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lEdaREN
Statligt knark är också knark 

I KRIS och Unga KRIS är vi många 
som har erfarenhet av narkotika-
missbruk. En av de senaste tren-
derna på missbruksområdet är att 
knarka Subutex. Den som påstår att 
man inte kan knarka ”läkemedlet” 
Subutex vet inte vad den talar om. 
Det går utmärkt, tyvärr.
 
Vi i KRIS och Unga KRIS ser ingen 
glädje eller nytta med Subutex. Det 
har blivit en drog som alla andra 
men med en viktig skillnad. Det är 
staten, via landstingen, som förser 
knarkarna med knarket.
 
Missbruksutredningen vill utöka 
förskrivningen av Subutex och 
hävdar att det s.k. läckaget från 
landstingens Subutexprogram är 
marginellt. Inget kan vara mer fel.
 
Vi har intervjuat unga människor 
som deltar i vår verksamhet. De 
flesta är alldeles nydrogfria. För 
två månader sedan var de själva 
fortfarande aktiva missbrukare. 
De berättar att det självklart är så 
att de köpt sina Subutextabletter 
av ”kompisar” som är inskrivna i 
landstingens program. Tabletterna 
löser de upp, direkt i pumpen, och 
injicerar.
 
De s.k. kompisarna får ofta 3-8 
tabletter av landstinget, som de ska 
klara sitt eget beroende på en eller 
par dagar, men som de säljer mer-
parten av med så god förtjänst att 
de kan sidomissbruka t.ex Heroin. 
I en av Sveriges tio största städer 
säger flera missbrukare att det är 
slut på Heroin eftersom det jämfö-
relsevis billiga och tillgängliga Subut-
exet tagit över marknaden.

De vi intervjuat som har erfarenhet 
av landstingens program som delta-
gare vittnar om hur de snackat till 
sig (genom simulerat lidande) högre 
doser än de behöver för att kunna 
sälja till andra.
 
Flera av de vi intervjuat upplever sig 
också ha blivit påtvingade Subutex 
efter mer än ett års drogfrihet i 
fängelser. De känner att de tvingats 
in i Subutexprogram av Kriminal-
vården som behandling sista tiden 
av fängelsestraffet inför frisläppande. 
För flera av dem vi intervjuat har 
det lett till ännu en vända med 
djupgående missbruk och som ännu 
en gång ledde till ett fängelsestraff, 
innan det tog stopp.
 
Det finns fler tokigheter i miss-
bruksutredningen. Utredningen 
tycker t ex att landstingen ska bota 
Subutexmissbruk med Subutexbe-
handling. Hur galet är inte det? Vem 
ger en alkoholist alkohol som medi-
cin? Ett annat felslut är att man helt 
fokuserar på heroinmissbruk trots 
att utredningen själv konstaterar 
att amfetaminmissbruket och can-
nabismissbruket är större. Vi menar 
också att det är etiskt vidrigt att 
sätta ungdomar på en LIVSLÅNG 
Subutex-behandling som vi inte vet 
konsekvenserna av. Som vi ser det 
vill missbruksutredningen att fler 
ungdomar ska få piller mot miss-
bruk. Till skillnad från oss; vill att de 
ska sluta knarka.
 
Vi vädjar därför till alla politiker att 
säga nej till missbruksutredningens 
förslag.
 
Vi vet vad vi talar om.
 

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 för-
eningar på 26 orter i Sverige, dessutom i 
Danmark samt på tio orter i Finland. KRIS 
finns också i Vitryssland och Ukraina.

Magnus Andersson                                                
Förbundsordförande Unga KRIS

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS
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Prenumeration på tidningen Vägen Ut och medlemskap i 
KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället.
Normalt medlemskap i KRIS: 100 kr per år. 
(Normalmedlem är du som är straffad och/eller varit missbrukare.)

Stödmedlem i KRIS: 200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar dig som normalmedlem.)

Företag från 500 kr och uppåt. 

I både normalmedlemskap och stödmedlemskap ingår en prenumeration 
på Vägen Ut. Enbart prenumeration på Vägen Ut kostar 180 kr per år för 
privatpersoner. Tag kontakt med den lokala KRIS föreningen på din ort du, 
se kontaktlista på sista sidan eller mejla/ring till redaktionen:
E-post: vagenut@kris.a.se
Telefon: 08 - 642 00 06

Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand. 
E-post: 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.

I detta nummer: 
Sid 2   Ledaren

Sid 5   RISKS KRIS Informerar från årsmötet

Sid 6   Lasses reflektioner 

Sid 7   Unga KRIS Linköping har öppnat

Sid 8   Nytt projekt med Bryggan & NBV Årsmöte

Sid 9   Love brevet

Sid 11  KRIS Falkenberg i nya lokaler

Sid 12-13  KRIS grundare Christer Karlsson 60 år

Sid 16-17  NYHET! KRIS I Media

Sid 20-21  KRIS I Almedalen
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Kriminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att infor-
mera kriminella om rätten 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 har 
tröttnat på att leva kriminellt och 
vill byta livsstil - en frizon under 
den första tiden efter muck.

I dag har vi drygt 5 000 medlemmar 
i Sverige, men är inte nöjda med 
det.  Vägen Ut distribueras till samt-
liga fängelser och häkten i Sverige, 
i tidskriften informerar vi om att 
KRIS finns och att vi tillsammans
kan jobba för att just du också ska 
kunna sluta upp i våra led.

Här nedan följer den manual som
du som tröttnat på skiten kan följa
om du vill arbeta för att
tillsammans med KRIS hjälpa dig
själv och senare andra som är i
samma situation som du nu
befinner dig i. Du kan vara ung eller
gammal, man eller kvinna, av
svensk eller utländsk härkomst.

1. Ta kontakt med din lokala KRIS 
förening,
när som helst
under verkställigheten. Men helst
innan du friges, KRIS vill gärna
kunna få möjlighet att besöka dig
vid några tillfällen. Detta för att
hinna lära känna dig och för att
kunna hjälpa just dig att planera
inför din frigivning.

2. Du kan så småningom bli medlem,
genom medlemskapet
får du tillgång till den frizon som
varje lokal KRIS-förening erbjuder.
Där kan du vara dig själv utan att
behöva springa omkring på stan och
hålla färgen. Dessutom ingår det en

prenumeration av Vägen Ut samt ett
antal andra förmåner beroende på
vilken lokal KRIS-förening du tillhör.

3. När denna kontakt har
etablerats och vi tillsammans har
hittat en plan för att du ska få
en rejäl chans till ett liv utan
kriminalitet och droger – då kom-
mer vi och hämtar dig när du
muckar. Vi ser till att din frigivning
blir en positiv upplevelse.

4. Du välkomnas i vår
gemenskap och vi gör tillsammans
det arbete som krävs för att vi
gemensamt ska lyckas få ett 
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 i tidningen.

VÄlKommEN! 

Dawit Isaak är en svensk journa-
list 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
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RIKS KRIS StyRElSE INfoRmERaR

tacK GöRaN KaRlSSoN!

Foto: Mikael Österberg

Det pågår en febril aktivitet hos 
Stockholms lokalförening, KRIS-08 
som söker en ny lokal. Det har nu 
gått en tid sen KRIS City 
ombildades till KRIS-08 och alla 
planer och framtida ideér ligger 
klara. Det som saknas nu innan allt 
arbete med anstalterna,  
studiecirklarna, föreläsningarna och 
medlemsengagemanget kommer 
igång är just en lokal. Föreningen 
har en önskan att få tag på en lokal 
runt 100 m2 på söder. Men allt är 
av intresse så att KRIS-08 får växa i 
Stockholm med omnejd.

Har Ni en lokal eller vet att det
finns en ledig lokal,  kontakta 
KRIS-08 via mail på 
kris-08@kris.a.se

Tack på förhand! 
KRIS-08 styrelse.

EftERlySNING

RIKS KRIS styrelse åkte i slutet av 
maj ner till soliga Göteborg. Här 
passade man på att hålla årsmöte i 
KRIS Göteborgs lokaler.

Under mötet bestämdes att det 
finns pengar att söka från RIKS 
KRIS fonden. Ansökan ska gå via 
regionerna och RIKSKRIS kommer 
att kunna dela ut  50000 kronor 
vid varje styrelsemöte till de ansök-
ningar som inkommit.

Mellan augusti och december kom-
mer kursen KHF (Kreativa Heder-
liga Företagare) att hållas i Örebro. 

Kursen kommer att erbjudas till 
RIKS KRIS styrelse och ordföran-
den/verksamhetsansvariga runtom i 
landet.

Under årsmötet valdes nya ledamö-
ter in:
Nyval av Kassör på tre år: 
Martin Johansson från Göteborg.

Omval av Sekreterare på tre år: 
Lasse Liljegren från Örebro.

Fyllnadsval från Region Väst på ett år, 
Joakim Gustafsson från Halmstad.

Till Suppleanter valdes:
Yvonne Kjellman från Göteborg 
och P-G Johansson från Helsing-
borg.

Till Revisor valdes Göran Hagsgård 
från Uddevalla för en tid av ett år.

Styrelsen vill passa på att 
önska alla er läsare en fin 
sommar!

