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Vi måste
hålla ihop!
KRIS har nu funnits i 11 år. När vi startade trodde inte många att ett
gäng före detta kriminella och narkomaner skulle kunna driva en förening. Än mindre att KRIS skulle växa till en riksorganisation med föreningar i ﬂera länder.
Ända sedan vi började som en helt ideell kamratförening i Stockholm
har det varit viktigt att vi inom KRIS håller de regler vi själva skapat. Vi
vet av erfarenhet av ”daltande” inte hjälper sådana som oss.

Adress:
VÄGEN UT - KRIS ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
E-post: vagenut@kris.a.se

De ﬂesta av oss har i våra tidigare liv fattat många felaktiga beslut, vi har
manipulerat och duperat. Just därför var och är det viktigt att KRIS regler
alltid gäller och att de som bryter mot dem drabbas av direkta konsekvenser.

Annonser:
Kontakta redaktionen

Grunden är att vi alla vill leva upp till våra fyra deviser. KRIS kräver hederlighet och drogfrihet och erbjuder kamratskap och solidaritet.

Upplaga detta nr: 4 500 ex

När det gäller våra deviser måste vi hela tiden föra en diskussion om vad
de innebär. I stadgarna står det t ex att det i hederlighet ingår att vara ärlig
mot sig själv och andra och att uppträda som ett föredöme för andra.

Original & layout
Österlens Kommunikation & Media
www.komedia.se
Tryckeri:
www.prinfobergs.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att
redigera insända texter.
För icke beställt insänt material
ansvaras ej.

Kriminellas Revansch I Samhället
www.kris.a.se
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 föreningar
på 28 orter i Sverige, dessutom i Danmark
samt på tio orter i Finland.
KRIS finns också i Ryssland, Vitryssland och
Ukraina.

Att sätta upp reglerna är oftast lättare än att se till att de efterlevs. När
det gäller efterlevnaden måste vi alla hjälpas åt.

När vi alltså tycker att någon inom KRIS inte är ett föredöme för andra
bör vi ta upp det till diskussion. Det betyder inte att det ﬁnns någon
absolut gräns för vad det innebär att vara ett föredöme eller att inte vara
det. Men om vi kan föra samtal om våra egna beteenden ökar chansen
att vi utvecklas som människor - och det är väl det vi vill - om vi ska ta
revansch och vara välkomna i samhället som vilka
medborgare som helst.
Om vi hjälps åt att diskutera hur vi beter oss och vad
som är rätt och fel i våra föreningar och styrelser
kommer KRIS att fortsätta utvecklas positivt. Om vi slutar lyssna och börjar tro
att vi är fullkomliga är vi snart tillbaka där
vi började - i kriminalitet och missbruk.
Oftast är det klokt att reagera tidigt, det
vet vi gäller vid återfall, men det gäller
även när tveksamhet råder om hederlighet, kamratskap och solidaritet.
Det är bara vi, medlemmarna i
KRIS, som kan se till att KRIS
blir den resurs KRIS ska vara
för oss själva och andra - därför
måste vi hålla ihop!
Christer Karlsson
Förbundsordförande
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WFAD - Alla var där!
Nej, inte alla förstås. Men väldigt många som
har anknytning till arbete med restriktiv drogpolitik och förebyggande insatser fanns på plats.
Omkring 700 registrerade deltagare från 82
länder. KRIS var givetvis representerade både
som deltagare på konferensen och i panelen.

MAD - Galen i Kungsan
Under regntunga moln genomfördes artistgalan
MAD, Music Against Drugs i Kungsträdgården i
Stockholm. Men de som kom dit fick uppleva
ett brett program och ”fett” bra musik.. På
sidan 9 börjar bildreportaget från ett “tungt
arrangemang genomfört av KRIS och NBV.

