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Vi som är medlemmar i KRIS har egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet.
Många av oss har bokstavligen testat allt i narkotikaväg och många av oss har
av samhället klassats som ”körda” eller som yrkeskriminella. Man har försökt
förklara vårt missbruk med allt från taskig uppväxtmiljö till dyslexi. 

När jag ser tillbaka på mitt eget missbruk blir det ganska uppenbart att det
gått trender i förklaringsmodeller och behandlingsmetoder. Själv är jag inte
så intresserad av dessa modeller. Jag vill att samhället stoppar det missbruk,
som trots förebyggande insatser, har uppstått. 

Vi i KRIS är en viktig resurs i samhället för att stoppa missbruk. Vi är dessutom
bra på det. Förvånadsvärt många som kommer till oss bryter med det gamla
livet och förblir drogfria och hederliga.

Tyvärr är inte sjukvården, kriminalvården och socialtjänsten lika framgångsrika
som vi. Deras misslyckanden leder till uppgivenhet och en desperat jakt på
alternativa lösningar. Situationen har lett till en efterfrågan på medicinska
lösningar. Finns det inget piller vi kan ge knarkarna så att de slutar? 

Frustrationen i kombination med den nya trenden att missbrukare nog
egentligen har psykiska problem och därför inte kan sluta knarka själva har
lett till att regeringens utredare, Gerhard Larsson, föreslår en radikal ökning
av substitutionsbehandling. 

Problemen med substitutionsbehandling är flera. Ett av problemen är att den
populära substitutionsmedicinen Subutex även används som drog på gatan.
Att gå på Sub (som det kallas) skapar därför inte den nödvändiga distansen
till den kriminella livsstilen. 

Ett annat problem är att det inte finns någon avgiftningsmetod för Subutex.
Den som får Subutex ska gå på Subutex. Punkt slut. De i vår organisation
som gått på Subutex ångrar att de gjorde det eftersom avgiftningen visade sig
vara sju resor värre än avgiftningen på Heroin. Att avgiftas på Heroin tar
några dagar, att avgiftas på Subutex tar från 6 till 18 månader.

Ytterligare ett problem med Subutex är att unga människor sätts på Subutex.
Vi snackar 18-åringar. Vi vet tyvärr ganska många som gått från Subutex till
Heroin och det var väl ändå inte meningen? 

Vi vet också att de flesta i Subutexprogrammet får fyra tabletter per dag, de
tar en för att inte bli abstinenta och säljer resten. Det betyder 800 kronor rätt
ner i fickan som man kan köpa andra droger för och skarva med. Det är alltså
”smart” att gå på Subutex för den som egentligen inte vill sluta knarka. 

En av medlemmarna i Unga KRIS, Jim Wremert, fick i
TV-programmet Veckans brott följande fråga av
justitieminister Beatrice Ask ”Vad skulle du göra om du
var justitieminister?” 
Han svarade direkt ”Ta bort Subutexen.” 
Justieministern blev överraskad men lyssnade
intresserat på ungdomarna från Unga KRIS.

Det är tyvärr inget som missbruksutred-
ningens utredare Gerhard Larsson gjort.
Han förespråkar en ökad medikalisering
och tror att det ska lösa

narkotikaproblemen.
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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 24 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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8
På spaning efter godhet
Tycker du att Astrid Lindgren förtjänar ett Nobelpris?
Många har snuddat vid den tanken, men spelar
verkligen Christer Karlsson i samma division?

12
KRIS Helsingborg 10år
Vägen Ut utan Dogge är som kärlek utan kyssar!
Därför är Dogge självskriven i tidningens bildkollage
från 10-årsfirandet av KRIS i Helsingborg.

19
Familjen i missbruket
Niclas Kronqvist har gjort ett hyllat framträdande
med föreläsningar om familjen i missbruket. Det är
alltför ofta de anhöriga som får dra det stora lasset!

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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VÄGEN UT :  UR InnehållET

Kurt Bengtsson
har lämnat oss

Kurt har genom åren blivit en
profil känd bland många av oss
i KRIS. Han har varit verksam
i Stockholm som kulturansvarig,
ledare för ett demokratiprojekt
samt redaktör för Vägen Ut i
tjugohundratalets inledning.

Han har under sin verksamma
tid i organisationen satt spår
som stannar kvar.
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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
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

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 24 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 sista sidan av tidningen.

