


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: kris-08@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
Telefon:
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

KRIS lokalföreningar runtom i Sverige önskar alla läsare en skön helg

God Jul och Gott Nytt År
KRIS SILJAN

Skolgatan 18
795 31 Rättvik
Tel: Lotta Svedberg, 073 688 19 19
E-post: siljan@kris.a.se

KRIS BORÅS
Under uppstart
Kontakta ordförande
Peder Sundqvist: 070 984 94 16
E-post: boras@kris.a.se
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Tack alla KRIS:are
för år 2010!

Så här i slutet av året kan vi med stolthet se tillbaka på året som gått. Vi i
KRIS har funnits till för dem som behöver oss - missbrukare och kriminella
som vill förändra sina liv. Genom vår regelbundna anstaltsverksamhet
motiverar vi hela tiden nya människor. De som går med i vår organisation
erbjuds kamratskap och solidaritet om de ställer upp på våra krav på hederlighet
och drogfrihet.

Vi kan också med stolthet konstatera att KRIS växer och blir en alltmer stabil
organisation. Under året har vi startat en lokalförening i Borås och vårt ungdoms-
 förbund Unga KRIS har också fått allt fastare former.

I år har vi dessutom genomfört ett IT-projekt för att förbättra vår hemsida
och den interna kommunikationen. Resultatet ser ni på www.kris.a.se. Även
tidningen Vägen Ut har under 2010 arbetat fram en webbplats som kommer
att presenteras i början av nästa år, mer om det läser ni på sidan 30.  

Utöver det har vi påbörjat ett spännande projekt som syftar till att hjälpa de
som missbrukar drogen Khat. I detta arbete är KRIS Örebro pilotort. Projektet
har redan resulterat i ett 20-tal nya medlemmar och vi hoppas på att nästa år
kunna gå vidare med nästa pilotort i Stockholmsområdet.

Oroande är att staten och flera kommuner inte tycks uppskatta det arbete vi
gör utan hotar med neddragna bidrag. Olika omorganisationer bland myndig-
heter försvårar också för oss eftersom nya handläggare inte förstår eller
känner till vår verksamhet.

I framtiden krävs sannolikt därför att vi blir bättre på att informera bidrags-
givare om vilka resultat vi faktiskt uppnår. Vi vet ju själva att vi slår andra
aktörer med hästlängder.  Det krävs också att vi hittar nya intäktskällor och
samarbetspartners. Vi brukar ju vara bra på att tänka ”outside the box” vilket
kan vara en tillgång i hårda tider.

När vi i alla våra föreningar firat jul och nyår med god mat, glada vänner och
lite vila räknar jag med att vi är laddade för år 2011. Låt oss också ibland
påminna varandra om att engagemang, ödmjukhet och ideellt arbete byggde
vår organisation och hjälpte oss som individer att bli drogfria och hederliga.

God Jul & Gott Nytt År!

VÄGEN UT

ISSN 1651-4254

Ges ut av Riks KRIS
Box 170 93
104 62 STOCKHOLM
Telefon: 08-642 00 06

Ansvarig Utgivare
Christer Karlsson
Telefon: 070 461 22 45
E-post: christer.karlsson@rikskris.se

Chefredaktör
Alexander Laine
Telefon: 073 688 22 68
E-post: alexander.laine@rikskris.se

Redaktion
KRIS Vägen Ut
Box 362
891 27  Örnsköldsvik
E-post: redax@krisvagenut.se

Annonser och företagsprenumeration
Telefon: 0587-17 00 50
E-post: annons@krisvagenut.se

Adressändring och prenumeration
Ronny Nordstrand
Telefon: 073 688 19 55
E-post: medlemsregistret@kris.a.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att
redigera insända texter och bilder.
För ej beställt insänt material ansvaras ej.
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Illustration sid 1:
Andrea Kaulitzki
Fotolia.com
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Anja Kaiser
Fotolia.com

Layout och originalproduktion
Alexander Laine

Tryckeri
Norrköpings Tryckeri AB
www.norrkopingstryckeri.se

Upplaga detta nr
6 000 ex

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
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8KRIS Helsingborg
Den 1 oktober var en stor skara människor i
Helsingborg ute på gatorna med brinnande
facklor i händerna. Det var den numera årliga
manifestationen mot våld, där KRIS Helsingborg
är en av initiativtagarna, med eldsjälen Peter
Klang i spetsen.