KRIS vill tacka vår forne kassör och 
styrelsemedlem Göran Karlsson 
för hans engagemang och tid som 
han under åren lagt ner i organi-
sationen. Göran har bistått KRIS 
under många år och varit engagerad 
främst i Visionsrummet och studie-

cirklarna Bättre framtid och KRIS 
Basic. Göran har gått vidare och 
arbetar med nu på Livskraft och vi 
önskar honom lycka till!
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StatlIGt KNaRK ÄR 
ocKSå KNaRK

En liten reflektion över hur hante-
ringen med läkemedelsassisterad
missbruksbehandling (substitutions-
medicinering) går till. I mitt jobb 
kommer jag i kontakt med ett
stort antal människor som på ett
eller annat sätt finns i omgivningen
runt missbrukare som medicineras
med subutex. Det kan vara poliser,
häktespersonal och kriminalvårdare,
personal på vårdavdelningar, social-
assistenter, behandlingspersonal,
anhöriga, före detta missbrukare 
med flera.

En förkrossande majoritet av dessa
uttrycker sin skepsis och oro över
hur den här hanteringen sprider
sig, både illegalt och genom de så 
kallade opiatprogrammen. Man ser 
hur substitutionen i sig har blivit ett

större problem än exempelvis hero-
inet, vilket det är ämnat att ersätta. 
Hur missbrukaren fortfarande lever
kvar i ett beroende, hur handeln
med subutex blivit ett vanligt inslag
i den illegala droghanteringen, hur
nyrekryteringen ökar och kryper
allt lägre ner i åldrarna, hur unga
människor utan föregående opiat-
missbruk erbjuds deltagande i
programmen och hur vissa fängelser
ställer in interner som verkställt
flera år drogfritt på preparatet
inför muck. I Örebro har
opiatprogrammet varit igång sedan
2003, alltså ca åtta år. Jag vet inte 
hur många som genomgått pro-
grammet, i dag är det ca åttio 
inskrivna, men det bör ju rimligtvis 
vara ett antal hundra personer 
genom åren. Och hur många har 
man då lyckats  hjälpa, hur många 
är ”urtrappade” och lever drogfritt 
idag? 4 stycken! 

På åtta år har man lyckats hjälpa 
4 stycken patienter till ett drog-
fritt liv! Och det tycker man är en 
framgångsrik metod! Regeringens 
utredare Gerhard Larsson tycker 
att man ytterligare skall öka till-
gängligheten till subutex genom att 
antalet platser i programmen blir 
fler och förlägga förskrivningsrätten 
till vårdcentraler. Vem är det egent-
ligen man försöker lura? De flesta 
av de som applåderar denna metod 
tycks vara de som själva har någon 
vinning av det, det vill säga läkeme-
delsföretag och mer eller mindre 
seriösa ”terapeuter” som upptäckt 
var vårdsatsningarna styrs. Och så 
missbrukarna själva förstås, men det 
ligger ju lite i sakens natur. Det är 
tragiskt att så många människor
hålls kvar i ett beroende med
myndigheters goda minne!

laSSES REflEKtIoNER
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fRIa SpRutoR

Ett av huvudargumenten för sprutut-
bytesprojekten är att förhindra sprid-
ningen av HIV och Hepatit. Det finns 
forskningsresultat som pekar åt båda 
hållen, men hur ligger det till i prakti-
ken?  Om två stycken abstinenta he-
roinister som köper en gemensam dos 
på plattan har en uppsättning verktyg, 
tar de sig då till exempelvis Maria pol 
för att införskaffa nya sprutor innan 
de injicerar? Knappast, de letar rätt 
på första bästa ställe och använder de 
verktyg de har. Skapar man inte fler 
tillfällen till smitta genom att ytterliga-
re underlätta anskaffandet av sprutor?

Vad är det som säger att de sprutor 
som erhålls i utbyte inte delas? Och 
hur många överdoser bidrar man till? 
På de platser i Sverige där man haft 
tillgång till fria sprutor det inte fast-
slagits att HIV spridningen minskat, 
tvärtom.  De orter som har visat på en 

minskad smittspridning har inte delta-
git i några sprututbytesprojekt.

 Ett annat argument för att erbjuda 
fria sprutor är att man då kommer i 
kontakt med missbrukaren och kan 
erbjuda vård och behandling. Hur 
många har motiverats till behandling 
genom dessa kliniker? Svensk narkoti-
kalagstiftning är full av paradoxer, man 
kriminaliserade bruket av narkotika 
för ett tiotal år sedan men erbjuder 
missbrukaren fria verktyg om de trots 
lagstiftningen väljer att begå ett brott 
och injicera narkotika. Vilka signaler 
sänder det ut till exempelvis våra 
ungdomar? Skall vi erbjuda tjuven nya 
brytjärn så han inte slinter och gör sig 
illa om han väljer att bryta mot lagen 
och göra inbrott?  Har vi helt övergivit 
den framgångsrika narkotikapolitik 
som varit ett Svenskt signum och som 
syftat till att försvåra såväl anskaffning 
som användande av droger? Nu gör vi 
ju precis tvärtom, vi förser missbruka-

ren med både droger och redskap att 
använda dem med, via substitutions-
program och sprututbytesprojekt!
Det är dags att låta HELA samhället 
komma till tals i de här frågorna och 
få dela med sig av sina åsikter, inte 
bara kapitalstarka läkemedelsföretag 
och politiker inspirerade av Harm 
reduction.

Lasse Liljegren
Ordförande KRIS Örebro



- ”Det här är ett stort steg för oss 
som förening, mig personligen och 
absolut för Linköping som stad, 
för jag vågar stå här och lova att 
ni kommer märka att det finns en 
Unga KRIS förening i stan nu” 

Med de orden avslutade jag mitt tal 
utanför den nya Unga KRIS 
lokalen i Linköping innan det röda 
bandet klipptes. Men vägen dit har 
varit lång! Under ett år har vi i 
styrelsen i Unga KRIS Linköping 
kämpat för att få ett förtroende, 
sprida vårt ”varumärke” och sist 
men inte minst för att få vår egen 
lokal. En lokal där vi kan kräva 
Hederlighet och Drogfrihet och 
alltid erbjuda Kamratskap och 
Solidaritet. 

Lokalen var i dåligt skick när vi först 
tittade på den. De tidigare 
hyresgästerna var ett internetcafé 
och vi fann spår av att den verk-
samheten varit raka motsatsen till 
vår verksamhet. Vi erbjöd oss att 
renovera lokalen själva mot reduce-
rad hyra och våra hyresvärdar gick 
med på detta och stod för färg och 

material. 
Innan första penseldraget var gjort 
hade inbjudan till kommun, lands-
ting, SIS, politiska partier, andra 
KRIS / Unga KRIS föreningar gjorts 
och media hade informerats. Vi hade 
också bokat in vår öppningstalare, 
självaste landshövdingen Elisabeth 
Nilsson som på plats också ut-
nämndes till hedermedlem. Detta 
som tack för det stöd hon gett vår 
förening och inte allra minst för hur 
hon lovordade våra principer och 
verksamhet i sitt tal hon höll 
utanför lokalen. 

Invigningen var en stor milstolpe för 
oss som förening och vi hade räk-
nat med ett par lunga månader för 
att hinna planera vår verksamhet 
och komma in i rutiner. Men att vi 
behövs fick vi bevisat redan första 
dagen då vår lokalansvarige Robin 
Hallberg just öppnat dörrarna och 
en 23 årig nymuckad kille klev in 
och bad om vår hjälp.

Idag erbjuder vi både kontaktman-
naskap och öppenvårdsgrupper, 
vi har praktik och utsluss i vårt 

medlemscafe. Ungdomsrådet har 
aktiviteter minst var fjortonde dag 
och vi kommer bland annat vara 
den enda aktören i hela Linköping 
som nu i juni erbjuder ett drogfritt 
studentfirande i ett arrangemang 
som vårt råd kallar ”Drogfri stu-
dent”.  

Text: Maria Moraes

uNGa KRIS lINKöpING haR öppNat

Vill du eller någon du känner
komma i kontakt med oss på Unga 
KRIS Linköping? Kontakta oss på
ungakrislinkoping@kris.a.se eller 
ring 072 - 309 66 32 eller gå med i 
vår Facebookgrupp 
Unga KRIS Linköping.
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Ditt nya liv startar här!

Korpbergets Behandlingscenter | 872 93 LUNDE
Tel 0612-718 280 | info@korpberget.se | www.korpberget.se

•  25 års erfarenhet
•  12–stegsmetoden
•  Kvinnobehandling
•   Mansbehandling
•  Medicinfri behandling
•   Goda resultat
•   Rogivande miljö

NYHET
Korpberget har 
utvecklat en ny 

behandling
för ungdomar. 

15–20 år.



öppEt huS I SödERtÄljE

NBV föRBuNdSmötE 2011
NBV Nykterhetsrörelsens Bild-
ningsverksamhet hade Förbunds-
möte den 10-11 juni 2011 och då 
valdes Ali Reunanen från KRIS-08 
till ledamot i NBV Förbundsstyrelse.

Ali hoppas på att kunna hjälpa till 
med styrelsearbetet på bästa sätt 
och att stråket alkohol och andra 
droger ska prioriteras och lyftas 
fram.  Ali är övertygad om att KRIS 
kan göra ännu mer NBV verksam-
het genom studiecirklar, annan 
folkbildning och kulturarrangemang 
på anstalter, institutioner och i de 
lokala KRIS föreningarna. Vilket 
innebär att KRIS kan få ännu mer 
möjligheter att påverka och hjälpa 
människor som hamnat i missbruk 
och kriminalitet.

Vi vill också passa på och tacka 
Göran Karlsson som represente-
rat KRIS i NBV:s Förbundsstyrelse 

under de senaste tre åren.
Unga KRIS har blivit invalda som 
medlemsorganisation i NBV och 
Magnus Andersson tog emot utmär-
kelsen på förbundsmötet.