Vägen Ut : Glöm aldrig bort
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Amor vincit omnia

Lov

Foto: Privat

Trogna läsare av tidningen kommer kanske ihåg
reportaget i nummer 3/2009, om Kristoffer och
hans väg genom KRIS. Kristoffer berättade öppet
om sin bakgrund och hur han slutligen fick Strattera
som hjälp mot sin ADHD. Sedan dess har mycket
hänt. Kristoffer är i dag politiker på kommunal nivå
i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
Halmstad, ledamot i Unga KRIS förbundsstyrelse
och ledamot i KRIS Halmstads styrelse, men framför
allt är han i dag gift med Jenny! Samma Jenny som han
i det tidigare reportaget beskrev som sin bästa vän.

Vägen Ut vill härmed skicka med våra varmaste
lyckönskningar till brudparet, som fick uppleva en
fantastisk bröllopsresa i Thailand tillsammans
med dottern Moa.
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Jag läser om en kvinna som tappade en
blomkruka som gick i hundra bitar.
Hennes dotter hittade krukan i soporna.
hon plockade upp skärvorna, fäste dem
på en kartongbit och målade stjälkar och
blad med en tjock grön penna för att
skapa en blombukett. Det blev en vacker
tavla. Skräp för den ena är skatt för den
andra. Det beror på vad man ser och vad
man tar i bruk.

Jag sitter och snöar på en rad, ett citat;
”Vi är inte sjukare än våra hemligheter!”
Det finns ett djup i denna rad som jag
inte når botten i så jag lämnar den vidare
till dig på samma sätt som den kom till
mig. Hemlisar är tunga att bära och jag
är inget undantag. Den som bär på en
hemlighet har ingen frid, ingen ro.

Ett sätt att avlasta sitt hjärta är att säga
som det är. De gånger jag öppnat mig
inser jag att det inte alls var så hemskt
som jag trott. Andra känner igen sig. Jag
är sällan så olik andra som jag vill tro.
Att avslöja sina ”olikheter” är ett sätt att
ta udden av dem.

Här sitter jag i skomakarställning och
funderar om dessa hemligheter som vi
gör om till olikheter, att vi är så olika, att
ingen har haft det som jag, hur skall vi
nå enhet med vår olikhet?  Jag ser ett
enat KRIS i olikheterna. Enhet i försonad
olikhet, det betyder att det mellan KRIS
lokalföreningar, som nått fram till en
fungerande enhet, fortfarande kan finnas
betydande men inte oförenliga olikhe-
ter. Vi är en samling dysfunktionella före
detta kriminella som blivit snälla, vi som
skall avhålla oss från att vedergälla, d.v.s.
låta bli att hota och smälla i det reella,
färgrika utan att tangera grälla, en meta-
for för dialog utan att skälla och skapa
distans som olikheter annars verkar vara
till för. Vi är autonoma med solidarisk
värdegrund, kamratliga och nyktra kvinnor
och män med heder!

Vi tror gärna att enhet och olikhet är
varandras motsatser. I själva verket är
enheten just grunden och villkoret för
olikheten.

Vi ser det i våra relationer. En ytlig,
självisk vänskap respekterar inte den an-
dres rätt att vara en egen person, att vara
olik. Den ytliga kamratskapen säger ”jag,
jag” och tvingar den andre att bli en del
av det egna jaget. Djup kärlek däremot
respekterar den andre och låter honom
vara den han är. Han är han och jag är jag.
I en solidarisk kamratförening säger man

”du, du”. Detta görs så enkelt som i att tala
med varandra istället för om varandra!

Där finns ingen sammanblandning.
Det är alltså inte förvånande att en stor
enhet möjliggör en stor olikhet, det som
KRIS är och gör oss till en storhet. Vi
dysfunktionella före detta kriminella
som blivit snälla.

Detta med olikheter blir väldigt tydligt
i den process och utbildning jag är i nu;
KHF, Kreativa Hederliga Företagare,
Vi jobbar med spännande arbetsmodeller
som valnöten och FIRO, det här är pro-
blem  lösning och gruppdynamik för oss
individualister. Sedan är det vår historia
också, tänk att vår studieskuld i LHS
(Livets hårda skola) verkligen blir en in-
vestering för oss dysfunktionella före
detta kriminella som blivit snälla och vill
bli entreprenörer i socialt företagande.
Att i fritidspassioner hitta en bärande
säljplan. Hämta framtiden ur den gamla
skiten. Vi står i nuet och behöver bara
vända tillbaka i vår historia för att hämta
nyckeln till framtiden och friheten!  

KHF är verkligen för oss dysfunktionella
före detta kriminella som blivit snälla.
Den tanken får mig att växa till insikt
och i min uppgift. Tidigare när jag blivit
ombedd att göra det som verkar övergå
min förmåga blev jag rädd. Fixar jag
detta? Är jag verkligen rätt man på rätt
plats? Kommer de som tror på mig att
bli besvikna när det fattar att jag inte
håller måttet? Självkänslan bara rasade
medan jag räknar upp alla mina fel och
brister.