25Muckhämtning
”KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT” kan du läsa om i rutan
intill på sid 5. Vi har en mängd olika verksamheter
ute i lokalföreningarna i landet, men den absolut
viktigaste uppgiften är ändå vår muckhämtning
Vägen Ut var med när Lennart och Marcus från
KRIS Gävle var på muckhämtning på Saltvik.

28Vampen och Bimbon
Vi får ofta förfrågningar från frilansjournalister
och fotografer runtom i landet, som undrar om
vi är intresserade av reportage. Vägen Ut jobbar
inte på det sättet, vi har ingen möjlighet att köpa
material utifrån - och ska inte heller göra det.
Men vi tar gärna emot läsarbidrag som detta!

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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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
mer än 9 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

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.

Frige Dawit Isaak : 3375 dagar i fängelse utan dom
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SJÄTte Lovebrevet
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När en människa blir till är det en
spermie och en äggcell som möts och
blandas, kanske var det på det viset
universum blev till, väte och helium
förenades och ur det sprang allt gott
och allt ont i oss och runt oss! Hur
värderar vi gott? Vad är det goda
livet? Tänk efter...

Hur förenas vi och hur kommer
separationen in? alienationen och
rädslorna? Vad betyder det goda livet
och vad är frihet?

– Är vi affordable luxury?
Vi på KRIS gör egentligen det jobb

som samhället borde göra, det som
Kriminalvården och socialtjänsten
borde göra. Vi hjälper de som blivit
frisläppta att slussas in i samhället fast
inte utan knot från alla de med gammal -
testamentlig mentalitet, låt oss bemöta
deras rädsla med information, kärlek
och bön. För vi som har suttit av vårt
straff och som enligt kriminalvården
är ”botad”. Vi har gjort bot, betalat

boten. Då skulle vi välkomnas in i en
värld värd att återerövra. Hur ofta har
vi inte upplevt att det enda kontakt -
nätet vi hade när vi blev utsläppta var
langare och andra personer knutna
till det gamla livet. Vart tar samhället
vägen? Och hur går snacket bland
straffivrarna när vi med en väska eller
påse kommer ut? Jag tyckte att tiden
på kåken var den enkla biten, det är
utsidan och återtåget - revanschen,
som är den tuffa biten. Visst finns det
jourboende, härbärgen eller över-
gångsbostäder. Men att tro att man
ensam kan sitta kväll efter kväll och
flytta en pelargonia fram och tillbaka
över köksbordet och behålla en rak
väg in i samhället, är att missta sig fett
grovt. Tänk på hur vi förenas och hur
separationen kommer in, alienationen
och rädslorna - vad betyder det goda
livet och vad är frihet?

I Mosebok 2 kan vi läsa bränt för
bränt och skråma för skråma. Ur de

tio budorden har vår lagbok sprungit
och öga för öga och tand för tand är
på något vis stadfäst i oss människor
trots att vi talar om människovärde
och att kunna sona sina brott. Som
spetälska märkta friges vi ut från en
fyrkantig tillvaro till samhället vi skall
verka i. Om det inte är min skyldighet
att vara medmänniska, vems är då
ansvaret?

– I´m affordable luxury...
Jag upplever ibland att samhället ser

på oss som sitter inne som spetälska.
Bristen på tillit är förståelig, men
någonstans måste det ju börja och det
gör det alltid på tankens nivå, att ta
ansvar att vara medmänniska i stort
och smått. Tillit stavas ju likadant åt
båda hållen och så fungerar tilliten
den ges för att fås. Jag vill att ni läser
liknelsen om den förlorade sonen
som återvänder hem. Just så borde vi
ta emot våra frigivna fångar, se brodern
som är avundsam, precis så som de
kritiska rösterna som höjs när det
diskuteras utbildning med innehåll på
anstalterna. Vad är det för människor
vi vill släppa ut? Hur skall vi ta hand
om och förändra dem? Bränt för
bränt och skråma för skråma... Jovisst,
men sen då? Hur sluter vi cirkeln eller
hur bryter vi mönstret? Vi har 66 %
återfallskriminalitet i Sverige - vems
är ansvaret att vara medmänniska och
vad vill vi ha av våra medmänniskor? 

I liknelsen med den förlorade sonens
hemkomst - en beskrivning hur vi
borde ta emot varandra men hur
andra påverkas av att vård, omsorg
och rehabilitering ges - allt står där,
skrivet för 2000 år sen.