SVERIGE

UNGA

Ali Reunanen Ordförande KRIS-08 och 
Jonathan Hjort NBV:s nya 
förbundsordförande

Öppet Hus är ett samarbete mellan 
KRIS, Bryggan, Livskraft och Svenska 
Kyrkan i Södertälje. Vi startar en ny 
verksamhet för våra medlemmar 
som riktar sig till:

* barn vars föräldrar eller anhöriga 
har varit i kontakt med kriminalvår-
den.
* vuxna och föräldrar/anhöriga till 
dessa barn.

Ni är varmt välkomna på invig-
ning av ”Öppet Hus” den 12 au-
gusti mellan klockan 15:00 - 19:00. 
Vi kommer att organisera olika 
aktiviteter, lättare måltid och det 
kommer också att finnas plats för 
samtal om behovet finns. Dogge 
Doggelito kommer att vara med 
och inviga verksamheten. Mer infor-
mation om våra träffar kommer att 
finnas tillgänglig i början på somma-
ren på KRIS hemsida: www.kris.a.se 

Ni är också varmt välkomna att 
höra av er till Joakim eller Madelein
Joakim Berndes 
joakim.berndes@rikskris.se eller 
Madelein Löfgren
madelein@bryggan.a.se
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Text: Ali Reunanen
Foto: Joakim Berndes

Du vet väl om att du som medlem i 
KRIS kan teckna förmånligt 
abonnemang för mobiltelefon?

RIKS KRIS har tecknat ramavtal 
med de båda mobiloperatörerna 
TELE2 och Telenor.  Avtalen innebär 
dels att det är lättare att teckna 
abonnemang 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.

moBIltElEfoNI



Mina karaktärsdefekter är väl 
samma som dina tänker jag; Harm, 
Rädsla, Skam, Skuld och Högmod. 
Det Gud fyller på med är Kärlek, 
Visdom, Ödmjukhet,  Tolerans och 
Tålamod och han tonar ned mitt 
jag. Så om jag vill lyckas med att 
föra en människa mot ett bestämt 
mål, måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där.  Den som 
inte kan det lurar sig själv när hon 
tror att hon kan hjälpa andra. För 
att hjälpa någon måste jag visserli-
gen förstå mer än vad han gör, men 
först och främst förstå det han för-
står. Om jag inte kan det, så hjälper 
det inte att jag kan och vet mera. 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 
så beror det på att jag är fåfäng och 
högmodig och egentligen vill bli be-
undrad av den andre i stället för att 
hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet 
börjar med ödmjukhet inför den jag 
vill hjälpa och därmed måste jag för-
stå att detta med att hjälpa inte är 
att vilja härska, utan att vilja betjäna. 
Kan jag inte detta så kan jag inte 
heller hjälpa någon. En del tolvstegs 
floskler måhända, sen har jag friskt 
citerat Søren Kierkegaard för jag 
tänker på alla våra resor i livet och 
det vi möter som på vår väg.

Sommar Sverige är på väg och så 
är också jag. Och kanske en ny lite 
omänskligare era i missbruksvår-
den. En gedigen lunta på över 800 
sidor ligger för slutbetänkande hos 
regering och riksdag. Gerard Lars-
sons missbruksutredning  tar i mina 
ögon ett jätte kliv i att missa själens 
behov av näring. Visst beskriver han 
vikten av bemötande och annat gott 
men det är inte bara kroppen som 
skall vårdas utan också själen. Själen 
får näring när man har förmågan 
och frontalloben fullt inkopplad, dvs. 
odopad, att öppna sig för livet på 
livets villkor. Tänk på hur det känns 
att njuta av naturen eller tala för-
troligt med en vän. Tänk på hur det 
känns att njuta av maten, beröras av 

musik eller skratta djupt och gott. 
Att kunna gå in för en medmän-
niska eller ge fullt i en passion och 
hobby. Det är inte under opiater 
som subutex eller påverkan av 
central stimulerande preparat som 
concerta, ritalin och metamin, dvs. 
amfetamin.

Det inre livet mognar, det mognar 
i tillit, öppenhet och djup kontakt 
med sig själv och andra. Varför nöjer 
sig vissa med mindre? Det kommer 
en dag då människor samlas runt en 
kista, de gråter en skvätt, lyssnar på 
stillsam musik och håller kanske ett 
vackert tal. Efteråt dricker de kaffe 
och sedan går de hem till sig... Den 
enda som blir kvar är du! Makabert 
och en ofattbar sanning men sann. 
”-Synd att det sista vi gör är att dö!, 
sa en man en gång. Att dö skulle 
lära oss mycket om att leva”.

Frågan är väl hur vi skall leva värdigt 
i kärlek och visdom, ödmjukhet, 
tolerans och i tålamod och visa folk 
att det går att leva utan sinnesför-
ändrande och känslodämpande pre-
parat. Jag vill påpeka att jag katego-
riskt inte säger nej till punktinsatser 
och jag förstår att det finns behov 
av viss livsuppehållande, livskvalité 
säkrande medicin. Men att ta den 
kuvade inställningen som Herr Kofi 
Annan har, vår forne FN general 
som säger att vi förlorat kriget mot 
narkotikan är att ge upp. För att 
hjälpa dessa måste jag visserligen 
förstå mer än dem men först och 
främst måste jag förstå det han 
förstår. Att se kärlek och visdom i 
att ge upp ett krig som kostar oss 
medmänniskor så mycket. Är det 
tolerans att låta en generation 
dränkas i trötta drogliberaler 
och läkemedelsivrare med ett 
piller. Ett piller botar inte. Ett 
piller motverkar inte mobbing 
eller helar dysfunktionella 
familjer, ett piller täcker inte 
rädsla och skam, det är skuld och 

högmod att tro att man kan skicka 
hem unga människor med en karta 
subutex eller metadon. Om jag vill 
föra en människa mot ett bestämt 
mål måste jag först finna henne 
där hon är och börja där. Vad har 
läkemedelsindustrin för mål? Den 
som vill föra en människa mot ett 
bestämt mål måste hjälpa henne där 
hon är. De som inte kan det lurar 
sig själv när hon tror hon kan hjälpa 
andra. De som envisas med att på-
stå att ett piller kan göra mirakler 
har missat själen, det måste bero 
på att de är fåfänga och högmodiga. 
Jag tror de egentligen vill bli beund-
rade och tjäna pengar istället för att 
hjälpa, att finnas där! All äkta hjälp-
samhet börjar med ödmjukhet inför 
den jag vill hjälpa och därför bör 
jag förstå att det är människor som 
hjälper människor och inte piller. 
Det handlar inte om att tjäna cash 
utan det handlar om att betjäna. 
Kan jag inte detta kan jag heller inte 
hjälpa någon annan och jag funderar 
på Kofi Annan, en man med sådan 
inställning önskar jag byta ut mot 
någon annan. 

Ha en underbar och nykter 
sommar!

/ Love Blom

loVE BREVEt
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20/5-11 var det 
invigning av KRIS 
Falkenbergs nya lokaler på Kristi-
neslättsallén 3 ute på Hjortsberg i 
Falkenberg.

Det kom ca 
40 personer till invigningen bland 
annat  kommunen, socialen, Klara 
Öppenvård, sponsorer samt före 
WWdetta 
polischefen i Falkenberg.

Gästerna fick en rundvisning vid 
ankomst där de fick se KRIS lokaler, 
Unga KRIS Lokaler, Musikstudion & 
replokalen samt KRIS nya boende.

Efter rundvisningen bjöds det på 
smörgåstårta, kaffe eller dricka i 
sammanträdesrummet där gästerna 
fick info och möjlighet att ställa frå-
gor om vad och hur KRIS arbetar.

Gästerna var riktigt imponerade 
av arbetet med KRIS Falkenberg & 
Unga KRIS Falkenbergs lokaler och 
var mycket nöjda med vad KRIS  
Falkenberg har att erbjuda.

Text: Daniel Norberg 

Foto: Daniel Norberg & Martin Bengtsson

KRIS falKENBERG INVIGdE Nya loKalER

Kontakta oss:  
Tel 08- 552 414 00  
info@basta.se • www.basta.se

Bastagruppen
Kvalificerad missbruksrehabilitering 

behöver inte vara dyr

Bastagruppen erbjuder:
En ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering
inklusive boende. 
Arbetsträning för människor med eget boende.
Ett komplement till befintlig vård och rehabilitering.
Möjlighet till att driva och utveckla ett socialt företag.
Förtur till kvalificerad yrkesutbildning i Nykvarn.
Plats för människor med psykisk ohälsa i 
kombination med missbruk.

Våra fyra enheter:
Basta Nykvarn
Basta Väst
Basta Ragnhildsborg (HVB)
Talby (Kontollerat boende)

Gamla lokalen.