När Jesus sade till sina apostlar att det
var dags att gå ut och göra det de sett
han göra, föra ut ordet och evangelisera,
så kom nog också de med invändningar
och klagade. Att de sakna kunskap och
erfarenhet! De var inte färdigtränade!
De behövde mer tid, utbildning, själv-
förtroende! Visst ville de lyda Jesus, men
inte just nu!

Att säga ja är en chans att mogna, att
erkänna att det är något speciellt med
DIG!

Tänk att färdigheter växer under den
tiden man gör dem. Speciellt för oss före
detta dysfunktionella, vettiga varma och
smart rationella som verkligen är snälla.
För oss vill jag avsluta med en liten pro-
vocerande tankeövning:

Låt var dags sista tanke vara din egen
tanke om dig ...

Det är något speciellt med mig!

Du vet väl om att du är värdefull?

Lovebrevet finns på Facebook Sök på Loveletter och gå med

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

Sjunde Lovebrevet

Illustration: © Denis Fonchikov - Fotolia.com
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VÄGEN UT har funnit godhet
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På spaning eefter
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KRIS REPORTAGE
Text: Alexander Laine

Foto: Sofia ModighPå spaning efter
GODHET
Många av oss har växt upp med berättelser skrivna av
Astrid Lindgren, för oss kommer hon för evigt att vara
en symbol för godhet. Men hur många av oss har tänkt
tanken om att en gång hänga på samma utställning?
Eller att nämnas i samma sammanhang som Rosa Parks,
Folke Bernadotte och Arne Naess.

Nu hänger i alla fall Christer Karlsson på samma väggar
som tidigare nämnda i en utställning om godhet. Han är
till och med det första ansikte som möter besökaren.
Det handlar om utställningen ”På spaning efter godhet”
på Ålands museum, där man hängt upp Christer och ett
antal ”andra välkända” i stora planscher Men det handlar
inte om någon utställning av helgon. Initiativtagaren
Bitte Bamberg-Thalén förklarar att det är en utställning
om vanliga människors goda handlingar.

– Jag har under många år funderat på en utställning
om godhet och KRIS och Christer har alltid funnits
med i mina tankar. Ingen människa är god rakt igenom,
utan det handlar om att utgå ifrån nuet - att börja där
man är. Det är något som alla människor kan göra.

– Jag vill inspirera människor till att göra gott genom
att lyfta upp andra som försökt göra gott, fortsätter Bitte.

Christer är ett jättebra exempel på en människa som
utgått från nuet och givit sig själv en ny chans, samtidigt
som han ger andra människor samma chans.

Utställningen har växt fram genom ett samarbete med
Annika Dahlblom vid Ålands museum och Olof Collin
som varit med i arbetsgruppen.

– Vi har haft ett jättetufft jobb att välja vilka som ska
vara med och vilka ska bort, men samtidigt inspirerande
att se att det finns så mycket godhet, avslutar Bitte.

”På spaning efter godhet” är en vandringsutställning som
ska vidare ut i Norden efter Mariehamn på Åland. Har du
möjlighet att besöka den - gör det, och låt dig inspireras.
I dagsläget är dock bara Östersund inbokat i Sverige.
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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