I Nya Testamentet Luk 15:11-32:
Han sade:
– En man hade två söner.
Den yngste sade till fadern:
– Far, ge mig den del av förmögen-

heten som skall bli min. 
Då skiftade fadern sin egendom

mellan dem. Några dagar senare hade

I’m AFFORDABLE
LOVEBREVET   Text o foto: Love Blom   Illustration: Alexander Laine
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I'm affordable luxury

den yngste sonen sålt allt han ägde
och gav sig i väg till ett främmande
land, och där slösade han bort sin för-
mögenhet på ett liv i utsvävningar
(Kanske torskade han i kriminalitet och
droger).

När han hade gjort av med allt blev
det svår hungersnöd i landet, och han
började lida nöd (detta kan jag tolka
som att han åkte in på kåken). Han
gick och tog tjänst hos en välbärgad
man i det landet, och denne skickade
ut honom på sina ägor för att vakta
svin. Han hade gärna velat äta sig
mätt på fröskidorna som svinen åt, men
ingen lät honom få något (jag kan
känna igen känslan av att inte få chan-
sen eller våga ta sig ut bland Svenssons).

Då kom han till besinning och
tänkte: Hur många daglönare hos
min far har inte mat i överflöd, och
här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av
hem till min far och säger till honom: 

”Far, jag har syndat mot himlen och
mot dig. Jag är inte längre värd att
kallas din son. Låt mig få gå som en
av dina daglönare” (känslan av att vara
nymuck kommer till mig). Och han gav
sig av hem till sin far.

Redan på långt håll fick fadern syn
på honom. Han fylldes av medlidande
och sprang emot honom och omfam-
nade och kysste honom. Sonen sade:

– Far, jag har syndat mot himlen
och mot dig, jag är inte längre värd att
kallas din son. Men fadern sade till
sina tjänare:

– Skynda er att ta fram min finaste
dräkt och klä honom i den, och sätt
en ring på hans hand och skor på
hans fötter. Och hämta gödkalven
och slakta den, så skall vi äta och hålla
fest. Min son var död och lever igen,
han var förlorad och är återfunnen
(en far som ser en rehabiliterad son).
Och festen började. Men den äldste
sonen var ute på fälten. När han på
vägen hem närmade sig huset hörde
han musik och dans. Han kallade på

en av tjänarna och frågade vad som
stod på. Tjänaren svarade:

– Din bror har kommit hem, och
din far har låtit slakta gödkalven där-
för att han har fått tillbaka honom
välbehållen. Då blev han arg och ville
inte gå in (jag ser denna reaktion på
bloggar och annat där det diskuteras
innehållet i kriminalvården och hur
mycket vi intagna ”får”). Fadern kom
ut och försökte tala honom till rätta,
men han svarade:

– Här har jag tjänat dig i alla dessa
år och aldrig överträtt något av dina
bud, och mig har du aldrig gett ens en
killing att festa på med mina vänner.
Men när han kommer hem, din son
som har levt upp din egendom till-
sammans med horor, då slaktar du
gödkalven.

Fadern sade till honom:
– Mitt barn, du är alltid hos mig,

och allt mitt är ditt. Men nu måste vi
hålla fest och vara glada, för din bror
var död och lever igen, han var förlo-
rad och är återfunnen.

Tänk om innehållet på anstalter vore
så att vi kom till denna omvändelse
och världen (fäder, mödrar och med-
människor) tog emot oss med tillit
och kärlek, utan avunden som en del
bär - dessa rena projiceringar av rädsla
från talföra antipatiska okunniga
människor.

Att förlora sin frihet och ta de kon-
sekvenser som brott ger skall kännas
(och känns) som att äta med svinen
och vara längst ner på stegen...

Men vill vi ha kvar en del där nere? 
Vad är kostnaden i lidande och de

presumtiva brottsoffer som blir av
utebliven insats? Vem skall tala för
dem?

Bränt för bränt och skråma för skråma,
javisst, men sen då?

Tänk vilken underbar värld om alla
kunde säga:

– I'm affordable luxury!

