del av de samtal du räknar upp utan kostnad alls. 
Det vet du säkert också – men det nämner du inte.

Du säger att samhällets lagar gäller inne på anstalt och det är ju i huvudsak sant. Vi har en del bestämmelser som bara 
gäller på anstalt – det är ju ett fängelse – men i princip har du rätt och lagen om kriminalvård i anstalt gäller före ett antal 
andra lagar. Det är ju hela vitsen med fängelsesystemet. Det påståendet kopplar du till att det behövs ett domstolsutslag för 
att avlyssna fångar. Det verkar som om du har uppfattningen att vi gör det. Det gör vi inte. Vi har stöd för att avlyssna på 
säkerhetsavdelningarna och det gör vi. I många andra länder lyssnar man på allt – t ex får man göra det i Norge. Vi är inte 
intresserade av det och tycker att vi kan lägga tiden på viktigare saker.

Utrymmet här ger oss inte möjlighet att svara på alla dina frågor men låt oss ändå försöka svara på några.

INTIK infördes på häktena samtidigt som på våra anstalter. Det är bara så att alla inte utnyttjat systemet. Vi ser idag • 
inget behov av kapacitetsutbyggnad.(2)
Anknytningar för INTIK ligger i Kriminalvårdens ordinarie växel. I vissa fall kan avvikelser från denna standard • 
förekomma. (3, 7, 8, 10 m fl)
I det nya avtalet med Telia ingår även samtalstrafiken för INTIK. (9)• 

Sammanfattningsvis tillhandahåller vi ett komplett system för telefoni som har flera funktioner: 
Utrustning så att den intagne inte behöver köpa något själv. • 
Ett system med telefonkort som gör att den intagne inte behöver teckna några egna avtal.• 
Ett system som fyller lagens krav på kontrollerad telefoni samtidigt som det är användarvänligt. (I andra länder är • 
varje samtal förknippat med en rad kontroller, personalnärvaro etc.)

Kostnaderna med INTIK hänger delvis samman med att systemet hela tiden utsätts för manipulation så att vi måste 
uppgradera det. Hade vi sluppit det hade det varit betydligt billigare. Det senaste året har vi för övrigt gått med en förlust på 
150.000 kr.

Med vänlig hälsning
Lars Nylén     Christer Isaksson

Kriminalvårdens svar på öppet brev angående:
Intern telefoni för intagna inom Kriminalvården (INTIK) i nr 4-07
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Genmäle Vägen Ut
 
Hej Lars Nyhlén och Christer Isaksson.

Jag får börja med att tacka för Ert snabba svar på mitt öppna brev till Generaldirektören. Det var bra, därför att det öppnar 
för en konstruktiv avslutning av brevväxlingen, med Ert genmäle på även detta brev, till nr 1 2008 av Vägen Ut. 
   Jag får börja med att be om ursäkt för att jag uttryckte mig så klumpigt i mitt brev, så att Ni inte förstod den egentliga 
bakomliggande frågeställningen.
   Jag måste bara också få svara på vad KRIS står för. Som Ni vet så lägger sig KRIS inte i Kriminalvårdens inre arbete. Vi 
jobbar för att Era klienter ska ha en större chans att klara sig efter frigivningen. 
   Dessutom blir jag lite besviken när Ni börjar diskutera retorik i sammanhanget, men jag väljer att inte gå i polemik med 
Er i detta.
   Låt mig börja med att förklara varför jag skrev brevet. Det är ju så att INTIK-systemet är ett osannolikt dyrt system 
att driva, det tror jag till och med att Ni faktiskt håller med mig om? Kostnaderna för Era klienter att lyckas hålla kvar 
kontakten med sitt goda sociala nätverk utanför murarna - under tiden de avtjänar sina straff - blir betungande. Det är ju 
faktiskt de som betalar för driften av systemet, det gör de genom att betala för sina telefonkort. Därför tycker jag att det är 
lite fräckt av Er att påstå att Kriminalvården, under förra året, gjorde en förlust med 150 000 kr för systemet. 
   För övrigt undviker Ni frågan om Teligent som är det privata företag som sköter INTIK-systemet. Det är  alltså inte 
Kriminalvården som ”skinnar” sina klienter. Det är faktiskt Teligent som gör detta.
   Som Ni nämner i Ert svar så finns det säkert möjligheter, för de som vill, att lura systemet.
Och naturligtvis måste Kriminalvården arbeta för att förhindra ytterligare brottslighet under tiden klienten avtjänar sitt 
straff. Detta ingår ju faktiskt i två av de tre uppdragen Kriminalvården har delegerats av Riksdagen. Men här, som tyvärr 
allt för ofta kolliderar dessa två uppdrag med det tredje. Att ge den dömde goda möjligheter att efter avtjänat straff kunna gå 
tillbaka ut i samhället utan att fortsätta med sin kriminalitet. 
Den kanske allra viktigaste möjligheten för denne av Er motiverade klient att klara detta steg ut i friheten, är att han har 
ett gott socialt nätverk. Detta nätverk består av nära och kära, deras barn, deras mor- och farföräldrar och kanske om de 
är seriösa, gamla vänner som inte är kriminella. Jag menar i mitt öppna brev att denna möjlighet beskärs i och med att det 
kostar så otroligt mycket att ringa genom INTIK-systemet. 
   Låt mig också få tillfälle att tala om att; på själva INTIK-systemet som sådant har jag inga värderingar. Naturligtvis ska 
det finnas system inom Kriminalvården som garanterar att myndigheten kan fullfölja sina tre uppdrag. 
   Låt mig också få tillfälle att förtydliga mig med anledning av mitt öppna brev. Jag ställde frågan om det är 
Kriminalvårdens policy att Era klienter ska betala för de kostnader som ett säkerhetssystem innebär?
   Jag ser fram emot ett svar på även detta brev.

