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Prenumeration och annonsering. 

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 22 orter i Sverige, 
dessutom i Danmark samt på tio orter i 
Finland. KRIS finns också i Vitryssland 
och Ukraina.

Normalmedlemskap 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.)

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration på 
Vägen Ut. En prenumeration på Vägen 
Ut kostar 180 kr per år för privat-
personer. Tag kontakt med din lokala 
KRIS föreningen om du har frågor eller 
funderingar, eller kontakta redaktionen.
Telefon: 08 - 642 00 06
E-post: vagenut@kris.a.se

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

Företagsprenumeration och 
annonsering: 
Team Work Co AB
Telefon: 0587-17 00 50
E-post: annons@krisvagenut.se

Vid utebliven tidning, kontakta 
omgående medlemsregistret eller 
redaktionen. 
Adressändring måste meddelas 
medlemsregistret.
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LEDAREN

Förbundsordförande 
Christer Karlsson

Vid första intrycket kan det tyckas 
enkelt att följa dessa fyra ord men ju 
mer man börja reflektera över dem 
desto svårare kan det bli. På Unga KRIS 
ledarutbildning för någon månad sedan 
konstaterade ungdomarna att det t ex 
är mycket olämpligt att köra för fort 
eller parkera en bil, med våra symboler 
på, felaktigt eftersom andra då kan få 
intrycket att vi inte lever efter vårt eget 
krav på hederlighet.

För den som suttit i fängelse för 
narkotikabrott, värdetransportrån 
eller något ännu värre verkar kanske 
en parkeringsbot inte så farligt. Vi 
måste emellertid som medlemmar och 
styrelser även komma ihåg att tänka på 
hur andra människor ser på det vi gör. 
Syftet med både KRIS och Unga KRIS 
är att ge oss själva revansch att komma 
tillbaka in i samhället som ansvarsfulla 
medborgare. Ansvarsfulla medborgare 
parkerar inte fel och om de gör det 
skäms de och är arga över att de dragit 
på sig en onödig kostnad. Det kan låta 
trist men det är dit vi måste komma, då 
har vi tagit revansch som individer.  

Nu när KRIS har funnits som 
organisation i 14 år får vi också räkna 
med att vi blir alltmer granskade av 
omgivningen t ex av bidragsgivare och 
media. Vi måste därför i alla våra beslut 
fundera över hur det vi gör ser ut ur 
någon annans perspektiv. Varje misstag 
från vår sida minskar förtroendet för vår 
organisation. För att undvika onödiga 
fadäser måste vi därför bli bättre på att 

ta ansvar för och också kontrollera våra 
egna beslut och vår verksamhet. Gör vi 
det själva slipper vi bli överraskade när 
någon annan granskar oss.

Vi behöver kanske också då och då på-
minna oss själva om att många utanför 
vår gemenskap lever med fördomen ”en 
gång kriminell alltid kriminell” eller ”en 
gång missbrukare alltid missbrukare”. 
Vi är det levande beviset på att de 
uttrycken är just fördomar. Men för att 
inte skapa tvivel är det sannolikt så att 
KRIS och Unga KRIS och våra 
företrädare måste vara både hederligare 
och ärligare än andra för att inte riskera 
vår trovärdighet.

När ett år lider mot sitt slut är det 
naturligt att utvärdera och reflektera. 
Det är med det i åtanke jag skrivit detta.  
Jag tycker vi ska vara självkritiska men 
också stolta. Ingen trodde när KRIS 

startade att vårt koncept skulle fungera. 
Vi har bevisat att det gör det, år efter år. 

Vi har också mycket att vara stolta över 
i år. Vi har hjälpt många människor, vi 
har utvecklat nya material och vi har 
genomfört vår kampanj ”Statligt knark 
är också knark”, som fått två 
utmärkelser och som väckt stor 
uppmärksamhet i den 
narkotikapolitiska debatten. Tack alla 
som bidragit i kampanjarbetet. Tack till 
alla vi samarbetat med. Tack för bidrag 
och olika former av stöd och varmt tack 
för alla ideella insatser.

God jul och gott nytt år!

Vi ska vara trovärdiga!
Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet är de fyra 
deviser som hela KRIS och Unga KRIS bygger på. Till nya 
medlemmar brukar vi förklara att vi kräver hederlighet och 
drogfrihet och erbjuder kamratskap och solidaritet.
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Merry Christmas

Merry Christmas

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi eder alla.

Och ett stort tack till 

alla våra sponsorer!

Merry Christmas

Merry Christmas

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

Advokat Charlie Tvärenvigg
Stockholm

Avenbokens Behandlingscenter
Malmö

Brännkyrka Församling
Älvsjö

Fyrklövern Stugby
Rättvik

Grays American Stores AB
Skärholmen

Ski Star AB
Sälen

Svenska Kyrkan 
Tidaholm

Teknisk Klimatservice Norr AB
Östersund

Kvistberga Produkter AB
Västerås

Stabil Betong AB
Bålsta

ANNONS
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ANNONS

För information om våra övriga tjänster 
ring oss på Attendo: 020 40 37 00. Ett samtal räcker.