Jag vill för denna gång avsluta med
ett utdrag ur ett längre brev jag fått av
en tidigare flickvän. Hon saknade insikt
om droger och blev krossad av mig.
Hon står för något av det som fadern
i berättelsen om den förlorade sonen
visar oss. Hon skrev:

”Det värmer mitt hjärta att se hur
ditt liv ser ut idag ... det jag kommer
ihåg klarast, det var sista gången jag
såg dig ... du gick ut ifrån min lägenhet
... jag rökte i fönstret o såg dig gå över
gatan, du var mager o såg så liten o
ynklig ut ... då tänkte jag att du nog
inte skulle leva så länge till ... allt jag
kände då var likgiltighet ... brydde
mig inte om du gick under ... kommer
du ihåg vad som hände de sista ca två
månaderna? Vi lever i nuet ... jag är
inte ute efter en förlåtelse ... om jag
hade varit bitter så hade du inte varit
på min FB ... detta är mitt sätt att
ge dig en reaktion av det du skriver ...
jag skulle kunna skriva något positivt
... för det finns mycket även om du
drogade ... men det har du hört mig
säga många gånger ... det är hur du
lever idag ... dina konsekvenser, som
du tar ansvar för idag, som räknas ...
det är en glädje att se ... så jag hejar
på dig vännen ...” 

LUXURY

En förlorad son har återvänt hem! I dag
har han själv en son. Love är en vinnare!
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KRIS REPORTAGE
Text: Alexander Laine

Foto: Peter Klang - KRIS Helsingborg

MMOOTT  VVÅÅLLDD

Hösten 2008 mördades en 33-årig
man utanför Pingstkyrkans lokaler på
Bollbrogatan i Helsingborg, där han
bodde. KRIS tog då initiativet, till-
sammans med Pingstkyrkan, till en
manifestation mot våldet. Man lyck-
ades med gemensamma krafter samla
flera hundra människor som deltog i
fackeltåget som gick via mordplatsen
och tre andra mordplatser i Helsingborg.
Sedan dess har det varit en tradition
att manifestera mot våldet.

Årets fackeltåg, som var det tredje i
ordningen, arrangerades gemensamt
av KRIS, Pingstkyrkan, Mobila-teamet,
Brottsofferjouren, Kyrkorna i stan,
Nattvandrarna, verdandi, Ria-huset
och BRÅ samt andra organisationer.

För medlemmarna i KRIS är det
viktigt att delta i det här, visa att det
går att förändras och bli en ansvarsfull
samhällsmedborgare som säger nej
till droger och våld.

– Efter mordet 2008 kände vi att
det var viktigt att just vi sa ifrån. Vi
var tvungna att göra något, visa att vi
inte accepterar våld i vår stad, säger
Peter Klang.

Peter har hela tiden varit en eldsjäl
i den här manifestationen, men han

har varit långt ifrån ensam. Förbered el-
serna har pågått länge och en mängd
medlemmar har varit engagerade
med plakatmålning, matlagning och
organisation.

– Första året var vi femhundra, förra
året 150, men i år blev det fler igen.
Vi har jobbat mycket med att få ut
budskapet, inte minst via kanaler på
Facebook, avslutar Peter.

Vill du se klipp från manifestationen
i Helsingborg? Då kan du gå in via
följande länk på Youtube:
www.youtube.com/watch?v=3hm6CC1ASGg



Ännu ett år har gått! Det har varit ett framgångsrikt år
för KRIS medlemstidning Vägen Ut. Vi har haft ett stort
stöd från en mängd annonsörer, vilket innebär att vi
kan fortsätta utvecklingsarbetet med tidningen. Det är
en utveckling som är nödvändigt för att på bästa sätt
visa upp våra föreningars verksamhet runtom i landet
och sprida information och ge inspiration till alla de
eldsjälar som brinner för vår organisation.

En del av utvecklingsarbetet är den webbplats som nu
växer fram på www.krisvagenut.se vilket du kan läsa
mer om i en artikel i det här numret av tidningen.

Tack vare det stöd vi har från våra annonsörer, och inte
minst Kriminalvården som distribuerar Vägen Ut till alla
landets anstalter, kommer vi under 2011 att kunna göra
Sveriges största tidning om brottsförebyggande arbete
ännu lite bättre. Därför säger vi på detta enkla sätt:

Tack!
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UTDRAG UR ANNONSSIDOR

Det här är endast ett litet utdrag av
de annonssidor som finns med i
den papperstidning som skickas ut.

Nummer 4/2010 av Vägen Ut
omfattar totalt 32 sidor. Sidorna
10 till 24 är rena annonssidor. Vi
har valt att inte lägga ut dessa på
webben för att det ska vara enklare
att läsa tidningen i FlipBook.

