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KRIS BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: Billy Nilsson, 076 113 91 82
E-post: bollnas@kris.a.se

KRIS 08
Olovsgatan 18
111 36 Stockholm
Tel: Ali Reunanen, 070 283 40 51  
E-post: ali.reunanen@kris.a.se

KRIS FALKENBERG
Kristineslätts allé 3
311 46 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 58/14 51 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 KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-207 93
E-post: kalmar@kris.a.se

KRIS KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: Mark Faller, 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
Tel: Jana Gröhn, 073 688 19 90
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
451 30 Uddevalla
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
Tel: Magnus Lundgren, 073 694 09 00
E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Telefon: 0410-124 24
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 medarbetare och 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
Tel: Lotta Svedberg, 073 688 19 19
E-post: siljan@kris.a.se
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SOMMAREN
ÄR HÄR!

Det är nog fler än jag som uppskattar sommaren med sol, bad, MC-åkning
och grillkvällar. Men sommaren kan för många också vara en tid av frestelser.
Såväl semesterledighet som vanliga ljumma kvällar kan fresta till återfall. De
flesta av oss i KRIS vet vad det leder till - en kanyl i armen eller ännu troligare
att vi knarkar till vi häktas. 

Därför är det viktigt att alla KRIS-föreningar håller igång verksamheten även
på sommaren. Den som behöver stöd ska veta att KRIS-lokalen är öppen. Du
som inte än är medlem i KRIS men som läser denna tidning ska veta att vi och
vår verksamhet finns för dig. Du är alltså välkommen även mitt i sommaren!

Trots att många tar det lite lugnare på sommaren händer en hel del. I juni har
ingen kunnat undgå att Kronprinsessan gifte sig. I Samband med bröllopet
fick KRIS uppvakta Kronprinsessparet - vilka mycket glädjande tackade ja till
att bli hedersmedlemmar i KRIS. Vilket också prinsessan Madeleine gjorde.
Jag är personligen stolt över att större delen av Kungafamiljen på detta sätt
stöder KRIS arbete.

Vägen Ut, tidningen du just läser, har i dagarna instiftat utmärkelsen Årets
Förebild. Lika viktigt som att vi förstår att vi själva genom det egna exemplet
är förebilder för många, så är det viktigt att vi lyfter andra goda exempel. Det
känns bra att utse Dogge till Årets Förebild

En liten delegation från KRIS och Unga KRIS kommer i sommar att delta i
politikerveckan i Almedalen där Kriminalvården och flera viktiga aktörer ar-
rangerar seminarier som vi ska delta i. 

Senare i sommar arrangerar KRIS en resa till Italien. Vi blir ca 65 personer
från olika lokalföreningar som bl a ska besöka San Patrignano - världens
största rehabiliteringscenter för narkomaner.

Jag tycker också det är roligt att arbetet med Unga KRIS som ungdomsförbund
går så bra. Nu har det bildats självständiga Unga KRIS föreningar i Uppsala,
Sollentuna, Örebro, Halmstad, Umeå och Bollnäs. Och Kalmar, Linköping
med flera är på gång. 

Sommaren brukar gå fort så redan nu kan det vara hög tid att flagga för att
en ny omgång av Kreativa Hederliga Företagare, vårt kompetensutvecklings-
program för anställda, drar igång i höst. Är du intresserad hör
av dig till Lasse Liljegren.

Nä nu måste jag ut med MC:n och njuta av sommaren… 

VÄGEN UT
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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 25 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 -

Christer Karlsson
Förbundsordförande

3

VÄGEN UT

Nr 2/2010 │

VU_2_2010_KRIS 1002  2010-06-28  13:23  Sida 3



8Kungen möter Kungen
Det pågår en ständig diskussion om monarkins
existens eller hur stor betydelse vårt Kungahus
har i marknadsföringen av Sverige. Det här är en
debatt som aldrig förs när det gäller vår egen
Kung, Christer Karlsson. Se reportaget på sidan
8, så förstår man varför han är älskad av alla!

17Toni Holgersson på Hall
Nejdå, han är fortfarande drogfri och turnerar
med musiken mer än någonsin. Besöket på Hall
föranleddes av en avslutning på studiecirkeln
”Bättre Framtid”, och det var Jana Gröhn som
lyckades locka med Toni till en fängelsespelning
som gav mersmak.

22KRIS och Våra Gårdar
Våra Gårdar är en organisation som samlar en
mängd olika föreningar som äger lokaler. Men
KRIS är inte en organisation som byggt upp ett
stort bestånd av fastigheter under årtionden, har
Våra Gårdar något att tillföra oss? Ja, det är nya
tider och man får in alltmer föreningar som hyr.

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: redax@krisvagenut.se
Telefon - 073 688 22 68
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 50, eller skicka e-post till: annons@krisvagenut.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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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället
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Jag sitter ensam på föreningen och tittar ut
på ett regnigt Örebro från KRIS-lokalens
fönster och begrundar min resa. Jag letar
på nätet efter lite andlig spis och upp-
täcker att Kristi himmelsfärdsdag till
trots så är det väldigt skralt utbud av
gudstjänster, påver kyrklig aktivitet hela
denna helg liksom - precis som aktiviteten
här i huset dessa dagar.

Jag sitter och gnuggar på paralleller
kring min tro och KRIS, Vad är sant och
vad är sanning för var och en som enskild
individ och medlem. Lever vi med tro,
hopp och kärlek. Hur förstår vi tro? Vad
säger vår erfarenhet oss? Måste man ha
varit ung och galen för att bli gammal
och erfaren?

För mig blev det så att jag med åren
och erfarenheten kom till tro och jag vill
gärna tro. Tro är att hoppas på det jag
inte ser eller kan ta på, tro är att vara viss
om det som kommer skall bli bra, tro är
att välja tillit, tillit är ett annat ord för
tro, en tillit till vänner, nya vänner i
KRIS och odla dem. Det låter ibland
som om vi är trädgårdsarbetare. Vi ska
odla kontakter och vi kultiveras. Vi pratar
om sådd och skörd (andra kallar det
karma), vi växer och frodas.