Du kan också läsa mer om våra insatser på www.attendo.se/iof.

På väg ut?
Nu öppnar Attendo i samarbete med Kriminalvården halvvägshuset Uttran. 

Vi är glada över att ha fått möjligheten till detta samarbete 
och vi ser fram emot att få bidra till en bra utslussning. 

Om du vill veta mer om verksamheten är du välkommen att 
ta kontakt med Jonathan Sahlin, 070-225 31 30.

 

ANNONS
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RIKS KRIS INFORMERAR

KRIS Karlskrona
Eldsjälar sökes! Mark Faller som är 
ordförande i Karlskrona letar personer 
som vill hjälpa till och starta upp KRIS 
Ronneby. Behovet är stort i regionen 
och arbetet med att starta upp fören-
ingen behöver komma igång så snart 
som möjligt. All hjälp som de kan få 
mottages tacksamt. Är du en eldsjäl som 
vill hjälpa andra människor att ta sig 
tillbaka till samhället så kontakta Mark. 

KRIS Karlskrona
Mark Faller
073 - 688 99 54
mark.faller@kris.a.se

KRIS Trollhättan
Ännu en förening i region väst har 
öppnat. KRIS Trestad filial Trollhättan 
Vänersborg slog upp dörrarna nyligen. 
Sofia Brink som är verksamhetsansvarig 
meddelar att en föreningssida kommer 
inom kort på www.kris.a.se där man kan 
få info om deras arbete och aktiviteter 
för medlemmarna. 

KRIS Trestad filial Trollhättan 
Vänersborg
Sofia Brink 
0737 - 20 42 49
trollhattan@kris.a.se

RIKS KRIS Förbundet
Efter tre år på Olofsgatan 18 i centrala 
Stockholm så flyttar förbundet till nya 
lokaler i mitten på december. 
I den nya lokalen vid Hornstull kommer 
ekonomi , projekt och IT-avdelningen 
att sitta tillsammans med 
förbundsordförande Christer Karlsson.

Unga KRIS nya medlemsregister
Vi har nu ett nytt fungerade medlems-
register som uppfyller Ungdomsstyrel-
sens krav. Det betyder att alla under-
tecknade medlemsblanketter numer 
ska skickas till Unga KRIS-förbundet, 
Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala. 
Blanketterna har skickats via e-post till 
alla föreningar. Om du vill ha blanket-
ten själv för att bli medlem eller för att 
värva medlemmar skriver du bara till 
ungakris@kris.a.se så skickar vi den 
direkt till dig.

Nytt projekt mot spelmissbruk
Unga KRIS har beviljats medel från 
Folkhälsoinstitutet för att arbeta mot 
spelmissbruk och spelberoende. För-
bundsstyrelsen har utsett Maria Moraes, 
Unga KRIS Linköping, till projektle-
dare. Projektets aktiviteter är att genom-
föra en kampanj i sociala medier och 
fyra regionala utbildningar. Syftet med 
utbildningarna är att höja kompetensen 
om spelmissbruk och spelberoende hos 
våra medlemmar så att vi kan hjälpa 
ungdomar som kommer till oss med 
den problematiken. 

Ledarutbildning steg 2
Den 10-12/2 genomförs steg 2 av 
Unga KRIS Ledarutbildning. Delta-
garna från steg 1 är välkomna. Utbild-
ningen genomförs i Uppsala. Vi startar 
fredag kväll med kvällsmat ca 17.30 
och avslutar söndag morgon. Förbunds-
styrelsen sammanträder på söndag dag 
efter utbildningen.

Kontaktpersonutbildning 
25 februari
Nästa utbildning av kontaktpersoner 
genomförs i Örebro den 25 februari. Vi 
genomför steg 1 och steg två parallellt. 
För att genomgå steg 2 måste du ha in-
tyg på att du genomgått steg 1 tidigare. 
Deltagare från Tidig Insats pilotorter 
eller spridningsorter har förtur. Anmäl 
intresse till Anne-Sofie Persson via 
ungakris@kris.a.se eller 0760-28 64 06.

Dags för föreningsstämmor
Kom ihåg att alla Unga KRIS-fören-
ingar ska genomföra sin föreningsstäm-
ma (årsmöte) före mars månads utgång. 

En månad före stämman ska medlem-
marna i föreningen ha fått kallelsen/
inbjudan. Ska ni alltså ha årsmöte 10 
mars ska inbjudan vara hos era medlem-
mar den 10 februari. Ett tips är att göra 
någon rolig aktivitet i samband med 
stämman så att så många nya och gamla 
medlemmar som möjligt vill komma. Ni 
kommer efter årsskiftet 2011/2012 att 
kunna få föreningens aktuella med-
lemslista med e-postadresser. Det sparar 
både tid och pengar att skicka inbjudan 
till föreningsstämman via e-post. Steg 
ett är att bestämma datum för stäm-
man, om inte föreningens förra stämma 
gjorde det. Kontakta Sofia Modigh 
smodigh@gmail.com om ni vill ha hjälp 
med t ex mallar för kallelse, dagordning, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 
och protokoll.
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BESÖKET

Vitryska myndigheter besöker Sverige och KRIS-08

edan veckorna efter 
invigningen av den 
nya KRIS 08-lokalen 

duggar besöken tätt. 
Fredagen den 2 december 
kom gäster ända från 
Vitryssland. 