Med vänlig hälsning
Bruce Clarke

Genmäle Kriminalvården
Hej igen Bruce Clarke,

Du är inte nöjd med det svar Du fick av oss. Vi är inte heller helt nöjda med Ditt svar. Så brukar det vara i sådana här 
”minidebatter” och det är ju inte heller så konstigt. 

Vi tycker ändå att nu, när vi fått uttrycka oss från båda håll, hittar vi varann lite bättre och kan enas om några grundvärden. 
”Naturligtvis ska det finnas system inom Kriminalvården som garanterar att myndigheten kan fullfölja sitt uppdrag.” Så 
skriver Du och så tycker vi. Det system vi använt under flera år har varit det bästa vi funnit. Tro oss, vi har försökt förena 
flera intressen och tycker vi lyckats hyggligt med det.

Det system vi har nu är inte hugget i sten. Det kan förändras och det börjar bli lite anfrätt av tidens tand. T ex blir 
manipulationsförsöken från användarna, dvs de intagna, allt intensivare och det blir allt dyrare att fullfölja vårt uppdrag – 
som vi ju är överens om. Det kommer alldeles säkert att förändras och då ska vi lära oss av historien.

Som svar på Din sista fråga: Det är Kriminalvårdens policy att vi alla ska betala för de säkerhetssystem vi har. I första hand 
är det skattebetalarna som gör det. De – vi – betalar alla säkerhets- och telefonisystem. Vi tycker emellertid inte att det är 
helt orimligt att de intagna, som genom sina handlingar orsakar merkostnader och undandrar intäkter, får vara med på ett 
litet hörn. Är inte det solidariskt?

Med vänlig hälsning
Lars Nylén    Christer Isaksson
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KRIS har funnits i Sundsvall 
sedan år 2000. Det har ända från 
start varit en stark förening. Men 
för ett drygt år sedan var det väl-
digt turbulent.
   – Det var faktiskt väldigt nära 
att vi gick under, menar vice ord-
föranden Matte Granberg.
   Bakgrunden är att delar av 
styrelsen avgick, efter en del inre 
motsättningar, i mars förra året. 
   – Verksamheten höll på att kol-
lapsa, vi hade det jättetungt. Det 
kändes som allt bara svischade 
förbi, fortsätter Matte.
   De nystartade föreningarna i 
Östersund och Härnösand behöv-

de otroligt mycket stöd och detta 
innebar att Sundsvalls verksam-
het kom liksom i andra hand.
   Men ett jättejobb utfördes av de 
KRISare som stannade i fören-
ingen. En ny styrelse bildades och 
man enades om en utvecklings-
plan som skulle genomföras. 

Ur kaos föds ordning

”Det viktigaste först men allt 
samtidigt”. Det var full fart som 
gällde, inga sura miner utan på´t 
bara och på´t igen, bit ihop och 
på´t igen. Till slut hade den turbu-
lenta tiden lämnats bakom och ur 

kaoset föddes ordning. 
   Innan den turbulenta tiden hade 
tack och lov planer smidits för ut-
veckling. Bland annat fick man av 
Sundsvall kommun, den 1 mars 
2007, klart med hyra av två villor 
på gångavstånd från centrum. 

Stödboende

Villorna som gränsar till varandra 
ligger på stora fina tomter. Det 
förmånliga hyresavtalet innebär 
att föreningen i lugn och ro yt-
terligare kan utveckla sina olika 
verksamheter. 
   Och, de är många!

Vice ordförande Mats Granberg, Unga KRIS projektledare Richard  Nyman och Ordförande Peter Björklund Foto: B Clarke

KRIS Sundsvall verksamheter blomstrar
Massor av anstaltsbesök, Härnösand/Riks och häktet, Viskan och Ljustadalen. När 

Saltvik öppnas 2009 ska KRIS Sundsvall också besöka fångarna där. Många muck-
hämtningar, bojor, kontraktsvård och frigångare. Just nu upplever KRISföreningen ett 
jättetryck från anstalterna.
    – Vi får till och med hämta ut fångar från Viskan på p 14 aktivitet. Tillsammans med 
dessa fångar spelar vi bland annat korpfotboll och vårt lag kom trea förra året, säger 
KRIS Sundsvall ordförande Peter Björklund.
   Alla lokala KRISföreningar i norra regionen, hör av Er till KRIS Sundsvall, utbyt er-
farenheter och lyssna på de goda möjligheter för export till Er av bland annat ”Solros-
projektet”. Här finns oanade möjligheter, för Er att adoptera flera av dessa projekt.
Bland mycket, mycket annat är också KRIS Sundsvall fadderförening till KRIS Öster-
sund och KRIS Härnösand. Tyvärr finns inte plats i detta nr av Vägen Ut att presentera 
allt. Därför uppmanas alla som vill veta mer att ta en egen kontakt med föreningen.
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   Båda villorna har delvis renove-
rats. Här finns arbeten att utföra 
både för föreningens medlemmar/
anställda och för de medlemmar 
som bor i stödboendet.
   Den ena innehåller föreningslo-
kaler och administrationen. Här 
finns också utrymmen för över-
nattning för besökande gäster till 
föreningen.
   Den andra villan rymmer stöd-
boendet. Här finns plats för fyra 
gäster. 
– Nu efter nästan ett år har vi 
åter fått stabilitet i föreningen 
och därmed också i stödboendet, 
säger Peter Björklund. 
– Nu är vårt ledord i stödet ”Bra 
Planering”. Tyvärr var det lite 
instabilt för den första kullen som 
gick igenom, planeringarna hade 
brister och regelverket hade sina 
fel. Vi var tvugna att stabilisera 
upp hela stödboendets verksam-
het och detta var vår första priori-
tering, fortsätter han. 