Jag känner igen en koppling av det
språkbruket från bildspråket jag läser i nya
testamentet och det ger mig en innebörd
av att förstå uttryck som t.ex. att agnarna

skiljs från vetet. Jag som äger min erfa-
renhet gör kopplingen till budskapet
från våra legat och bibeln. Att vi bör
växa och växa rätt, där kom budskapet
och KRIS väg till mig. Jag är kristen och
får ofta frågan om jag är religiös? Jag kan
med klar stämma svara ett enkelt nej på
den frågan! Religiös för mig är en miss-
visande och slarvig sammanfattning av
något segregerat. Men jag vill leka lite
med tankar kring bibelns texter, för er
som vågar…

Jag vill visa hur grenar växer och bär
frukt, för KRIS kommer ur något! Detta
något är en väg och bilden av det träd som
gav frukten. Kanske började vägen av att
vår "gamle hövding" Christer Karlsson
blev nykter med AA? Han ville något
nytt för erfarenheterna sa honom att det
gamla livet var ingen väg att fortsätta på,
det gav ingen frukt! Man måste nog ha
varit ung och galen för att bli gammal
och erfaren. Då kan jag se bilden av hur
en vinstocks grenar växer och bär frukt.
Det som en gång växte till AA gav frukt
och gensvar över världen, påverkade
några att fördjupa sig och de såg att mer
behövdes. De slog sig samman och drevs
av en önskan. De andliga principerna
och idealen tog form på nytt och erfaren-
heter från vida vägar och möten gav
KRIS. En födelse, ett träd, en stock och
den har växt till vad den är idag. 

Men vad är då ursprungsstocken? Vad
får oss att gå från ung och galen till
gammal och erfaren? Insikt, tro på livet,
en önskan om bättre villkor? Jesus säger:
"Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om
någon förbliver i mig, och jag i honom,
så bär han mycken frukt!" Är det sant?
Tänk er att KRIS är vinträdet och vi
olika föreningar över landet är grenar
och medlemmar är kvistar. En Pastor
som skall ge en predikan ställer sig fyra
frågor kring texterna från bibeln. Vad är
textens budskap? Är det sant? Gäller
detta oss? Vad får det för konsekvenser?
Jesus säger; Jag är det sanna vinträdet,
och min Fader är vingårdsmannen. Vad
är den textens budskap? Jag menar inte
att Christer Karlsson är fadern - nej det
är våra ideal, våra fyra legat som är vår
trädgårdsmästare, tillsammans med våra
stadgar håller de oss samman och genom
regler styr de oss, guidar oss. Ett gammalt
ord för det är fostran och i en trädgård

Fjärde Lovebrevet

kallar man det för att ansa. Var gren i
mig, som icke bär frukt, den tager han
bort; och var och en som bär frukt, den
rensar han, för att den skall bära mer
frukt. Är det sant?

Tja, vi har en nolltolerans och de som
inte kan hålla sig drogfria eller bortom
kriminalitet, de rensas bort. Gör de bot
och bättring så är välkomna tillbaka att
bli del av familjen igen.

Om I förbliven i mig, och mina ord
förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst
I viljen, och det skall vederfaras eder.
Därigenom bliver min Fader förhärligad,
att I bären mycken frukt och bliven
mina lärjungar.

I vår tidning "Vägen Ut" kan vi läsa
många vittnesbörd om hur kreativa själar
med brutna vingar landat hos oss efter
år av resor med kriminalvårdens gråt-
charter. Jag själv är ett exempel. Det tog
mig 800 dagar att få lägenhet, 1100
dagar att få ett jobb i föreningen och
1200 dagar att få ta om mitt körkort. Vi
får det vi förväntar oss, det vi tror om oss
själva och det vi tror om andra. Jag bad
om hjälp och jag tror Gud verkar genom
andra människor, så visst har jag fått allt
jag bett om - dock har det inte alltid varit
i paritet med mina förväntningar, men
det tål att tänkas på och reflekteras över.
Vi har så bråttom idag och vi tar oss sällan
tid att reflektera och vara tacksamma för
den väg vi fått gå, att livet ansat oss och att
vi kan bära frukt i våra liv.

Jag läste några rader jag ger vidare till er:
Hur kan egentligen grapejuice smaka
apelsinjuice? Varför är man lyckligare före
giftermålet än efter? Hur kunde iPhone
utses till världens bästa telefon innan
den nått handeln?

Svaret är förväntningar: förväntningar
som lett till att imorgon blivit viktigare
än idag. I en tid när allt är tillgängligt
har vi blivit mer intresserade av vad som
väntar runt hörnet.

I förväntningssamhället finns gott om
möjligheter för att bli lycklig. Samtidigt
har det aldrig varit svårare att förbli
lycklig… Imorgon finns inte ännu, vi är
idag och evigheten är det som ryms i ett
ögonblick, för ett ögonblick har ingen
början eller slut - det bara finns där…

Tänk på att brist på ödmjukhet är att
ge din synpunkt, när man inte efterfrågar
den, eller när kärleken inte kräver det.

Dagens fundering: – Det är lättare att leva än man tror; det gäller bara att acceptera det omöjliga,
klara sig utan det nödvändigaste och stå ut med det outhärdliga!

Man måste ha varit ung och galen för att bli gammal och erfaren

Några tänkvärda rader av och med Love Blom
tf chef - Öppenvården KRIS Örebro

Mobil: 073 688 30 85  E-post: love.blom@kris.a.se
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KRIS REPORTAGE
Text: Alexander Laine
Foto: Alexander Laine och Malin Jones

VÄGEN Ut firar Valborg i Gävle

KRIS Gävle har en stor fördel av att ligga just i
Gävle. Då är det inte så långt att åka när fotograf
Malin Jones packar med sig kameran för ett svep
med KRIS eller KHF. Ovan ser vi resultatet.

Det är en mycket lyckad blandning när KRIS Gävle
bjuder in till drogfri Valborg med MAD.

Lokalen är långt ifrån knökfull, men det är ändå
ett betydande antal som samlats i Musikhuset. Jag är
glad över att jag tog en biltur från Örnsköldsvik.