VÄGEN UT : STILLSAMMA REFLEKTIONER

Har du tid ett ögonblick?
-Ett ögonblick, säger växeltelefonisten när jag ringer
Samhället har idag en ofantligt hög toleranströskel när
upp. Jag blir sittande med mobiltelefonen vid örat,
det gäller alkohol. Det är samtidigt en enorm dubbelmotickandes kronor. Hur långt är ett ögonblick? tänker jag...
ral inbakat i toleransen. Har du väl gått över den osynliga
Det är ett ögonblicks verk att som berusad bakom ratten
gränsen till missbruk, så har du också hamnat i kategorin
köra på och ta livet av en annan människa. Även fastän
"dom". Då värderas du inte längre som medmänniska. Då
det föregåtts av åratal av missbruk, och just denna dag föär du bara ett samhällsproblem som är bra att ha till
regåtts av en hel dag av festande och ﬁrande både hemma
hands som en jämförbar minoritet -Varför ska inte "vi"
och på krogen - så är själva beslutet att sätta mig bakom
som klarar av att hantera alkoholen kunna ha dygnetratten ett ögonblicks verk. Ett förlorat omdöme som får
runtöppna krogar? -Det är ju "dom" som inte klarar av
katastrofala följder.
alkoholen samhället måste fokusera på.
Det är ett ögonblicks verk att sticka kniven i magen på
Å andra sidan är man helt blind för det faktum att
"idioten" som trakasserade mig vid bardisken. Även om
alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med 30% de
jag varje dag de senaste åren nogsamt sett till att alltid ha
senaste 10 åren - hos alla, inte bara missbrukarna. Man
kniven med mig när jag går ut. "Man vet ju aldrig vad
blundar även för sanningen att merparten av den stora
som kan hända" räcker som anledning att gå knivbeväpnad.
samhällskostnaden (160 miljarder kronor) inte orsakas
Kniven går in väldigt mjukt, och det
av alkoholister, utan av den stora
tar bara ett ögonblick av förlorat Har du väl gått över den mängden vanliga, hyggliga måttligomdöme att släcka en annans liv.
hetskonsumenter. Det handlar om
osynliga gränsen till
Det ett ögonblicks verk att högst
allt från vällevnadssjukdomar, krogmissbruk,
så
har
du
uppe på byggnadsställningen ta ett
slagsmål och rattfylleri till att vi
felsteg och handlöst rasa ner fem också hamnat bland
stannar hemma från jobbet när vi är
våningar mot en i bästa fall väldigt
”dagen efter”.
"dom".
Då
värderas
du
lång sjukskrivning. Även fast jag vet
Jag förstår varför man tänker i dom
att det var jag själv som bäddade för inte längre som
banor man gör. Jag var ju själv under
det genom att ta bort det där extra
många år "på rätt sida om linjen"
medmänniska.
skyddsräcket för att arbetet skulle gå
sett med samhällets ögon. Då handlade
lite snabbare - "man måste ju kompensera bakfyllan lite"
det om att till varje pris skydda något som jag inte ville
- så är felsteget ett ögonblicks verk.
vara utan i mitt liv. Jag kunde inte ens tänka mig ett liv
helt utan alkohol och andra droger. -Bli en djävla torrboll...
Hur många sådana ögonblick finns det, funderar jag...
-Fy faan!
Jag har under det senaste årtiondet mött oändligt många
historier som alla utmynnar i ett fullständigt oförstående
-Kan du dröja ett ögonblick till, säger växeltelefonisten,
men katastrofalt ögonblick. Fängelser, sjukhus och beoch avbryter mig i mina funderingar.
handlingshem runt om i hela landet är fulla av ångrade
Nej, mina ögonblick är slut svarar jag - och avslutar
ögonblick som aldrig någonsin kommer tillbaka. När jag
samtalet. Jag har inte råd att slösa bort mina ögonblick
ser tillbaka på mitt eget liv, kan jag rada upp otaliga ögonlängre. Jag tror inte att jag har särskilt många ögonblick
blick som bara blev... Inte hade jag planerat det så här,
kvar att spendera efter åratal av frikostligt slösande.
jag hade ju för fan inte planerat något överhuvud taget!
I dag vill jag ta tillvara vartenda litet ögonblick och se
det som en värdefull gåva. Jag vill njuta av varje ynka
När jag idag sitter med facit i hand, kan jag konstatera
sekund i livet, varje solstråle, varje liten regndroppe.
att det för min egen del alltid fanns alkohol och andra
Hela mitt liv är ju ändå bara ett ytterst kort ögonblick
droger med i bilden när mina ögonblick kom rusande
sett i ett större perspektiv.
som ett slag i solar plexus. Jag använde till och med
alkoholen som ursäkt för alla mina idiotiska misstag Jag vill göra något bra av den stund jag finns med.
"jag var ju så jävla full" sa jag och låtsades helt oskyldig
Bara för idag!
när ångesten kom störtande i form av en ﬂy förbannad
chef efter senaste ﬁrmafesten. Och det gick hem! Varenda
jävla gång gick det hem... Till och med när jag dömdes i
domstol ursäktades mitt handlande med att jag var så berusad eller neddrogad att jag inte hade kontroll över
händelseförloppet!
@lex
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Vad har hänt KRIS
Vad är RiksKRIS uppgift?
RiksKRIS uppgift är att se till att KRIS fungerar som
riksorganisation och utvecklas. Det innebär att RiksKRIS
hjälper till när människor vill starta nya föreningar, att
RiksKRIS driver projekt t ex UngaKRIS-projektet och
att RiksKRIS står för en del service till alla föreningar
såsom medlemsregister, medlemstidning och sommarläger. Det är också RiksKRIS uppgift att fördela bidraget
från Kriminalvårdsverket.
Utöver detta är det RiksKRIS uppgift att se till att alla
föreningar följer KRIS stadgar. Därför brukar några ur
förbundsstyrelsen göra oanmälda besök i föreningarna
och ta urinprov för att kolla att alla lever upp till KRIS
regel om drogfrihet. Det också förbundsstyrelsens uppgift att ta tag i föreningar som bryter mot KRIS stadgar.