”Bra Planering”

Hittills har cirka 10 personer gått 
igenom boendet. Föreningen  har 
skapat goda relationer till två av 
kommunens bostadsbolag. Total-
förvaltning och Din Bostad. 
   När våra medlemmar visat att 
de klarar av stödboendet och 
fått ett kvitto/garanti på detta av 
föreningen, slussas de vidare till 
eget boende i någon av de två 
bolagens lägenheter. Förutsätt-
ningen för kvittot/garantin för
försöksboendet är att de verkligen 
visat att de bestämt sig för en 
förändring av sina liv. 

”Mats Timme” 

   Det är full fart i föreningen, det 
ges massor av föreläsningar och 
KRIS Sundsvall har arbetat fram 
ett mycket uppskattat samarbete 
med tre grundskolor i kommunen.
   Här är det Peter Björklund, 
Matte Granberg och Unga KRIS 
Sundsvall lokala projekledare 
Richard Nyman, som drar det 
stora lastet. 
   Richard samlar upp elever 
från Sundsvall som kan finnas 
i riskzon och tillsammans med 
dessa elever anordnas bland annat 

”Solrosprojektet”

Är ett annat spännande projekt.
Här samlar man ihop tjej- och 
killgrupper ur sjunde- och åtton-
deklasser. Tio träffar ingår och 
varje träff har ett tema. Det är 
bland annat: Självkännedom, Kri-
minalitet, Missbruk, Sex/Kärlek 
och Föräldrar. Man avslutar med 
en lägerhelg.
   Här ges lättbegriplig och lätt-
sam information om livet som 
väntar. Responsen på de olika 
programmen är enormt och här 
kan andra KRISföreningar impor-
tera idéerna. 

Unga KRIS

”Gamla rövare gör egna val, ung-
domar kan man påverka”. Här är 
eldsjälen Richard Nymans ledord 
för Unga KRIS verksamhet i 
Sundsvall. Vägen Ut återkommer  
med ett reportage om Unga KRIS 
Sundsvall .

Bruce Clarke

sociala- och andra samhällsakti-
viteter. Till exempel får eleverna 
besöka polisen och där visas de 
runt.
   Matte är på de tre skolorna en 
hel dag per vecka, han är en lärar-
resurs och mycket efterlängtad av 
eleverna.
– Jag har skapat en relation till 
skolornas busiga elever och har 
fått lektionstid med dem. 
   Vi kallar dessa lektioner ”Mats 
Timme”. Vi sitter tillsammans 
och läser och studerar, jag försö-
ker förklarar varför vi människor 
måste rätta oss efter de  normer 
som finns, berättar Mats Gran-
berg.
– Jag försöker vara som en kom-
pis med eleverna, samtalar med 
dem och försöker berätta hur man 
ska vara som vän och kompis.             
Jag förklarar varför vissa saker är 
som de är och det viktigaste; om 
jag berättar om mig själv så är det 
utifrån mina erfarenheter med alla 
svåra konsekvenser jag fått av att 
leva på det sätt jag levat, avslutar 
han.

KRISmedlemmar utanför den ena av de två villorna Foto: B Clarke



Nya studiematerial
Bättre Framtid – ett studiematerial för dig som vill ha förändring
Studiematerialet Bättre Framtid tar upp ett antal områden som är viktiga inför en frigivning. Materialet kan även användas 
av andra, till exempel om man genomgår behandling eller deltar i kamratstödsverksamhet. Syftet är att ge möjlighet att dis-
kutera och fundera kring de områden materialet tar upp, vad man vill och hur man ska nå sina mål., exempelvis relationer, 
bostad, arbete och fritid. Studiematerialet ska vara ett stöd för att skapa ett bra liv åt sig själv.

Materialet och dess användning
Studiematerialet är enkelt uppbyggt. Det består av en pärm med 11 avsnitt. Det finns också ett antal plastfickor. I dem samlar 
man det informationsmaterial som behövs i den egna situationen. 