Det är tydligt att Nordman som är  det stora
dragplåstret, så även för mig. Men jag överraskas av
ett väldigt bra utbud av artister som jag tror att kan
bli ett framgångskoncept för andra MAD-arrangörer.
Man har bjudit in GASTA (www.gastacomedy.se) att
köra några nummer och det skapar en annan närvaro.

Vi får också höra KRIS Gävles egen stjärna, Helena
Westberg. Ett mycket positivt framträdande! Eftersom
vi är i Gävle så framförs förstås Di Leva, och Helena
sjunger betydligt bättre än Thomas själv - men jag
tycker ändå att Di Leva ska sjungas av Di Leva.
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8

KRISREPORTAGE
Fotostrip: Christer Karlsson

Foto brudparet: Paul Hansen
Skärmdump från nyhetsreportage: TV4

Leverantör av kungliga medlemskort: Ronny Nordstrand, KRIS Umeå

Nja, nu var det väl inte riktigt så det gick till...
Men visst hamnade Crister Karlsson på tjusig fest tillsammans med Kungen,
Drottningen och Kronprinsessparet. Christer var inbjuden av Stockholms läns
landshövding Per Unckel som representant för Stockholms län.

Christer hade givetvis förberett sig med nytillverkade medlemskort i fickan. 
– Eftersom Kungen och Drottningen sedan flera år är hedersmedlemmar i

KRIS hade jag bestämt mig för att även fråga Kronprinsessparet om jag fick
chansen, berättar Christer Karlsson.

– Vi inom KRIS är väldigt stolta över att både Kronprinsessan, Prins Daniel
och Prinsessan Madeleine direkt tackade ja. För oss som fd missbrukare och
kriminella, som upplevt verkligt utanförskap i fängelser och institutioner,
är det fantastiskt skönt att få stöd från kungafamiljen. I samband med vigseln
sade Kronprinsessan i sitt tacktal till Svenska folket; ”Ni förstår inte hur stort
det här är” - jag säger samma sak till våra medlemmar, avslutar Christer.
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REPORTAGE: DRUGNEWS
Text: Sven Liljesson
Foto: Alexander Laine - USA:s nya antidrogtsar Gil Kerlikowske på WFAD

I Stockholm samlades under ett par dagar över 300 delegater
från över 50 länder för att utbyta erfarenheter och lyssna
på seminarier.  Att det är den drogrestriktiva sidan som
möts under World Forum går inte att ta miste på. De
som argumenterar allt flitigare för mer ”skadelindrande”
och avkriminalisering av substanser deltar inte i debatten,
men det är gentemot dessa lobbygrupper som många talare
förhåller sig. 

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) var nog den som
tydligast markerade mot legaliseringskrafter. Hon hän-
visade till det misslyckade försöket med förskrivning av
amfetamin och heroin i Sverige på 1960-talet som ledde
en epidemisk spridning av missbruk och avbröts i förtid när
en ung flicka avled av ”läkemedel” som kommit på driven. 

– Narkotika har en benägenhet att ta över och kan döda.
Det är som att leka med en liten krokodilunge i barnpoolen,
när den växer så börjar den äta upp dig, sade hon i en metafor. 
Hon betonade vikten av att skydda barn från droger och
hänvisade till en ny juridisk rapport om barnkonventionen. 

Honnörsorden där om rätten till en drogfri uppväxt är
förpliktande för världens länder. Enligt en artikel på Newsmill,
”Vi ska rädda barnen från cannabisträsket”, beräknas
uppåt 1,8 procent av barn i Sverige leva med föräldrar som
använt drogen senaste året. Folkhälsoministern oroas över
att grannländer som Danmark och Norge prövar heroin-
förskrivning och injektionsrum för missbrukare och att det
kan spilla över hit med en ökad droganvändning som följd. 

– Förbjudna droger måste fortsätta vara förbjudna. Det
här är en fajt som vi kan och måste vinna, sade Maria
Larsson i sitt tal på World Forum. 

Italienskan Monica Luppe, berättade under mötet om
hur hon som ung och osäker började röka cannabis och
missbruket förde henne vidare till heroinhelvetet. Vägen ut
blev en behandling på kooperativet San Patrignano som
bedriver helt drogfri vård. 

Sven-Olov Carlsson, ordförande för nätverket som
arrangerar konferensen, betonade att folkrörelser måste
trycka på länder att följa FN:s narkotikakonventioner och

göra mer på hemmaplan. 
– Nyckeln är att förebygga drogmissbruk, även om

givetvis behandling ska sättas in om beroende utvecklas.
Det är lättare att stoppa drogproblemen i dörren. Narkotika
lockar in fler användare och drabbar familjer och samhälle.
Men det är inte ödesbestämt och en sådan utveckling går
att vända, men inte av sig självt, sade Sven-Olov Carlsson. 

Ett land som börjat ändra strategi är USA. Landets
nya antidrogtsar Gil Kerlikowske berättade att en ny
narkotikaplan lades fram för två veckor sedan som mer
betonar insatser på prevention och behandling, vid sidan
av rättsliga påföljder. 

– Amerikaner vill ha en mer balanserad drogpolitik.
Vi talar inte om ”War on drugs” längre, droger är ett
folkhälsoproblem och ska mötas som sådant, inte skicka
missbrukare i fängelse, sade den tidigare polischefen.  Han
hoppas på erfarenhetsutbyte och globalt samarbete om
drogproblem med restriktiva nätverk som World Forum. 

USA vill lyssna på andra, men även dela med sig av
beprövade metoder, exempelvis systemet med s.k. drog-
domstolar där missbrukare som begått brott kan välja vård
istället för straff. 

Vid en pressträff medgav Kerlikowske att inhemska
påtryckningar att tillåta cannabis ökat. Dels genom att
lobbyister fått till en folkomröstning i november i Kalifornien
om att helt legalisera drogen, bland annat med argument
att beskatta drogen kan rädda delstatsbudgeten.  Dels att
flera delstater godkänt marijuana som medicin vilket lett
till att hundratals nya ställen (”dispensärer”) öppnat, kring
vilka ofta langare och personer utan recept samlas. Federala
makten kan inte agera dessa delstatsregler och har uppmanat
åklagare att ligga lågt. 

