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KRIS BOLLNÄS
Björkhamregatan 31 C
821 34 Bollnäs
Telefon: 070 609 36 07
E-post: bollnas@kris.a.se

KRIS CITY
Olovsgatan 18
111 36 Stockholm
Telefon: Jana Gröhn, 073 688 19 90
E-post: jana.grohn@rikskris.se

KRIS FALKENBERG
Ringvägen 18 B
311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

KRIS GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 25 62/65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

KRIS GÖTEBORG
Heurlins plats 9
413 01 Göteborg
Telefon: 031-14 51 58/34
E-post: goteborg@kris.a.se

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

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

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

KRIS KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-207 93
E-post: kalmar@kris.a.se

KRIS KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Telefon: 073 688 99 54
E-post: karlskrona@kris.a.se

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

KRIS LANDSKRONA
Norra Långgatan 24
261 31 Landskrona
Telefon: 0418-598 20
E-post: landskrona@kris.a.se

KRIS NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se

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

KRIS FINSPÅNG
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång
Telefon: 0122-859 19
E-post: finspong@kris.a.se

KRIS SOLLENTUNA
Mantalsvägen 4
191 49 Sollentuna
Telefon: 073 688 31 45
E-post: sollentuna@kris.a.se

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

KRIS TRESTAD
Östergatan 1
461 32 Trollhättan
Telefon: 0522-191 22
E-post: trestad@kris.a.se

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

KRIS UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Telefon: 018-13 33 53
E-post: uppsala@kris.a.se

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

KRIS HUDIKSVALL
Djupegatan 37
824 52 Hudiksvall
Telefon: 073 694 09 00
E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Telefon: kommer jan. 2010
E-post: trelleborg@kris.a.se

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

Adresser och telefonnummer till
KRIS lokalföreningar
För fullständiga adressuppgifter och
kontaktpersoner, se: www.kris.a.se

KRIS ÖRNSKÖLDSVIK
Lasarettsgatan 28
891 33 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-857 00
E-post: ornskoldsvik@kris.a.se

KRIS SILJAN
Skolgatan 18
795 31 Rättvik
Telefon: 073-688 19 19
E-post: siljan@kris.a.se
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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 föreningar
på 26 orter i Sverige, dessutom i Danmark
samt på tio orter i Finland. KRIS finns också
i Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Kriminellas Revansch I Samhället
- www.kris.a.se -

TUFFA
TIDER!

I KRIS är vi vana vid tuffa tider.
De flesta av oss har en personlig tragisk och hård historia med oss.

Vi har suttit på anstalt, mått psykiskt och fysiskt dåligt, har eller har
haft miljonskulder att betala och en hel del relationer att reparera.
Tack vare KRIS får vi stöd att klara livets ibland snudd på omänskliga
villkor. Därför är det superviktigt att KRIS finns. Vi behövs för alla
som upplever tuffa tider nu.

Det har varit tuffa tider även på finansmarknaden - finansKRIS kallas
det visst. Kanske har den bidragit till att det år 2010 ser ut att bli tuffa
ekonomiska tider för KRIS. Två myndigheter har minskat bidragen
till KRIS och kraven på detaljredovisning är högre än någonsin. Vi är
i KRIS generellt bättre på att hjälpa människor än på att administrera.
Men i den situation som nu råder lär vi göra vårt allra bästa administra-
tivt för att även fortsättningsvis t ex kunna finansiera arbetet på anstalter.

Vi har dessutom bra metoder att erbjuda. Studiecirkeln Bättre Framtid
är fortfarande en succé och studiecirkeln Basic ska alla medlemmar i
KRIS erbjudas. Vi går nu också in i andra omgången av KRIS 1-åriga
kompetensutvecklingsprogram Kreativa Hederliga Företagare och
våra nya Livsstilshus, i Göteborg och Uppsala, är på väg att etableras. 

Som ni ser har vi mycket att vara stolta över i KRIS! Dessutom startade
vi tre nya lokalföreningar förra året - KRIS Trelleborg, KRIS Siljan
och KRIS Örnsköldsvik - och Unga KRIS-verksamheten har nu
spritts till drygt 15 orter. 

Utan alla engagerade medlemmar hade vi varken haft nya eller gamla
föreningar eller nya metoder. Tack för era insatser under år 2009!
Hoppas ni ställer upp för KRIS även år 2010.  Tuffa tider ska vi se
som en utmaning! De flesta av oss har ju en viss vana av att
vara ganska tuffa - det kan vara en tillgång i år.

Christer Karlsson
Förbundsordförande
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8Inlåst Martin
Vi känner väl alla till Robison-Robban och
Baren-Meral sedan dokusåporna dragit in i våra
hem, men nu har vi fått ett antal nya ”idoler” att
se upp till i och med att såporna tagit steget in i
den socialrealistiska världen. I ett första såpa-
reportage har Vägen Ut träffat Inlåst-Martin.

14Musik mot droger
MAD, Music Against Drugs, arrangerades första
gången den 7 september 2008 i Kungsträdgården
i Stockholm av KRIS och NBV. Sedan dess har
flera MAD-galor arrangerats på olika platser.
Följ med i ett bildreportage till de båda senaste
arrangemangen i Umeå och Sundsvall.

16Mia Törnblom
Uppskattad föreläsare och vägledare i personlig
utveckling. Känd från TV. Hennes böcker, Mera
självkänsla!, Självkänsla nu! och Så dumt!, har
blivit stora säljsuccéer. KRIS använder hennes
böcker flitigt som studiematerial. Vad är det
som gör att vi bara älskar Mia Törnblom?

Prenumeration på tidningen Vägen Ut och medlemskap i KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället.

Ordinarie medlemskap i KRIS: 100 kr per år.
Stödmedlem i KRIS: 200 kr per år.
I både ordinarie medlemskap och stödmedlemskap ingår en prenumeration på Vägen Ut.
Enbart prenumeration på Vägen Ut kostar 180 kr per år för privatpersoner.
Tag kontakt med KRIS på den ort du bor, se kontaktlista på sidan 2
eller mejla/ring till redaktionen: vagenut@kris.a.se
Telefon - Riks KRIS: 08-642 00 06
Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand - medlemsregistret@kris.a.se
Telefon: 073 688 19 55
Postgiro: 199 95 41-4

Företagsprenumeration och annonsering: Ring Team Work Co AB på tel: 0587-17 00 00, eller skicka e-post till: annons@kris.a.se

Vid utebliven tidning, kontakta omgående medlemsregistret eller redaktionen. Då har vi en chans att reda ut orsaken, och rätta till.
Adressändring måste meddelas medlemsregistret.
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VÄGEN UT : Samarbete med Team Work CO AB

Vägen Ut har genomgått omfattande förändringar under
det senaste året. Tidningsredaktionen som tidigare låg i
Stockholm och hade flera anställda, har sedan september
2008 varit utlokaliserad till Örnsköldsvik, och har sedan
dess bestått av en person, som dessutom skött allting
idéellt - foto, reportage, text- och bildredigering, layout,
föreningsutskick och fram till och med detta nummer,
även annonsproduktion och annonsförsäljning. Det kan
var och en förstå, att det här inte går ihop. Det som fått ta
stryk är annonsförsäljningen, som minskat kraftigt. Även
om annonsering inte heller tidigare varit högt prioriterat,
så har det den senaste tiden närmast helt försvunnit.

Jag tror dock att de flesta under den här tiden märkt en
höjd kvalitet på tidningen, rent produktionsmässigt. Det
har blivit en renare och tydligare layout, med genomgående
samma typsnitt och färgskala. Bildkvaliteten har höjts
betydligt och bilder harmonierar numera ihop med text.