ekonomiska ersättningen. Parterna kom dessutom överens
om att innehållet i avtalet skulle vara hemligt - detta för
att ge den nationella samordnaren så bra förutsättningar
som möjligt att gå vidare med sin nya verksamhet.
KRIS Stockholms situation
Genom avtalet förlorade KRIS Stockolm sin förtroendevalda ordförande. Förbundsstyrelsen var emellertid
övertygade om att en så stor och stark förening som
KRIS Stockholm skulle klara detta och få fram en ny
ordförande som med förtroende skulle kunna leda föreningens verksamhet.
Förbundsstyrelsen försökte också få träﬀa föreningens
styrelse för att hjälpa dem i den uppkomna situationen
men ﬂera inplanerade möten ställdes in av KRIS Stockholms styrelse. Situationen blev extra komplicerad för
KRIS Stockholm eftersom den nationelle samordnaren
haft dubbla roller som nationell samordnare och föreningsordförande och inte dokumenterat vilka åtaganden
och överenskommelser som gällt föreningen respektive
RiksKRIS.
Fram på höstkanten levde förbundsstyrelsen i tron att
KRIS Stockholm skulle reda upp situationen och få kontroll på sin verksamhet och ekonomi. KRIS Stockholm
utlyste extra årsmöte för att välja en komplett styrelse och
få en nystart. Så långt allt väl.

?