Sedan 2007 har KRIS bedrivit 
verksamhet i Minsk i projektform. 
Under projektets gång presenterades 
KRIS och deras arbete ute på 
fängelserna. Mer än 10.000 personer 
deltog i dessa seminarium. Eftersom ett 
stort intresse fanns för en fortsättning 
av KRIS arbete i landet kontaktade 
KRIS i Sverige SIDA under våren 
2007 för att kunna fortsätta det arbete 
som redan påbörjats. Detta innebär att 
folk från svenska KRIS ibland besöker 
Vitryssland och att de i sin tur kommer 
hit på besök. För att lära sig mer om det 
svenska fängelsevården fungerar och för 
att få nya ideér och kunskap kring det 
som KRIS är så bra på. 

Förutom KRIS träffar de exempelvis 
Kriminalvården, Frivården och 
utslussenheter.

Denna gång var det flera personer på 
tredagars besök i Stockholm och de 
avslutade med ett besök i KRIS 08 
lokalen. Där fanns Christer Karlsson 
och även Mia Skytén (ekonomiansvarig 
på Riksförbundet) redo att berätta lite 
mer om KRIS som organisation samt 
svara på frågor.
Mia och Christer fick många frågor om 
det svenska rättssystemet och hur vårt 
sociala samhälle är uppbyggt. Christer 
berättade sin ”lifestory” och frågorna
var många om hans liv, både före och 
efter han bildade KRIS. Christer fick 
frågan vad som är den största 
skillnaden i fängelserna  i Vitryssland 
kontra Sverige.
Hans svar var att det Vitryska systemet 
är tuffare och mer inriktat på straff än 
vård. Efter cirka en och en halv timme 
var besökarna nöjda och frågorna 
avklarade. Vi önskar våra medarbetare i 
öst fortsatt lycka till och välkomna åter!

R Besökarna från Vitryssland

Andrei Bronnikov, Chef för avdelningen 
för säkerställning av verksamheten på 
ständiga kommittén för nationell 
säkerhet, Representantkammaren, 
Vitryska parlamentet.
Valiantsina Kavaliova, ledamot, 
Representantkammaren, Vitryska 
parlamentet.
Darya Lebedzeva, Sektionschef, 
Vitryska åklagarmyndigheten.
Alena Lenskaya, Projektkoordinator, 
Vitryska riksförbundet ”Mödrar mot 
narkotika”.
Vasil Losich, Biträdande chef för 
narkotikakontroll och bekämpning 
av människohandel, Kriminalpolisen, 
Vitryska Inrikesministeriet.
Iryna Lukyanovich, Ordförande, 
Vitryska riksförbundet ”Mödrar mot 
narkotika”.
Siarhei Osipchyk, Chefsnarkolog.
Anton Soltan, Biträdande chef för 
operativa avdelningen, Vitryska 
Kriminalvården, Inrikesministeriet. 
Natalia Belous, tolk.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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ANNONS

It’s not always what you see on the outside that matters. The shirts 
from Oscar of Sweden have a unique lining that makes the inside 
count. Martin Johansson spent 6 years of his life in jail. 
Listen to his story from the inside – at oscarofsweden.se
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Öppenvårdsprogram finns på många 
ställen idag men det som enligt Ali och 
Bosse gör just detta så bra och unikt är 
att man får programmet OCH KRIS 
med sina deviser på samma gång. 
Programmen med sin behandling är 
något man gör själv, samtidigt är man 
aldrig ensam då KRIS med den starka 
gemenskapen och kamratskapen finns.
-Det finns ingen risk att en person går 
på behandling under förmiddagen för 
att sedan sitta ensam i sin 
träningslägenhet och lyssna på klockans 
tickande säger Bosse. Det kommer inte 
ske, utan vi minimerar alla gluggar och 
kommer ha aktiviteter på föreningen att 
erbjuda samt en inkörsport till 
arbetspoolen som man får på köpet. 
Man använder man sig av duktiga och 
erfarna terapeuter i programmen, alla 
som jobbar är utbildade addiktologer. 
Programmen kommer att vara mellan 
tre och sex månader långa och efter det 
är det dags för eftervården som endast 
är en gång per vecka, men under två 
års tid. Alla kommer även automatiskt 
bli medlemmar i KRIS 08 och få olika 
ansvarsområden inom föreningen.