Allergon AB
Ängelholm

AB Peter We-
stöö
Limhamn

Bromma Stads-
delsförvaltning
Stockholm

Competens Ut-
bildning Sverige 
AB
Linköping

Filipstads För-
samling
Filipstad
Sju Advokater
Stockholm

Spårbyggar´n 
SPGAB
Örebro

Karlstad Tolkcentral
Tel 054 - 540 52 99
Fax 054 - 15 41 18
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A-L Allservice 
Saltsjöö-Boo
Alulux CCT AB
Partille
Anders Roy Advokatbyrå
Borås
Andor Automation
Nyköping
Anticimex AB
Helsingborg
AQ Arkitekter i Eskil-
stuna AB
Eskilstuna
Arla Foods AB
Jönköping
Astando AB
Töreboda
ATP Thalin Consulting 
AB
Halmstad
Avenbokens Behand-
lingscenter
Malmö
Axima i Erikstad AB
Mellerud
Big Heart Hälsokost
Norrköping
Bjursås Församling
Bjursås
Björn Nihlén Plåtslagare
Gustavsberg
Bohmgren Kunskaps-
service
Bandhagen
BT Products AB
Mjölby
Cardo AB
Malmö
Cassel Aero AB
Husum
City Data
Stockholm
Consec Företagsutveck-
ling
Boden
Crepido Systems AB / 
Växjö, Göteborg, Skövde 
& Västerviks Kommun
Växjö
Dalarnas Beroendeenhet
Falun
Dr Ulf Sjögren AB
Stockholm
Eckerö Linjen AB
Grisslehamn
Edina Stensättning AB
Södertälje

El Concept Sweden
Stockholm
Elitsanering Göteborg 
AB
Göteborg
Fagersta Kommun
Fagersta
Flyttmäster i Malmö
Malmö
Forshaga Kommun
Forshaga
Fyrklövern Stugby
Rättvik
Gislavedshus AB
Gislaved
Glas-Weld System AB
Karlstad
GOAB i Skåne AB
Kristianstad
Gustav Vasa Församling
Stockholm
Hanebo-Segersta För-
samling
Bollnäs
Haparanda Trafikskola
Haparanda
Hellströms Bil & Allser-
vice
Kristinehamn
Hårcentrum
Ockelbo
I Trim
Haninge
Incrementa AB
Borlänge
ITT Water & Wastwater 
AB
Emmaboda
Jukkasjärvi Församling
Kiruna
Jörgen Kockum
Rydsgård
Karlskoga Kommun
Malmö
Know It  
Gävle
Korpberget Behandlings-
center / Samverkan-
gruppen AB
Lunde
Kristinehamns Kommun 
/ Skolhälsovården
Kristinehamn
Kungsholms Församling
Stockholm
Kvistberga Produkter 
AB
Västerås

Kvänum Energi AB
Kvänum
Kyrkogårdsförvaltningen
Malmö
Laholms Kommun / So-
cialtjänsten
Laholm
Lampbolaget A. 
Häggroth AB
Bandhagen
Landstinget Kronoberg / 
Vuxenpsykiatrin
Växjö
Leif Ekström Måleri AB
Malmö
Ljungbergsgårdens Kon-
ferens AB
Vaxholm
LSS-Konsult AB
Göteborg
LTS Jönköping AB
Huskvarna
Löttorps Snickeri & 
Byggvaror AB
Löttorp
Mix Måleri 
Spånga
Nokian Däck AB
Vara
Nya Bryggan
Göteborg
Nässjö Kommun
Nässjö
Office Document Halland 
AB
Halmstad
P & B Plåtslageri AB
Saltsjöö-Boo
Packarna i Skåne AB
Sjöbo
Parker Hannifin AB
Borås
Plivit Trade AB
Västervik
Probygg AB
Ösmo
Ragunda Kommun
Hammarstrand
Rinkeby Folkets Hus
Spånga
Roslagens Sparbank
Norrtälje
Råggärds Redovisnings-
byrå
Högsäter
Salus Ansvar AB
Stockholm

Sensus Behandlingshem
Linköping
SEVAB Strängnäs Energi 
AB
Strängnäs
Sika Sverige AB
Spånga
Simeco AB
Tierp
Skandiamäklarna
Falun
Ski Star AB
Sälen
Sollefteå Kommun / 
Kommunstyrelseförvalt-
ningen
Sollefteå
Stihl Norden AB
Stenkullen
Storsättra Gård HVB
Brottby
Svenska Kyrkan Dom-
kyrkoförsamlingen
Västerås
Söderköping S:t Annas 
Församling
Söderköping
Södervall Åkeri AB
Frövi
T Vepsä Transport AB
Salbohed
Teknisk Klimatservice 
Norr AB
Östersund
Thalin Consulting AB
Halmstad
Tidningen Hem & Hyra 
AB
Stockholm
Tierps Kommun
Tierp
Torvalla Bil i Haninge AB
Haninge
Trollhättans Stad / Kul-
tur & Fritidsförv.
Trollhättan
Zieger Teknik AB

Ålidhems Församling
Umeå
Östra Göinge Kommun
Broby

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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KRIS GRuNdaRE 
60 åR

RISK KRIS Kansli

Joakim Berndes, Mia Skytén, 

Sophie Andersson och Christer.

Jörgen Sviden Direktör ECAD 

Birgitta Nytell KVV Region Stockholm 

överlämnar en present från HÅGA Anstal-

ten. En skål titulerad ”Made In Jail” gjord i 

ett exemplar.

Dick Sundevall journalist och författare 

sitter och diskuterar med jubilaren.

Kunglig hovleverans kl 7 på söndags 
morgonen till Christers privata 
bostad med ett telegram från HM 
Konungen och Drottning Silvia med 
gratulationer på högtidsdagen.  

Lasse Liljegren ordförande KRIS Örebro 

gratulerar sin gode vän. 

Text & Foto: Joakim Berndes
Bakgrundsbild från vänster: Kristoffer Johansson, Paul Barath, Christer, Putte Fransson, Jocke Gustafsson, Framför, Christine Fogelmark Varzakakos

KRIS Grundare Christer Karlsson firade sin 60 årsdag på KREAB & Gavin Andersson med familj, många goda vänner och människor som följt  
hans arbete genom åren. Cirka 60 personer kom på mottagningen, vissa hade rest tvärs över landet och andra promenerade, men alla ville de 
gratulera denne jubilar. Per Unckel, Stockholms landshövding höll öppningstalet och gratulerade Christer och därefter hyllades han av sina nära 
vänner Lasse Liljegren, Putte Fransson och Ali Reunanen. Hela mottagningen varade i 4 timmar och det var härligt att se och höra hur alla hyllade 
denne man som gör så mycket för att hjälpa andra. 

Christer har, tillsammans med Peje Emilson inför sin 60 årsdag upprättat en fond där man kan sätta in bidrag vilket gör att KRIS kan fortsätta den 
dagen Christer vill pensioneras. Men med hans energi är det troligt att han kommer att vara med i 60 år till. Vill
du bidra är du välkommen att sätta in valfritt belopp på plusgirokonto 464 221 -1 med texten ”KRIS Christer 60”.



KRIS GRuNdaRE 
60 åR

Åke Setréus Socialstyrelsen överlämnar 
presenter och blommor.

Sven Liljesson chefsredaktör Drugnews 
tillsammans med Christer.

Yvonne Kjellman ledamot RIKS KRIS 
styrelse och Mikael Henriksson ordförande 

KRIS Trestad hade rest långväga.

Per Unckel håller tal.

Här tar födelsedagsbarnet emot gåvor från 

Jonas Hartelius.

Christer & Christer (Dimberg & Karlsson) 

Text & Foto: Joakim Berndes
Bakgrundsbild från vänster: Kristoffer Johansson, Paul Barath, Christer, Putte Fransson, Jocke Gustafsson, Framför, Christine Fogelmark Varzakakos

Lars ”Tuna” Olofsson, Christer och 
Henrik Lewenhagen.

KRIS Grundare Christer Karlsson firade sin 60 årsdag på KREAB & Gavin Andersson med familj, många goda vänner och människor som följt  
hans arbete genom åren. Cirka 60 personer kom på mottagningen, vissa hade rest tvärs över landet och andra promenerade, men alla ville de 
gratulera denne jubilar. Per Unckel, Stockholms landshövding höll öppningstalet och gratulerade Christer och därefter hyllades han av sina nära 
vänner Lasse Liljegren, Putte Fransson och Ali Reunanen. Hela mottagningen varade i 4 timmar och det var härligt att se och höra hur alla hyllade 
denne man som gör så mycket för att hjälpa andra. 

Christer har, tillsammans med Peje Emilson inför sin 60 årsdag upprättat en fond där man kan sätta in bidrag vilket gör att KRIS kan fortsätta den 
dagen Christer vill pensioneras. Men med hans energi är det troligt att han kommer att vara med i 60 år till. Vill
du bidra är du välkommen att sätta in valfritt belopp på plusgirokonto 464 221 -1 med texten ”KRIS Christer 60”.



Christer Karlsson har en vilja av stål.  
Det gör att när han väl bestämt sig för något lyckas han, även om det är mot 
alla odds. Varje gång han muckade trodde alla att han snart skulle vara till-
baka.  Han hade skaffat sig en livsstil att missbruka och att åka in och ut på 
anstalter och aldrig visat tecken på att förändra det beteendet.  Idag jobbar 
han med att bistå andra genom KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället. Och 
idag är det desto fler som tror på honom. ISCPP Award 1999

24  FAMILJ 

VAD KRÄVS FÖR ATT EN  människa 

VAD KRÄVS FÖR ATT EN  människa 

VAD KRÄVS FÖR ATT EN 

med många år i fängelse efter fri-

givningen ska kunna fi nna en plats 

givningen ska kunna fi nna en plats 

givningen ska kunna fi

i och fungera i samhället?

– Misären är förstås total. Ofta 

hamnar du på ett härbärge där 

man ska vara ute klockan sju på 

morgonen. Gamla kompisar får 

dig att fortsätta knarka. Det är 

inget nyttigt med det – det är ett 

djävla liv.
Christer Karlsson borde veta. 

Efter 54 domar från unga år, tre 

decennier på ”alla anstalter i lan-

det utom en fem – sex öppna”, sex 

stora sinnesundersökningar, en 

kriminalvårdsakt på 274 sidor och 

en samhällsnota på åtskilliga tio-

tals miljoner, borde det vara svårt 

att inte bara fortsätta med krimi-

nalitet och konsumtion av droger. 

nalitet och konsumtion av droger. 

nalitet och konsumtion av droger. 

nalitet och konsumtion av droger. 