Nationell samordnare
Det har under en längre tid funnits konﬂikter inom förbundsstyrelsen om den nationelle samordnarens agerande, roll och funktion. Konﬂikten blev till slut så djup
att förbundsstyrelsen beslutade att vidta en extraordinär
åtgärd och betala för att få hjälp av en extern kommunikations- och konﬂiktlösningskonsult. Tyvärr hjälpte det
inte, utan konﬂikten eskalerade. Intrigmakeriet gick så
långt att den nationella samordnaren i maj månad blev
polisanmäld för förtal.
Agerandet i samband med polisanmälan blev droppen
som ﬁck bägaren att rinna över. Förbundsstyrelsen insåg
att det inte går att ha en person som inte följer KRIS
stadgar och deviser på en så viktig post som nationell
samordnare. Om detta var alla ledamöter i förbundsstyrelsen (utom den nationella samordnaren) eniga.
Om en medlem bryter mot stadgarna har förbundsstyrelsen rätt att utesluta personen med konsekvensen att den
bland annat ej längre är välkommen i någon KRIS-lokal.
Efter långa diskussioner beslutade förbundsstyrelsen
sig för att utesluta den nationella samordnaren, men
innan beslutet verkställdes gavs Verkställande Utskottet
i uppdrag att försöka göra en överenskommelse, av den
typ man gör på arbetsmarknaden när arbetsgivare och arbetstagare inte har förtroende för varandra längre, med
den nationelle samordnaren. Ur RiksKRIS perspektiv var
det en mycket generös lösning. Den nationella samordnaren skulle genom ett avtal få en chans att sluta med
hedern i behåll och att bygga sig en ny plattform med företaget ”I O U”.
Överenskommelsen stadfästes i ett avtal som gav den
nationelle samordnaren sju månadslöner, bil, bensin- och
telefonersättning mot att han lämnade sina uppdrag
inom KRIS, såväl på föreningsnivå som på riksnivå. Detta
accepterade den nationelle samordnaren genom att skriva
på avtalet. RiksKRIS betalade också ut den överenskomna
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Avtalsbrott
Det som sen hände på årsmötet var att KRIS Stockholm
valde den fd nationelle samordnaren till föreningsordförande. I samma ögonblick som han lät sig väljas bröt han
sitt avtal med RiksKRIS.
Förbundsstyrelsen hade då egentligen bara en möjlighet
och det var att fullfölja den uteslutning av den fd nationelle samordnaren som inte verkställdes när avtalet
skrevs.
Men för säkerhets skull för att försäkra sig om att inga
missförstånd förelåg bad förbundsstyrelsen den fd nationella
samordnaren att komma på ett möte, vilket han också
gjorde. Kontentan av mötet var att avtalet brutits och att
den fd nationelle samordnaren inte hade för avsikt att
avstå från ordförandeposten i KRIS Stockholm för att
återupprätta avtalet.
För förbundsstyrelsen återstod då bara att verkställa
uteslutningen. Samtliga föreningar informerades om uteslutningen, om det brutna avtalet och om förbundsstyrelsens tidigare beslut i frågan.
Stadgebrott
Konﬂikten som initialt rörde endast en person övergick
nu till att angå en hel förening eftersom KRIS Stockholm lät en utesluten medlem vistas i lokalen samt agera

i Stockholm

!

som föreningens ordförande. Dessutom uteslöt KRIS
Stockholms styrelse Lars Liljegren vilket en förening
enligt stadgarna inte har rätt att göra.
Förbundsstyrelsen tillskrev i detta läge KRIS Stockholm, såsom stadgarna föreskriver, och bad dem inkomma med ett yttrande om sina stadgebrott. KRIS
Stockholm inkom inte med något yttrande inom angiven
tidsfrist. Men efter påstötningar inkom ett yttrande där
Stockholm motsatte sig en uteslutning men där det inte
framgick att man hade för avsikt att sluta begå stadgebrott.
Uteslutning
Förbundsstyrelsen blev därför tvungen, utifrån sin uppgift
att upprätthålla KRIS stadgar och deviser, att den 14 oktober 2008 utesluta KRIS Stockholm ur riksorganisationen.
Uteslutningen innebär att det som en gång var en
KRIS-förening ej längre är det. Beslutet innebär också
att alla KRIS-skyltar och allt KRIS-material måste återlämnas och att ingångna avtal med andra parter måste
skrivas om. Huruvida parterna vill skriva nya avtal med
en icke-KRIS-förening är upp till dem. Vidare innebär
det att alla KRIS Stockholms medlemmar i medlemsregistret erbjuds fortsätta sitt medlemskap i den KRIS-förening som nu ﬁnns geograﬁskt närmast dem.
Parallellt med den formella process som beskrivits här har
ﬂera medlemmar i KRIS Stockholm agerat mycket opassande. Det har tills vidare förbundsstyrelsen låtit passera.
Trist men nödvändigt beslut
Självklart känns det trist att behöva utesluta en förening.
Samtidigt är det nödvändigt att en förbundsstyrelse har
modet att upprätthålla våra fyra deviser - hederlighet,
drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Förbundsstyrelsen
hoppas att en ny förening snart ska starta i Stockholm som
kan bedriva anstaltsverksamhet och annan KRIS-verksamhet.