Kerlikowske medgav att situationen kring marijuana-ställen
är juridiskt knepig, men att president Obama helt avvisar
legalisering av cannabis och andra förbjudna substanser. 

På en fråga om vad som händer om Kalifornien ändå röstar
för legalisering av cannabis svarade han mer undvikande: 

– Jag vill inte spekulera om något som ännu inte inträffat. 

STOCKHOLM ”Vi har en skyldighet att skydda barnen från droger”, sade folkhälsominister Maria Larsson på
World Forum Against Drugs. På konferensen uppmanades till fortsatt global kamp mot narkotika.

E

4
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Vägen Ut möter Craig Nakken på WFAD i Stockholm

KRIS REPORTAGE
Text o foto: Alexander Laine

Varje människa bär på en längtan att förverkliga sig själv.
Vi söker relationer som ska underlätta detta. Missbruk är
i grunden ett relationsproblem, en destruktiv men oerhört
engagerande relation, menar Craig Nakken och liknar det
med ett par som lever i en störd relation. För omgivningen
är förhållandet helt obegripligt, men fortgår år efter år.
Missbruket fungerar likadant, men här handlar det om en
negativ relation till drogen, inte till en människa. I början
är missbruket ett sätt att förverkliga sig själv och sina andliga
och känslomässiga behov. Men något går snett och ersätts
av ett sjukligt beteende i att försöka uppnå ett förverkligande.

Jag är på ett seminarium som handlar om relationer och
intimitet, men visar sig handla lika mycket om beroende
och missbruk. Missbruk är en sjukdom där missbrukarens
främsta relation är till drogen och inte till människor.

Men relationen till drogen förstör människans förmåga
till intimitet med jaget, andra och andliga principer. Det
här är något som påverkar hela familjen, inte bara den som
använder droger. Därför är det av stor betydelse att också
hela familjen får hjälp när man behandlar missbrukaren.

Craig arbetar numera mest med parbehandling och har
skrivit boken Couples recovery workbook. Relationsbaserade
tolvstegsgrupper växer fram i olika skepnader, där RCA,
Recovering Couples Anonymous, är den som Craig vill
lyfta fram. I Sverige finns motsvarigheten SLAA, Sex and
Love Addicts Anonymous,  ett sällskap som bildades i
Boston 1976 och idag finns i stora delar av världen.

Den legendariske amerikanske drogterapeuten
Craig M Nakken, författare till boken "Jaget och
missbrukaren" som är en grundläggande bok om
beroendet och beroendepersonligheten utifrån
12-stegstänkande, är en av föreläsarna på WFAD.
Nakken har lång erfarenhet av behandlingsarbete
och är en känd och mycket uppskattad föreläsare
med hela världen som arbetsfält.

NACKSVING PÅ
MISSBRUKARPERSONLIGHETEN
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Vägen Ut gratulerar Dogge : Årets Förebild

11

KRIS REPORTAGE
Foto: Alexander Laine

TV-bilder från TV4

När allt blir mer och mer lättillgängligt måste man gå med öppna
ögon. Droger följer i kölvattnet av globalisering och liberalisering.

I en organisation som KRIS behöver vi inte forskning och vetenskapliga
studier för att förstå vidden av problemet - Vi är ett resultat av problemet!

Därför har vi också tagit tydlig ställning mot droger i alla former. Vi har tagit
ställning för att kunna överleva, både som individer och som organisation.

Vi tycker också att det är viktigt att fler tar tydlig ställning, framförallt
människor som arbetar med ungdomsverksamhet och inom media- och
underhållningsbranschen. Därför har en tanke växt fram om att på något
sätt lyfta upp och belöna människor utanför vår egen organisation.

Nu har vi kommit till skott! KRIS förbundsordförande har tillsammans
med chefredaktören för Vägen Ut beslutat instifta en årlig utmärkelse
Årets Förebild, och beslutat tilldela utmärkelsen för år 2010 till Dogge
med följande motivering:

Vi behöver fler artister som tydligt tar ställning mot droger, inte fler kreativa
flummare. Media- och musikbranschen har i årtionden förknippats med droger
och vi ursäktar ibland användandet av droger för att det handlar om just en
”känd artist”. Dogge är en hyllad artist som mycket tydligt tar avstånd från droger.
Han vet att han är en förebild för många och han lever upp till det ansvaret.
Uttalanden som "Kasta inte bort ditt liv på muppar" kan verka provocerande,
men han visar att det kommer från hjärtat med följande: ”Det finns folk som
går under på grund av dåliga vänner. Det finns killar som är skitsmarta men
har kompisar som håller på med droger och så kastar de bort sina liv.”

Christer Karlsson - förbundsordförande : Riks KRIS
Alexander Laine - chefredaktör : Vägen Ut

DOGGE
ÅRETS FÖREBILD
Utmärkelsen Årets Förebild 2010 delas ut i Örnsköldsvik
den 2 juli i samband med den traditionella Hamnfesten,
där Dogge Doggelito är en av de medverkande artisterna.

Hamnfesten arrangeras av ÖASS, Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap.
KRIS vill därför passa på att tacka ÖASS som på detta sätt bidrar till
att ge utmärkelsen den uppmärksamhet och tyngd den förtjänar.
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Stockholm den 24 maj - solsken, värme och ett gäng kriminella och missb
handlar det om drogfrihet och hederlighet. Det handlar om musik och ge
droger. Göran Hägglund var där -socialministern, ni vet. Dogge var där. H
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missbrukare som far fram mitt igenom hela citykärnan. Men just idag
och gemenskap. Det handlar om KRIS och MAD som manifesterar mot
där. Hundratals KRIS:are från hela landet var där! Var du?
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