Christer Karlssons liv handlade  

Christer Karlssons liv handlade  

Christer Karlssons liv handlade  

Christer Karlssons liv handlade  

framför allt om stölder, bedräge-

rier, spränga boxar och intag av 

amfetamin.

– Ja, trettio år på kåken, ut och 

in, är ju en del.

Du kan ju inte ha varit en särskilt 

framgångsrik bov som åkt dit så 

många gånger.

– Det blir gärna en livsstil, ett 

sätt att försörja sig, man måste ju 

leva. Och är man påtänd kan man 

bli manisk. Jag kunde ha 10 000 

bli manisk. Jag kunde ha 10 000 

bli manisk. Jag kunde ha 10 000 

bli manisk. Jag kunde ha 10 000 

i en bakfi cka och gott om knark i 
 cka och gott om knark i 
 cka och gott om knark i 
 cka och gott om knark i 

i en bakfi cka och gott om knark i 

i en bakfi

den andra och ändå, helt i onödan, 

den andra och ändå, helt i onödan, 

den andra och ändå, helt i onödan, 

den andra och ändå, helt i onödan, 

bryta mig in i en bil för att sno ste-
bryta mig in i en bil för att sno ste-
bryta mig in i en bil för att sno ste-
bryta mig in i en bil för att sno ste-

reon.
Förutsättningarna för ”ett liv 

som Svensson” var alltså inte de 

bästa när Christer Karlsson för 

ganska precis fjorton år sedan sat-

tes fast och för sista – inte senaste 

– gången sattes bakom galler. Men 

den här gången fi ck han höra när 

den här gången fi ck han höra när 

den här gången fi

han ville förhandla sig till övervak-

ning att ”du har inte gjort vad de 

säger. Det är dags nu!”.

DET INSÅG CHRISTER  Karlsson också. 
 Karlsson också. 
 Karlsson också. 
 Karlsson också. 

DET INSÅG CHRISTER  Karlsson också. 

DET INSÅG CHRISTER 

Med hjälp av en sponsor och NA, 

Anonyma narkomaner, kom han 

på fötter mot alla odds. Med tio 

andra förre detta interner grun-

dade han 1997 Kris, akronym för 

Kriminellas revansch i samhället. 

Organisationen har i dag 6 000 

i Sverige, och ytterligare trettio 

avelningar i Finland, Danmark, 

Ryssland, Vitryssland, Ukrania 

och Litauen. En knapp tredjedel 

av medlemmarna är kvinnor, och 

”tappet”, alltså de som återfaller i 

kriminalitet, är låga tjugofem pro-

cent.

CHRISTER KARLSSON FÖRKLARAR 

detta bland annat med att Kris läg-

ger sig mer vinn än samhället för 

att verkligen hjälpa nymuckade 

fängelsekunder att skaffa bostad, 

fängelsekunder att skaffa bostad, 

fängelsekunder att skaffa bostad, 

fängelsekunder att skaffa bostad, 

jobb, förankring. Man tillämpar 

jobb, förankring. Man tillämpar 

jobb, förankring. Man tillämpar 

jobb, förankring. Man tillämpar 

jobb, förankring. Man tillämpar 

jobb, förankring. Man tillämpar 

jobb, förankring. Man tillämpar 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

en tolvstegsmodell likt Anonyma 

alkoholisters, tar en dag i taget 

alkoholisters, tar en dag i taget 

alkoholisters, tar en dag i taget 

alkoholisters, tar en dag i taget 

alkoholisters, tar en dag i taget 

alkoholisters, tar en dag i taget 

alkoholisters, tar en dag i taget 

och förlitar sig på en hjälpande 

och förlitar sig på en hjälpande 

och förlitar sig på en hjälpande 

och förlitar sig på en hjälpande 

och förlitar sig på en hjälpande 

och förlitar sig på en hjälpande 

och förlitar sig på en hjälpande 

kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi nns inom  nns inom 

kraft, som inte minst fi nns inom 

kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi nns inom 

kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi nns inom 

kraft, som inte minst fi
kraft, som inte minst fi nns inom 

kraft, som inte minst fi
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nen X-Cons som tillåter läkarordi-

nerad behandling av narkotika-

klassade medel som subutex och 

metadon.
– Men även statligt fi nansierat 
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knark är knark, hävdar Christer 

Karlsson, som med eftertryck upp-

repar att Kris står för nolltolerans 
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Varifrån fi ck du drivkraften och 
Varifrån fi

inspirationen?

– Jag tror på konsekvenspeda-

gogik. Det är tafatt i dagens vård, 

och det leder till merberoende. 

Mer kännbara men kortare, tids-

bestämda straff, bättre plattformar 

för att få jobb och bostad när man 

för att få jobb och bostad när man 

för att få jobb och bostad när man 

kommer ut.

Omständigheterna har föränd-

rats sedan Christer Karlsson blev 

bov i tonåren, och inte minst att 

kriminellt leverne fått ett visst ro-

mantiskt skimmer gör honom be-

kymrad:
– I dag innebär ungdomskultu-

ren väldigt ofta att man tillhör nå-

got slags gäng, som sätter regler. 

Det blir ingen laglydig uppväxt. 

Förödande. Som det ser ut nu är 

det betydligt värre. Unga Kris (för 

personer mellan 13 och 25) vill där-

för också arbeta förebyggande.

Christer Karlsson ser gärna att 

interner själva tar – och får – möj-
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handlingar.
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Det fi nns något tvek-
Det fi nns något tvek-
Det fi
löst över Christer 

Karlsson. När han 

efter åratal på olika 

anstalter väl fattat 

beslutet att sluta med 

kriminalitet och droger 

gjorde han det. För att 

bistå andra var han en 

av grundarna av Kris 

– Kriminellas revansch 

i samhället.
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Familj:Familj:Familj:Familj: Hustrun Sofi Hustrun Sofi Hustrun Sofi Hustrun Sofi a 
 Hustrun Sofi a 
 Hustrun Sofi

Modigh, aktiv inom 
Modigh, aktiv inom 
Modigh, aktiv inom 
Modigh, aktiv inom 

nykterhetsrörelsen och 

kd-politiker, sedan tidigare äkten-

skap två döttrar och fyra barnbarn.

Bor: Lägenhet på Södermalm i 

Stockholm.

Gör: Förbundsordförande i Kris,  

Kriminellas revansch i samhället. 

Bland de cirka 6 000 medlemmarna 

Bland de cirka 6 000 medlemmarna 

Bland de cirka 6 000 medlemmarna 
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fi nns också kungafamiljen, och 
fi nns också kungafamiljen, och 
fi
bland Kris övriga tillskyndare hittar 

man även Stockholms handelskam-

man även Stockholms handelskam-

man även Stockholms handelskam-

mare, företagaren Peje Emilsson, 

landshövding Per Unckel, 

advokat Peter Althin och Frys-
advokat Peter Althin och Frys-
advokat Peter Althin och Frys-
advokat Peter Althin och Frys-

huset-grundaren Anders 

Carlberg. Föreningen ger ut 
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tidskriften Vägen ut, och har 
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hemsidan www.kris.a.se.
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ges anstalter.

Aktuell: Den utställning om be-

greppet godhet som i sommar kom-

mer från Mariehamn till Östersund 

omfattar förutom bland andra Rosa 
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Det börjar och 

slutar med att 

man måste ta ansvar 

själv för sina handlingar.
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Namnet Eskil har nordiskt ursprung med betydelsen gud och hjälm. I gammal-

svenska återfi nns namnet som Askel eller Æskil. I morgon: Aina, Aino.  

svenska återfi nns namnet som Askel eller Æskil. I morgon: Aina, Aino.  

svenska återfi

Eskil Erlandsson

är landsbygdsminister (tidigare jord-

bruksminister) i regeringen Reinfeldt. 

”Även statligt fi nansierat knark är knark”, menar Christer Karlsson, grundare av Kriminellas revansch i 
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”Även statligt fi

sam-

hället, Kris, som tar avstånd från läkemedelsassisterad drogbehandling. 
FOTO: PER MORTENSEN

Bandit fi ck sin revansch

Karl Christer Karlsson
Karl Christer Karlsson
Karl Christer Karlsson
Karl Christer Karlsson
Karl Christer Karlsson
Karl Christer Karlsson
Karl Christer Karlsson

Sätter sig gärna på en snabb hoj.

Ur-svag.
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Det var en stor misstro som mötte 
honom den dagen för 14 år sedan 
då han muckade för sista gången. 
Ingen trodde på honom då, för likt 
historien med pojken och vargen 
hade han lovat bot och bättring åt-
skilliga gånger innan och ändå alltid 
återvänt till den kriminella banan. 
En väg han vek in på redan som ung 
och under åren lyckats skaffa sig en 
Kriminal akt på hela 274 sidor och 
en samhällsnota på åtskilliga tiotals 
miljoner. Faktum är att han suttit av 
tid på alla landets anstalter förutom 
fem av de öppna och det har i tid 
inneburit hela trettio år som fri-
hetsberövad. 
Så det är inte konstigt att han fick 
kalla handen då han bad om hjälp 
sista gången han muckade. Alla trod-
de att han bara skulle ut och vända. 
Men mot alla odds fick han hjälp 
av en sponsor och NA,  Anonyma 
Narkomaner som hjälpte honom 
på fötter och tillsammans med tio 
andra före detta interner startade 
han KRIS, Kriminellas Revansch i 
samhället. 