Det skrivna ordet kan ännu förbättras mycket, vilket
självklart också kommer att ske i takt med att tidningen
kommer ut med nya nummer.

Vi kan också alltid förbättra kommunikationen med
lokalföreningarna, så att tidningen hela tiden innehåller
aktuellt material om KRIS verksamhet ute i landet. Den
här kommunikationen blir också bättre hela tiden.

KRIS INFORMATION
Alexander Laine

Det vore mycket konstigt om vi inte skulle kunna söka
stöd för vårt arbete genom annonsörer i en tidning som
idag håller en mycket god standard. Med dessa funderingar
har Riks KRIS sökt olika vägar att nå ut till företag som vill
stödja vårt brottsförebyggande arbete.

Det här har nu landat i ett samarbete med telemarketing-
företaget Team Work Co AB i Nora, som har tagit över
annonsförsäljningen och arbetar med att proffessionellt
marknadsföra KRIS över hela landet. Man är i full gång
med arbetet som redan rapporteras gå över förväntan.

Precis detsamma som Christer skriver på sidan 11 om KHF,
”Vi som gått igenom livet i tron att vi kan allt själva var nu
tvungna att be om hjälp. Det här var bland det svåraste vi
har gjort, men när vi bad om hjälp började saker att fungera.”
gäller också på det här området, det är bara att konstatera
fakta. Nu kan vi i KRIS fortsätta att ägna oss åt verksamhet
vi är bra på, och vi kan gemensamt fortsätta att utveckla
”sveriges största tidning om brottsförebyggande arbete” till
sveriges- och världens bästa tidning.

Den här sidan får vara ett litet smakprov på något du
med all säkerhet kommer att få se mycket mer av i fram-
tiden; helsidor i en varm gulton som markerar att det är ett
annonsutrymme, samma igenkännande som i resten av
tidningen för att skapa trygghet för läsare och annonsörer.

KRIS inleder samarbete med
TTeeaamm  WWoorrkk  CCoo  AABB

För en organisation som KRIS gäller att hela tiden utvecklas och finna olika former att finansiera verksamheten. Det
gäller inte minst vår medlemstidning. Den är kostsam att producera, men ett mycket viktigt redskap för information -
både internt och externt. Riks KRIS har nu inlett ett samarbete som på sikt kan förändra mycket av vår verksamhet.

- Vi stödjer KRIS brottsförebyggande arbete -

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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UngaKRIS
besökerKRIS REPORTAGE

Text och foto: Kristoffer Johansson
Projektledare Unga KRIS Region Väst
Översättning: Janica Kaskikallio

Paris

Det damp ner ett brev hos Unga KRIS. 
En inbjudan till en stor internationell
konferens i Paris - International Juvenile
Justice Observatory.

Uppdraget att representera Unga KRIS
föll på mig, Kristoffer, och ordförande
Magnus Andersson.

Jag har varit i Paris tidigare, medan det
var första gången för Magnus. Det är ändå
en upplevelse att få åka iväg till en berömd
storstad, och att nu kunna åka och repre-
sentera en nybildad ungdomsorganisation
är stort.

Konferensen hölls under två intensiva
dagar, med ett trettiotal deltagare från
samtliga 27 EU-länder. Det har varit ett
rikt erfarenhetsutbyte och vi har knutit
många nya kontakter som vi nu kan arbeta
vidare med på hemmaplan.

Det som varit mest givande under den
här konferensen, är att vi nu finns med i
nätverket och att vi fått information om
en mängd EU-projekt och fonder där vi
kan börja samarbeta med andra och söka
pengar.

Det känns stort att Unga KRIS nu är
känt ute i Europa och att vi är med i såna
här sammanhang, fast vi bara funnits som
eget förbund i drygt fyra månader.

Vi fick lite tid över också, att besöka Paris
på egen hand. Då hann vi med några
självklara stopp där bland annat Eifeltornet
och Leonardo da Vincis hemlighetsfullt
leende Mona Lisa (eller La Joconde som
är dess franska benämning) ingick.

Mer intressant var kanske besöket vid
Jim Morrisons grav. Han ligger begravd
på Père-Lachaise-kyrkogården, sedan han
1971 hittats död i ett badkar i Paris.
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FAKTA:
International Juvenile Justice
Observatory
International Juvenile Justice Observatory (IJJO) är ett
internationellt allmännyttigt organ med säte i Bryssel.
Målet för IJJO är att skapa en varaktig internationell
service som fungerar som en mötesplats för studier
och reflektion för yrkesverksamma inom området
rättskipning gentemot minderåriga världen över lik-
som övriga instanser som arbetar för unga människor
i riskzonen för socialt utanförskap och isolering.

Grundläggande normer
IJJO samtycker till att utföra sina aktiviteter genom att
marknadsföra sina huvudsakliga förlagor såsom FNs
barnkonvention, FN: s riktlinjer för förhindrande av ung-
domsbrottslighet (the Riyadh guidelines), FNs enhetliga
minimiregler för rättskipning gentemot minderåriga
(the Beijing Rules), samt FNs enhetliga minimiregler för
icke frihetsberövande åtgärder (the Tokyo Rules) mm.

Aktiviteter
Arbetet som IJJO utför baseras på en internationell
och tvärvetenskaplig vision om rättskipning gentemot
minderåriga. Målsättningen är att skapa en framtid
för minderåriga genom olika strategier som stimulerar
den internationella utvecklingen av användbara hand-
lingsmetoder, lagstiftningar och ingripandemetoder
inom sammanhanget för GGlobal Juvenile Justice Without
Borders. IJJO koordinerar därför forskning och studier
relaterade till de olika problemområden som uppstår
inom området rättskipning gentemot minderåriga.

Sedan starten 2003 har IJJO utvecklat ett internatio-
nellt nätverk med över 7000 expertanvändare och
samarbetspartners från fler än 120 länder. För att
skapa ett gruppnätverk av aktiva observatörer, har ett
nätverk av konsulter startats tillsammans med IJJO.
Detta ger möjlighet för icke-statliga organisationer, lik-
som offentliga administrationer, att samarbeta med
IJJO mot deras målsättningar och uppdrag.

IJJO erbjuder även en varaktig internationell referens-
service där yrkesverksamma inom ungdomsvård kan
träffas, diskutera och samarbeta med varandra. Via
IJJOs hemsida sprider man information online för
medborgare, användare och samarbetspartners som
har tillgång till en stor databas som uppdateras dagligen
och som innehåller över 25000 dokument av olika
slag (media, händelser, rapporter, lagstiftningar och
utbildning) om ungdomsbrottslighet och ungdomsrätt.

Kontinentala Observatorier
IJJO har som mål att samverka med lokala realiteter
och har därför skapat kontinentala observatorier:
Europeiska, Afrikanska och Latinamerikanska branscher
av JJO. Dessa lokala branscher ska se till att tillämp-
ningen av de internationella reglerna för barns och
ungdomars rättigheter på ett effektivt sätt efterföljs.
Detta underlättar permanenta studier och förbättring
av rättssystemet för ungdomsbrottslighet. I detta sam-
manhang har IJJOs försvars- och rådgivande aktiviteter
välkomnats av Förenta Nationerna liksom av europe-
iska och internationella institutioner. Verksamheten
är även officiellt erkänd av ett antal betydelsefulla
myndigheter. För att få upp allmänhetens ögon på
ämnen relaterade till ungdomsrätt utvecklar IJJO
lokala och internationella kampanjer som tex ”Rätts-
hjälp för barn i konflikt med lagen” och ”Två decen-
nier av ungdomsrätt: framsteg sedan antagningen av
Barnrättskonventionen”.