Christer Karlsson, förbundsordförande
Skrivet på uppdrag av förbundsstyrelsen
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VÄGEN UT : DRUGNEWS I VIMLET PÅ WORLD FORUM AGAINST DRUGS
I vimlet på World Forum Against Drugs tog Drugnews tempen på konferensdeltagarna. Om förväntningar och läget på
hemmaplan. Vi möter här deltagare från Afghanistan, Libanon, Kenya, Tanzania och Sverige.
Hamed Ahmad, frilansjournalist som går en
researchutbildning i Sverige och vill lansera en
fri TV-station i hemlandet Afghanistan.
1. Största drogproblemet i ditt land?
- För det första det vi har med opiumodling.
För det andra att regeringen ignorerar drogproblemet under förevändning att den har fullt
upp med oppositionen på landsbygden. Men
det egentliga skälet är att det ﬁnns många korrupta personer inom regeringen som gör sig
förmögenheter på narkotikahandeln.
2. Vad på konferensen har gjort störst intryck
på dig?
- Jag är så glad över att så många vill ta sig
an drogproblemen på ett seriöst sätt. Den är
ett steg i rätt riktning och sätter press på regeringarna som fått mycket kritik här.
3. Vad kommer konferensen få för betydelse
i framtiden, tror du?
- Jag är född optimist och den här konferensen
ger mig ytterligare hopp. Den kommer att
hålla drogfrågan levande och sätta internationell press på många korrupta regimer.
Maria Beck-Friis, studie- och yrkesvägledare
samt skolkurator inom grundskolan på Kunskapsskolan i Kista.
1. Största drogproblemet bland eleverna?
- Det mesta sker ju utanför skoltid, men på
måndagarna får vi skrapa upp helgens problem
– framförallt handlar det om alkohol. Vi jobbar förebyggande och är på konferensen för att
samla hårda argument för att kunna slå hål på
mytbildningen och gloriﬁeringen kring droger.
2. Vad på konferensen har gjort störst intryck
på dig?
- Deltagarnas ödmjukhet och att över 80 nationer samlats här för att sätta ned foten mot
droger. Det är mäktigt!
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3. Vad kommer konferensen få för betydelse
i framtiden, tror du?
- Det här är förstås bara en konferens bland
många andra, men det jag hoppas på är att den
ska ge ringar på vattnet. Att vi som varit här
har fått ett stöd i ryggen och kan använda kunskapen och förmedla den i vår vardag.
Josef Mbatia, psykiater vid hälsoministeriet i
Tanzania.
1. Största drogproblemet i ditt land?
- Vårt största drogproblem är alkoholen. Inom
kort ska vi anta en alkoholpolicy och ha en informationskampanj. Vi har redan en tobaksslag sedan 2003. De unga röker mest cigaretter,
men även tuggtobak och snus förekommer. Vi
har också problem med cannabis och heroin,
på senare tid även injicerat heroin.
2. Vad på konferensen har gjort störst intryck
på dig?
- Först och främst den höga kvaliteten på presentationerna. Men jag är också imponerad av
deltagarnas engagemang för en total drogfrihet.
3. Vad kommer konferensen få för betydelse
i framtiden, tror du?
- Jag tror att utbytet av erfarenheter kommer
att leda till en bättre förståelse för drogproblem och eﬀektivare drogpolicys världen över.
Jennifer N. Kimani, nationell drogsamordnare, statliga kampanjen mot drogmissbruk,
NACADAA, i Kenya.
1. Största drogproblemet i ditt land?
- Största bekymmer har vi med alkohol, det
ﬁnns en utbredd ölkultur. Men även cannabis
och heroin ökar. Vi oroas av narkotika bland
unga pojkar, medan ﬂickor mer dricker alkohol. Kopplingen droger och utbredning av
hiv/aids är tydlig.

2. Vad på konferensen har gjort störst intryck
på dig?
- Att se att vi inte är ensamma i bekämpning
av drogproblem och att resten av världen är
beredda att stödja oss.
3. Vad kommer konferensen få för betydelse
i framtiden, tror du?
- Vår kamp har bara börjat. Deklarationen är
tydlig, bra att vi inte behöver lägga tid på att
diskutera om en drogfri värld är möjlig, utan
hur vi ska nå dit.
Ghazi Taan, läkare på Raﬁk Hariri Medical
Foundation i Libanon.
1. Största drogproblemet i ditt land?
- Heroin och cannabis är det största problemen, cannabis odlas ju även i vårt eget land i
Bekadalen.
2. Vad på konferensen har gjort störst intryck
på dig?
- Lärt mycket som vi kan ha användning av i
vårt land. Exempelvis frivilligorganisationers
positiva roll, det är alltför få idag som hjälper
missbrukare.
3. Vad kommer konferensen få för betydelse
i framtiden, tror du?
- Jag hoppas på en fortsättning av World
Forum. Här har vi tydligt markerat vikten av
att bekämpa droger och stå emot en legalisering av narkotika.