Så här är materialet uppbyggt
* Personlig betraktelse Här berättar någon som arbetar inom eller har annan 
erfarenhet från det aktuella området. Varje skribent ansvarar själv för innehål-
let.
* Tips Här hittar man förslag på personer som kan bjudas in till träffarna. 
Adresser till en mängd organisationer, myndigheter mm finns på Visionsrum-
mets hemsida www.visionsrummet.se För dem som inte har tillgång till Inter-
net finns en cd med adresserna som kan beställas från RFS (Riksförbundet 
Frivilliga Samhällsarbetare) tel. 
* Guiden Tips på material som kan vara bra.
* Att tala om Förslag på frågor att diskutera kring. Gruppen har säkert 
ytterligare frågor som är viktiga att diskutera.
* Min färdplan Ett bra hjälpmedel för att på ett konkret sätt formulera 
de steg som behöver tas inom varje område. 

De olika avsnitten
Studiecirkeln & Visionsrummet
Kriminalvårdens ansvar & arbetet inför frigivning (hoppas över av 
dem som inte verkställer)
Familj & relationer
Ekonomi
Arbete & arbetsmarknadsutbildningar
Fritid
Studier & utbildning
Bostad
Etik & moral
Kriminalitet & missbruk
Kultur & utvärdering
Studiematerialet Bättre Framtid är ett resultat av projekt Bättre Frigivning, 
ett Equalprojekt som genomfördes 2002 - 2006. I projektet samarbetade Kriminalvården, 
NBV, Arbetsmarknadsverket, Riks KRIS, KRIS Stockholm, RFS och Hela Människan. Tillsammans 
arbetade vi för att etablera Visionsrum inom kriminalvården och märkte efter hand att det behövdes en konkret 
beskrivning av hur man kan använda sig av, och arbeta i Visionsrummen. Studiecirkeln genomfördes på prov på Anstalten 
Beateberg under hösten 2006 med bra respons från deltagarna.
Att arbeta med studiecirkeln kan även vara bra för att på ett strukturerat sätt starta ett Visionsrum.

Man kan vara anonym
Eftersom NBV behöver rapportera vilka studietimmar som genomförs, även på anstalt, kan det vara bra att veta att rappor-
teringen kan ske utan att identiteten avslöjas. Man skriver initialer eller annan beteckning på närvarolistan. En förteckning 
med deltagarnas rätta namn kan stanna på anstalten. NBV behöver dock veta vem som har den om det skulle ske en granskn-
ing.

Mer information
Vill du veta mer kontakta:
Yvonne Strömberg, NBV förbundet, 08-672 61 04
Camilla Lindblad, RFS, projektledare Visionsrummet, tel. 08-556 068 36
Henrik Jern, NBV, visionsrumskoordinator, mobil 0708-51 03 72

Göran Karlsson, KRIS visionsrumskoordinator, mobil 073-688 19 22
www.nbv.se18
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Bakgrund och syfte
   KRIS fyllde tio år den 21 oktober 2007 och firade bland annat genom en konferens kring frågor som rör organisatio-
nen.
   Som ett av flera inslag under konferensen presenterades denna undersökning om allmänhetens uppfattning i frågor 
som rör organisationen.
   Undersökningen genomfördes av Demoskop mellan den 27 september och 4 oktober 2007.
   Några av de frågor som undersökts är kännedom om och inställningen till KRIS. Allmänhetens uppfattning om fäng-
elsestraff och om rehabiliteringen av kriminella. Resultaten presenteras i denna rapport.

Under perioden gjordes 1 000 intervjuer med ett representativt urval av den svenska allmänheten 15 - 89 år. 

Demoskops projektledare var Anders Lindholm

Känner folk till organisationen KRIS och vad 
tycker de om KRIS?
Vad kan vi på KRIS göra för att ytterligare 
informera och upplysa allmänheten om vår 
verksamhet?
 Några av dessa och en mängd andra frågeställningar får vi svaret på i den Demoskop 

undersökning som presenteras på de följande sidorna.
   Här får också vi KRISare ett viktigt verktyg att använda oss av när vi ska presentera 
KRIS för allmänheten! Detta verktyg är till mycket god hjälp när vi ska gå ut och in-
formera om KRIS och om KRIS olika verksamheter.
– Kriminalitet är en fråga som engagerar, man har en uppfattning och uppfattningen 
kan ibland bygga på fördomar. Här har KRIS en stor uppgift att gå ut och informera 
allmänheten och föra debatten vidare, menar Anders Lindholm vd vid Demoskop.
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En av tre (35 procent) känner spontant till vad KRIS arbetar med och totalt är det tre av fyra (74 pro-
cent) som känner till organisationen.

Kännedomen är mest begränsad bland yngre, men de demografiska skillnaderna är små.

Två av tre (64 procent) anser att KRIS gör en viktig samhällsinsats.
   Här är det dock många som saknar en uppfattning. Yngre är mer positiva till organisationen än äldre.
   Yngre tror också i betydligt större utsträckning än äldre till möjligheterna till återanpassning.

En majoritet (70 procent) förespråkar hårdare straff. Det är också en knapp majoritet (58 procent) 
som önskar ökade satsningar på rehabilitering.

Här är det många som saknar uppfattning.

Uppfattningarna går i stor utsträckning isär när det gäller risken för ökad kriminalitet genom fängel-
sestraff och om kriminalitet kan ses som självvalt eller inte.
En av fem skulle ogärna arbeta med någon som suttit i fängelse för ett allvarligt brott.
Hälften är för någon form av förtur i bostadskön som ett led i återanpassningen av kriminella.

Slutsatser
Organisationen KRIS är välkänd och anses göra en viktig samhällsinsats.
Många efterlyser hårdare straff för kriminella.