Internationella Konferenser
Vartannat år organiserar IJJO en internationell konferens
där ett stort antal experter inom skiftande områden
samlas för att analysera ungdomsrättsväsendet och
modeller för ungdomsverksamhet och ingripande,
som kan tillämpas i olika länder. Genom att upp-
muntra skapandet och kontroll av dessa internatio-
nella ungdomsrättsmöten är IJJOs målsättning att
bidra till utveckling och förbättring av handlingssätt,
att stimulera utveckling av nya utbildnings- och ingri-
pandeprogram och forskning som fokuserar på min-
deråriga i riskzonen för socialt utanförskap.

Vägen Ut träffar Jonas Andersson en
kylig kväll på Stora torget i Örnsköldsvik.
Han är på plats vid en manifestation för
att hedra narkotikans offer. Senare under
kvällen ska han tillsammans med författaren
Markus Lutteman berätta om sitt livs resa.

Vi småpratar lite på torget, men det är
förstås hans berättelse ur boken jag är mest
intresserad av. De flesta jag möter, av de
som har ett missbruk bakom sig, har en
liknande historia som den jag själv bär på
- men Jonas historia går lite vid sidan av.

Föreläsningen hålls i en källarlokal som
snabbt fylls till sista plats. Arrangemanget
sker genom NBV och följdaktligen an-
vänds en lokal genom IOGT-NTO, vilket
innebär dålig teknik och uselt ljud.

Första halvan av deras berättelse störs jag
av trängsel och knastrigt ljud, men jag har
också boken i färskt minne, vilket kan bidra
till att jag inte riktigt hänger med. Efter en
paus med nytt syre känns det betydligt
bättre. Paret Lutteman/Andersson har fun-
nit en bra teknik i sitt framförande, när man
spelar upp det som en intervju där journa-
listen Lutteman ställer intressanta frågor till
Jonas. Samtidigt visas ett bildspel med Jonas
och Markus egna foton från fängelset.

På San Pedro sitter stora knarkhandlare i
rymliga tvåvåningsceller, medan fattiga
småtjuvar trängs i iskalla, betongutrymmen.
Det finns inga lås på cellerna eller vakter på
avdelningarna. Tillgången på kokain är obe-
gränsad och nästan alla bär vapen. För Jonas
blir det en kamp för livet, men ironiskt
nog också vändpunkten i hans liv.

Det är intressant och högaktuellt när duon
avslutningsvis tar upp frågeställningar om
narkotikaodling, som inte alls är så självklara.

VÄGEN Ut möter El Choco

Jonas Andersson, en 27-åring från
Kungälv, hade i ett desperat försök
att bli av med sina skulder erbjudit
sig att göra en affärsresa till Bolivia.
Han åkte fast på flygplatsen med
nästan tre kilo kokain i väskorna
och hamnade på fängelset El penal
de San Pedro, 3 600 meter över
havet i Bolivias huvudstad La Paz.

Jonas första tid blev en kamp för
livet. Men de kaotiska åren på San
Pedro blev ironiskt nog också en
vändpunkt i hans liv. Det var här
han slutade med droger, det var här
han gifte sig och det var här han
blev pappa för första gången.

El Choco är en fascinerande och
stark berättelse om en svensk mans
kamp för överlevnad i en galen och
främmande miljö, om kärlek mot
alla odds, och om ett land i uppror.

KRIS REPORTAGE
Text och torgfoto: Alexander Laine

Övr foto: Andersson/Lutteman Norstedts
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Martin 

Det är absolut inte lätt att få till en
intervju med ”kändisprofilen” Martin.
På kontoret är det alltid någon som
har något jätteviktigt att diskutera
och telefonen ringer oavbrutet.

Många vill prata med honom. Inte
så mycket för att han varit med i det
omdebatterade programmet Inlåst,
utan för att Martin är en varm och
trygg person som det är lätt att få
förtroende för och lyssna till.

Det är en jämn ström av oroliga
föräldrar och anhöriga som ringer
och frågar Martin om råd.

Slutligen gör vi intervjun i en något
udda, men i det närmaste lugn, miljö.
Vi besöker American Art Tattoo där jag
får en chans till samtal medan Martin
får ny kroppskonst av tatueraren Kröli.
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Livsstilshus i Göteborg och
Inlåst på TV4
Martin Johansson, ordförande för KRIS Göteborg,
har många järn i elden. Kanske vi snart får vara
med om ett riktigt KRIS-bröllop också?

KRIS REPORTAGE
Text och foto: Alexander Laine

Vägen Ut åker till Göteborg för att träffa Martin och få en bild
av KRIS senaste kändisprofil i en lång rad. 

Det finns en mängd material att hämta till tidningen i Göteborg,
och vi har tidigare skrivit om deras arbete med ”Livsstilshus” som
vi hoppas kunna återkomma till. Men den här gången besöker vi
Göteborg för att få ett reportage om personen Martin.

I samband med TV4:s program ”Inlåst” har framförallt Martin
blivit känd för en stor publik i hela Sverige.  När programmet
kommer på tal, är det ofta Martin och hans varma kontakt med
sin mamma som folk minns tydligast.

– Är han så där go på riktigt?
Svaret måste nog bli ett enkelt: Ja! Han är precis så go som

Inlåst målar upp.
Men Martin kan bli förbannad också. Det märks när vi pratar

om Inlåst och hur Martin tycker att de sociala myndigheterna i
vanlig ordning smiter från sitt ansvar. Inlåst har fått en del kritik,
inte minst från Socialstyrelsen som gärna jämför programmet
med ”Scared Straight”, en metod man utan framgång använt i
USA för att skrämma ungdomar till laglydnad. Martin menar att
det finns en stor skillnad.

– Ungdomarna i Inlåst skräms inte till något av fångar i fängelse,
säger Martin. De får i stället träffa ”före detta” kriminella som
valt ett nytt sätt att leva, som fungerar som mentorer och är ett
stöd både under programmet och efter programseriens slut.

– Det är här myndigheterna brister. Jag förväntas ta över allt
ansvar nu, och man vill inte förstå att min ekonomi är begränsad.
Jag har haft jättebra kontakt med Levi efter programmet, men
det innebär kostnader eftersom vi inte bor på samma ort. Det är
jätteviktigt att myndigheterna står kvar och ser mig som ett
komplement, om det ska gå bra, fortätter Martin. Men man är
kanske inte så mån om att Inlåst ska ge ett gott resultat...

Johansson

Namn: Martin Johansson
Ålder: 42 år
Brott: Misshandel, stöld, narkotikabrott, inbrott
Fängelse: 6 år
Bakgrund: Växte upp i Göteborgsförorten Biskopsgården,
och började sin kriminella bana redan vid tolv års ålder.
Jobbar idag som som ordförande och ansvarig på KRIS
Göteborg och håller parallellt på med att starta upp ett
halvvägsboende för avhoppande gängmedlemmar.

Vi kommer in på relationen till mamma, som är jätteviktig för
Martin. De är vänner även på Facebook, och hälsningar till
mamsen syns ofta. Men mest påtagligt är ändå värmen mellan
Martin och ”blivade frun” (?).

Vill du må bra för en stund, rekommenderar jag dig att bli vän
med Martin på Facebook. Hans statusuppdateringar är kärlek!



Dagens
ordspråk

Känslor äger vi,
kärlek äger rum

Ja då var det jag igen, Love. Senast
funderade jag lite högt för er om vad
KRIS kamratförening är och betyder...

Det är uppenbart för mig att KRIS är en
del av min nya familj, för när jag tänker
så, känns det lättare att förstå kraften
bakom legat och engagemang från eld -
själar över hela landet. Om KRIS bara
vore en förening skulle den nog dukat
under. 