Året var då 1997 och mycket vatten 
har runnit under broarna sedan 
dess. De startade i en lokal på Bon-
degatan och redan efter 3 år flytta-
de verksamheten till större lokaler 
på Tjärhovsgatan. Idag finns KRIS 
på 55 ställen i Europa och snart 
öppnar den första KRIS föreningen 
i Japan! 

KRIS motto är hederlighet, kam-
ratskap, drogfrihet och solidaritet. 
Något som tydligt märks när man 
kliver in på en av de 25 lokala 
föreningarna som finns över hela 
landet. Där är det oftast högt i tak 
och kramarna är sällan långt borta. 
Inom organisationen använder man 
en tolvstegsmodell som liknar Ano-
nyma Alkoholisters, då man tar en 
dag i taget och får stort stöd av sin 
omgivning. 
KRIS lägger ner mycket tid på att 
hjälpa de som verkligen vill bli 
hjälpta till ett nytt och hederligt liv. 
De finns där vid muck och hjälper 
till att ordna boende, jobb och 
framförallt ett socialt umgänge som 
vänt kriminaliteten ryggen.

-Just att fånga upp dem vid muck 
är viktigt, säger Christer, att inte bli 
hänvisad till närmsta härbärge där 
dina gamla missbrukarkompisar får 
dig att falla tillbaka till ruta ett. Det 
handlar om att totalt bryta med sitt 
gamla liv. Men hur det än är så har 
man alltid det slutliga ansvaret över 
sitt eget liv. Det kan därför vara en 
god idé att använda sin tid inlåst till 
något vettigt.

I dagarna har Christer firat sin 60 
årsdag med en stor mottagning. 
Bland de som uppvaktade fanns 
både Stockholms landshövding, poli-
tiker och till och med hans majestät 
Konungen. Inte illa jobbat att ha ett 
sådant stöd kring sig efter att ha 

haft det startläget som han hade, 
eller hur?

-Det är klart att det känns fan-
tastiskt, säger Christer. Det är ett 
kvitto på att jag gjort rätt och att 
människor uppskattar mitt arbete 
för samhället. Genom att hjälpa 
andra ur missbruk och kriminalitet 
och hindrar unga att ens hamna där 
kan jag ge tillbaka en del av det jag 
kostat samhället, fortsätter han och 
ler.
Att fylla 60 år i all ära men det finns 
nog en dag som är större att fira 
som är på ingång och det är att han 
snart passerar gränsen 30 år inlåst 
och det innebär att han då spende-
rat fler dagar i frihet än på institu-
tioner och anstalter.
-Ja, det är coolt, faktum är att det är 
ju riktigt häftigt, skrattar han innan 
han gasar iväg på bågen nedför ga-
tan på väg mot ännu ett gympass.
Han försvinner snart i trafikmyll-
ret men intrycket han lämnar kvar 
består. En vilja av stål, ja. Christer 
Karlsson är någon med mycket 
drivkraft som även avspeglas i KRIS 
som organisation. De kriminella har 
fått sin chans till revansch i samhäl-
let. 
Det gäller bara att ta den.
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Our sustainability 
journey continues

We’re as committed to protecting the planet 
as we are to enhancing our products.
www.akzonobel.com/sustainability

Allmänna Arvsfonden beslutade i 
slutet av april att förlänga projekt 
Tidig Insats med ytterligare två år. 
Tidig Insats-metoden som Unga 
KRIS utvecklat och testkört under 
år 2010 syftar till att upptäcka luck-
orna i de offentliga åtgärdssystemen 
mot ungdomskriminalitet och miss-
bruk, och att försöka täppa till dem.
 
Till exempel uppstår ofta en lucka, 
på några veckor eller månader, från 
det att en ungdom tagits av poli-
sen första gången för t ex narko-
tikamissbruk och släppts tills att 
ungdomen blir kallad till samtal om 
åtgärder hos socialtjänsten.
 
Unga KRIS erbjuder därför ungdo-
men, redan hos polisen, att delta i 
projekt Tidig Insats och få en kon-
taktperson som är tillgänglig 24 
timmar om dygnet och som med 
sin egen erfarenhet kan motivera 
ungdomen och hjälpa till i kontak-
ten med socialtjänsten eller rättsvä-

sendet.
 
-Unga KRIS erfarenhet är att ung-
domar är motiverade att förändra 
sig när de tagits av polisen. Om de 
bara släpps tappar de motivationen 
och återgår till samma sak som 
innan, det vill säga missbruk och 
kriminalitet, säger Magnus Anders-
son, förbundsordförande i Unga 
KRIS, som är glad över beslutet att 
projektet fick fortsätta.
 
Under år 2010 utvecklades me-
toden Tidig Insats på fyra pilotor-
ter – Gävle, Örebro, Kalmar och 
Norrköping. På orterna har lokala 
arbetsgrupper, som träffas regelbun-
det, bildats. Arbetsgrupperna består 
av representanter från Kriminal-
vården, Frivården, Socialtjänsten, 
Polisen, Åklagarmyndigheten och 
Unga KRIS.

Arbetet på pilotorterna kommer 
att fortsätta och utvärderas. Tidig 

Insats kommer också spridas till 
ytterligare ett par orter där Unga 
KRIS-föreningar finns. Inom projek-
tet kommer också fler kontaktper-
soner att utbildas i kontaktmanna-
skap och i MI, Motiverande Samtal. 
Unga KRIS-förbundet har anställt 
Sofia Modigh som nationell projekt-
ledare för Tidig Insats.
 
FAKTA:
Lokala projektledare för Tidig Insats:
Norrköping - projektledare 
Peter Lundh tfn 0736-88 99 91
Örebro - projektledare 
Jim Wremerth 0736-88 19 70
Kalmar – projektledare 
Linus Bernhardsson 0735-15 43 32
Gävle – projektledare 
Markus Weise tfn 0760-28 64 12

Projekt Tidig Insats fortsätter

INSATS
idig

SVERIGE

UNGA
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Unga Kris tränade sina 
fyrfota vänner
FINSPÅNG

På lördagen var det dags för hund-
träning ute på brukshundsklubben. 
Kamratstödföreningen Unga Kris i 
Finspång var där tillsammans med 
hunduppfödaren och tränaren Chris-
tian Svensson. 
Temat för dagen är grillning, träna 
din hund och kamratskap. Ute på 
ängen är det mestadels amstaff och 
rottweiler som tassar omkring.
- Det blev en träff just för dessa 
raser för att de är väldigt vanliga 
i Finspång. Det är en aktivitetsdag 
med hundar för Unga kris. Hun-
dar är ett gemensamt intresse hos 
många av dessa ungdomar, berättar 
Arthur Boström.
Han arbetar ideellt med föreningen 
och är även en aktiv hundägare som 
ofta tränar sina fyrfota vänner.
- Vi jobbar mycket med bra förebil-
der. Ett bra nätverk är alltid viktigt, 
men ännu mer viktigt för dessa ung-
domar, säger Arthur Boström.
I kris finns allt
Marit Eliasson är ordförande i Unga 
Kris i Finspång. Hon kommer faran-
des med korv och bröd till kvällens 
grillning.
- Vi har precis startat organisationen, 
innan var Unga Kris i Finspång ett 
projekt. Jag var med och startade 
det 2006 då jag blev drogfri. I Kris 
finns allt, gemenskap och folk som 
verkligen förstår, säger hon.
Christian Svensson är med som 
dagens hundtränare. Han föder upp 
schäfer och malinois, en belgisk 
schäfer av vallhundstyp.
Han har hållit på hela livet med hun-
dar och familjen hade hund redan då 

jag var liten, berättar han.
Vill få bort folks rädsla
Först ut på banan är Daniel Larsson 
och hans amstaff Nilsson.
- Vad vill ni träna på, undrar Chris-
tian.
- Lydnad allmänt. Det är viktigt att 
ha koll på sin hund. Vi vill ta bort 
folks rädsla för raser som amstaff 
och rottweiler. Det är inga kamp-
hundar i grunden, det är ett uttryck. 
En hund blir vad man gör den till, 
säger Daniel.
Sedan drar träningen igång. Nilsson 
får träna att gå fot med sin husse 
och Christian lär Daniel hur han 
ska få hela Nilssons uppmärksam-
het. Efter ett tag ser man tydligt hur 
Nilsson lyfter svansen från släpandes 
mellan benen, till högt upp och fullt 
fokus på husse.
- Likaväl som man korrigerar ett då-
ligt beteende, måste man korrigera 
ett bra beteende. Väldigt svårt för 
hunden att förstå varför husse eller 
matte nyper mig, om man inte visar 
vad som är rätt. Det är ett vanligt fel 
många gör, och att de tjatar på hun-
den. Visa en gång ordentligt, sedan 
slipper man tjata, säger Christian.

Pernilla Andersson 
pernilla.andersson@folkbladet.se

Lyckat projekt för unga 
kriminella
KALMAR

Ett pilotprojekt i Kalmar som går ut 
på att hjälpa ungdomar som tidigt 
kommit in i missbruk och krimina-
litet har visat sig fungera över all 
förväntan.
Det är Unga Kris, Kriminellas rätt i 
samhället, som är navet i verksam-
heten.
- Hittills kan vi se jäkligt goda resul-
tat med de ungdomar som vi fångat 
upp, säger Linus Bernhardsson, pro-
jektledare Unga Kris.
Kalmar är en av fyra kommuner i 
landet som för ungefär ett år sedan 

utsågs till pilotort för projektet Tidig 
insats, som riktar sig till ungdomar 
som hamnat i drogmissbruk och 
kriminalitet, och målet är att få dem 
att bryta mönster.
Svårt att bli fri Linus Bernardsson 
har egen erfarenhet av hur det är att 
komma ut i samhället igen efter att 
ha varit frihetsberövad.
- Jag åkte in på min första behandling 
när jag var 13 år. Det enda jag hade 
att återvända till var människor som 
hade missbruksproblem och som 
levde ett kriminellt liv.
Men nu finns det alltså en grupp 
som tar hand om de här ungdo-
marna, och projektet har fallit så väl 
ut att man får anslag för ytterligare 
två år.