Allergon AB
Ängelholm

Bosab
Fastighetsförvaltning AB

Klippan

Carnegie
Investment Bank AB

Stockholm

EKA Chemicals AB
Bohus

Alfa Laval Corporate AB
Lund

Alpnaering Sverige AB
Jönköping

Anders Helgesson
Hedemora

Appelia Advokater AB
Falun

APT Consulting AB
Halmstad

ARABO Familjebehandling
Växjö

Arla Foods AB
Jönköping

Astando AB
Töreboda

Avantus Corporate Finance
Stockholm

Axendo
Landskrona

Basförvaltningen AB
Enskede

BEKAB Bergströms
Konstruktionsbyrå AB

Gävle

Bjärum Industriservice
Bjärum

BN Construction AB
Motala

Bodycote AB
Angered

Brandskyddsmålarna i Sverige AB
Täby

Cassel Aero AB
Husum

Delfinbuss AB
Stockholm

Dyna Mate Industrial Services
Kungens Kurva

Eaton Power Quality AB
Kista

Edina Stensättning AB
Södertälje

Ekerö Kommun
Ekerö

Ellipsen Bygg AB
Norrköping

Eurocontact AB
Västra Frölunda

Existens Kem AB
Landskrona

Falkenbergs Kommun
Falkenberg

FEM Förlag AB
Lerum

Feros AB
Öjebyn

First Hotel Eskilstuna
Eskilstuna

Flyttmäster i Malmö
Malmö

Fogutek AB
Norsborg

Foodmark Sweden AB
Haninge

Forsmarks Kraftgrupp AB
Östhammar

Fruktkorgen Gävle AB
Gävle

Fusion Body Modification
Stockholm

Fyrklövern Stugby
Rättvik

Färgagårdens Skattekonsult
Motala

Försäkringsföreningen
Trygghet

Stockholm

GOAB i Skåne AB
Kristianstad

Grums Kommun
Kultur & Fritid

Grums

Gruvan Industri AB
Jönköping

Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. AB
Kristianstad

Guldsmen´s Ur Optik AB
Gnesta

Gustavbergs Revisionsbyrå
Gustavsberg

Hakarps Församling
Huskvarna

Hettich Labinstrument AB
Sollentuna

Hudik-Gods AB
Hudiksvall

Hågas Anstalt
Södertälje

Härjedalens Svetsteknik AB
Sveg

Högdalens
Bleck & Plåtslageri

Huddinge

ICA Nära Längbro Torg
Örebro

Informator Utbildning AB
Stockholm

J & P Elmontage AB
Visby

John Bauer Gymnasiet
Karlshamn

Karlskoga Kommun
Karlskoga

Karlstads Tolkcentral
Karlstad

Kinnarps AB
Kinnarp

Kisel Microelectronics AB
Stockholm

Know It
Gävle

Kolmårdens Elteknik AB
Kolmården

Kristinehamns Kommun
Skolhälsovården

Kristinehamn

Kvinnohemmet Rosen AB
Storvik

Kyrkogårdsförvaltningen
Malmö
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Lemo Nordic AB
Bromma

Levin VVS Konsult AB
Stockholm

Lilla Thumanatorp HVB
Tommarp

Ljungdahls Maskin & Entreprenad
Norrtälje

Lokala Brottsförebyggande Rådet
Bjuv

Lotta Kran AB
Gråbo

LR Konsult & Installation AB
Linköping

Magnus & CG Landerholm
Grödinge

Mekonomen Uppsala
Fyrislundsgatan - Librobäck

Uppsala

Metator VVS Konsult AB
Stockholm

MI Elteknik AB
Segeltorp

Mikas Stockholm KB
Stockholm

Missbruk & Beroendeenheten
Luleå

MLS Marketing
Logistics & Services AB

Göteborg

Modexa AB
Borås

Måsens Oljor AB
Åstorp

Nanolfs Villan AB
Finspång

Nils Malmgren AB
Ytterby

Nora Finmekaniska AB
Nora

Nordea Bank AB
Stockholm

Nordic Sugar A/S
Köpenhamn

Norrköpings Tryckeri AB
Norrköping

Ockelbo Församling
Ockelbo

Outlet 210
Söderköping

Panter
Fastighetsförvaltning AB

Sundbyberg

Pilvallens Vård
& Behandlingshem AB

Hörby

P-O:s Reklam & Svets
Malung

Pousette Reflex Enginering AB
Täby

Profilsmide AB
Skarpnäck

Ragunda Kommun
Hammarstrand

RekryteringsByrån
Halmstad

Rinkeby Foods
Stockholm

Rodamco Täby Centrum KB
Stockholm

SA Rörentreprenad AB
Stockholm

Sankt Matteus Församling
Svenska kyrkan Stockholm

Sankt Mikaels Församling
Svenska Kyrkan Vårby

Silverstadens Elektriska AB
Sala

Skellefteå Kommun
Skellefteå

Sollefteå Kommun
Sollefteå

SRC Dick Persson AB
Nacka

Strömstads Kommun
Strömstad

Svedbergs i Dalstorp AB
Dalstorp

Svensk Kylteknik
Uppsala

Domkyrkoförsamlingen
Svenska Kyrkan Västerås

Tystbergabygdens Församling
Svenska Kyrkan Tystberga

Svenska Kyrkan i Örebro
Örebro

Svenska Teknikingenjörer
Trollhättan

Svenskt Kvalitetsindex AB
Stockholm

Sälltäppans Behandlingshem AB
Julita

TeamWork Company AB
Nora

Tidningen Hem & Hyra AB
Stockholm

Transtech i Borlänge AB
Borlänge

Tuninge-Taxinge Församling
Svenska Kyrkan Nykvarn

Tynnereds Stadsdelsnämnd
Göteborg

Töcksmarks Pastorat
Töcksfors

UEAV
Uppsala

Varbergs Kommun
Varberg

Wibergs Möbler AB
Älvdalen

Willys
Ronneby

Västerdala Träkomponenter
Vansbro

Västerorts Städservice AB
& Homestore

Spånga

Jaktfalken AB
Stockholm

Nybergs Glas Metall AB
Farsta

Söders Kött & Fläsk AB
Johanneshov

The Globe
Robertsfors Kommun

Robertsfors

Viadukten
Förvaltnings AB

Helsingborg

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50
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Christer Karlsson tillsammans med Autoschi
som vill försöka starta KRIS i Japan.