Vill du ta del av annonssidorna
går det bra att beställa tidningen
från redaktionen:
redax@krisvagenut.se
eller 073 688 22 68
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eller FRIHET?

MUCK!
eller FRIHET?

Vägen Ut följde med KRIS Gävle till Saltvik på
en muckhämtning. Det här är något som görs
regelbundet från våra lokalföreningar, men det
är också en verksamhet som inte syns utåt. Det
här är faktiskt första gången jag följer med på
en muckhämtning i egenskap av tidningsredaktör,
vilket betyder att vi inte heller haft något reportage
om den här verksamhet under de senaste två åren.
Bot och bättring behövs och lovas, för det här är
den verksamhet som är hela grundbulten i KRIS.
Utan muckhämtning finns inget kvar att göra! 
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Muckhämtning -  KRIS viktigaste uppgift...

KRIS REPORTAGE
Text o foto: Alexander Laine

KRIS bildades 1997 av en liten skara
fängelsekunder som hade tröttnat på
både missbruk och fängelseliv.

Det måste gå att hålla sig borta från kriminalitet och
droger om man bara har rätt nätverk...

Ofta friges interner med endast en kasse och en telefon-
bok fylld med gamla polare. Hur skulle man lära känna
människor som ger styrka och kraft att komma tillbaka i
samhället, att få en andra chans, att få revansch?

Hur skulle man bygga upp nya nätverk?
De här elva som bildade föreningen KRIS visste av egen

erfarenhet att samhället inte hade de resurser som fordrades.
Man var helt enkelt tvungna att börja själva.

Grundidén med KRIS blev att man skulle möta upp den
fånge som friges efter ett fängelsestraff. Den som friges
och är motiverad till förändring behöver stöd och då skulle
KRIS finnas där. Det var så det började och det fungerar
fortfarande på samma sätt.

KRIS idé är att hjälpa människor som friges från fängelse
att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att
erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Den första muckhämtningen gjordes 1998 under stort
pådrag av media. Det blev startskottet till en verksamhet
som i dag har hjälpt tusentals medlemmar till ett nytt liv.

Muckhämtningar pågår fortfarande, men nu är det också
vanligt att frigivna interner söker upp lokalföreningarna
själva. KRIS har vuxit och blivit välkända eftersom vi
kontinuerligt är ute på fängelser, anstalter och häkten för
att informera om vår verksamhet och tidningen Vägen Ut
finns på alla landets anstalter och häkten.

Vad krävs för att bli muckhämtad?
Våra krav för att hämta en fånge som friges är att han

eller hon själv har tagit kontakt med oss. Kontakten får inte
ske genom att någon annan hör av sig till oss och frågar om
vi kan hämta vederbörande. Kontakten ska dessutom vara
gjord minst tre månader innan frigivning. Vi kan således
inte hämta någon som ringer och säger att han eller hon
friges om en vecka eller i morgon. Den vi möter upp ska
också vara medlem i KRIS.

När någon tar kontakt med oss, kommer vi att träffa den
personen, vi gör en bedömning om personen verkligen vill
satsa på ett nytt liv utan droger och kriminalitet. Då ställer
vi upp till 100% och och gör en muckhämtning.

Vad händer muckardagen?
Dagen då krismedlemmen friges är vår första tanke att

han eller hon själv ska få välja vad denne vill göra. Vi ställer
upp på det mesta inom den ekonomi vi förfogar över.

I det här bildsvepet följer vi med när Lennart Källberg
och Markus Weise från KRIS Gävle gör en muckhämtning
från den nya anstalten Saltvik. Av hänsyn till den hämtades
personliga integritet har vi pixelerat bilderna och utelämnar
hans namn. Rapporteringen blir mer informativ än personlig.

Friheten för hans del börjar med en frukost på IKEA
och sedan besök i en mängd sportaffärer för inköp av skor.
Någon timme senare besöker vi KRIS Sundsvall för en
kopp kaffe för att avrunda med lunch på en pizzeria.