Sven Ekberg
sven.ekberg@svt.se
Marie Askelöf
marie.askelof@svt.se

Kriminaliteten blev ett 
beroende
SÖDERHAMN/SÖDERHAMNS-
KURIREN

Det är den 11 september 2000. 
Magnus Brask sitter i en ny BMW 
som han fått i uppdrag att förstöra 
mot betalning. Han färdas i 200 kilo-
meter i timmen på Södertäljevägen, 
rakt mot en bergvägg. 
Han funderar en stund på om han 
ska köra rakt in i den och ta sitt 
liv. Men någonting hindrar honom. I 
stället eldar han upp bilen, blir tagen 
av polisen, lägger alla kort på bordet, 
får två och ett halvt års fängelse. 
Och tar första steget bort från kri-
minaliteten. Söderhamns värsta åter-
fallsförbrytare. Han beskriver det 
som ett beroende, kriminaliteten. Att 
gång på gång stjäla bilar, göra inbrott, 
slå sönder och klottra. Några dro-
ger förutom alkohol har han aldrig 
använt, brotten blev hans knark.

NyhEt! KRIS I mEdIa
Detta är nytt för Vägen UT och 
tanken är att vi ska nå ut med 
nyheter till alla som sitter frihets-
berövade och inte har möjlighet 
att läsa nyheter som är i digitalt 
format på internet.
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Han gjorde det för adrenalinkicken, 
och trots att det gått tio år sedan 
han valde att ta sig ur sin kriminella 
bana vågar han inte helt säkert säga 
att han aldrig någonsin kommer att 
återfalla i brott igen.
- Skulle jag börja tänka att jag aldrig 
kommer att återfalla så är jag snart 
där igen, säger Magnus Brask, som 
sedan fem år tillbaka bor i Söder-
hamn och just nu jobbar heltid på 
Samhall.

Han föddes 1972 i Stockholm. Både 
hans mamma och hans styvpappa 
var alkoholister. Han berättar att de 
satt på pubar och söp, och mer eller 
mindre struntade i sin son. Under 
några år från att han var tre förgrep 
sig styvpappan sexuellt på honom. Så 
här i efterhand är Magnus övertygad 
om att det var övergreppen som 
gjorde honom kriminell.
När han var sex år tyckte de sociala 
myndigheterna att det gått för långt. 
Mamman miste vårdnaden och Mag-
nus hamnade på internat i Grythyt-
tan. Han säger att åren där var bra, 
eller i alla fall bättre än hemma.
- Men eftersom allt var fel från bör-
jan blev det fel för mig där också. Jag 
var hyperaktiv, aggressiv, och visste 
inte var allt kom ifrån.
1982 flyttade Magnus tillbaka till 
Stockholm. Hans pappa hade kom-
mit hem från FN-tjänst och fått 
vårdnaden om honom. I 1,5 år hade 
Magnus för första gången en fung-
erande familjerelation, men trots 
detta började han ägna sig åt olaglig-
heter.
- Det fungerade bra mellan mig och 
pappa, men jag körde mitt race, sket 
i skolan, klottrade ner tunnelbanor, 
slog sönder på stan, och började sno 
mina första bilar i 12-13-årsåldern.
När pappan fick cancer flyttades 
Magnus till nästa institution. Han 
kom till Älgeredskollektivet i Berg-
sjö. Han var där under några år 
och avslutade gymnasiet. Han lade 
av med kriminaliteten under den 
perioden, men den återkom när 
gymnasiet var slut och rutinerna 
försvann. Så han flyttade tillbaka till 

Stockholm.
- Jag hade ingen bostad där, så jag 
hamnade hos soc och fick bo på ett 
inackorderingshem. Där var alla mer 
eller mindre kriminella, alkoholister 
eller missbrukare. Eftersom jag snott 
bilar förr började jag med det igen 
och märkte att det rullade in pengar.

Från tio på kvällarna till sex på 
morgnarna jobbade Magnus med att 
stjäla bilar som sedan såldes vidare. 
Det höll i ungefär sex månader, se-
dan satt han anhållen första gången. 
Men det var långt ifrån den sista.
Magnus Brask berättar att kicken 
av att göra brott var för stor för 
att han skulle klara av att ta sig ur 
det. Inbrotten blev mer avancerade, 
bland annat bröt han sig in på polis- 
och brandstationer. Och gång på 
gång satt han häktad och anhållen.
- Det gick 3-6 månader så var jag 
anhållen igen, det rullade på.
Vägen ur återfallskriminaliteten bör-
jade i september år 2000 på en pub 
i Stockholm. Han fick ett erbjudande 
om att förstöra en BMW så att 
ägaren kunde få ut försäkringspengar 
på den. För besväret skulle han få 20 
000 kronor.
- Full som jag var satte jag mig i 
bilen och körde iväg. Jag satt i 200 
knyck på Södertäljevägen och såg 
en bergvägg. Tanken på att ta livet av 
mig hade funnits många gånger, så jag 
tänkte köra in i väggen. Men någon-
ting hindrade mig från att göra det.
Istället brände Magnus bilen. Två 
personer såg detta och efter några 
timmar togs han av polisen. I för-
hören lade han alla kort på bordet 
- han ville ha hjälp att ta sig ur det 
som han beskriver som sitt bero-
ende.
Straffet, 2,5 år i fängelse, avtjänade 
han först på Norrtäljes anstalt, på 
motivationsavdelningen, sedan var 
han under ett år på Korpberget i 
Kramfors där han fick genomgå en 
tolvstegsbehandling. När han avtjä-
nat straffet sökte han sig till KRIS i 
Sundsvall och var där ett tag innan 
han flyttade till Hudiksvall och så 
småningom till Söderhamn.

- Det föll sig naturligt att det blev 
Hälsingland. Jag har ju bott här förr 
när jag var i Bergsjö. Och jag trivs, 
det är lugnt här.
Magnus har i dag ingen som helst 
kontakt med de han umgicks med 
under sina kriminella år, och är hel-
ler aldrig i Stockholm längre. Han 
trivs med livet i Hälsingland.
- Jag är nöjd. Det blir bättre hela 
tiden.

Elin Woxlin
0270-74064
elin.woxlin@soderhamnskuriren.se
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Är du 8-17 år? Vill du dela med dig av dina erfarenheter?
Karolinska Institutet och Bryggan (Bryggan är en organisation för alla som har en förälder i kriminalvård. Läs mer på www.
riksbryggan.se) gör just nu en studie om hur det är för barn att ha en mamma eller pappa i fängelse. Studien heter COPING. 
Barn från Sverige, Tyskland, England och Rumänien deltar.

Vad kommer att hända om jag är med?
Om du vill delta får du svara på några frågor i ett frågeformulär.

Hur säger jag till att jag vill vara med?
För att delta skickar du ett mail direkt till sara.ullman@ki.se eller ringer 0736-73 41 61. Om du är 8-14 år behöver din 
mamma och/eller pappa säga OK till att du svarar på våra frågor.

Även föräldrar till barn som har en mamma eller pappa i fängelse eller häkte är välkomna att kontakta oss för frågor eller för 
att delta i studien.

Det här hoppas vi att studien hjälper till med:
Vi hoppas att studien kan bidra med att de barn som har en förälder i fängelse och behöver stöd, 
får den hjälp de behöver i framtiden.

Vill du veta mer?
Har du frågor får du gärna kontakta någon av oss:
NiinaKoivumaa, Bryggan -  niina.koivumaa@riksbryggan.se
Madelein Löfgren, Bryggan -  madeleine@bryggan.a.se
Anne H Berman, Karolinska Institutet -  anne.h.berman@ki.se

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

VÄGEN ut NR 2 / 201118



Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50
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KRIS I
almEdalENalmalmEEdaldalENEN

VI måStE påVERKa 
polItISKt

KRIS och Unga KRIS har i år be-
stämt sig för att medverka i på 
politikerveckan i Almedalen. På 
måndagen släpps en ny rapport om 
Subutexmissbruk som KRIS och 
Unga KRIS tagit fram tillsammans 
och på torsdagen arrangeras ett 
narkotikapolitiskt seminarium.
 
-Förutom att vi inbjuder till två 
egna seminarier kommer vi kam-
panja varje dag för att sprida vårt 
budskap till så många politiskt 
intresserade som möjligt, berättar 
förbundsordförande Christer Karls-
son.
 
-Jag tror ganska många kommer 
lägga märke till oss. Det är inte så 

vanligt att 50 storväxta, ärrade och 
tatuerade f.d. kriminella missbru-
kare deltar i Almedalen, fortsätter 
Christer.
 
-Vi ska också lyssna på partiledarnas 
tal och granska vilka som tycker 
drogpolitiken och kriminalvårdspoli-
tiken är viktig, avslutar förbundsord-
förande.
 
Missbruksutredningen
En av anledningarna till att KRIS och 
Unga KRIS agerar är att den statliga 
missbruksutredningen har lagt fram 
förslag som vi är kritiska till. Huvud-
kritiken handlar om utredningens 
ensidiga fokus på opiatmissbruk och 
utredningens inriktning på att medi-
kalisera narkotikamissbruket.
 