Av Drugnews
/Katarina Mattsson/Sven Liljesson

VÄGEN UT : MAD I KUNGSTRÄDGÅRDEN

- Musik och narkotika hör lika illa ihop
som sport eller bilkörning och droger!

- Musik och narkotika hör lika illa ihop som sport eller bilkörning och droger, sade kulturminister Lena
Liljeroth Adelsohn som invigde galan i Kungsan dit regnet ändå aldrig kom.
Hon påminde om att civila samhället är mycket större och viktigare än det juridiska och byråkratiska.
Och hon är oerhört tacksam för att ideella krafter går samman och kämpar mot droger i samhället. Utan
att ta avstånd från de personer som fastnat i missbruk. Tvärtom är det viktigt att ta till vara just deras
erfarenheter och särskild deras som lyckats bli drogfria och vill dela med sig, betonade hon och tände
symboliskt facklor.

Text: Drugnews/Bruce Clarke/Sven Liljesson
Foto: Newsmakers/Martin Edström
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Två ministrar, två generaldirektörer, kriminalvården, polisen, tullen, Maria Ungdom, Brottsförebyggande Rådet
(BRÅ), en hel mängd artister, musiker och ideellt arbetande människor från organisationer som KRIS, Unga
KRIS, Hela Människan, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), SMART och många ﬂer.

En av favoriterna var narkotikahunden Abbe, en fyraårig
Labrador. Tullinspektör Sanna Persson, som är Abbes förare, visade en hänförd publik vilket gott ”virke” denna
hund är gjord av. Trots den ovana omgivningen markerade han direkt den väska kontaminerad med amfetamin
som var målet för uppvisningen. Just denna hund är speciell genom att han markerar ett fynd genom att sätta sig
framför det han sniﬀar upp.
– Abbe är förutom narkotikahund också utbildad
vapen- och bombhund och det kan gå illa om han börjar
krafsa på en bomb. Därför är han dresserad att markera
sittande, förklarade en stolt och nöjd Sanna Persson för
Drugnews.

Upplagt för succé alltså. Och det blev det också - arrangörsmässigt. Programledare var Annika Jankell och
skötte uppdraget med bravur. Stort ”synd” bara att den
stora publiken uteblev.
– Vi hade säkert kunnat marknadsföra MAD på ett
bättre sätt, det är en erfarenhet vi får ta med oss till nästa
gång, menade Christer Karlsson, förbundsordförande för
KRIS, som tillsammans med NBV arrangerade festen.
Den publik som trots allt kom, enligt polisen uppskattningsvis ett drygt tusental personer under dagen och
kvällen, ﬁck uppleva en blandad kompott av talare och
ett stundtals stort artisteri av musikerna.

Kungaparets operafavoriter
De tre operasjungande damerna i gruppen Divine gjorde
ett bejublat framträdande, ackompanjerade av Anders
Neglin med orkester. Publiken var så tagna av de skönsångande damerna att de andäktigt lyssnade, därefter delades dagens kraftigaste applåder ut.
Det var inte förrän fram emot kvällen som det började
rocka loss ordentligt.
Rapparen Rastegar och Håkan ”Nordman” Hermelin
ﬁck publiken att börja släppa loss. Rastegar sade att musiken själv är bästa drogen, och Hemlin berättade för
Drugnews att han som artist självklart tar avstånd från knark.