Vi är många som i detta nu tänker på det japanska
folket och följer de dagliga nyhetsrapporterna om
jordbävningens och tsunamins enorma efterdyningar.
Tusentals människor rapporteras saknade och
kärnkraftverken läcker radioaktivitet.

Två som följer utvecklingen med extra stort intresse och
en påtaglig känslomässig närvaro är KRIS förbundsord-
förande Christer Karlsson och hans hustru, Sofia Modigh,
som så sent som i januari i år besökte Japan på inbjudan
av organisationen Second Chance.

Besöket hade föregåtts av ett officiellt besök av Sveriges
justitieminister, Beatrice Ask, som vid besöket informerade
sina japanska kollegor om svensk kriminalvård och samtidigt
lyfte organisationen KRIS framgångsarbete.

Även om vår bild av Japan kanske är västerländskt präglad
genom deras enorma teknologiska framsteg, skiljer sig
kulturerna enormt, inte minst synen på kriminella.

– Jag märkte snabbt stora skillnader, berättar Christer.
Till exempel när jag gick på gymmet fick jag först fylla i
ett formulär där man bland annat frågade om tatueringar.
Jag kryssade i att jag var tatuerad och när jag lämnade
fram formuläret ville man tejpa över mina tatueringar. Det
blev ju lite roligt när jag visade min kropp och frågade om
vi skulle tejpa över allt. Men till slut löste man det genom
att jag fick träna i långärmat.

Tatueringar associeras starkt med yakuzan, den japanska
maffian, även om det accepteras hos västerlänningar.

– Det märks stora skillnader i synen på kriminalitet,
fortsätter Christer. Jag besökte justitiedepartementet och
slogs av att det inte finns något rehabiliteringstänk som
hemma. Är du en gång straffad kommer du alltid att ses
som kriminell. Man talar aldrig om det gamla av rädsla att
bli avslöjad. Därför är det jätteintressant att representera en
organisation som KRIS där vi verkligen ser att det fungerar
om man ger människor en vettig chans.

– Vi gjorde ett studiebesök på ett ungdomsfängelse i
Tokyo med plats för 2000 interner i åldern 18 till 25 år.
Där var det en enorm disciplin - tappade du en gaffel på
golvet, så plockar du inte upp den innan du fått tillåtelse.

Christer deltog i en uppmärksammad presskonferens
som Svenska ambassaden stod värd för.

– Jag var med i både tidningar och TV i  Japan, där jag
kunde berätta om vår verksamhet. Och det finns intresse
för att bilda en form av KRIS i Japan, avslutar Christer.

Christer och Shadd Maruna, Professor of Human Development
and Justice Studies - Queen's University Belfast
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KRIS REPORTAGE
Text: Alexander Laine

Foto: Sofia Modigh

セカンドチャンス
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VÄGEN UT presenterar läsarbidraget

VÅLDET FÖDS
ur desperation

Under mina fyra år på anstalten har det
skett ett antal grova överfall där det
vanliga är att fem, sex intagna överfaller,
misshandlar och i vissa fall knivhugger
specifikt utvalda offer. Anledningarna
är ofta rena bagateller, men också ett
uttryck för den desperation som den
begränsade tillvaron lätt skapar.

Eftersom offren aldrig golar (tjallar)
leder brotten inte till åtal och finns inte
heller med i statistiken.

Den senaste attacken ägde rum den
14 november på Tidaholmsanstalten.
Fem intagna anfaller en ensam intagen
man med benprotes, berövar honom
protesen och överöser honom sedan
med slag, sparkar och knivhugg. Tack
och lov överlevde mannen.

Den här sortens brutala överfall tar
självfallet de flesta av oss intagna kraftigt
avstånd från. Men överfallen har blivit
en del av vår vardag, utan att någon
vågar göra något åt det.

Jag menar att en stark orsak till våldet
är bristerna i säkerheten för de intagna.
Den humanitära vården har ersatts av
ett statiskt-tekniskt säkerhetstänkande
och missriktade säkerhetsåtgärder från
kriminalvårdens sida.
År 2004 drabbades kriminalvården av
tre spektakulära rymningar. Efter ett

intensivt mediedrev beslöt regeringen
att börja bygga helt rymningsfria enheter
inne på vissa anstalter samt att skal-
skyddet på fängelserna skulle förstärkas
med elstaket och massiv kameraöver-
vakning.