AB JBK Drift &
Förvaltningsteknik

Vellinge

ADM Ekonomikonsult AB
Luleå

Advokatfirma Grönvall
Kungsbacka

Advokatfirman Sven Olsson
Ringarum

Arkeologi konsult AB
Upplands Väsby

Bäcklund & Partners
Revision KB

Stockholm

Bättre Bil i Södertälje AB
Södertälje

Castenbäck AB
Stockholm

Dentz Måleri
Staffanstorp

DHL Rail AB
Trelleborg

Dina Försäkringar Ätradalen
Ätran

Dr. Ulf Sjögren AB
Stockholm

Fagareds Ungdomshem
Lindome

Företagsservice i Gnarp AB
Gnarp

Gudhemsgården
Gudhem

Guldsmen´s Ur-Optik AB
Gnesta

Gustavsbergs Revisionsbyrå
Gustavsberg

Hallandia Ventures AB
Halmstad

Hallands Ägg AB
Falkenberg

Hallandstak AB
Halmstad

HD Bil & Byggsmide AB
Bålsta

Hessleby Behandlingshem
Mariannelund

Hornö LVM-Hem
Enköping

John Karlsson Åkeri AB
Aneby

JoR AB
Knivsta

Jåm Frisörprodukter AB
Upplands Väsby

Järna Systemkonsult AB
Järna

KAP i Östersund AB
Östersund

Kleberg Revision AB
Stockholm

Know It
Create Information AB

Malmö

Kompetenscentrum
i Falkenberg

Falkenberg

Köpings Kommun
Köping

Laholms Sparbank
Laholm

LE Tonkinois Skandinavia AB
Vaxholm

Leaseplan Sverige AB
Solna

Leif Carlsson
Arkitekt & Bildfirma

Enskede

Leman International
System Transport AB

Hägersten

Lemo Nordic AB
Bromma

Leventa AB
Täby

LGA Transport & Service AB
Saltsjöbaden

Li´s Tapetseri
Stockholm

Lidingö Rentals AB
Stockholm

Lilla Thomantorps HVB Hem
Tomarp

LMU Kart & Repro AB
Stenungsund

LR-Konsult & Installation AB
Linköping
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Luna AB
Alingsås

Lundins Värme AB
Hägersten

Magnus & CG Landerholm HB
Grödinge

Mathallen i Jordbro AB
Jordbro

MI Elteknik AB
Segeltorp

Midskogshus Byggvaror AB
Töreboda

Mobergs VVS AB
Nacka

Norrköpings Kommun
Norrköping

Orsa Kommun
Socialförvaltningen

Orsa

Price Waterhouse Coopers AB
Halmstad

Q Survey AB
Järvsö

Raskens Entreprenad AB
Hammarö

Rinkeby Foods
Stockholm

Role-Management AB
Bromma

Roslagens Värmemontage AB
Järfälla

Sandin & Söner
Guld & Silver Jarl AB

Göteborg

SEV Tidsystem AB
Västerhaninge

Sixt Rent A Car AB
Arlanda Stad

SLAN
Stockholm

Smarteq Wireless AB
Enebyberg

Sonny Fridh Konsult AB
Kalmar

Strömkvist Golv
Sorunda

Svenska
Balkongreparationer AB

Norsborg

Söder om Stan Allservice AB
Södertälje

Wetaplast AB
Ingmarsö

Väsby Finmekaniska AB
Upplands Väsby

Ytterman Projekt AB
Nacka

Stennäs
Behandlingshem

Ett litet behandlingshem med stora möjligheter.
Vi inriktar oss på kriminalitet och kemiskt beroende.

www.stennas.com
Telefon: 0935-262 51

Abena AB
Kisa

Beens AB
Solna

Compatec
Spånga

Derma AB
Gråbo

Essagruppen AB
Almunge

Ex3mepaintball
Holm

Hantverksdesign
& Rehab

Lidingö

ProCenter
Yrkesfotobutiken AB

Stockholm

Rockesholms
Behandling & Utbildning

Grythyttan

Swepro
Projekt Management AB

Solna

Söders
Kött & Fläsk AB

Johanneshov

Tijo
Bygg & Bokföring

Älta
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VÄGEN UT : Toni Holgersson  hade Bättre Framtid på Hall

KRIS REPORTAGE
Text: Alexander Laine
Foto: Jana Gröhn

Jag fullkomligt älskar att leka med
ord! Ibland kan det till och med bli
outhärdligt för mig själv. När jag fick
fotografiet av Toni Holgerson skickad
till mig börjar ordlekarna genast i
mitt huvud. Toni på Hall... Bättre
Framtid på Hall... 

För att inte väcka några tankar på
scoop för någon hungrig journalist,
måste jag snabbt förklara att det hela
handlar om att Toni varit hygglig och
ställt upp på en spelning vid avslutning
av studiecirkeln Bättre Framtid på
Hall. Jag hoppas Toni förlåter mig?

För Toni Holgersson är inte orden
någon lek - hans texter är på fullaste
allvar. Han har alltid skrivit utifrån
sitt eget liv. Ett liv som varit kantat av
både framgång och misär. Missbruket
började i de tidiga tonåren, sprit först,
sedan kom narkotikan.

Jag har följt Toni’s musikaliska resa
sedan 1992 med skivan "Blå Andetag",
men han släppte sin första skiva
"Toni Holgersson" redan 1989. Nu är
han åter aktuell med en ny skiva,
"Ibland Kallar Jag Det Kärlek" efter
flera års uppehåll. 

Nu har jag lyssnat på hans nya skiva
ganska många gånger, samtidigt som
jag läst en mängd olika recensioner
som kan sammanfattas med följande
rader: "Visserligen är texterna mörka
och personliga men de har samtidigt
ett ljus och förmedlar ett hopp om
något bättre".

Jag håller med, fastän jag inte tycker
det är något mörker texterna visar upp.
Tonis texter handlar om en verklighet
som jag kan känna igen mig i, och det
är texter jag blir berörd av. Det är det
jag älskar med hans musik.

NU VILL TONI IN I
FÄNGELSE IGEN

Rubriken till den här artikeln ”NU
VILL TONI IN I FÄNGELSE
IGEN” kommer sig av ett samtal jag
hade med Toni för några dagar sedan.
Det var ett kort samtal där jag mest
var intresserad av att försöka sy ihop
ett personligt möte under hans turne i
sommar. Vi pratade om hans nya skiva
och den spelning han gjorde på Hall.
En tanke hade slagit rot i hans huvud: 

– Tänk om man kunde få ihop några
av oss som åker runt i landet till orter
där det finns fängelser. Då kanske vi i
samverkan med Kyrkan kan arrangera
en spelning på orten - den spelningen
skulle sedan kunna finansiera en fri
spelning i fängelset.