Frågan är komplex, uppfattningarna om vad som är rätt och fel åtgärder varierar avsevärt.
   Straff och rehabilitering ställs delvis mot varandra.
   Inställningen handlar bland annat om tron på möjliga lösningar och vilket problem som ska lösas - individens,
   samhällets eller bådas.

Många är engagerade i dessa frågor, men värderingarna styr mer än fakta.
Det är inte givet vem som står för vad.

   Här behövs mer information och debatt.

Sammanfattning
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Två inriktningar är tydligt utskiljbara 

Lås in dem - kasta bort nyckeln     Tolerans - vi är väl alla människor

      Hårdare straff      Ej hårdare straff
      Självvalt stå utanför     Ej självvalt stå utanför
      Skulle ej arbeta med straffad    Skulle arbeta med straffad
      Vissa föds kriminella     Föds inte kriminella
      Ej tro på återanpassning    Tro på återanpassning
      Ej satsning på rehabilitering    Satsning på rehabilitering
      Ej förtur i bostadskön     Förtur i bostadskön
    
Överrepresentation av     Överrepresentation av
     Män        Kvinnor
     Pensionärer       Unga
     Lågutbildade      Högutbildade
     Skåningar

När det gäller analysen i bild 7 och 8 så kan påpekas att den har gjorts i avsikt att un-
dersöka om det finns något samband mellan olika aspekter. Vi har därför låtit genom-
föra en faktoranalys. Analysen påvisar inga entydiga samband, men det finns ändå ett 
mönster i svaren som ger två huvudinriktningar. Fritt tolkat kan dessa inriktningar 
uttryckas enligt följande:

Grader av båda dessa inriktningar finns i alla demografiska grupper. Då vi granskar de 
10 procent som tydligast står för respektive inriktning, blir dock mönstret något tydli-
gare i enlighet med bild 8.
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Foto: B ClarkeUnga KRISare på det unika mötet med SiS ledningen

SiS ledning bjuder in Unga 
KRIS till unik samtalsserie

Foto: Tom KristensenRichard Zamani och Unga KRIS projektsamordnare Lena Ludwigs

– Jag vill att våra medar- 
betare vid institutionerna 
ska vara medvetna om, 
att SiS ledningen ser 
Unga KRIS som viktiga 
parter i vårt arbete för 
att hjälpa ungdomarna 
på våra institutioner, 
menar Generaldirektör 
Ewa Göransson Persson, 
Statens institution 
Styrelse (SiS).
– Denna inbjudan till samtalsserien är 
en tydlig signal till institutionerna om 
detta, fortsätter hon.
   SiS har fått en del kritik den senaste 
tiden. Behovet av att kunna utveckla 
och förnya arbetet för att på ett bättre 
sätt kunna hjälpa ungdomarna har 
bland annat lett till detta nytänkande 
inom SiS ledningen. 
   Som ett led i arbetet beslöt SiS 
ledningen att bjuda in Unga KRIS för 
att tillsammans med en del av dess 
ungdomar skapa en arbetsgrupp. 
   Ungdomarna har alla sina egna 
erfarenheter av SiS och ska vid de
kommande samtalen berätta om dessa 
för att på så sätt förmedla vad som 

var dåligt och vad som var bra på 
SiS institutionerna.
   Utifrån denna sammanställning 
kan sedan SiS ledning förändra och 
påverka behandlingen för de intagna 
och därmed förbättra vårdvistelsen 
på institutionerna. 
   Redan vid det första samtalet 
fick SiS ledningen nya kunskaper 
förmedlade till sin egen 
kunskapsbank.

– Det är helt klart så att det första
som SiS måste se till, är att skaffa 
sig kontroll över eftervården för 
sina klienter, ungefär så som 
Kriminalvården har med sin Frivård, 
menar Richard Zamani Unga KRIS 
huvudprojektledare.

Bruce Clarke
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– Precis som KRIS 
viktigaste uppgift är att gå 
på anstalterna, så är Unga 
KRIS viktigaste uppgift att 
gå på SiS institutionerna 
och att försöka motivera 
ungdomarna där att 
leva ett drogfritt och 
hederligt liv, menar Per-
Arne Carlsson regional 
projektledare för Unga 
KRIS södra region.
– Samt att vara ett schysst alternativ 
när ungdomarna kommer ut, istället 
för att de går tillbaka till sina 
gamla kompisar som tar droger och 
är kriminella, tillägger Kristijan 
Lukavecki Unga KRIS Landskrona. 
– Bristen på eftervård och att 
ungdomarna inte har drogfria 
och hederliga vänner är de 
främsta orsakerna till de höga 
återfallssiffrorna. Unga KRIS 
erbjuder ungdomen praktisk 
eftervård, en kontaktperson med 
egen erfarenhet av problemen samt 
medlemskap i föreningen vilket är 
detsamma som livslång eftervård 
i form av kamratstöd. Konceptet 
med kamratstöd har fungerat för 
många KRISare genom åren och är 
en klockren metod, anser de båda 