Samtidigt reviderades också rutiner
inom anstaltsvärlden.

Initialt var målsättningen att för-
hindra rymningar och att öka den inre
friheten. Kriminalvården inrättade en
riksmottagning där alla som dömts till fyra
år eller mer genomgår en kartläggning
och riskbedömning. Utifrån resultaten
upprättas sedan ett placeringsunderlag
med syfte att minimera riskerna både
för fortsatt brottslig verksamhet och för
våld mot andra intagna.

Kriminalvården segregerade dessa in-
tagna till mindre autonoma enklaver

Humanitär vård har ersatts
av allt hårdare restriktioner
och ett statiskt-tekniskt
säkerhetstänkande. Det har
skapat en desperation som
i sin tur ligger bakom
mycket av det brutala våldet
inne på fängelserna.

Text: Jörgen Filipsson, de intagnas representant i förtroenderådet på anstalten i Tidaholm
Foto: Fängelset Kalmar, Alexander Laine

inom anstalterna och begränsade deras
möjlighet att få besökstillstånd, tele-
fontillstånd, permissioner med mera.
Samtidigt skars fritidsaktiviteterna och
kulturutbudet ned.

All verksamhet på anstalterna utgår
nu från säkerhetsaspekterna. Den helt
autonoma säkerhetstjänsten och krimi-
nalvårdens underrättelsetjänst har veto-
rätt i alla ärenden. Här har den
humanitära delen ersatts av ett massivt
säkerhetstänkande och fjärmande från
de rent mellanmänskliga relationerna
vårdare-vårdtagare. I detta vacuum
lever och andas cirka 30 intagna på
varje avdelning tillsammans på en
begränsad yta dygnet runt.

Jag ser en stor fara i detta cyniska
tänkande. Säkerhetsivrarna vinner hela
tiden mark, och kriminalvården blir allt
mer restriktiv. Snart är det enda åter-
stående alternativet förvaring utan
möjlighet till återanpassning.

Kulturen inom kriminalvården
påverkas förstås starkt av ledarskapet i
organisationen. Att tillsätta en före
detta rikspolischef som ansvarig för
kriminalvården var som att sätta vargen
att vakta fåren. Snart återstår bara pälsen,
medan innehållet är uppätet.

Jörgen Filipsson

Jag befinner mig på en kriminalvårdsanstalt, säkerhetsklass B (förhöjd säkerhet)
och vill belysa ett växande problem på landets fängelser.
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Några rader till alla galna
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Hur är livet runt missbrukaren? 
Vad känner jag som förälder?
Kommer jag någonsin att kunna lita
på min pappa igen?

Det här är några av de frågor som man
försöker besvara i den föreläsningsserie
som NBV och KRIS i Kalmar arrangerar
under rubriken Familjen i Missbruket.

Niclas Kronqvist är ordförande i
KRIS Kalmar, det är hans liv och missbruk
som föreläsningen kretsar runt. Men
precis som i verkliga livet är det inte
bara den kriminella eller missbrukande
människan som drabbas av konsekvenser.
Man har beräknat att det runt varje
missbrukare finns fem närstående som
drabbas. I Sverige uppskattas det finnas
26 000 narkomaner och cirka 300 000
alkoholister. Mörkertalet är stort. Om vi
utgår från dessa siffror och räknar med
att varje missbrukare har fem anhöriga,
då finns cirka 1 630 000 anhöriga till
missbrukare i det här landet.

Att vara anhörig eller närstående till
missbrukare är både ledsamt och svårt.
Maktlösheten kommer och vad man än
gör så blir det fel. De flesta lider i tysthet
och behöver hjälp med att komma över
skuld och skam som är en naturlig följd.
Hemligheter är tunga att bära och man
vill inte "skvallra". En person med
medberoende påverkas och är upptagen
av missbrukarens sjukdom, mående, och
vad den drogberoende gör och tänker.
Den medberoende låter sig styras av
missbrukarens känslor och beteende.

Niclas blev pappa för 19 år sedan till
en liten flicka, Sofie. Två år senare stack
flickans mamma och han stod ensam
med sin lilla dotter.

Nu berättar Niclas, Sofia och Niclas
mamma om sina känslor och upplevelser
av ett liv i missbruk och kriminalitet.

Niclas Cronqvist
i hyllad föreläsning

Familjen i missbruketFamiljen i missbruket
Att stå bredvid

Ångesten och maktlösheten
Höstens föreläsningar var mycket uppskattade.
Det planeras därför fler föreläsningar om hur det är
att stå bredvid när någon i familjen missbrukar.
KRIS Kalmar anordnar tillsammans med NBV Sydost
dessa föreläsningar.