Vi lär känna oss själva genom att känna
igen varandra, att finnas där och vårda
en tanke. Kanske kan man säga att
”känna igen” är att åter känna, att komma
ihåg.

Jag funderar ibland på vad det betyder
att ge. Som sökare har jag letat efter en
kosmisk nalle, Gud som jag ville se
honom, för jag hittade inte kärleken
till mig själv, och när kärleken inte fanns
tog jag livet i egna händer. Jag hade inga
värderingar och jag visste inte vad som
menades med det. Mina värderingar var
ytliga och pengar blev ett mål istället för
ett medel, jag jagade dem för deras egen
skull, inte för att jag skulle kunna göra
något stort för andra, utan bara för min
egen välfärd och njutning. Det fans
ingen kärlek i det, ingen rikedom alls.
Likadant var det med sex för mig, det er-
satte erotiken, det ersatte kärleken i dess
essens. Det var aldrig ett djupt sensuellt
möte mellan två människor utan det var
två eller tre individer som onanerade på

varandra, utnyttjade varandra. Mötet var
tomt och därför förblev vi alla tomma.
Kanske tommare än vi var innan.

När inget möte finns, när det inte sker
ett utbyte mellan två individer som möts,
finns inte heller dialogen eller kärleken.

När jag till exempel blir arg och sne
så förvrängs bilden av dig, när jag blir
arg och sne ser jag dig i svart och vitt.
När jag blir arg och sne blir jag mer
kritisk mot dig, när jag blir arg och sne
tävlar jag med dig om vem som har rätt
och fel. Visst skall du försvara dig mot
orättvisa påhopp, men handen på hjärtat
min vän; att bråka fixar inte att lösa
konflikten. Det är inte bara det att bråk
förstör, det är också ett skitdåligt sätt att
hitta en lösning. 

Vågar du öppna dig för mig känner
jag detsamma, (det som stavas lika åt
båda hållen) - tillit - att jag vill dig väl
och att du vill mig väl. Är du säker på
att det du säger inte vänds emot dig? Jag
menar, vågar vi inte berätta, vågar vi inte
lyssna, får ju varken du eller jag veta det
vi behöver för att bygga en fin bro, så vi
fritt kan röra oss till varandra.

Här är det klart för mig att mötet inte
var det som jag hade i fokus, utan vilket
intryck. Jag var bara ute efter att skapa
ett intryck, och vilket intryck jag gjorde
på en annan människa var viktigare än
mötet. Jag visade att jag inte behövde
någon annan eftersom avsikten att
mötas inte fanns där, min värdering av

� Borta bra - men hem då? �
Astronomerna har byggt
teleskop som kan visa oss
myriader av stjärnor som
aldrig tidigare har skådats.
Men när en människa ser

genom en tår i sitt eget
öga är tåren en lins som
öppnar, som sträcker sig
långt ut i det okända och
uppenbarar världar som

inga teleskop kan se,
oavsett hur skickligt de är
gjorda - där i skådar vi in
i sanningar i våra egna liv.

Love
Blom
Mannen eller Myten

Andra Lovebrevet

att göra intryck var allt. Jag höjde mitt
värde och gjorde den andra till ett objekt
istället för subjekt.

Att ge ett gott intryck och skaffa sig
njutning och välbefinnande blir viktigare
än det som egentligen borde ske i ett
varmt möte mellan människor, och jag
skaffade mig njutning med sprit och
knark, de var mina skydd för att inte
behöva komma nära andra. Aldrig ville
jag riskera att bli sårad, så länge jag
kunde sköta mina behov själv utan hjälp
från andra. Andra behövde jag på sin
höjd för att festa eller punda med och
där kunde jag lätta på min börda.

Vi i KRIS kan komma att få makt, och
den makten far vilse när den inte används
för att hjälpa andra. Faran är om den be-
gränsas att tjäna egna syften. Precis som
droger, kan makten användas för att
tjäna mina egna syften, och inte som ett
redskap att tjäna andra. Den makt man
får genom ansvar, genom att förvalta sitt
liv med kärleksfulla värderingar, blir inte
godtycklig som makt utan ansvar, den
makten kan ibland till och med vara ren
illvilja.

Min och alla andras kärna i vårt va-
rande är väl kärleken?

Grundvärderingen måste väl vara att
alla människor är värda att älska?

Och om allt stod på denna grund
skulle väl kärlekens rike bryta fram...

�

☯

Foto: Love med dottern Mitha, fotograferade av Cornelia Nordström. Bilden har tidigare publicerats
i Expressen ”Mitha, 22, har försonats med sin pappa” : http://www.expressen.se/1.1739162

Några tänkvärda rader av och med Love Blom
Motivatör och föreläsare - KRIS Örebro

Kontakt: love.blom@kris.a.se



Foto: Love med dottern Mitha, fotograferade av Cornelia Nordström. Bilden har tidigare publicerats
i Expressen ”Mitha, 22, har försonats med sin pappa” : http://www.expressen.se/1.1739162
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eller verksamheter av olika slag, som
antingen bedrivs i lokalföreningarna
eller på riksplanet.

Det är därför roligt att vara på plats
idag och konstatera att det första
KHF-året nu är slut. Att den första
kullen med KHF:are har utbildats. Ni
fem som fullföljt hela utbildningen
kommer alltid att vara de som först
gick KHF, försökspiloterna. Från KRIS
sida har vi därför anledning att tacka er.

– Tack för att ni hade modet att
prova något nytt!

– Tack för att ni fullföljde - gjorde
färdigt hela utbildningen!

Ett tack även i förskott, för att ni också
framledes kommer att vara enga gerade
i KRIS och genom er kompetens ge till-
baka till organisationen.

Många av oss i KRIS har inga for-
mella meriter. Vi har inga skolbetyg
eller högskolepoäng. Vi har heller inga
intyg från arbetsgivare. Ni fem har nu
ett diplom att uppvisa i olika samman-
hang för att bevisa er kompetens!

En organisation är aldrig större eller
starkare än dess medlemmar. Därför har
vi i KRIS dels ställt upp fyra principer
som alla våra medlemmar måste följa:
drogfrihet, hederlighet, kamratskap
och solidaritet - dels skriver vi i våra
stadgar om nödvändigheten av utbild-
ning och personlig utveckling.

När vi bildade KRIS, hade vi ingen-
ting och kunde vi nästan ingenting. Vi
hade bara vårt engagemang och vars
och ens personliga starka vilja att vara
drogfri och hederlig. Vi visste inte hur
man skriver protokoll, inte hur man
söker pengar och inte ens en så enkel
sak som hur man firar midsommar.

Efter en tid förstod vi att vi måste ha
hjälp. Vi som gått igenom livet i tron
att vi kan allt själva var nu tvungna att
be om hjälp. Det här var bland det
svåraste vi har gjort, men när vi bad
om hjälp började saker att fungera.

Åren har gått och KRIS har växt
och utvecklats. Vi har insett att KRIS
kommer att fortsätta utvecklas om

våra medlemmar är villiga att göra
det. Utveckling innebär att man måste
lära sig nya saker. Dels nya faktiska
kunskaper, dels lära känna sig själv,
sina brister och sina förtjänster.

Vi har efterhand blivit allt bättre på
att ta fram verktyg och metoder för att
med dessa uppnå utveckling: genom
samverkan med NBV har vi tagit fram
och utvecklat Bättre Framtid, Basic och
Föreningskursen; i Unga KRIS använ-
 der vi MI, ART och Projektmetodik;
genom KHF har vi nu fått ett verktyg
för att kompetensutveckla anställda
inom organisationen.