Narkotika sprids alltmer på nya sätt, exempelvis via
nätet. Föräldrars roll blir därför allt viktigare för att stärka
ungas attityder.
– Vi står handfallna utan frivilligorganisationer och
föräldrars arbete emot droger, sade socialminister Göran
Hägglund när han äntrade scenen.
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VÄGEN UT : MUSIC AGAINST DRUGS - 7 september

Förutom att han själv har missbrukat så har han jobbat på
fritidsgårdar och sett hur det kan gå snett för unga.
Sen sjöng DeDe och hennes band så det stod härliga till
och även hon gjorde kraftfulla uttalanden mot knark.
– Jag har sett mycket koks och annat under mina år i
branschen. Men aldrig själv prövat, utan tar avstånd från
alltihop, sade hon och ﬁck applåder.
Publik var sedan riktigt uppvärmd när Dogge Doggelito
sedan ﬁck ta över, ett ”fett” gung kunde märkas i delar av
den helt nyktra och drogfria publiken.
Två unga tjejer gungade med.
– Vi kom hit för att jag hört om galan, jag är själv med i
Unga kris i Örebro. Bra att kunna släppa loss utan droger,
berättade Sophia Gustavsson, 17 år, som tillsammans
med kompisen Cecilia Forsgren, 18, kommit till Kungsan.
Avsikten med Music Against Drugs, förutom den rena
underhållningen, var att skapa en smidig ingång till
World Forum Against Drugs som startade på måndagen
efter, den 8 september.
Om WFAD ﬁnns några rader att läsa på sidan 8 i
detta nummer av Vägen Ut. Även den artikeln är hämtad från Drugnews.
Text: Drugnews /Bruce Clarke/Sven Liljesson
Foto: Newsmakers /Martin Edström
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VÄGEN UT : KONTAKTER

KRIS NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se
KRIS NYKÖPING/OXELÖSUND
Periodgången 8
611 33 Nyköping
Telefon: 0155-21 48 44
E-post: nykoping@kris.a.se
KRIS BOLLNÄS
Björkhamregatan 31 C
821 34 Bollnäs
Telefon: 070 609 36 07
E-post: bollnas@kris.a.se

KRIS HUDIKSVALL
Djupegatan 37
824 50 Hudiksvall
Telefon: Under uppstart
E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS SOLLENTUNA
Malmvägen 10 B
191 61 Sollentuna
Telefon: 08-35 16 41
E-post: sollentuna@kris.a.se

KRIS BORLÄNGE
Skördegatan 21
784 40 Borlänge
Telefon: 076 711 85 15
E-post: borlange@kris.a.se

KRIS HÄRNÖSAND
Victoriagatan 5
871 40 Härnösand
Telefon: 073 688 31 35 /30
E-post: härnösand@kris.a.se

KRIS SUNDSVALL
Västra Vägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

KRIS ESKILSTUNA
Tillfällig adress: c/o E Onyango
Wallingatan 28 B
632 30 Eskilstuna
Telefon: 076 554 90 11

KRIS JÖNKÖPING
Tändsticksgränd 33
553 15 Jönköping
Telefon: 036-12 52 73
E-post: jonkoping@kris.a.se

KRIS SÖDERHAMN
Stenbacksvägen 5
826 34 Söderhamn
Telefon: 0270 702 13
E-post: soderhamn@kris.a.se

KRIS FALKENBERG
Berguvsvägen 7
311 39 Falkenberg
Telefon: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

KRIS KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-207 91
E-post: kalmar@kris.a.se

KRIS UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Telefon: 090-71 35 30
E-post: umea@kris.a.se

KRIS FINSPÅNG
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång
Telefon: 073 688 19 45
E-post: finspång@kris.a.se

KRIS KARLSKRONA
Under uppstart
Mark Faller
Telefon: 073 683 08 37
E-post: karlskrona@kris.a.se

KRIS UPPSALA
Post adr. St: Olofsgatan 25
Besöksadr. Väderkvarnsg 14 B
753 30 Uppsala
Telefon: 018-13 33 53
E-post: uppsala@kris.a.se

KRIS GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 a
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

KRIS KARLSTAD
Kårgränd 4
652 25 Karlstad
Telefon: 054-21 60 55/33
E-post: karlstad@kris.a.se

KRIS GÖTEBORG
Heurlins plats 9
413 01 Göteborg
Telefon: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

KRIS LANDSKRONA
Engelbrektsgatan 5
261 33 Landskrona
Telefon: 0418-598 20
E-post: landskrona@kris.a.se

KRIS HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Telefon: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