Kontakta Niclas, KRIS Kalmar, på 070 602 47 26
eller Johan Wåhlin, NBV, på 070 915 32 89
för att få reda på tider och platser för kommande
föreläsningar.

Missa inte chansen att vara med!

Niclas Cronqvist
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RiksKRIS informerar om trycksaksbeställning

Cool kille
viktigt i KRIS
Sedan vi i januari 2009 börjat trycka
Vägen Ut hos Norrköpings tryckeri,
har alltmer av våra andra trycksaker
producerats i Norrköping.

Det finns alltid risker med att låta
en enda ta hand om allt, men hittills
har det fungerat över förväntan och
det har därför blivit helt naturligt att
man får ansvara för det mesta av vårt
profilmaterial. För KRIS är just pro-
filmaterialet väldigt viktigt. Det ska
synas när vi är ute och gör något, och
det är viktigt att det syns på rätt sätt.

Vårt material måste vara enhetligt
och det måste vara enkelt att ta fram.
Nu har KRIS IT-grupp tillsammans
med Norrköpings tryckeri tagit fram
en portal för trycksaksbeställning som
alla lokalföreningar ska ha tillgång till
direkt via KRIS ordinarie webbsite:
www.kris.a.se

Har ni i din lokalförening ännu inte
fått inloggningsuppgifter? Hör då av
dig till Joakim Berndes, IT Ansvarig
på RiksKRIS så får du instruktioner: 

itgruppen@rikskris.se

Via ett enkelt gränssnitt på webben
ska alla lokalföreningar nu komma åt
KRIS material när det gäller exempelvis
visitkort, foldrar och broschyrer,  men
även tratitionellt profilmaterial som
nyckelringar och rollups. Dessutom
kommer man att kunna beställa kläder
med KRIS logotyp och andra texter.

Den här lösningen är fortfarande i en
utvecklingsfas, och kommer säkert
att vara så hela tiden eftersom vårt
material hela tiden förändras. Vi blir
glada om du hör av dig med synpunkter
och berättar om dina erfarenheter av
tjänsten - ris eller ros.

Vi ska ha trycksaker som speglar vår
organisation och vi ska ha kläder som
vi är stolta att bära. För vi är stolta!

Text & foto: Alexander Laine
Marcus Weise, ungdomsansvarig
KRIS Gävle
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mobilabonnemang genom KRIS

Du vet väl om att du som
medlem i KRIS kan teckna
förmånligt abonnemang
för mobiltelefon?
RiksKRIS har tecknat ramavtal med
de båda mobiloperatörerna TELE2
och Telenor. Avtalen innebär dels
att det är lättare att teckna abonne-
mang om man är spärrad på den
vanliga konsumentmarknaden, dels
att det är ekonomiskt fördelaktigt
jämfört med ordinarie abonnemang.

Möjlighet att teckna abonnemang
har du som medlem i en lokalförening
som är ansluten till ramavtalet. Hör
med din lokalförening vilket avtal
som gäller.

Gittan Svensson på KRIS Örebro
handlägger administrationen när det
gäller TELE2 och KRIS Halmstad
ansvarar för abonnemang via Telenor.
De båda föreningarna handlägger
inte enskilda abonnemang, det är i
första hand din lokalförening du
kontaktar om du är intresserad.
Varje ansluten lokalförening ska ha
en person som ansvarar för kontakten
med KRIS i Örebro eller Halmstad.

Avtalen omfattar även förmånligare
priser på Mobilt Bredband.

KRIS
MMOOBBIILL
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Har Sverige fullständigt gett upp kampen
mot narkotikan, eller är korruptionen
och läkemedelsföretagens kraft alltför
stark att stå emot?

Vi har av tradition varit kända för att
ha en restriktiv och effektiv narkotika-
politik som syftat till att begränsa åt-
komsten av narkotika och erbjuda hjälp
och behandling till missbrukare som
vill sluta. Idag sysslar vi istället med ren
och skär drog- och brottsprovokation.
Vi kriminaliserade narkotikabruket för
ett antal år sedan, idag erbjuder vi rena
sprutor om man väljer att bryta mot
lagen och knarka ändå!?  Vi får definitivt
inte använda droger som Subutex om
vi inte gör det på ordination av läkare?! 

Som f.d. narkoman känner jag en stor
frustration och ilska över all den här legali-
seringsivern som drar fram över landet
som en modern variant av pesten. Dessutom
med myndigheters goda minne! Var
tog ambitionen att hjälpa missbrukaren
till ett värdigt och drogfritt liv vägen?