Programmen bygger på 
12-stegsmetoden och har man ingen 
kunskap om detta så är det 8 veckors 
programtid som gäller. Efter dessa 
veckor kan man känna efter om det är 
något man gillar och vill fortsätta med, 
men de allra flesta väljer att fortsätta. 
Det finns flera olika grupper av 
människor som kan ta del av 
programmen, dels de som inte kan få 
en §56:a utan att ha en verksamhet, 
där kan man hjälpa till med alla stegen 
i programmet samt etablera kontakter, 

sysselsättning etc. Man vänder sig även 
till de som tagit återfall, de som kanske 
har jobb, familj och någonstans att bo 
men tagit ett återfall. Dessa kan bli 
hjälpta genom att de får gå 
programmet ett par tre timmar om 
dagen och ”komma tillbaka i ruljansen” 
på så vis. Öppenvårdsbehandlingen är 
också för sådana som är tänkta att börja 
jobba på KRIS,  det blir som en 
utbildning för dessa. 
-Eftersom KRIS har krav på 
fullständig drogfrihet så är det inte 
drogerna vi kommer att behandla, utan 
det är beteenden som har lett fram till 
droger eller kriminalitet som vi 
fokuserar på, berättar Bosse. 
-Vi jobbar ju inte direkt med 
missbruksproblematiken, fyller Ali i, 
utan det är den själsliga misären vi tar 
hand om. Och den kan vara stor både 
hos anhöriga och klienter.
De har börjat kontakta olika 
myndigheter och företag för 
samarbeten och planen är att i januari 
ordna en intressant föreläsning med lite 
mingel och några kända namn som kan 
dra mycket folk. 

KRIS Öppenvårds-
program är billigare i 
pris än de flesta andra 
ställen som erbjuder 
likande program-
upplägg.  Det skall även 
finnas möjlighet för 
anhöriga att gå program 
som är anpassade till 
dem och för dessa 
kommer endast en 
administrativ kostnad 
att tas. 

Drömmen vore att få låna ett hus på 
landet en gång i månaden för att kunna 
köra programmen där, säger killarna. De 
vill på sikt även kunna erbjuda boende.
-Vi har varit i kontakt med 
institutioner, anstalter, 
socialsekreterare och även arbetsför-
medlingen som tycker att detta verkar 
jättebra, fyller Bosse i.

-Om man vill komma med i 
programmet är villighet det viktigaste 
som behövs, samt en framtidstro, säger 
Bosse. Man får genom KRIS 08:as 
öppenvårdsprogram alla bitar, både 
självinsikt, hjälp med boende samt en 
stark gemenskap. Det blir som att kliva 
rakt in i en familj, avslutar han och ler.
-Kontentan är att vi kommer under två 
års tid att hålla de mest utsatta 
människorna i handen och hjälpa dem 
att resa sig och slussa tillbaka dem i 
samhället som produktiva medborgare, 
säger Ali.
Vill man komma med i ett av 
programmen kontakta KRIS 08, men de 
kommer gärna ut till anstalter också och 
berättar mer.

Telefon: 08 - 720 21 15
Epost: kris-08@kris.a.se
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INTERVJU

It’s not always what you see on the outside that matters. The shirts 
from Oscar of Sweden have a unique lining that makes the inside 
count. Martin Johansson spent 6 years of his life in jail. 
Listen to his story from the inside – at oscarofsweden.se
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KRIS 08 ÖPPENVÅRD
Just nu är Stockholmsföreningen KRIS 08 i startgroparna för 
att erbjuda ett helt nytt Öppenvårdsprogram. Vägen Ut träffade 
Bosse Alm och Ali Reunanen för att få veta lite mer.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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NYHETSKOLLEN

Manifestation för 
narkotikans offer
Publicerad: 2011-11-01 18:44

På tisdagskvällen tändes 
marschaller och gravljus vid 
Uppsala resecentrum i den årliga 
manifestation för att hedra 
narkotikans offer som arrangeras 
över hela landet.

Det är Föräldraföreningen mot nar-
kotika (FMN), Kriminellas revansch i 
samhället (Kris) och nykterhetsorgani-
sationen IOGT-NTO som arrangerar 
manifestationen. I Uppsala fick Linus 
Zivkovic ta emot stipendium ur Caroli-
ne Anderssons minnesfond, som i år de-
lades ut för andra gången. Han arbetar 
med arbetsrehabilitering av missbrukare 
och andra i Enköpings kommun och får 
stipendiet för sin strävan att få ungdo-
mar att välja bort droger, ett arbete som 
sker ”med värme och stort hjärta”, enligt 
motiveringen.
–  Bemötande är väldigt viktigt, att 
någon lyssnar och är lyhörd. Jag tror att 
de missbrukare som jag träffar kanske 
lyssnar på mig därför att jag själv en 
gång varit i drogträsket, säger Linus 
Zivkovic. 
Vid ljusmanifestationen talade också 
kommunpolitikerna Stig Rådahl (M) 
och Liza Boëthius (V).

Källa: Unt.se

Jakt på fler nattvandrare
Publicerad: 2011-10-31 00:00

Kalmar kommun mobiliserar 
föreningslivet för att komma till 
rätta med bråk och skadegörelse på 
nätterna. Alla föreningar, från 
strokeföreningen till 
idrottsföreningar, 
föräldraföreningar och 
pensionärsföreningar, har fått en 
inbjudan att vara med och 
Nattvandra.

Kommunen lockar med ersättning på 
2 000 kronor per natt om minst fyra 
personer ställer upp.