KHF är därmed ett nytt strategiskt
verktyg för KRIS. Genom att varje år
tillföra KRIS en grupp medlemmar
som specialutbildats genom KHF
höjer vi genomsnittskompetensen i
KRIS. Det stärker oss som organisa-
tion. Långsiktigt kan vi genom KHF
utveckla idéer inom KRIS som kan
generera intäkter till den ordinarie
verksamheten. Det kan vara företag

KRIS REPORTAGE
Text: Christer Karlsson Foto: Alexander LaineNu finns det fem

Kreativa Hederliga Företagare

Mats Svensson
Helsingborg

Diana Lagerqvist
Stockholm

Calle Björklund
Uppsala

Mats Hansen
Helsingborg

Ronnie Norin
Uppsala

Vägen Ut har tidigare skrivit och rapporterat från KHF i flera artiklar. Nu har det första året gått och fem anställda på KRIS
har genomfört utbildningen. Vägen ut var på plats i Rättvik när de fick sina diplom av Christer Karlsson och Urban Pantzar.
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Kreativa Hederliga Företagare
När Urban frågar mig om jag vill ta lite dokumenterande
bilder på några av medlemmarna i KRIS känner jag mig
motiverad och lite speciellt utvald. Gänget har samlats i
det natursköna Sälen för att utbilda sig i entreprenörskap,
ett projekt de kallar KHF, Kreativa Hederliga Företagare.

Vi snackar ihop oss lite utanför Sälen Ski Lodge, hotellet
där de bor. Urban berättar lite grundligt om deras bak-
grundshistoria och jag förstår rätt snabbt att några av dessa
individer inte har suttit inne på grund av fortkörning eller
snatteri, många av dem har dykt betydligt djupare än så.

Det är först nu som jag börjar känna att nervositeten
kommer. Inte nervös för att de ska vara störande eller elaka
på något vis, mera orolig för hur de ska reagera på mig och
min kamera. Kommer jag kunna ta de bilder jag vill ha?
Kommer jag kunna få dem att känna sig bekväma med mig
smygandes runt med en kamera som är konstant riktad
mot dem? Kommer jag kunna vara mig själv? Kommer de
kunna vara sig själva?

Det skulle, efter en så där 10 min, visa sig att min oro var
helt obefogad. Människorna jag möter här känns glada,
positiva och framförallt ärliga. De flesta bjuder verkligen
på sig själva, och inte för en sekund känner jag av någon
tryckt stämning eller att någon skulle ta illa vid sig av min
stora kamera eller de tusen lite halvknasiga frågor som jag
ställer. Det är verkligen intressanta människor, de sitter på
unika historier då många av dem jag möter här har levt ett
liv som skiljer sig betydligt ifrån min och de flesta andra
svenskars relativt trygga vardag.

Jag vill så gärna hitta en gemensam nämnare för dem,
kunna peka på något som orsakat deras val i livet, hitta
vägen som ledde dem in på den kriminella banan, men
det är omöjligt att hitta någon. En del har dragits in i den
kriminella livsstilen redan från födseln, det har kommit med
föräldrarna så att säga. Andra kommer ifrån helt vanliga
familjeförhållanden, men har ändå hittat en anledning att
falla för den brottsliga banan. En del har hållit på i ett
halvt liv, andra verkar ha haft styrkan att bryta sig ur efter
bara några få år. Den enda gemensamma nämnaren jag
faktiskt kan hitta är att de alla bär på en enorm drivkraft.
En stark vilja att verkligen vilja. De har kunskaper och livs -
erfarenheter som verkligen inte går att läsa sig till genom
böcker. Kunskaper som de är villiga att dela med sig för
dem som vill lyssna. Men inte bara det har de gemensamt,
de har alla också valt att sätta ett stopp i livet, klippa band
med vänner och kanske till och med familj för att börja ett
nytt liv. Vilka av oss ”vanliga” skulle ha den styrkan?

Under dagen ser jag en hel del stoj och skoj, teambuilding
i allra högsta grad. De finner inspiration i varandra och jag
förstår att vänskapsbanden de har sinsemellan är väldigt

JONES



13Nr 4/2009 

VÄGEN UT : BILDREPORTAGE - Malin Jones besöker KHF

starka, men ändå har de en öppenhet som gör att jag
som utomstående känner mig enormt välkommen, och
bara efter en kort stund, som en i gänget. Det som ena
sekunden är 100 % stoj, blir i nästa sekund 100 % allvar när
konsulenterna kommer in. Då blir de fokuserade och det
märks att de tar KHF projektet seriöst. De tar till sig råden
de får från konsulenterna samtidigt som de bollar olika
idéer och upplägg med projekten de jobbar på. Det verkar
mycket givande.

När jag hör dem prata om Urban till och från, hör jag
bara positiva klanger. Det märks att de beundrar honom
och har respekt för allt det jobb han har lagt ner på KHF-
projektet. Det tar inte heller lång stund för mig att inse att
han är en sann ledartyp som man utan problem ser upp
till utan rädsla. Allt i kursen verkar vara planerat i minsta
detalj. Allt verkar klaffa, de utomstående personerna, de
som medverkar som konsulenter eller annat stöd verkar
alla vara av den vinnande typen. Urban har verkligen hit-
tat ”rätt sort” av människor för att få projektet att fungera
som han har tänkt sig.

Jag är efter denna dag helt övertygad om att det går att
styra in de grovt kriminella i samhället igen. Med rätt
människor omkring sig och med rätt motivation kan vi
hjälpa dem att hitta ett sätt där de får chansen att lägga all
den drivkraft de besitter på något vettigt i stället, något
som till och med kan gynna samhället. Jag är oerhört glad
att jag fick chansen att bli en liten del av KHF- projektet.
Att få vara med, även under en kort dag, ändrade en hel del
av mina förutfattade meningar som jag haft innan.
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VÄGEN UT : MAD i Umeå, glad och galen i Hudiksvall

MAD, Music Against Drugs, arrangerades första gången den 7 september

2008 i Kungsträdgården i Stockholm av KRIS och NBV som en motreaktion

på knarket i samhället och knarket inom musikens värld (se VU 3/2008).

Sedan dess har MAD arrangerats på flera platser runt i landet, senast i

Umeå 30 oktober och Hudiksvall 12 december där bilder på uppslaget är

hämtade. I Hudiksvall hölls MAD på Brandgaraget, ett musikcentrum mitt

i Hudiksvall. Medarrangörer var studieförbunden Bilda och NBV. I Umeå

arrangerades MAD på Hamnmagasinet - Ungdomens hus, i samverkan med

Unga KRIS, Hamnmagasinet, DIY - Do It Yourself, Sveriges Blåbandsungdom,

Landstinget, Allmänna Arvsfonden och NBV.

För KRIS Umeå har MAD inneburit att man breddat samarbetet med andra

organisationer och redan den 8 januari 2010 kommer en ny MAD-spelning

att hållas på Hamnmagasinet.

Music Against Drugs kommer även 2010 att arrangeras i Kungsträdgården

i Stockholm  i samband med WFAD, The World Federation Against Drugs,

den 23-24 maj. Mer om detta kan du läsa om i notis på sidan 23.
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Vägen Vidare 

KRIS REPORTAGE
Foto: Johanna Falstad

Alexander Laine
Kicki Edström

Alexander Laine

Redaktör
Alexander Laine är från och med januari 2010 anställd av
Riks KRIS som chefredaktör för tidningen Vägen Ut.