hur veckan har varit och hur de mår. 
Därefter umgås de och spelar pingis 
eller badminton. 
   Ett av Unga KRIS mål är att ta ut 
ungdomarna utanför institutionen 
på aktiviteter eller besök på 
KRISföreningen. Det stora nätverk 
Unga KRIS och KRIS har, används 
för att hjälpa ungdomarna på insti- 
tutionerna.
   – Unga KRIS Halmstad har hängt 
med oss för att träffa en ungdom som 
ska flytta till Halmstad efter muck. De 
ska tillsammans skapa en planering 
för ungdomen, säger Per-Arne 
Carlsson.
   En annan ungdom som bor på 
Rönnebergagården och som Unga 
KRIS träffat sedan november fick  
permission för att hänga med på Unga 
KRIS tillitsläger i Hovfjället 9-13 
mars.
   – Det var roligt att hänga med, säger 
han.
   – Här fick han ett gyllene tillfälle att 
lära känna nya drogfria och hederliga 
kamrater. Efter Råbyvistelsen blir det 
troligtvis arbetsträning i Unga KRIS 
Landskrona för hans del, avslutar Per-
Arne Carlsson.

Mathias Pålsson

KRISarna.

Råby
Råby ungdomshem ligger 3 km 
utanför Lund och 1.5 mil utanför 
Malmö och består av fem avdelningar 
med totalt 39 platser för pojkar och 
flickor mellan 15 och 20 år. De flesta 
platserna är för pojkar. 
   Unga KRIS Landskrona har sedan 
slutet av november förra året haft 
regelbunden besöksverksamhet på 
Råby. 
   De går på deras låsta LSU-
avdelning (lagen om sluten 
ungdomsvård) Åsbogården och på 
Rönnebergagården som är deras 
öppna LSU-avdelning. Dit kan en 
ungdom flyttas över om den skött sig 
mycket väl och har sin sista tredjedel 
av straffet kvar.  
   Efter skolundervisning eller jobb i 
snickeriverkstaden samt behandling 
som ART och Vägvalet för de intagna 
ungdomarna, kommer Unga KRIS 
besöksgrupp till institutionen. 

Uppskattade besök
Dessa besök är mycket uppskattade 
och de har fått bra kontakt med 
ungdomarna. Besöken börjar med 
att de fikar tillsammans, pratar om 

Unga KRIS viktigaste uppgift
Foto: M PålssonDen före detta eleven på Råby, KRISaren Per-Arne Carlsson, utanför LSU avdelningen Åsbogården
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KRIS Stockholm stödboende.
   Arbetet på Vägen Ut redaktionen 
innebär att du får fotografera, skriva, 
resa, göra intervjuer och delta i det 
administrativa arbetet. Redaktionen 
sätter tidningen själv, vi använder 
oss av InDesignCs3 och Photoshop 
programmen. Dessa program får du 
också möjligheter att kunna få lära dig. 
   Du får alltså delta i hela produkt- 
ionen av Vägen Ut. Det  är ett 
mångsidigt arbete och du får 
möjligheter att träffa/lära känna 
många olika personligheter. 
   Du som är intresserad hör av dig 
till Vägen Ut. Vi inleder en dialog så 
snart du hört av dig. Om du sitter 
inne så är det bra om vi, så snart vi 
kommit överens, kan börja planera för 
ditt nya jobb. Vi måste också förankra 
ditt beslut och ta de nödvändiga 
kontakterna med anstaltsledningen, 
kriminalvårdsregionen, hos 
socialförvaltningen, arbetsförmedling 
och övriga instanser. 
   Vi vill naturligtvis gärna träffa dig 
och du vill säkert träffa oss, så att vi 
kan tala om vad vi förväntar oss av 
varandra. Då behöver vi också boka 
en tid för en intervju.
   Jag anser att det är meriterande att 
ha erfarenhet från fängelse/droglivet. 
   Om förutsättningarna finns för att 
du skulle kunna komma ifråga för 
arbetsmarknads åtgärder, kanske du 
också kan få lön för ditt arbete - så 
småningom. 

 De e ett jävla jobb 
att producera den 
här tidningen själv, 
därför söker Vägen Ut 
redaktionen nu någon/
några som seriöst vill gå 
in och delta i redaktionens 
arbete.
  Du kan vara ung eller gammal, man 
eller kvinna av svensk eller utländsk 
börd. KRIS är en mångkulturell 
förening som inte gör några skillnader 
på folk.
   En förutsättning är att du verkligen 
har tröttnat på ditt tidigare liv med 
kriminalitet/missbruk och är beredd 
att satsa på en förändring. Det är också 
bra om du behärskar svenska och kan 
skriva. Allt redaktionellt arbete kan du 
få hjälp av Vägen Ut att lära dig. Vi kan 
också lotsa in dig på diverse kurser för 
att du ska kunna lära dig ännu mer.
   En annan förutsättning är också att 
du är beredd att ta till dig de två krav vi 
har på våra medlemmar. Hederlighet 
och Drogfrihet, i utbyte mot dessa 
krav erbjuder vi Kamratskap och 
Solidaritet. 
   Du måste också vara villig att lära 
dig om KRIS och om hur KRIS kan 
hjälpa kriminella/drogmissbrukare 
till en förändring. Det är naturligtvis 
meriterande att veta vad det handlar 
om.
   Det är en klar fördel om du vill eller 
ska mucka till Stockholm. Eventuellt 
kan vi hjälpa dig med ett boende på 

Vägen Ut redaktionen söker medarbetare

   Om detta låter som en möjlighet för 
dig att ta revansch i samhället och du är 
villig att ta denna revansch, hör av dig 
till mig så snart som möjligt. 
   Du kommer att kunna göra en 
betydande insats för KRIS, för fångar 
som sitter och för dig själv om du 
väljer att vilja göra det.