KRIS LINKÖPING
Under uppstart
E-post: linkoping@kris.a.se

KRIS ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Telefon: 019-33 51 97
E-post: orebro@kris.a.se

KRIS HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Telefon: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@kris.a.se

KRIS MALMÖ
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
Telefon: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

KRIS ÖSTERSUND
Biblioteksgatan 31 A
831 42 Östersund
Telefon: 070 692 54 48
E-post: ostersund@kris.a.se
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VÄGEN UT : KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT
KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, 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 anstalter
och häkten samt genom tidningen Vägen Ut.
KRIS erbjuder alla kriminella och/eller drogmissbrukare som vill sluta
och har tröttnat på att leva kriminellt - en ”frizon” under den första
tiden efter muck.
Hittills har vi lyckats knyta till oss drygt 5 000 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 ska kunna 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 hjälpa 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 under 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 samt ett antal andra
förmåner beroende på vilken lokal KRISförening du tillhör.
3. När denna kontakt har etablerats och vi tillsammans har hittat 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 gemensamt ska lyckas få ett hyfsat liv där hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet är de tongivande bitarna för
att lyckas i vår "Revansch I Samhället".
5. KRIS kan i de allra ﬂesta fall hjälpa till med sysselsättning och boende
samt hjälpa till att styra upp sociala- och myndighetskontakter.
KRIS finns på 28 orter i Sverige. Föreningen är också etablerad i
Danmark, 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.
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VÄGEN UT : LÄSARBIDRAG

Den farliga utsidan
Det finns få saker som verkligen skrämmer, men en sak kanske är att mucka från kåken med bara en plastpåse med lite kläder
och en tandborste i handen.
Inga pengar, inget jobb, ingen bostad och massvis med skulder till staten. Socialen kan inte hjälpa dig. Frivården kan inte
hjälpa dig. De finns bara där för att kontrollera dig. Och i vilken ände ska man börja? Man får ingen bostad om man inte har
ett jobb, man kan inte jobba om man inte har tak över huvudet där man kan sova, äta och tvätta sig. Man får inga pengar för
man har inget jobb. Man måsta äta för att överleva så man tvingas stjäla...

Ni ser vart de barkar va´?
Jag anser att som en del i rehabiliteringen under anstaltsvistelsen borde ingå att, låt oss säga fyra månader före muck, få
träna på att söka jobb och bostad och att på muckdagen ha allt detta fixat. Då har man något att vara rädd om och man
kan känna sig som en värdig medlem av samhället. Jag tror att det skulle förhindra minst 50% av alla återfall i kriminalitet.
Det är viktigt för den intagne att kunna känna att han/hon har betalat sin skuld till staten och är välkommen in i samället
igen, förutsatt att man följer lagar och förordningar. Om man inte känner detta blir samhället en fiende som ska besegras
eller blåsas på alla tankbara sätt.
Nu tror jag inte att det här skulle hjälpa på alla. Vissa har inte förmågan till inre förändring. Men för dem som kan och vill ändra
attityd skulle det kunna bli ett starkt incitament för detta. Vi är kloka! Vi är starka! Vi kan förändra vårt destruktiva beteende!
Så kommer argumentet om kostnader framkrypande från sitt ruttnande fuktiga hål. Det är så klart att det kostar att satsa på
meningsfull rehabilitering! Men om man i andra vågskålen lägger kostnaderna för kriminalitet, missbruk och våld kommer
satsningen att framstå som en ren vinstaffär. Problemet är att ingen politiker vågar tro på förslaget. Det skulle vara politiskt
självmord att tala för de kriminellas rätt att bli friska och mot ett hårdare bestraffningsklimat.
Väljarna har lurats att tro att kriminalitet är en obotlig sjukdom som bara kan bekämpas genom inlåsning och hot om
bestraffning. Och där sitter man nu och kan inte vända kajutan trots att man vet bättre via undersökningar, utredningar
och forskning.

Michael, f.d. kriminell.
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19:45 LÅS IN MIG
Nyutkommet med känslostarka bilder av Erik Öhman och texter av
Mia Stenbaek. Ges ut i samarbete med KRIS, NBV, Hela människan,
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och Kriminalvården.
ISBN 978-91-977519-0-2
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