Planeringen för nattvandringen har 
pågått en tid. Men arbetet fick en extra 
skjuts efter storbranden i Berga 
centrum.
Just Berga är ett område som Kalmar 
Nattvandrare ska patrullera. Andra 
områden är Oxhagen, Smedby, 
Norrliden och Lindsdal samt stadens 
centrala delar.
- Samtliga föreningar i 
föreningsregistret, omkring 400 har 
fått erbjudandet, säger Ulf Johnzon på 
förebyggandeteamet på 
socialförvaltningen. Det här handlar 
inte om några reservpoliser, utan att få 
fler vuxna ut på stan på kvällarna.
– Då kan pensionärer göra ett lika bra 
jobb som kroppsbyggare.
Det handlar framför allt om de tider 
som betecknas som ”riskkvällar”, 
lönehelger och festkvällar.
Maximalt betalar kommunen 2 000 
kronor per kväll till dem som
nattvandrar. Då måste det vara fyra i 
gruppen. Lyckas föreningen ragga ihop 
tre personer blir det 1 500 kronor. Färre 
än tre i gruppen vill man inte ha, av 
säkerhetsskäl. Vid varje tillfälle ska 
patrulleringen ske under sex timmar, 
från klockan 20.00 till 02.00. Fören-
ingarna själva får stå för logistik och 
fordon, kommunen lånar emellertid ut 
jackor, som kan identifiera nattvand-
rarna.
Vem som ska patrullera de olika 
platserna kommer att avgöras av vilket 
intresse föreningar visar, berättar 
socialförvaltningen i ett utskick till 
föreningarna. Blir det många som 
anmäler intresse lottas platserna ut.
Ett krav för att vara med och nattvandra 
är minst uppnådd myndighetsålder.
En förening som drivit på projektet är 
KRIS (Kriminellas Revansch I 
Samhället). Deras medlemmar kommer 
att vara med i nattvandringarna. 
Föreningen tog också ett eget 
initiativ och nattvandrade i Berga 
centrum helgen efter den stora branden.
Socialförvaltningen hoppas på stort 
gensvar från föreningarna. Redan dagen 
efter att erbjudan skickats ut fick man 
två positiva svar.
Ett informationsmöte ska senare hållas 

där polis och socialförvaltning berättar 
mer om projektet för de intresserade.

Källa: Östran.se
Ulf Carlsson

KRIS satsar på 
de anhöriga
Publicerat: 2011-11-26 15:46

Nu satsar KRIS, kriminellas 
revansch i samhället, i Trestad på 
anhörigverksamhet. En 
självhjälpsgrupp för de som lever 
med kriminella och 
missbrukare kommer att starta i 
lokalerna i Uddevalla.

– Tanken är att vi sitter på kvällarna 
och pratar om hur man känner och hur 
man ska hantera det. Att det är viktigt 
att kunna säga ifrån och sätta gränser, 
förklarar Nina Nilsen som är stödmed-
lem i föreningen.
Hon ska även leda arbetet.
Personalen på föreningen KRIS upp-
lever att behovet av samtalsgrupper 
för anhöriga är mycket stort. Många 
familjemedlemmar till kriminella och 
missbrukare känner sig ensamma i 
situationen.
I lokaler i Uddevalla finns också Malin 
Littke, som för tillfället jobbar i fören-
ingen. Hon har själv haft familjemed-
lemmar som har fastnat i kriminalitet 
och missbruksproblem. Hon tror också 
att självhjälpsgruppen behövs.
– Jag tycker det är jättebra. Jag tror att 
det finns ett väldigt stort behov av det, 
men att man inte har uppmärksammat 
det tidigare, säger Malin Littke.
Vad skulle en sådan grupp betytt för 
dig i när du var i den situationen som 
medberoende?
– Jag hade verkligen behövs att komma 
till något sådant just då, eftersom man 
mådde dåligt rent psykiskt. Då hade 
man behövt att prata av sig och höra att 
problemet finns även hos andra.

Källa: SR P4 Väst
Tåve Jernmark
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Exrånare i kampanj mot 
butiksrån
Publicerat: 2011-10-09

Före detta rånaren Magnus 
Andersson vet precis allt om hur 
man rånar en butik. Därför 
guidar han nu butiksägare i konsten 
att undvika rån i en kampanj för 
Arbetsmiljöverket, enligt Dagens 
Media.

Allt fler butiksägare utsätts för rån och 
hot i sitt arbete. Det innebär både fler 
fall för polisen och en sämre arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöverket går nu ut med 
kampanjen ”Trygga butiken” som 
handlar om hur butiksägare kan agera 
för att minimera rånrisken.

– Det blir lätt pekpinnar när en 
myndighet ger råd, så vi funderade över 
vem som bäst kunde föra fram det här 
budskapet och vad kan vara bättre än 
någon som själv har rånat butiker, säger 
Göran Berggard, kundansvarig på 
Granath Euro RSCG.

Kampanjen har gjorts i samarbete med 
organisationen KRIS – Kriminellas 
Revansch i Samhället. I kampanjen 
ingår bland annat sms till butiksägare, 
inspirationsfilmer, en Facebooksida och 
annonser i fackpress.

– Vi vill att butiksinnehavarna ska tänka 
till och inse vad de med ganska små 
medel kan göra för att slippa bli utsatta 
för rån. De behöver till exempel inte 
både släcka och låsa samtidigt när de 
stänger utan kan låsa och lämna och 
sedan släcka med timer, säger Göran 
Berggard.