I sommar ska jag besöka någon av
hans spelningar och höra mer om idén.

TURNÉPLAN SOMMAREN 2010

03 juli - 20:00 : Humla Visfestival, Ljusdal

10 juli - 20:00 : Nykarleby, Finland

15 juli - 20:00 : Visfestivalen, Västervik

21 juli - 20:00 : Hotell Havsbaden, Grisslehamn

29 juli - 20:00 : Lyckorna Brygga, Ljungkile

30 juli - 20:00 : Kackelstugan, Öland

31 juli - 20:00 : Kackelstugan, Öland

08 aug - 20:00 : Mosebacke, Stockholm

21 aug - 19:30 : Kompledigt, Köping 

16 sep - 20:00 : Eventdagarna, Göteborg

23 sep - 20:00 : Musikens Hus, Göteborg 

24 sep - 20:00 : Hotell Nouveau, Helsingborg
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Vägen Ut : Anna Sjöström svarar  på Debattartikel om  PFL

Låt mig först säga att jag tycker att det är
tråkigt att artikelförfattaren inte upplevde
sin PRIME For Life-kurs som meningsfull.
Som ansvarig för ett forskningsbaserat
program, som tar uppgiften att hjälpa
människor till förändring på allvar, så ser
jag negativ kritik som ett tillfälle till reflek-
tion och förbättring varje gång det inträffar.
Samtidigt måste man också påpeka att
det inte finns någon mirakelmetod som
passar alla. 

Och kanske skulle det vara på sin plats
att börja mitt svar på debattartikeln med
en beskrivning av vad PRIME For Life
är och vad vi vet om effekterna av att an-
vända programmet.

PFL är ett motivationsprogram för hög-
riskkonsumenter av alkohol och narkotika
som har används sedan mitten av åttiotalet
för att förebygga alkohol- och drogproblem
bland högriskkonsumenter. Den främsta
användningen av programmet är just bland
personer som dömts för rattfylleri. Varje
år deltar cirka 200 000 rattfyllerister i
programmet i Sverige och USA. När Kri-
minalvården valde att införa programmet
så var det just för den här målgruppen.
Kriminalvårdens expertpanel granskade
programmet i två år innan man tog ett
beslut om att använda PFL. Och i fokus
för den granskningen stod just frågan om
forskningsstödet. Eftersom programmet
kommer från USA och har använts där
sedan åttiotalet så var det naturligtvis främst
de amerikanska forskningsresultaten som
man tittade på. Och tvärt emot vad Ann
O Nymous skriver så finns det ett stort
antal väl genomförda studier av oberoende
forskargrupper som visar att programmet
kan ha en god effekt på både attityder och
beteenden. De flesta av dessa resultat är
dock inte publicerade i vetenskapliga tid-

skrifter och det är den bristen som påpekas
i de svenska studierna. På våra hemsidor
www.namndemansgarden.se/utbildning
och www.primeforlife.org finns denna
information lättillgänglig. Sammanfattar
man vad dessa utvärderingar säger så är det
följande: PFL minskar högriskanvändningen
av alkohol och narkotika och minskar åter-
fallsfrekvensen i rattfylleri. Det finns
också studier som pekar på att PFL kan
öka motivationen att söka behandling.

När det gäller den svenska forskningen så har
Ann O Nymous en poäng när han skriver
att den visar ”ett mycket klent resultat när
det används som ett förebyggande program
för de som ännu inte utvecklat ett miss-
bruk”. Och det är just det som är poängen.
Om vi vill minska problemen med alkohol
och droger i samhället så måste vi använda
effektiva metoder i den målgrupp som de
är avsedda för. PFL är ett motivations-
program för högriskkonsumenter och det är
där vårt forskningsstöd finns. När man an-
vänder en förkortad version av programmet
i målgrupper där de flesta inte har någon
högriskkonsumtion så är det logiska resul-
tatet att vi inte ser någon tydlig förändring
av alkoholvanorna. Och det var precis det
som skedde i tre av de fyra utvärderingar
som skett hittills i Sverige. I den fjärde ut-
värderingen, som Ann O Nymous inte
skriver om, såg man en tydlig minskning av
högriskdrickandet i den grupp som drack
som allra mest vilket ligger helt i linje
med de tidigare erfarenheterna från USA. 

Jag vill också passa på att skriva några
ord om den filosofi som ligger till grund
för vårt arbete med PFL. Vi anser att det
aldrig är för sent för att förebygga pro-
blem. PFL är inget behandlingsprogram.
Har man utvecklat alkoholism eller nar-
kotikaberoende så behövs ofta långvariga

behandlingsinsatser. Det är för sent för att
förebygga själva beroendet men genom att
sluta dricka eller ta narkotika så kan man
förebygga allvarliga problem som annars
hade kommit som en konsekvens av
missbruket. Det vi kan hjälpa till med är
ett verktyg för självreflektion och moti-
vation. Personer som har dömts för ratt-
fylleri har, precis som Ann O Nymous
skriver, ofta redan utvecklat allvarliga al-
koholproblem. Men långt ifrån alla är
medvetna om det själva. I PFL erbjuds
varje deltagare en möjlighet att få reflek-
tera över den egna användningen av al-
kohol och narkotika och vilka risker dessa
val innebär. Vår erfarenhet är att programmet
kan fungera mycket väl som ett behand-
lingsförberedande program och många in-
struktörer kan vittna om deltagare som
bryter igenom sitt eget förnekande och ber
om hjälp för första gången. Dessa erfaren-
heter har vi också forskningsstöd för.

Avslutningsvis så vill jag också påpeka att
PFL-metoden är väl förankrad i tolvstegs-
rörelsen. Många av våra PFL-instruktörer
är själva i tillfrisknande och går på möten
och flera är också aktiva medlemmar i
KRIS. Den svenska huvudmannen för vår
verksamhet är, sedan ett år tillbaka,
Nämndemansgården som är Sveriges
största privata behandlingsorganisation
som arbetar enligt Minnesota-modellen. 