Här skiljs våra vägar, men festen fortsätter i Gävle.
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VÄGEN UT presenterar läsarbidraget

Det bor en kvinna i mina kvarter, hon är något av en
gåta. Vacker, lång och rakryggad. Hon flörtar med de
unga hormonstinna grabbarna men mig har hon inte
mycket till övers för. Ja jag antar att man kan säga att
hon är en vamp. Åren börjar synas på henne så hon har
inte så mycket att vara mallig för längre men på en bra
dag har hon en viss strålglans och då är hon frikostig
och jag suger tacksamt i mig av hennes värme och
energi. På något vis ger hon kärlek på de där bra da-
garna. De dåliga tar hon tillbaka vad hon så frikostigt
delade med sig av. Det har blivit till ett flöde oss grannar
emellan.

På sista tiden har hon tagit mer än vad hon har gett.
Folk har börjat misströsta, och vi undrar stilla, ska hon
aldrig hitta hem?

En annan karaktär i våra kvarter är en ung man i tju-
goårsåldern, alltid glad och full av upptåg. Han har gott
om kompisar och ses nog allmänt som entertainern i
gänget. Killarna vet hur de ska trigga honom och han är
inte snarbedd. På somrarna bröstar han sig för omgiv-
ningen och hans solbrända, vältränade bringa drar åt sig
blickarna som en manet.

Grannkvinnan har ett gott öga till killen på torget. De
är nog de enda i kvarteret som så skamlöst blottar sin
sexualitet. I sitt uddaskap tycks de finna en gemenskap
men kvinnan håller sig på sin vakt och bjuder inte på
mycket mer kontakt än en fräck och uppskattande blick
då och då som får killen att kråma sig. Så där håller de
på helt hämningslöst men när jag försöker flörta med
henne drar hon ihop sig som en mussla.

Ibland tänker jag att blicken kanske snarare är trå-
nande än fräck? Är det så att hon bara har en attityd av
femme fatale när hon i själva verket är en rädd liten skit
som inte vågar möta en karl på riktigt? Och så använder

hon småkillarna som alibi för sin frigiditet?
Ja så där kan jag fundera när jag känner mig som mest

bitter.
Killen på torget å andra sidan söker nog bara en morsa

som kan ta hand om honom och ta väck honom från
gänget som lurar honom att begå brott, och allmänt göra
skit för sig. Jag vet inte om han tror att den där kvinnan
ska göra det för honom. 

Vi härute i förorten är annars som folk är mest. Håller
oss inom ramarna. Det blir lite tråkigt så det är tur att vi
har ett skådespel att följa. Vem ska komma ut, hitta hem,
och bli som en människa först utav de där båda freakarna?
Käringen som tror hon är en vamp eller bimbon på torget
som tror han är en filmstjärna?

Jag sitter vid fönstret och vintern håller fortfarande
landskapet i sitt grepp. Just idag är det fem år sen min
fru gick bort och tomheten känns tung i lägenheten.
Man kan tycka att vi borde ha lätt för att snacka med
varandra vi som går hemma men alla håller sig för sig
själva. Häromdagen när jag var snacksjuk ringde jag på
hos grannen med svepskälet att jag behövde låna lite
socker men jag fick inte komma in för det. På sommaren
är det lättare, då kan man få sig några ord till livs. Det
finns en soffa utanför mitt fönster, där kan man sätta sig
och vänta på bättre tider.

Solen tittar fram och jag tar med mig en filt och sätter
mig på bänken. Vampen vinkar till mig från sitt fönster.
Jag låtsas som jag inte ser det. Orkar inte vara social just
nu. Men bimbon kommer och ber att få låna lite filt och
så sätter han sig och tar fram en cigarett.

– Hur går det för dig då? undrar jag för att ha något
att säga. Han tittar på mig med en smärta som slår mig i
mellangärdet.

– Så pass, säger jag stilla.

VAMPEN
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LÄSARBIDRAG
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Illustration: © Kamaga - Fotolia.com

Vampen och bimbon av Lisbeth Gustavson 

– Jag ska in igen på måndag. Jag har bara permis.
– Vad sitter du inne för?
– Rån.
– Jaha, hur långt har du kvar av ditt straff då?
– Tre månader.
– Lagom till våren, säger jag och försöker låta opti-

mistisk.
– Jag vet inte om jag klarar det…
Jag tittar på honom och ser att han har det tufft.
– Dom vill att jag ska läsa in gymnasiet under tiden.
– Vill du det då?
– Nä.
– Kan du lära dig något praktiskt istället medan du

sitter inne?
– Som vadå? Jag får ändå inget jobb.
– Lär dig nåt som du har nytta av själv, något som du

vill lära dig. Du verkar ju ta hand om din kropp. Du ska
kanske bli sån där fitness-instruktör?