Källa: Dagens Media

ANNONS
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MAD I  TROLLHÄTTAN

Fredagen den 29 oktober hölls evenemanget 
MAD, Music Against Drugs för andra gången i 
Trollhättan. Första gången arrangemanget hölls 
var 2010 då 200 glada själar var med och njöt av 
musik och trevligt sällskap. Det gav arrangören 
KRIS och Folkets Hus i Trollhättan blodad tand.

Arrangörer: Micke Henriksson Ordförande KRIS Trestad och  
Benny Larsson Chef Folkets Hus i Trollhättan

2005 hölls den första MAD konserten 
i Kungsträdgården i Stockholm. Sedan 
dess har arrangemanget hållits på olika 
platser i landet. 

-Anledningen till att vi genomför en sån 
här konsert är dels för att visa ungdo-
marna att man kan ha roligt utan droger 
men också för att KRIS skall öppna en 
förening i just Trollhättan, säger Micke 
Henriksson  från KRIS Trestad.

Kvällens stora dragplåster är gruppen 
Swingfly, som slog igenom i årets 
melodifestival med låten ”Me and my 
drum”. Förutom Swingfly och Dogge 
var det även två lokala band, Overhale 
och Vivid Recollection som spelade för 
att visa sin ställning mot droger. 

Det hela genomfördes i samarbete med 
KRIS Trestad och Folkets Hus i 
Trollhättan. Benny Larsson, chef på 
Folkets Hus hälsade alla välkomna med 
följande ord:

”Jag har aldrig varit med om maken till 
människor som är äkta och tar i och går in 
i döden för sin sak som ni i KRIS gör. Och 
vi har 350 arrangemang om året här i 
Folkets Hus, så jag träffar ju en del folk.”

Martin Johansson, ordförande i KRIS 
Göteborg tog därefter över och 
berättade lite snabbt om KRIS för de i
 publiken som var oinvigda. Han bjöd 
såklart upp förbundsordförande 
Christer Karlsson på scenen som 
berättade ytterligare lite och framförallt 
om Unga KRIS. Daniel Dahlberg, som 
sitter i styrelsen i Unga KRIS fyllde i 
med ytterligare information. Slutligen 
kom ett gäng från den nya KRIS 
föreningen som skulle öppna den 1 
november i Trollhättan. De berättade 
lite om lokalen, aktiviteterna som var 
tänkta att ske hos dem och att alla, ung 
som gammal var varmt välkommen att 
hälsa på dem i deras nya lokal. Om så 
bara för en kopp kaffe och för att byta 
ett par ord.

Vivid Recollection. 
Från vänster: Joakim Andrén (percussion) Pontus Strömberg (trummor) Rikard Hallén ( Gitarr) 
Sarah Klang (gitarr/sång) Saknas i bild: Jens Randrup (keyboard) och Joel Mansour(bas)
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MAD I  TROLLHÄTTAN

Det kom cirka 200 personer för att delta 
och njuta av skön musik, en siffra som 
arrangören hade hoppats varit något 
högre. 

-Informationen och biljetter har gått ut 
till bland annat fritidsledare i 
kommunen som skulle lobba för detta, 
men det har inte riktigt fungerat, säger 
Micke Henriksson. Nästa gång får 
vi ordna all information själva, det är 
bättre så man vet att det blir gjort.

Nåväl, de som tagit sig dit njöt desto 
mer och Dogge Doggelito rev ner ett 
jubel när han kom incyklande på scenen. 
Cykeln, en MTB skulle under kvällen 
lottas ut till någon lycklig i publiken. 

Dogge har varit med på fyra stycken 
MAD-konserter och har gästat ett 
tiotal av KRIS arrangemang.

S W I N G F L Y
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THEO
Theo är 16 år. Han kommer aldrig att 
dricka eller röka, inte heller knarka. 
Det vet han till 110 % och därför är 
han med och spelar i ett av banden som 
uppträder under kvällens MAD i 
Trollhättan. Med en pappa som 
missbrukat under stor del av hans 
uppväxt är det ett enkelt val, säger Theo.

-Börjar man dricka i tidig ålder kan 
det sluta med att man sprutar in nåt 
knas i armen, säger han. Knarket finns 
överallt, i alla fall bland unga, berättar 
han. Grupptrycket som finns skiter jag 
fullständigt i, jag har valt en annan väg.
Hans pappa var med i ett MC gäng i 
Stockholm när Theo var yngre. Han 
följde med sin pappa till klubben ibland. 
Han säger att folk var snälla där men 
han såg också väldigt mycket man inte 
borde se som barn. 
På grund av pappans leverne fick Theo 
sitt hat till allt vad missbruk heter.  

Och hans pappa, som idag är KRIS 
medlem instämmer. 

-Ja, Theo såg saker och var med på 
platser inget barn skall vara, säger han. 
När han började närma sig tioårsåldern 
bröt jag upp med mitt gamla liv och 
mitt leverne.  Och jag är glad över att 
min son väljer bort allt det där.