Min förhoppning är att jag, genom denna
artikel, kan skapa en nyfikenhet som gör att
ännu fler KRIS-medlemmar tar chansen
att delta i en PFL-utbildning för att skapa
sig en egen uppfattning om vad pro-
grammet kan användas till.

Anna Sjöström
PRI Nordic/Nämndemansgården

anna.sjostrom@namndemansgarden.se

PRIME For Life - rätt metod för rätt person!

Anna Sjöström på PRI Nordic önskar bemöta debattartikeln om
Kriminalvården och PRIME For Life, vilket hon får göra här nedan.
Anna förklarar i sitt svar: ”PFL är ett motivationsprogram för
högrisk konsumenter” samt att det är ”rätt metod för rätt person!”
Men vilket program är inte rätt för rätt person? Det som starkt
ifrågasätts i föregående artikel är just Kriminal vårdens användning
av metoden utan urskiljning. Tror man på fullaste allvar att ett
”behandlingsförberedande program” kan tillföra något till en
människa som redan genomgått en mängd behandlingar och
genom detta byggt upp en mångårig drogfrihet? Anna fortsätter:
”tvärt emot vad Ann O Nymous skriver så finns det ett stort
antal väl genomförda studier av oberoende forskargrupper”
- men det här är inget Ann O Nymous gripit ur luften, det är
citat direkt hämtade ur utvärderingar från STAD och SoRAD:
”Trots att PFL har använts i USA i många år har PFL begränsat

stöd från publicerad forskning i vetenskapliga tidskrifter”.
Avslutningsvis hävdar Anna Sjöström att ”PRIME For Life-metoden är väl

förankrad i tolvstegsrörelsen.” Det är rent nonsens! Med Nämndemansgården som huvudman för metoden i Sverige
torde Anna väl känna till att ”AA är självständigt och har ingen anknytning till någon religion, institution, myndighet,
behandlingshem eller annan rörelse av något slag. Vår Sjätte Tradition handlar just om detta; att AA:s namn inte
ska förknippas med något annat.” - vilket också enkelt bekräftas genom ett telefonsamtal till AA:s servicekontor.
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VÄGEN UT : Är du missnöjd med dina tatueringar?

Vägen Ut har varit i kontakt med två företag som
specialiserat sig på det här med att ta bort tatueringar. Det
är City Laser i Göteborg och Ink B Gone i Åkersberga. Vi
pratar med Kir Eriksson på Ink B Gone som berättar:

Ink B Gone är exakt vad det låter som - vi tar bort bläck.
Vi har ett nära samarbete med Heavenly Ink i Åkersberga,
och gör nu laser-reducering och borttagning av gamla ta-
tueringar. På senare år har laserbehandling blivit mer till-
gänglig och billigare och vi tycker att det är logiskt att vi
som jobbat med att tatuera i hud i mer än ett decennium
även använder vår erfarenhet till att ta bort oönskade
misstag. Vi använder oss av en YAG-laser som genom att
med ljus i bestämda frekvenser ”slår sönder” färgpigmen-
ten i huden och får kroppen att transportera bort och ab-
sorbera färgen och tatueringen att blekna. 

I första hand bleker vi din tatuering eller delar av den,
kanske för att ge plats åt en ny, eller för att renovera den
du har. Om du vill ta bort din tatuering i sin helhet så är
det kanske möjligt. Resultatet beror på en rad faktorer och
vi behöver träffa dig för en konsultation och en provbe-
handling på just din hud och din tatuering för att göra en
bedömning av möjligheterna och förutsättningarna att få
ett bra resultat. Tatueringen kommer blekas successivt
efter varje behandling men man ska veta att det är svårare
och mer tålamodskrävande att ta bort en tatuering än att
göra den. 

Vi använder oss av en YAG-laser som är en av markna-
dens främsta för laserbehandling och borttagning av ta-
tueringar. Utrustningen är licensbefriad och minimerar
risken för hudåkommor. Metoden är väl beprövad och har
visat på fantastiska resultat. 

Att ta bort en tatuering är en tidskrävande process och
det kan behövas många behandlingar. Det bör gå 4-6
veckor mellan varje behandlingstillfälle. Du bör vara säker
på vad du vill uppnå med behandlingen, om du vill ta bort
din tatuering helt eller om du ska göra en så kallad cover
up och bara behöver bleka en del. Det slutgiltiga priset
varierar så klart på de antal behandlingar som krävs för att
nå ditt önskade resultat. Slutresultatet kommer att variera
beroende på olika faktorer som vilka färger som använts,
tatueringens skick och ålder och var på kroppen den sitter.
Mörkare färger är generellt sett lättare att ta bort och sitter
inte färgen så djupt så blir resultatet bättre. Om en tatuering
flutit ut mycket så kan det påverka negativt.

Så här går en behandling till:

Personlig konsultation och provbehandling
Vi tittar på din tatuering, skicket och hur den är gjord. Vilken
färg som använts och vilket djup den ligger på är avgörande
för slutresultatet.
Vi diskuterar dina förväntningar på behandlingen och går
igenom hur behandlingen går till i detalj. 
Du fyller i en kort hälsodeklaration med några grundläggande
frågor om din hälsa. 
Vi fotograferar din tatuering. 
Vi gör en "provskjutning" i ett par sekunder för att du ska få
känna hur det känns och för att utesluta hudreaktion. 
Vi bokar en tid för din första behandling och gör ett schema
för kommande behandlingar. 
Konsultationen är kostnadsfri. Du betalar en deposition på
500kr per session om du bokar tid för behandling. 
Din första behandling
Dags för behandling. Den tar ungefär 15-20 minuter. 
Ytan som behandlas vid ett tillfälle ska inte vara större än 1%
av din kroppsyta, ungefär som en handflata. Att behandla
ett större område kan medföra ökad risk för ärrbildning eller
infektion. 
Priset på behandlingen startar vid 600 kr. Detta är en start-
kostnad och den kommer att debiteras oavsett om ingreppet
bara tar 1 minut. 
Normalpris för att behandla ett område av en handflatas stor-
lek är 800kr. 
Efter behandling
Du får skötselråd och anvisningar. 
Vi har några produkter som vi rekommenderar för eftervården.
Du pillar inte på det behandlade området. Det kan leda till ful
ärrbildning eller infektion. 
Du ska absolut undvika att sola området under behandlingstiden. 
Nästa behandling kan ske tidigast efter 4-6 veckors läkning. 