Skriv, ring eller maila till:

Vägen Ut
Att: Bruce Clarke
Tjärhovsgatan 9
116 21  STOCKHOLM
08 510 65 692/073 688 84 31
bruce.clarke@kris.a.se
vagenut@kris.a.se

”När änglar faller, faller de längre än botten” med teatergruppen Off 

   Pjäsen handlar om missbruk, kriminalitet, psykvård och därmed per automatik bortglömda barn och 
dysfunktionella familjemönster. KRIS medlemmar deltog med bland andra anställda på Bryggan i 
Stockholm för att vara behjälpliga vid hanterandet av de känslor som kan uppstå som reaktion på starka 
scener i pjäsen. 
   I diskussionen som följer efter pjäsen i Kva Kumla andaktsrum visar det sig tydligt att pjäsen inte lämnat 
någon av oss opåverkad. 
   Kva Hinseberg två dagar senare. Det blev en annan känsla, en annan föreställning. Det bristfälliga 
moderskapet och barnets utsatthet konkretiserades här och blev mer reellt. Pjäsen upplevdes fysiskt. Vi var 
samma terapeutteam som på Kumla, samt tre präster verksamma inom olika församlingar och på Hinseberg. 
Samtalet som följde blev livfullt och starkt.

Vi beslöt att återkomma till anstalten för uppföljande samtal. Det kan behövas då fyllningen mellan pjäsens 
många bottnar kan vara både lång och svårsmält. 
Örjan Sunström

Foto: T KristensenEnsamredaktör B Clarke
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Efter att länge ha spelat i div 7 
har KRIS Stockholm IF gått från 
klarhet till klarhet.
   Förra året klev laget upp i div 6 
och vann serien direkt. 
   I år är det alltså i div 5 som 
laget spelar.
– Vi har en stor och stark spelar-
trupp i år, med flera riktigt bra 
spelare, därför kommer vi att bli 
svårslagna för de andra lagen i 
serien, menar KRIS Stockholm 
IF:s tränare/lagledare Miki 

Jancovi´c.
   Efter spel i Stockholm Cup 
nu i vinter, laget gick vidare till 
fjärde omgången och besegrade 
bland annat ett div 4 lag (se bild), 
har laget fått en bra grundträ-
ning.
   Vi KRISare ser fram emot en 
spännande säsong. 
   Alla som har möjligheter, 
kom och heja fram laget till nya 
framgångar.

Bruce Clarke

Foto: Tom Kristensen
Milton Acevedo, i svart, vid KRIS Stockholm IF:s match mot div 4 laget Långholmens FK, som besegrades med 6 -3.

KRIS IF Tränare lagledare Miki Jancovi´c

KRIS Stockholm IF spelar i div 5 i år

   Björn Forsberg har lyckats 
fånga kärnan i problemställ-
ningen.
   ”...det är inom rättspsykiatrin 
det lilla fåtalet verkligt farliga 
brottslingar hör hemma.”
   Hans slutsats är inte förvånan-
de. ”Avskaffa livstidsstraffet”.
   En gedigen kunskapsbok, läs 
den.
Pockettidningen R nr 5 2006

Bruce Clarke

 Journalisten Björn Forsberg 
har i denna bok, ”På obestämd 
tid”, på ett mycket grundligt och 
sakligt sätt skildrat den totala 
hopplösheten hos de personer 
som dömts till livstids fängelse.
   Han har läst ett par hundra
livstidsdomar och intervjuat 
bland andra livstidsdömda, 
kriminalvårdspersonal och kända 
debattörer inom kriminalvårds-
frågor.  



28

”KÅK-MAT”
När man väljer att arbeta som avdelningskock på en anstalt, är det väldigt viktigt att man 

lagar maten med kärlek. Att försöka muntra upp sina medintagna genom att ge lite extra och 
att bjuda lite på sig själv, i en tillvaro fylld av hopplöshet, otrygghet och ångest, är otroligt 
viktigt. Då är maten en av de glädjeämnen som förgyller tillvaron innanför murarna.
   Att piffa till maten och laga den med kärlek, är på något sätt som att piffa till och sprida 
kärlek till sina kamrater och detta kan bidra till en bättre och gladare miljö. 

   Nedanstående recept är den middag jag lagade till ”gubbarna” på Kva Hall under min 
första dag som kock på A-huset. Det gick bra och ”gubbarna” var väldigt nöjda och tyckte att 
maten var mycket god.

   Detta är klassisk svensk husmanskost, fast lite omstyltad av mig. Det är ”kåk-mat” lagad 
med kärlek.

Robban Gustafsson´s
    
   Pastagratäng med broccoli, ädelost och kassler

Vägen Ut har fått en ny medhjälpare. 
Fånge nr 5 - 08 på Kva Österåker. 
Hans avsikt är att så småningom ge ut 
receptsamlingen. Här är Robbans första 
bidrag till Vägen Ut.

En bra rätt när du har fått 
kokt pasta över:

Till fyra personer.