Bandet som spelar inledningsvis på 
årets MAD konsert i Trollhättan heter 
OVERHALE och har faktiskt bildats 
för just detta tillfället. Men Theo kan 
tänka sig att de inte blir grabbarnas 
enda spelning ihop. Alla går nämligen 
på samma musikgymnasuim fast i olika 
klasser. Själv spelar Theo gitarr och det 
har han gjort seriöst sedan tioårsåldern.
-Jag vill kunna livnära mig på musik. Jag 
behöver dock inte spela helt och hållet 
utan kan tänka mig att producera eller 
skriva musik åt andra säger Theo.
Och skulle jag tröttna på musik, 
fortsätter han, så kan jag tänka mig en 
karriär inom motorsport. Jag har hållit 
på med carting i många år (som Gocart 

fast snabbare och brutalare. Reds.
anm.) och de har just startat ett Racing 
universitet i Lund som låter ganska 
spännande!

–Jag har aldrig sagt nej till KRIS, säger 
Dogge och ler. Han frågar publiken om 
han ska berätta lite om sig själv och sin 
bakgrund och får ett rungande JA! till 
svar. Och han berättar verkligen så att 
alla lyssnar, på ett roligt och lättsamt 
sätt med inslag av standup berättar han 
om tunga saker som annars kan vara 
svåra att ta till sig. En sann entertainer 
är han dessutom, redan under andra 
låten står alla i publiken och dansar 
hejvilt och taket lyfter. 

Efter att ha pausat och fyllt på energi-
depåerna igen med lite korv och läsk är 
det dags för Swingfly att äntra scenen 
och det blir lika energifyllt då.  Folk står 
i stolsraderna och dansar och sjunger 
med. Och av allas nöjda ansiktsuttryck 
av döma när de drar sig hemåt vid kväl-
len slut torde det med all sannolikhet bli 
en tredje MAD-konsert i Trollhättan.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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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

   För de allra flesta är det en självklarhet...men

Det är inte bara barnen i vissa  
familjer som kan känna obehag 
inför julen...

Alltför många märker av ensam-
heten, denna gemenskapens 
helg. Vi ser det tydligt genom 
besöken på alla LP-kontakter.

Inför julen kommer vi att stödja 
familjer och enskilda genom flera 
riktade insatser!

Därför vädjar vi till dig att dela 
med dig av din julefrid!

Var med och bidra till en varmare jul  
i form av en julkasse, julklapp 
eller en festmåltid på 
LP-kontakten!

SMS:a ordet: jul till 729 80  
så bidrar du med 100 kronor 
eller ge din gåva direkt på nätet!
LP-verksamheten • Bankgiro: 901-6965
märk: Julgåva 2011
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Alla får inte en julklapp

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)

ANNONS

ANNONS
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Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället.

AB Sandvik Coromant
Gimo
Almy West AB
Bua
Alvesta Kommun
Alvesta
Bodafors Behandlingshem
Bodafors
Botkyrka Församling
Tumba
Bromstensgården
Spånga
BT Products AB
Mjölby
Burseryds Pastorat
Burseryd
Camp Scandinavia AB
Helsingborg
Conturas AB
Skärhamn
Core Link AB
Falkenberg
Dahllöf & Roxner Fastigheter AB
Norrköping
Direct Cargo
Hisings Kärra
Dyno Mate Industrial Services AB

Ekab Finans
Uppsala
Emmaboda Granit AB
Emmaboda
Familjevården i Älvsborg AB
Borås
Fastam i Norrköping KB
Norrköping
Fonus
Eskilstuna
Fumex AB
Skellefteå
Färingsö Församling
Stenhamra
GG Carat AB
Bromma
Global Fastighetsservice AB
Hägersten
Gällivare Kommun / Gemensam 
Biståndsenhet
Gällivare
Göteborgs Handelsstål AB
Hisings Backa
Göteborgs Praktiska i Göteborg

Göteborg
Hermes Bygg AB
Kvicksund
HGB RC Sercice AB
Sala
HSB Södermanland
Nyköping
Hudik Gods AB
Hudiksvall
ICA Nära Längbro Torg
Örebro
Irsta Entreprenad & Gräv AB
Västerås
J & S Transport & Spedition AB
Västerås
Kalixlänkarna
Kalix
Kap i Östersund AB
Östersund
Lemo Nordic AB
Bromma
Levin VVS Konsult AB
Stockholm
Lindahls Mejeriprodukter AB
Jönköping
Living Room Hotel
Malmö
Länsförsäkringar, 
Fastighetsförmedling
Köping
Metafor VVS Konsult AB
Stockholm
Metod Reklambyrå AB
Kristianstad
MI Elteknik AB
Segeltorp
Mälardalens Konsult & Byggtjänst
Stockholm
Nordkalk AB
Köping
Ok/Q8 Ekerö, Heeds Affär AB
Ekerö
P Westmans AB
Växjö
Packarna i Skåne AB
Sjöbo
Pilgården AB
Linköping
Pilvallens Vård & Behandling AB
Hörby
Pluto Stockholm AB
Stockholm