Den där gamla tatueringen du gjorde, känns den
inte riktigt bra längre? Sliten, blekt och kanske
har du ångrat att du gjorde den överhuvudtaget?

ÄR DU STOLT ÖVER DIINA
TATUERI
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City Laser arbetar på liknande sätt.
Man använder Q-switch-YAG-laser
för att säkrast och effektivast ta
bort tatueringar.

Ljuspulsen är så kort och intensiv så
att bara tatueringspigmentet påver-
kas och inte det naturliga pigment i
huden, vilket gör att risken för ärr är
ytterst minimal. Vi kan, tack vare att
vi använder en så kort ljuspuls an-
vända en hög ljusenergi, vilket ger ett
mer effektivt resultat. För att ta bort
en tatuering krävs flera behandlingar
där man bryter ner pigmentet och ta-
tueringen syns allt svagare.

Behandlingarna görs med 8 veck-
ors mellanrum. Det tar tid för krop-
pen att transportera bort det pigment
som sönderdelats vid behandlingen.

Efteråt kan det behandlande om-
rådet bli rodnat och sårigt, men det
går över snabbt.

Det kan behövas mellan fyra till
åtta behandlingar för att se slutresul-
tatet. De flesta tatueringarna försvin-
ner helt, andra tatueringar kan
däremot efterlämna antingen svag
skugga eller rester efter pigmentet,
även efter flera behandlingar. Vi an-
vänder den mest effektiva metod som
finns att tillgå idag, men kan ändå
inte i de enskilda fallet garantera att
hela tatueringen totalt försvinner.
Resultatet av en behandling kan va-
riera från person till person, och på
olika ställen på kroppen.

ÄR DU STOLT ÖVER DINA
RINGAR?
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

VU_2_2010_KRIS 1002  2010-06-28  13:27  Sida 20



Nr 2/2010 │ 21

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.

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

Vägen Ut : Glöm aldrig bort

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 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 till-
fällen. 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 boende och
sysselsättning 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.
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VÄGEN UT har pratat med Olle Häggström på Våra Gårdar

Våra Gårdar har till ändamål att värna
om de allmänna samlingslokaler som
nykterhetsrörelsen och andra fören ingar
förfogar över och stimulera tillkomsten
av nya, samt medverka till att de alko-
 hol fria samlingslokalerna utvecklas i
positiv riktning

Våra Gårdar har för närvarande 620
medlemsföreningar. I dag är det bara
en lokalförening inom KRIS som är
medlem.

Våra Gårdar är ett välkänt begrepp
inom nykterhetsrörelsen vars många
lokalföreningar ofta äger sina egna
fastigheter. Man förstår att det där
finns en nytta med någon form av
samordning för att kunna påverka
driftskostnader och göra gemen-
samma upphandlingar.

Skulle även en organisation som
KRIS ha någon nytta av att vara
medlem i Våra Gårdar - vi hyr ju så
gott som alla våra lokaler?

Vi frågar Olle Häggström som är
ansvarig på Våra Gårdar, om han
tycker att en KRIS-förening bör vara
med. Olle säger:

– Det stämmer att medlemmar i
Våra Gårdar är främst lokalägande
föreningar. Vi får fler och fler med-
lemmar bland de som hyr lokaler.
Bland andra är merparten av NBV:s
avdelningar medlemmar hos oss.

Olle tror att de flesta lokalför-
eningar tjänar ekonomiskt på det.

– Det försäkringssamarbete som
Våra Gårdar har med Salus Ansvar
innebär en bra försäkring till vettigt
pris. KRIS vill väl också vara med
och stärka de alkoholfria miljöerna?
Genom medlemskapet i Våra Gårdar
stärker vi den rollen gentemot andra
samlingslokalorganisationer.

– Våra Gårdars konsttillgång gör att
vi till våra medlemmar kan deponera
konst berättar Olle Häggström vidare.
Medlemsavgiften är bara 550:- för en
förening som hyr lokal. Äger man en
fastighet blir medlemsavgiften högre.

– Vår förhoppning är givetvis att
KRIS finner oss intressanta avslutar
Olle Häggström.

Efter samtalet med Olle, tar jag på
stående fot ett beslut att lokalför-
eningen KRIS Örnsköldsvik ska
lämna in en medlemsansökan till
Våra Gårdar. Vi är en relativt nybildad
förening som behöver stöd och hjälp
med mycket, inte minst när det gäller
försäkringsfrågor - jag är övertygad
om att 550 kronor är väl investerade
pengar i det här sammanhanget. Kan
vi dessutom få låna konst att hänga
på väggarna, blir det en stor bonus.

För er som vill veta mer, gå in på
www.varagardar.se
eller ring Olle på 073-372 63 52

Våra Gårdar är en intresseorganisation och ett serviceorgan för
nykterhetsrörelsens fastigheter och andra alkoholfria lokaler. 

Värdet av ett medlemskap i
Våra Gårdar, kortfattat beskrivet
av Olle Häggström:

• lokalägarna har en hemvist

• kompetens när det gäller
byggnadsfrågor

• handikappanpassning (här
gäller det såväl synskadade, 
rörelsehindrade, hörselskadade
m.fl.

• viss ekonomisk rådgivning, 
driftskalkyler - ansökningar

• tillgång till konst som kan
deponeras i lokaler

• möjlighet att arrangera
kulturprogram o kulturturnéer

• försäkringsfrågor 

• kompetens och bra service i 
biofrågor

• samarbete med andra
samlingslokalorganisationer, 
genom SAM-SAM, vilket
innebär att vi är starkare vid 
gemensam opinionsbildning

• tidningen Våra Gårdar med 
fyra nummer per år

Vi har ju
ingen lokal, ju!

KRIS REPORTAGE
Foto: Alexander Laine
Bild: Olle Häggström - från Våra Gårdar
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Posttidning B
Returadress:

KRIS Vägen Ut
Box 362
891 27 Örnsköldsvik

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
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