1 l kokt pasta.  200 g 
okokt
300 g broccoli. Färsk 
eller fryst
200 g rökt benfri 
kassler
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
4 ägg
2 dl mjölk + 1 dl 
matlagningsgrädde
2 dl nyriven ädelost

Sätt ugnen på 200 grader. Koka broccolin i lättsaltat 
vatten cirka en minut. Låt den rinna av. 
Skiva och tärna kasslern. Blanda broccoli, kassler och 
pasta i en smord ugnssäker form. Salta och peppra. 
Vispa ihop ägg, mjölk, grädde och ädelost, häll det se-
dan i formen.
Grädda i mitten av ugnen, cirka 30 minuter.
Servera med en grönsallad.

Foto: Tom Kristensen
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World Forum Against Drugs
World forum against drugs är den första internationella konferensen för 
människor från hela världen som arbetar på gräsrotsnivå mot narkotika-
missbruk, samt emot den illegala narkotikahandeln. Konferensen äger rum i 
Stockholm den 8-10 september 2008. Konferensen riktar sig till internatio-
nella- och frivilligorganisationer, självhjälpsgrupper, behandlingshemperso-
nal, myndigheter och politiker liksom enskilda förtagare samt artister. Med 
stöd från FN:s General Assembly Special Session on drugs (UNGASS) där alla 
länder skrivit på för att förebygga och minska missbruk av narkotika. 
Hennes Majestät Drottning Silvia är konferensens beskyddare och öppnar 
forumet med sitt inledningstal. 

   En av konferensens uppgifter är att initiera regelbundet återkommande träffar för World Forum Against 
Drugs på olika platser i värden. Avsikten med verksamheten är att analysera och debattera narkotikafrågorna 
och informera om den senaste forskningen samt att ge frivilligorganisationer och andra tillfälle att presentera 
sig. Det behövs ett globalt möte för arbetet mot narkotikan. 
   Särskilda gäster på konferensen World Forum Against Drugs är kungahuset, representanter från regeringen 
och Stockholm stad och övriga partier samt artister som är i emot narkotika. 
   Riksförbundet för Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), Riksförbundet narkotikafritt samhälle 
(RNS), IOGT-NTO, Sveriges invandrare mot narkotika (SIMON) ungdomens nykterhetsförbund (UNF) 
ECAD, Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet (NBV), Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF), riks-
förbundet SMART, Hela Människan, Sveriges landsråd för alkohol och narkotikafrågor (SLAN) kommer att 
medverka i konferensen. 

Anmälan till deltagande i konferensen kan göras till: www.wfad08.org 
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www.skyddsvarnet.se

Skyddsvärnet i 
Stockholm 

 - 100 års erfarenhet

Björka halvvägshus 
       

Boendestödet 

Kvalificerade 
kontaktpersoner

Placeringsenhetens 
familjehem 

ungdomar och vuxna, • 
kvinnor med skyddad • 

   identitet
ensamkommande • 

   flyktingungdomar

Tränings- och 
försökslägenheter

Öppenbehandling

Projekt 
Familjehem för ungdomar• 

   med etnisk  
         minoritetsbakgrund

Seminarieverksamhet

Välkommen att kontakta oss för 
mer information.

Tel. 08-729 17 30
www.skyddsvarnet.se 

Unga

”E-screen projektet är ett samarbete mellan Karolinska 
Institutet, Beroende-centrum i Stockholm och UngaKRIS 
som syftar till att öka kunskaper hos ungdomar och unga 
vuxna om riskzoner när det gäller alkohol och droger.”

Allt fler ungdomar, särskilt minderåriga testar både alkohol och droger. 
Många av dessa ungdomar vet inte hur alkohol och droger påverkar deras 
psykiska och fysiska hälsa. 
Ofta kan det vara svårt att prata med en vuxen om detta ämne eftersom 
det delvis är olagligt 
att bruka alkohol under 18år.

Du medverkar i testet genom att logga in på www.ungakris.com.
Där kan du svara på ett frågeformulär på 10 frågor om alkoholvanor och 
ett på 11 frågor om drogvanor. Om testet visar att du är i riskzonen för 
att utveckla ett missbruk, får du råd direkt om vart du kan vända dig för 
ytterligare information. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när 
som helst utan närmare förklaring avbryta deltagandet. All information 
hanteras under sekretess.

Gör ditt självtest redan idag!

Logga in på: www.ungakris.com

WORLD FORUM AGAINST DRUGS
         8-10 September 2008 - Stockholm   
                           WORLD FORUM AGAINST DRUGS 
                  Arranged under the patronage of H.M. Queen of Sweden

INVITED SPEAKERS, AMONGST OTHERS:
H. M. Queen of Sweden

Antonio Maria Costa, Italy, Executive Director of the UNODC (United Nations 
Office on Drugs and Crime) 

Robert L. DuPont, USA, psychiatrist, former Director General of National 
Institute of Drug Abuse in the USA and runs The Institute for Behaviour and 

Health Inc.
Tania Major, Australia, criminologist, working with indigenous youth and was 
in 2007 the youngest person ever to be elected The Young Australian of the 

Year
Alejandro Vassilaqui, Peru, executive director of CEDRO, Center of 

Information and Education for Drug Abuse Prevention in Peru
Christina Oguz, Sweden, head of the UNODC (United Nations Office on 

Drugs and Crime) 
More programme information at www.wfad08.org

         Anmälan till deltagande i konferensen kan göras till:
              www.wfad08.org
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