– Bara en massa anabola.
– Jaha.
Vi sitter tysta ett tag och kylan börjar göra sig påmind.
– Är det bögigt med frisörsjobb? frågar han plötsligt

rakt ut i det blå.
– Nej varför säger du det. Alla måste ju klippa håret.
– Ja men då tror alla tjejer att man är bög.
– E du det då? skrattar jag.
– Vad fan är du inte klok?
– Ok, skrattar jag och börjar samla ihop mig för att gå

in. – Bry dig inte så mycket utan tro på dig själv och lär
dig det du tycker verkar kul så ska det nog gå bra!

Vi tittar en stund på varandra och så nickar han, fimpar
sin cigarett och går hemåt han med. Det känns skönt att
få komma in i värmen.

Våren dröjer länge och människorna går bistert till

bussen, gör sig till paket dit inte blåsten ska nå. Jag ser
inte till kvinnan på hela vintern. Hon håller sig mest för
sig själv och har slutat med att vinka. Jag glömmer bort
att vara sur på henne och en vacker vårdag möter jag
henne på väg till affären. Hon gör inget tecken till prat
och jag blir förvånad. Det är inte likt henne. Hon brukar
alltid ha ett ord till övers, kanske lite from über men i
alla fall.

Tre gånger möts vi och hon har förändrats, hon är tyst.
Det är en ny situation och vi i kvarteret vet inte riktigt
hur vi ska förhålla oss. Är hon ledsen? Ingen vågar
närma sig henne och fråga hur det är fatt.

Jag nämner det för min svärdotter när hon kommer på
besök.

– Men fråga henne då.
– Vi känner inte varandra så väl.
Min svärdotter rycker på axlarna och ser likgiltig ut.
Nästa dag möter jag kvinnan igen, den här gången i

affären. Hennes blonda hår ramar fint in hennes ansikte.
Jag försöker skoja med henne vid kassan men hon nickar
bara mot kassörskan och har uppenbarligen kapitulerat
från sin drottningtron. Inte ens snyggingen bredvid sät-
ter hon upp en fasad för.

Sakta acklimatiserar vi oss efter detta nya.  Vampen
som inte vill vara vamp längre och bimbon som inte vill
vara bimbo längre. På något vis tycks deras öden vara
sammankopplade. Nu har de båda abdikerat och våra
kvarter känns fattigare på något vis. Jag vet inte om
kärleken och lusten vi alla kände när deras spel pågick
var en chimär eller om det var den som beredde vägen
men nu är de båda en del av det hela och jag har fått
något att fördriva tiden med när jag försöker beskriva
det. Inte vet jag vart det bär hän men något har förändrats
och det känns som det är till det bättre

& BIMBON
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VÄGEN UT blir digital - också

Det är inte länge sedan KRIS
fick en ny webbplats, eller
snarare en uppfräschning av
layouten och innehållet på:
www.kris.a.se
Nu har turen kommit till
tidningen. Parallellt med
tidningsproduktionen har en
webbutveckling ägt rum.

I januari 2011 lanseras
den nya webbplatsen för
Vägen Ut med adress:
www.krisvagenut.se
Webbplatsen är tänkt att
vara ett komplement till
tidningen i pappersformat,
inte ersätta tidningen.
Det är en anpassning till en
tid när alltmer hanteras via
datorer och internet.
På www.krisvagenut.se kan
man läsa tidningen som
PDF eller i blädderformat.
Det går att söka tidigare
nummer och se info om
kommande reportage.

Samma annonser kommer
att visas på webben som
de i tidningen. Det betyder
att det blir lättare att länka
till företag som annonserar.

Webbplatsen kodas i strict
XHTML 1.0, vilket innebär att
det är svårare att validera
sidorna - men samtidigt ska
alla sidor fungera oavsett
vilken typ av webbläsare du
använder eller om du har
något funktionshinder.

Layout på webbplatsen
görs med hjälp av CSS 2.1.
Det här betyder att ett byte
av utseende, eller layout,
blir väldigt enkelt i framtiden.
Det går till och med att välja
olika utseende  för olika
användare utan att sidorna i
övrigt behöver ändras.

WEBBREPORTAGE
Text o bild: Alexander Laine
Webbproduktion: Alexander Laine





Posttidning B
Returadress:

KRIS Vägen Ut
Box 362
891 27 Örnsköldsvik