Ser man inte att Subutex håller på att
bli ett än större problem än exempelvis
heroin, som det är menat att vara ett
substitut för?

Blundar man för det faktum att den
största nyrekryteringen av unga miss-
brukare (undantaget syntet- och
nätdroger) sker på just Subutex? Eller
att den populäraste drogen på våra
fängelser heter Subutex? I Kriminal-
vården sätter man t.o.m. in interner,
som redan varit drogfria lång tid under

verkställigheten, på substansen inför
frigivningen!?

Blundar man för det faktum att handeln
med pillren sker helt öppet, t.o.m. utanför
exempelvis Maria beroendecentrum
och Beroendecentrum på Universitets-
sjukhuset i Örebro  - USÖ?

Har man inte lärt något av historien,
hur blev det med heroinet som ämnades
som substitut för morfinet?

Har man vetskap om hur det ser ut i
t.ex. Helsingfors i Finland?

Föregångsländer för ”Harm reduction”
som Italien ser skadorna av Subutex
och börjar dra öronen åt sig! Men inte
Sverige, här hyllar vi substitutionspreparat
som någon sorts helbrägdapreparat
vilka skall rädda Världen!

Jag företräder en medlemsorganisation
som förespråkar nolltolerans vad gäller
alkohol, droger och kriminalitet. Vi
jobbar direkt med missbrukare och
kriminella som vill göra en förändring.
I vår organisation ser vi vilken skada
preparat som Subutex gör. Vår ambition
är att vara missbrukaren behjälplig att
frigöra sig från det slaveri och ofria liv
som beroendet innebär. Medlemmar
som stått på substitutionsmedicinering
vittnar om att ”tända av” från heroin är
ingenting i jämförelse med att ”tända
av” från Subutex och Metadon.  De
flesta återfall som sker bland de klienter
som är inskrivna i boende, öppenvård
eller annan form av åtgärd hos oss, sker
på just Subutex!

Initialt hette det att ”medicineringen”
skulle ske restriktivt under läkaröversikt
och under starkt begränsad tid, 2 år
som längst. I dag är man, åtminstone i
det sammanhanget, ärlig och talar om
livslång medicinering!

Unga människor utan något som
helst föregående opiatmissbruk erbjuds
delta i programmen!?  Man är betydligt
tystare om allt sidomissbruk och den
självmedicinering som är mer regel än
undantag!  Och något ”läckage” före-

kommer naturligtvis inte …
I Norge anordnar man minibussresor

till bl.a. Amsterdam för att anskaffa
preparatet.

Subutex är ett narkotikaklassat medel,
men endast om man inte deltar i ett
program!? Då är det plötsligt inte
längre sinnesförändrande och det går
mycket väl att både ta körkort och köra
bil med drogen i kroppen. Men nåde
dig om du tar samma dos utan recept,
då åker du dit på drograttfylla och blir
förmodligen av med ditt körkort. Och
den som förser dig med pillren åtalas
för narkotikabrott!  Gör det verkligen
någon som helst skillnad om våra barn
blir påkörda av legalt eller illegalt på-
verkade bilförare?

Det är skrämmande att se hur substi-
tutionsförespråkarna får spaltkilometrar
i mediautrymme för sina åsikter, hur
det pumpas in miljoner och åter miljoner
från både myndigheter och läkemedels-
företagen för att göra reklam för och
sälja detta ”undermedel”?  Medan alla
de som sätter värde i att verkligen
hjälpa människor till riktig drogfrihet
knappt föräras med en notis!

Det skall bli intressant att framledes
se hur föreningsbidragen fördelas mellan
förespråkare och motståndare samt hur
remitteringar sker till behandlingshem
med olika inställning!

Att missbrukare tackar ja till läkemedels-
assisterad behandling har vi full förståelse
för, även om vi ogillar det. Det ligger i
missbrukarens natur, och är säkerligen
något vi själva skulle accepterat innan vi
fattat vårt beslut om att bli drogfria.
Dock finner vi det mycket stötande att
dessa ”mammonideologer” (ursäkta ut-
trycket) som varit lika konsekventa
motståndare som vi, över en natt överger
sin ideologi och sina grundvärderingar
då man ser vart vårdsatsningarna styrs.

Nu handlar det inte längre om att hjälpa
människor ur missbruk och beroende, det
handlar om att fylla egna behov!

Debatt: Lasse Liljegren
ordförande i KRIS Örebro
förbundsstyrelseledamot

Sista ordet
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Posttidning B
Returadress:

KRIS Vägen Ut
Box 362
891 27 Örnsköldsvik

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

KRIS BORÅS
Stora kyrkogatan 12
503 31 Borås
Telefon: 033-105600
E-post: boras@kris.a.se
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