Trots att utredningen konstaterar 
att amfetaminmissbruket är mer 
omfattande och att cannabis är den 
i särklass vanligaste drogen ägnas 
väldigt liten energi av de 800 si-
dorna utredningstext åt hur staten 
borde behandla och/eller förebygga 
detta. Istället fokuserar man på det 

man kallar läkemedelsassisterad 
behandling av heroinister som man 
anser används i för liten omfattning.
 
Gerhard Larsson, särskild utredare, 
konstaterar att den ökade förskriv-
ningen av subutex och metadon 
riskerar att tränga undan andra 
behandlingsalternativ (vilket han 
inte tycker är ett problem), han 
vill också lätta upp kraven i pro-
grammen så man ska kunna miss-
sköta sig och ändå vara kvar och 
han är också en varm förespråkare 
av sprututdelning och föreslår att 
åldersgränsen ska sänkas från 20 till 
18 år i sprututdelningsprogrammen.
 
Larssons utredning kommer nu 
skickas på remiss. När remissvaren 
kommit in i höst ska regeringen 
ta ställning till om de ska lägga 
fram några av Larssonutredningens 
förslag. En s.k. proposition skrivs då 
och lämnas för beslut till riksdagen.
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fRåGoR & SVaR

Vad är subutex?
Subutex har utvecklats som ett 
läkemedel mot heroinmissbruk. 
Syftet var att missbrukarna skulle 
byta från heorin till subutex och 
på så vis bli drogfria och hederliga. 
Det ursprungliga syftet har redan 
frångåtts. Idag talar man om livslång 
behandling. Idag är inte subutex en 
ersättning för heroin. Idag är subu-
tex en drog på gatan. Många börjar 
missbruka subutex utan att ens ha 
testat heroin.
 
Vad är missbruk?
Tre problem brukar anses typiskt 
för det vi i vardagligt tal kallar miss-
bruk – att man blir sinnespåverkad, 
att man blir beroende/abstinent och 
att det leder till kriminalitet och en 
”outlaw”-livsstil.
 
Minskar subutex missbruket?
Som med alla droger påverkas sin-
nena beroende på dos. Likaså går 
det att undvika abstinens genom att 
regelbundet ta drogen. Men man är 
fortfarande beroende av substansen 
och beroende av sin kran/langare, 
det vill säga landstinget. Vår upp-

fattning är att såväl subutex- som 
metadonprogrammen inte leder till 
en annan livsstil med hederlighet, 
arbete, familj, fritidsintressen och 
vänner. Vi anser alltså inte att det 
går att säga att subutexprogram får 
missbrukare att sluta missbruka. 
Sett på samhällsnivå har subutex 
snarare bidragit till ett ökat miss-
bruket.
 
Subutex som avgiftgning?
Subutex används som avgiftnings-
medicin under en kort period. Det 
ser vi inte som ett problem.
 Avgiftning av subutex?
De som ställts in på subutex men 
som så småningom beslutar sig för 
att blir helt drogfria behöver minst 
6-18 månaders avgiftning. Det är så 
jobbigt att sluta med subutex att 
läkarna idag pratar om livslång be-
handling. Det är alltså 1000 gånger 
värre att försöka sluta med subutex 
än med heroin. 
 
Hur används Subutex?
Producenternas avsikt är att subu-
tex ska tas som tablett ett par 
gånger per dygn. Missbrukare kan 
överdosera antalet tabletter, krossa 
dem och snorta dem genom näsan, 
lösa upp dem direkt i pumpen eller 

lösa upp dem och filtrera dem för 
att sen injicera.
 
Hur slutar man med Subutex?
Idag anses subutex vara en livslång 
behandling.
 
Subutex i trafiken?
Den som har subutex förskrivet 
av landstinget anses vara kapabel 
att köra bil. Den som har subutex i 
kroppen utan att ha det förskrivet 
anses vara en trafiksäkerhetsrisk 
och åker dit för drograttfylla.
 
Hjälp eller stjälp?
Vi anser inte att subutex är en hjälp 
att bryta med missbruket. Vi anser 
att subutex kvarhåller människor i 
beroende och i missbrukslivsstilen.
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Vad är Livsstilshuset?

KRIS Livsstilshus erbjuder helhets-
lösningar som är speciellt anpassade 
för unga vuxna som påverkats av 
den livsstil som präglar gäng- kri-
minalitet. Livsstilshuset är en fristå-
ende del av Kriminellas Revansch I 
Samhället (KRIS).

KRIS Livsstilshus riktar sig till unga 
vuxna (18 – 26 år) som har tagit ett 
frivilligt beslut att lämna gängkrimi-
nalitet.
Konceptet är unikt för Sverige 
och möjligheten att utveckla detta 
projekt har vi fått genom stöd från 
Allmänna arvsfonden.

Vad erbjuder Livsstilshuset?

• Fysisk undersökning 
• Livsstilsprofil / 
 kartläggning av
 aktuell livssituation 
• Boende
• Livsstilsprogram   
 (påverkansprogram)
• Gemenskap 
• Individuell uttrappningsplan

LIVSSTILSHUSET

LIVSSTILSHUSET

För mer info gå in på www.livsstilshuset.org 
eller ring Sophie Andersson (Projektsamordnare) 0702 - 36 68 20

Söker  
Familjehem  

för Vuxna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ring Örebro 019 - 17 05 90  

Karlstad 054 - 15 24 70 
så berättar vi mer! 

 
www.bergslagsgardar.se         stiftelsen@bergslagsgardar.se  

VÄGEN ut NR 2 / 201122



Välkomna till Villa Kamratskap och 
Villa Gemenskap, belägna strax intill 
natursköna äventyrsbadet Gustavs-
vik i Örebro. Tillsammans har vi 12 
platser för kontrollerat boende för 
vuxna missbrukare, sedan april 2010 
har vi tecknat ramavtal med krimi-
nalvården och har möjlighet att ta 
emot §56 placeringar/behandlings-
placering. 
Vi förfogar också över ett 10-tal 
lägenheter med tillsynsboende samt 
bedriver öppenvård på KRIS Öre-
bro vid Vasatorget 2. 

Vår målgrupp är vuxna med miss-
bruk och kriminallitet och öppen-
vårdsbehandlingen är ett struktu-
rerat program som bedrivs fem 
vardagar i veckan dagtid. Metoden 
och behandlingen bygger på miljöte-
rapeutisk grund med inslag av såväl 
tolvstegs- som andra terapeutiska 
metoder. 

Detta sker i en kontrollerad drog-
fri, icke kriminell social gemenskap. 
Behandlingsplanerna är indivduellt 
anpassade med grupper och sys-
selsättning som hörnstenar. De 
inskrivna deltar i påverkanspro-
gram så som återfallsprevention, 
kriminalitetsprogram, ART, etik 
och moral, kognitivt förhållingssätt, 
matlagningskurs, fysträning mm. 
De inskrivna deltar även i AA- och 
NA-möten och konvent. Möjlighet 
finns även till individuella stödsam-
tal. Behandlingstiden är ca 6-12 mån. 
efter individuell bedömning. 

För mer info vänligen kontakta:

Love Blom Öppenvårds ansvarig 
0736 – 88 30 85

Lars Lindgren Villa ansvarig                                 
0736  - 88 31 39

VILLA GEMENSKAP & KAMRATSKAP

Villa Kamratskap

Villa Gemenskap

Love Blom Lars Lindgren
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Posttidning B

Returadress:
RIKS KRIS
Box 3256
103 65 Stockholm

Unga KRIS BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tele: 0762-32 25 67
ungakrisbollnas@kris.a.se

Unga KRIS FALKENBERG 
Kristineslättssallén 3
31146 Falkenberg
Tele: 0346-844 30
ungakrisfalkenberg@kris.a.se

Unga KRIS FINSPÅNG
Östra Promenaden 16
602 27  Norrköping
Tele: 0122-859 19 
ungakrisfinspong@
kris.a.se

Unga KRIS GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Tele:  026-65 29 18
ungakrisgavle@kris.a.se

Unga KRIS HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
ungakrishalmstad@kris.a.se

Unga KRIS KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Tel: 0480-207 91
ungakriskalmar@kris.a.se

Unga KRIS LINKÖPING
Sturegatan 3
582 21 Linköping
Tele: 072-309 66 32
ungakrislinkoping@kris.a.se

Unga KRIS NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tele: 0122-859 19 
ungakrisnorrkoping@kris.a.se

Unga KRIS UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tele: 090-71 35 30
ungakrisumea@kris.a.se

Unga KRIS UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tele: 018-13 33 53
ungakrisuppsala@kris.a.se

Unga KRIS ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Tele: 019-33 51 97
ungakrisorebro@kris.a.se

KRIS föRENINGaR

uNGa KRIS föRENINGaR

KRIS 08
Olovsgatan 18
111 36 Stockholm
Tel: 070-283 40 51
kris-08@kris.a.se

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

KRIS BORÅS
Stora kyrkogatan 12
503 31 Borås
Tel: 033-10 56 00
boras@kris.a.se

KRIS FALKENBERG
Kristineslätts allé 3
311 46 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
falkenberg@kris.a.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRIS LAHOLM
Humlegården 3
312 80 Laholm
Tel: 073 - 688 31 31 
halmstad@kris.a.se

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

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

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

KRIS SILJAN
Skolgatan 18
795 31 Rättvik
Tel: 073-904 44 11
E-post: siljan@kris.a.se

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

KRIS TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Tel: 0410-124 24
trelleborg@kris.a.se

KRIS TRESTAD
Östergatan 1
451 30 Uddevalla
Tel: 0522-191 22
trestad@kris.a.se

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

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

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