– De flesta av er ute i landet kommer inte att märka någon
större skillnad eftersom jag redan gjort tidningen sedan ett år
tillbaka, men jag själv kommer förstås att märka en stor skillnad
i min plånbok. Allt arbete jag lagt ner på tidningen sedan jag
tog över från nr: 3/08 har varit helt ideellt, men i timmar räknat
har det nära nog varit en heltidssyssla. Det är klart att det kommer
att bli skillnad att göra den som anställd - från båda hållen.

KRIS är inte nytt för Alexander, inte heller ideellt engagemang.
– Jag har varit medlem i KRIS nästan från starten, jag kom

med 1998 i Stockholm när jag var på behandlingshem. Sedan
flyttade jag till Uppsala och var engagerad i uppbyggnaden av
KRIS Uppsala, jag var sekreterare i den första styrelsen. När vi
flyttade till Skåne upphörde engagemanget i KRIS, men jag blev
åter medlem någonstans runt 2005 för att jag tycker att det är en
viktig organisation att vara medlem i. Föreningslivet har alltid
varit viktigt för mig, därför är jag också medlem i bland annat ett
politiskt parti, i Djurskyddet Sverige, Amnesty och självklart
NA. Men det är KRIS som idag får allt tid och engagemang.

– Det är så oerhört häftigt och stimulerande att få vara med
och utveckla världens bästa tidning tillsammans med världens
bästa medlemmar! Stort tack för all positiv respons!

Alexander når du på på telefon:  073 688 22 68
eller e-post: alexander.laine@kris.a.se

GULA NATTVANDRARE  MAJ 2000
KRIS Uppsala och KRIS Stockholm
GULA NATTVANDRARE  MAJ 2000
KRIS Uppsala och KRIS Stockholm

KRIS-PROFILEN
När jag blir stor vill jag ha

en Harley Davidsson...
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VÄGEN UT har träffat MIA TÖRNBLOM

JAG HAR RÅNAT
CHRISTER KARPERSONLIGT

Text och foto: Alexander Laine

Jag är på väg till Karlskrona för att göra
ett reportage om Mia Törnblom. Vid ett
tågbyte i Stockholm grabbar jag åt mig ett
ex av gratistidningen City. Jag vet inte om
det är en tillfällighet eller ödet, men när
jag snabbt bläddrar igenom tidningen
fastnar blicken plötsligt på - en helsida om
Mia Törnblom! City har utsett Mia till hela
Sveriges expert på personlig utveckling,
och jag är genast beredd att hålla med.
Det här blir tredje gången jag får uppleva
en kväll med Mia och växa lite inombords,
så jag ser fram mot den här resan.

Reportageresan görs tillsammans med
Ali Reunanen, verksamhetsutvecklare på
NBV. När vi träffar Mia får jag en känsla
av att cirkeln sluts. Mia och Ali är vänner
sedan lång tid tillbaka, det var han som en
oktoberdag 1996 gav henne den ”vita brickan”
på ett NA-möte. Ali var också en av de
elva som grundade KRIS för tolv år sedan.
Hon har en gång i en dunkel tid rånat
Christer Karlsson, som är ordförande för
Riks KRIS. Och nu är jag på plats för att
göra ett reportage om Mia för KRIS
medlemstidning: Vägen Ut.

Jag har träffat Mia förut, för många år
sedan, och jag känner henne på ett mycket
speciellt sätt fastän inte personligen.
Jag var faktiskt på Kvarnlyckan, ett be-
handlingshem på Lidingö, redan ett år före
henne. Men hon har ändå gått före mig.
Jag kom tillbaka till Kvarnlyckan efter en
tid i kylan igen, då hade hon varit där och
gått vidare ut i livet. Jag minns att hon
hade sin hemmagrupp i Kärrtorp, en grupp
som jag besökte ibland. Jag träffade henne
där och jag kommer ihåg att hon en gång
hade en röd kofta på sig. Jag minns vad
hon sa, fast det nu är mer än tolv år sedan.
Så starkt intryck gjorde hon på mig, innan
hon ens börjat sin karriär som livscoach.

Jag funderar på vad det är som gör att
hon går hem hos folk. Det kan knappast
vara så enkelt att hon är en simpel före
detta knarkare som gjort bot och bättring,
och genom denna gärning nu fått den
stora allmänhetens förlåtelse och kärlek.
Så enkelt är det inte, det är vi många som
kan intyga. Det måste finnas något mer,
något djupare, bakom framgången.

När jag under kvällens föreställning ser
mig omkring bland skrattande åhörare,
börjar jag förstå vad det handlar om. Nu
slår det mig att det finns så oerhört många
människor därute, törstande efter något
som ska fylla ett outtalat tomrum. En inre
röst som ropar: – Ge mig levnadsregler,
andlighet, etik, moral och självkänsla.
Framförallt självkänsla! 

Här bjuds man på en rejäl dos självkänsla
av en människa som för några år sedan gick
omkring med en Louis Vuitton portfölj fylld
med skruvmejslar, sprutor och billigt smink.
Självförtroendet var kanske på topp med
portföljen i hand. Självkänslan däremot,
den gick nog att finna under skosulan. Men
hennes livsresa ger andra styrka. Hon har
upplevt helvetet, och kommit tillbaka.

Under en promenad genom Karlskrona
efter föreläsningen, pratar jag med Mia
om likheter med hennes föreläsning och
det många får genom tolvstegsprogrammet.
I båda fallen handlar det om ett enkelt
program, men också om vår egenvilja som
ständigt gör livet svårt och komplicerat.
Tolvstegsprogrammets andra steg lyder:
"Vi kom till tro att en kraft större än vår
egen kunde återge oss vårt förstånd."
Under några timmar får Mia fungera som
just denna kraft för åhörarna.

Ett kort ögonblick får "vanliga dödliga"
uppleva styrkan i tolvstegsprogrammet,
igenkännandets kraft när andra delar sina
erfarenheter. Jag tror att det är just det
som gör att Mia går hem hos folk. Jag har
sett fenomenet flera gånger tidigare, inte
minst de gånger jag besöker KRIS ute i
landet. Många av medlemmarna i KRIS
har gjort en liknande resa. Likt en bränd
Fågel Fenix har man nu rest sig ur askan
och fått en väldig styrka, en kraft man nu
kan ge vidare till så många.

Det visar att synsättet som många har:
"lås in och kasta bort nyckeln", är totalt
förkastligt. Det handlar om helt underbara
människor som har så enormt mycket att
ge, när man väl hittat rätt. Och kanske är
det just för att man upplevt helvetet som
det här är möjligt; att man kan brinna så för
att ge något till andra - man får ett annat
perspektiv på livet och dess mening då...

Mia Törnblom och Ali Reunanen,
verksamhetsutvecklare på NBV



Det här är det tredje reportaget
om samarbetet mellan KRIS
och NBV, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet.
Serien inleddes i förra numret
med ett reportage om det nya
studiematerialet BASIC, och ett
reportage om Bättre Framtid
med KRIS Kalmar 
Sedan fyra år tillbaka är KRIS en av
medlems organisationerna i NBV.
Vi har sett ett behov av fortbildning
inom organisationen på många olika
områden, inte minst när det gäller
föreningsteknik och självkänsla.
Genom att uppvisa goda exempel vill
vi ge inspiration till andra föreningar
att utveckla sin verksamhet.

Om Mia Törnblom
Född 1967 i Stockholm. 
Gift och bosatt i Stockholm. 
Vägledare i personlig utveckling,
författare och föreläsare. 

Mias föredrag handlar om hur vi blir
starka, lyckliga och framgångsrika
människor genom att träna vår själ.
Hon berättar om skillnaden mellan
självkänsla och självförtroende, och
bjuder på sin egen högst personliga,
oförglömliga berättelse; glädjande,
inspirerande, brutal och fascinerande.

I sin självbiografi Så dumt! berättar Mia om hur hon blev
drogfri. Om hur hon har tagit sig från djupaste självförakt
till att respektera sig själv och försonas med sin historia.
NBV kan nu presentera ett helt nytt studiematerial till boken.
Sedan tidigare finns studiematerial till boken Självkänsla nu!

Böcker av Mia Törnblom som hittills kommit ut:
Du äger! (2009)
Så dumt! (2008)

En härlig bok (2007)
Mera självkänsla! (2006)

Självkänsla nu! (2005)

Vill du veta mer?
Kontakta studieförbundet NBV:s lokalavdelning!

www.nbv.se

LSSON!
– Jag ljög hela tiden, jag hade
stulit knark av polare, jag hade
gjort inbrott hos folk jag kände.
Christer Karlsson som startat
KRIS, jag har rånat honom!
– Jag ljög för mig själv, men det
har räddat livet på mig. Om
jag hade sett allt jag gjorde,
hade jag garanterat hamnat på
hispan. Men jag var alltid
oskyldig och det räddade livet
på mig då.
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VÄGEN UT : Fredsgåvan

Vägen Ut är på plats i Falkenberg när ”Fredsgåvan” har fest.
Det är Lionsklubben Lionet.se som bjuder in för att på så sätt
markera startskottet till ett samarbete som ska generera både
pengar och godwill till KRIS ute i landet.

Lionet.se, är världens första Internetbaserade Lionsklubb som
bildades på initiativ av Lars-Åke Södergren. Nu har Lars-Åke
tillsammans med Stig-Arne Mårtensson tagit initiativet till en
stor riksomfattande kampanj för att marknadsföra KRIS och
hjälpa oss att samla in pengar till vår ungdomsverksamhet.

Från KRIS sida började det hela när Stig-Arne och Lars-Åke
tog kontakt med Djem Mangos, som är ordförande för KRIS i
Falkenberg, för att presentera idén om Fredsgåvan. Självklart
tände Djem på det här, och kontaktade snabbt Paul Barath, som
är ordförande i Halmstad. Paul sitter också med i Riks KRIS
styrelse, varpå kampanjen Fredsgåvan kom att bli ett projekt som
nu omfattar lokalföreningar i hela Sverige.

– Det är ju helt fantastiskt att en utomstående organisation tar
på sig uppgiften att hjälpa till med marknadsföring av KRIS och
samla in pengar, bara för att man tycker att vi gör ett bra jobb!
säger Diem, och får medhåll av Paul.

Båda ler mycket under kvällen. Liksom alla andra som deltar
på festen, dryga 30-talet KRIS-medlemmar från olika delar av
landet. Det är en trevlig kväll, med god mat och underhållning
av både Derek Hudson, den forne medlemmen i Scaffel Pike,
och Jean Pierre Martinez, som formligen flyger runt på borden.

De varmaste leendena kan man nog ändå spåra till Stig-Arne
och Lars-Åke, som säkert båda känner av den tacksamhet och
glädje som bara ett 30-tal drogfria nya vänner kan ge tillbaka.

KRIS och LioNet i samarbete

KRIS REPORTAGE
Text och foto: Alexander Laine

STOR
KICKOFF
FÖR FREDSGÅVAN
I FALKENBERG

Uppställda för fotografering. Från vänster: Sven Gomér, som producerat kampanjmaterialet,
initiativtagarna Lars-Åke Södergren och Stig-Arne Mårtensson, från Lionet.se,
Paul Barath, representant för Riks KRIS, och Djem Mangos, ordförande i KRIS Falkenberg,
samt den bejublade och hejdlösa entertainern Jean Pierre Martinez



VÄGEN UT : Invigning av Visionsrum i Stockholm
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Invigning av
Visionsrum

Ett visionsrum har invigts i KRIS
Citys lokaler på Olovsgatan 18 i
Stockholm. Vägen Ut var med när
Göran Karlsson, Riks KRIS, hälsade
alla varmt välkomna.

Jenny Gudmarsson, Riksförbundet
Frivilliga Samhällsarbetare, delade
ut certifikat till Jana och Daniel.

Jenny Gudmarsson är ombudsman
inom kriminalvårdsområdet och
arbetar med att stödja förbundets
medlemmar i deras uppdrag som
lekmannaövervakare eller besökare
på häkte/anstalt. Jenny arbetar även
med Visionsrummet.

På plats fanns också bland andra
Freddie Lundqvist, (S) Oppositionsråd
och 2:e vice ordförande i kommun  -
styrelsen i Sollentuna samt Stanley
Almqvist som överräckte en fin gåva
i form av tänkvärda inramade ord.

Visionsrummen finns företrädesvis
ute på landets kriminalvårdsanstalter,
men även Frivården har numera ett
Visionsrum sedan Västerås Frivårds-
kontor invigts och certifierats i april.
Genom Visionsrummet kan den
som sitter i fängelse ges möjlighet
att ta tag i sin egen situation redan
från och med första dagen av straffet.
Den som är intagen får chansen att
skapa ett personligt engagemang och
på så sätt ta makten över sitt eget liv.

I Visionsrummet ska som många av
samhällets goda krafter som möjligt
samlas för att stötta dem som ska
friges en dag. Visionsrummet kan
också vara en plats där man skapar
nätverk som kan vara bra i andra
sammanhang.

Sedan oktober 2009 finns alltså ett
certifierat Visionsrum på KRIS City.

KRIS REPORTAGE
Text och foto: Alexander Laine



Vägen Ut : Pimp my ride i  Ö-vik

Nr 4/2009 │ 21

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, ser det som
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. Genom
denna informerar vi 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
svensk eller utländsk härkomst.

1.Ta kontakt med din lokala KRIS-förening, 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, genom medlemskapet
får du tillgång till den frizon som varje lokal KRIS-förening
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 KRIS-förening 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 välkomnas 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 med vår
Revansch I Samhället.

5. KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa till med sysselsätt-
ning och boende samt hjälpa till att styra upp sociala- och
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på 25 orter i Sverige. Organisationen 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.

Adresser och telefonnummer till de olika lokalföreningarna
finns på omslagets insida.

I Arnäsvall inreds

GARAGE
KRIS Örnsköldsvik har inte funnits särskilt länge som
en officiell KRIS-förening, men arbetet med att bygga
upp en stabil och bra verksamhet pågår intensivt.

Kaj Hamberg, nybliven ordförande i Örnsköldsvik, har en
stor passion i livet - BILAR! Visst, han har familj. Fru och
tre barn. Och KRIS. Men bilintresset går inte att dölja. Jag
träffar ofta Kaj, minst en gång i veckan, och varje gång har
han en annan bil än gången innan. Personligen är jag
mycket nöjd med hans bilintresse, eftersom jag har stor
nytta av det. Jag har haft mycket biltrassel den senaste
tiden, men Kaj finns alltid som en räddande ängel.

Nu vill han även bli en räddande ängel för Örnsköldsviks
ungdomar. Han har tidigare arbetat på Sliperiet - en stor
ungdomsarena i Örnsköldsvik. Han vet att det finns ett
stort bilintresse bland många ungdomar. Han vet också att
det kan vara en räddning för många att hitta rätt väg.

Därför pågår nu ett intensivt arbete med att hitta finan-
siering till ett ungdomsprojekt; ”Pimp my Ride”, vilket går
ut på att man tar en gammal rosthög, river ner den full-
ständigt, putsar och lackar om och slänger på ett kjolpaket.
Sedan har du ett nytt supercoolt åk att glida omkring med.

I skrivande stund har man precis fått avslag på en ansökan
från Allmänna Arvsfonden, men man letar på flera håll.
Vägen Ut håller tummarna för att projektet blir av.

KRIS NOTIS
Text och foto: Alexander Laine
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Belastningsregister
Jag begärde ut ett registerutdrag från belastningsregistret som visade att jag var prickfri. När jag sedan
skulle bli förordnad som kontaktperson för en ungdom genom socialen så nekades jag detta då man
påstod att jag hade prickar i mitt register. Hur hänger detta ihop ?

Detta beror på att vissa registerutdrag är heltäckande medan andra visar om det förekommer vissa typer av
brott. Om jag exempelvis begär ett registerutdrag med syfte att arbeta på ett HVB hem för barn och ungdom
så är detta ett ofullständigt registerutdrag som redovisar vissa typer av brott. Om jag däremot förordnas
som kontaktperson för en ungdom genom social myndigheter, inom ramen för lag om vård av unga, så
har socialen rätt att själva hämta ut ett utdrag från belastningsregistret som visar alla typer av brott, med
undantag för brott som endast mynnar ut i böter. 

Jag skulle vilja söka jobb som personlig assistent för ett privat företag. Har en sådan arbetsgivare rätt
att få utdrag ur belastningsregistret ?

Detta beror på vilka klienterna är. Om det handlar om psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller
barn och ungdom har en privat arbetsgivare rätt att få fullständigt registerutdrag. Undantag är uppgifter
om åtalsunderlåtelse eller brott som endast resulterar i böter.

Hur långt tid tar det att bli helt prickfri ?

Detta beror på straffet för brottet. Ett brott som endast leder till böter faller bort fem år efter domen eller
beslutet. Fängelsestraff försvinner 10 år efter att straffet avslutats. Villkorlig dom och skyddstillsyn gallras
10 år efter domen eller beslutet. En prick kan sedan hänga kvar om det tillkommer nya brott. Böter är ett
undantag, detta förlänger inte fristen för tidigare brott.

Välkommen med nya frågor!

Hälsningar
KRIS Juridiska Rådgivning

Funderar du på att be om juridisk hjälp? Läs först detta:
Vänligen var ute i god tid,  gärna veckor i förväg!
KRIS Juridiska Rådgivning har inte till uppgift att träda in i stället för samhällets juridiska skyddsnät. Det är
ett komplement stöd till KRIS medlemmar. Du som vill att ett ombud ska träda in och driva din sak (i form av
advokat som det ofta handlar om) ska tänka på följande innan eventuella problem uppstår:

• Teckna hemförsäkring. I detta ingår  något som kallas för rättsskydd
• För dig som är hyresgäst; gå med i Hyresgästföreningen
• En KRIS-förening som arbetsgivare; arbetsgivaralliansen är ett måste
• För dig som är arbetstagare; gå med i ett fackförbund

Genom att hålla sig med detta skydd kan man få ett juridiskt ombud i många typer av juridiska tvister. Det
kostar en slant förstås, men det kan i efterhand visa sig vara betydligt dyrare att stå utanför detta juridiska
försäkringssystem. KRIS Juridiska Rådgivning kan av tre skäl inte ersätta detta: Det strider mot KRIS policy
att agera ombud för KRIS medlemmar. Man behöver också ibland vara försäkrad för att slippa betala dyra
rättegångskostnader. Därtill är KRIS-Juristen lärling; inte advokat.

Skriv eller ring till:
KRIS Juridiska Rådgivning
KRIS Karlstad
Kårgränd 4, 652 25 Karlstad
Mobil: 073-688 99 70
eller mejla till: krisjuristen@kris.a.se



Dawit Isaak är en svensk journalist
som sitter fängslad i en cell på tre
kvadratmeter i Asmara, Eritrea.
Dawit Isaak sitter där enbart för att
ha bedrivit journalistik. Utan att ha
beviljats rättegång har han nu suttit
fängslad i över åtta år.

I Göteborg väntar Dawits fru och
deras tre barn på att han ska komma
tillbaka. De har väntat alldeles för
länge.

Vi kräver, som företrädare för över
500 tidskrifter, att Sveriges regering
tar krafttag för att få den svenske
medborgaren Dawit Isaak fri.

Vill du stödja kampanjen för Dawit
Isaaks frigivning?
Besök www.freedawit.com

Sveriges Tidskrifter och
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

Det är mer än 3000 dagar sedan Dawit Isaak fängslades
utan rättegång. Du kan stödja genom att skriva ditt namn i
protestlistan på www.freedawit.com eller sätta in pengar
på stödföreningens bankgiro 5045-0295.

Kampanjen fortsätter!
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Vägen Ut : VÄRT ATT Notera

KRIS Siljan
Vägen Ut har gjort ett blixnedslag i Dalarna hos en av våra senaste
lokalföreningar, KRIS Siljan. För närvarande är arbetet med att inreda
den nya föreningslokalen högprioriterat.

Uppställda från vänster står: Ordförande, Charlotta Svedberg Pantzar,
Ronnie Norin, Diana Lagerqvist och Stefan Olsson. På bilden saknas
styrelseledamöterna Thomas Olsson och Viktoria Olsson.

Möt upp i Kungsträdgården
24 maj 2010

Senaste forskningen om Cannabis, konsekvenser för barn i miss-
bruksmiljöer och narkotikahandelns påverkan på demokrati och
samhälle i Afrika är tre huvudteman som kommer tas upp.
Vill du hänga med i narkotikadebatten? 
Vill du vara uppdaterad om senaste forskningen? 
Då ska du anmäla dig till World Forum Against Drugs. 
Internationella toppföreläsare från USA och FN medverkar liksom
den svenska Folkhälsoministern och flera tunga forskare.
HM Drottning Silvia är konferensens beskyddare. 

www.wfad.se

Den 24-25 maj genomförs World Forum Against Drugs för andra
gången. En internationell konferens med en balanserad restriktiv
narkotikapolitik som utgångspunkt.



POSTTIDNING B
KRIS Vägen Ut
Handskmakarvägen 9
891 77 Järved

Sociala företag – vägen till arbete

VI ERBJUDER ARBETSREHABILITERING OCH BOENDEVI ERBJUDER ARBETSREHABILITERING OCH BOENDE

Vi har avtal med kommuner, Arbetsförmedlingen, Vi har avtal med kommuner, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Kriminalvården.Försäkringskassan och Kriminalvården.

Vägen ut! kooperativen skapar arbete för dem som står långt från 
arbetsmarknaden. Vägen ut! kooperativen drivs utifrån egenmakt, 
delaktighet, eget ansvar och total drogfrihet. 
Vi har visat att det går att komma tillbaka till samhälle och arbetsliv. 
Vi tror att 12-stegsmetoden är ett bra verktyg för att hålla sig drogfri. 

VILLA VÄGEN UT! SOLBERG i Göteborg och 
VILLA VÄGEN UT! REVANSCH i Sundsvall – halvvägshus för män. 
Snart öppnar Villa Vägen ut! för män även i Östersund.

VILLA VÄGEN UT! KARIN i Göteborg och
VILLA VÄGEN UT! SUSANNE i Örebro – halvvägshus för kvinnor.
För våldsutsatt kvinna kan vi även erbjuda jourplats.

KARINS DÖTTRAR – väv- och hantverkskooperativ med arbets-
träningsplatser för kvinnor i Göteborg.

VÄGEN UT! TRÄDGÅRD – trädgårdstjänster, grön design och grön 
rehabilitering i Göteborg.

CAFÉ SOLBERG – café i ett allaktivitetshus med catering
och arbetsträningsplatser i Göteborg.

YSCREEN – screentryckeri med arbetsträningsplatser för ungdomar 
i Göteborg.

Vi utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

För kontakt www.vagenut.coop