Raskens Entreprenad AB
Hammarö
RIA i Borlänge
Borlänge
Roslagens Sparbank
Norrtälje
Semex Sweden AB
Växjö
Sibylla Brofästet
Sundsvall
Sjöhaga Hundcenter
Södertälje
Skandiamäklarna
Falun
Skellefteå Kommun
Skellefteå
Ski Star AB
Sälen
Skurgummans Allservice
Örnsköldsvik
Slipanox AB
Västervik
Sloviken HVB AB
Målilla
Sollefteå Kommun
Sollefteå
Stabil Betong i Håbo AB
Bålsta
Sollefteå Kommun / Individ & 
Familjeförv.
Sollefteå
Staple Ungdomshem
Gotland
Stenes Behandlingshem
Vännäs
Svedbergs i Dalstorp AB
Sven-Åkes Byggservice
Kävlinge
Swish AB Systemutveckling
Stockholm
Söderköping S:t Annas Församling
Söderköping
Söders Kött & Fläsk AB
Johanneshov
Tors Gård
Visby
Trion Tensid AB
Uppsala
Uppsala Kommun
Uppsala
Upsala Färg AB
Uppsala
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på: 0587-17 00 50

Bildning, Fritid & Kultur

Härjedalens Kommun

Sveg

GRO Organisationsutveckling

www.gro.nu

Lidingö

AB Heltäckande Mattor

www.heltackandemattor.se

Stockholm

Wasted Talent AB
Gustavsberg
Wessjö AB
Sollentuna
Viadukten Förvaltnings AB
Helsingborg
VSV Frakt AB
Karlstad
Älvkarleby Kommun / Kultur & 
Fritid
Skutskär
Öckeröfisk
Göteborg Välkommen!

mervärde
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Från vänster: Christer Karlsson Förbundsordförande KRIS, Paul Barath Ordförande KRIS Halmstad, 
Anna Köning Jerlmyr Socialborgarråd i Stockholm, Christoffer Järkeborn Kommunpolitiker Stockholm stad, 
Ali Reunanen Ordförande KRIS-08.  

KRIS-08 INVIGNING
Det var stundtals trångt och varmt men alla som var där delade
KRIS-08s glädje, för nu var de på plats. Anna Köning Jerlmyr
klippte bandet till de nya lokalerna och alla applåderade och jublade.
Vägen UT var också där och tog del av invigningsfesten.

Den 14 oktober 2011 blev en 
historisk dag för KRIS-08 i Stockholm. 
Det var då föreningen invigde den nya 
lokalen och äntligen kunde slå upp 
portarna för alla som vill komma till 
KRIS 08. Det var över femtio glada 
besökare där under invigningsdagen 
och stämningen var på topp bandet 
klipptes. Stockholmsföreningen KRIS 
08  bildades 2010 efter ett namnbyte 
från den gamla Stockholmsföreningen 
KRIS City. En ny styrelse tillsattes och 
det primära var att hitta en lämplig 
lokal att vistas i. Viktigt var att lokalen 

skulle ligga centralt och vara lätt att ta 
sig till, men också vara så pass stor att 
man kunde ha olika typer av verksam-
heter där.

Jakten på lokal kom att ta över ett år, 
men nu när föreningen äntligen är på 
plats har de satsat stort på att dra igång 
allt man tidigare fått göra i liten skala 
i lånade lokaler. Programmet Back to 
BASIC exempelvis  försvårades under 
tiden de letade efter en lokalen 
eftersom medlemmarna inte kunde 
besöka KRIS-08 mer än på speciella 
tider i andra lokaler. NBV i Hornstull 

var enormt generösa och vid flera
 tillfällen hade de medlemsträffar där. 

Nu är det redan full fart i lokalen som 
ligger på Krukmakargatan 37 på Söder. 
Öppenvårds behandlingen har startat 
(Se sidan 9) och andra aktiviteter kom-
mer att genomföras regelbundet. Redan 
nu har man i lokalen haft flera filmkväl-
lar för medlemmarna. Vi på redaktionen 
önskar KRIS-08 lycka till med lokalen 
och hoppas att ni kommer att trivas på 
söder.

- Och härmed förklarar jag KRIS-08s lokal invigd, säger Anna och klipper bandet in till lokalen.

Det blev trångt i lokalen när Christoffer Järkeborn och Anna Köning Jerlmyr höll tal innan invigningen. 

Text och foto: Joakim Berndes



19VÄGEN UT 2 / 2011 19VÄGEN UT 4 / 2011

REPORTAGE

MINGEL

Ali i mitten tillsammans med Anna Malmgren & 
Marianne Andrée Stockholms Handelskammare.

Ali och Christer här tillsammans med Katarina 
Kämpre tf Landshövdning, Stockholm län. 

Det bjöds på mat och dryck innan bandet skulle 
klippas. 

Rolf Bromme NSO lyckönskar sin gode vän.

Stig M Wahlsten Ordförande NBV Stockholm och Thomas Olli Verksam-
hetschef NBV Stockholm överlämnar inflyttningspresenter till Ali. 

- Och härmed förklarar jag KRIS-08s lokal invigd, säger Anna och klipper bandet in till lokalen.

Det blev trångt i lokalen när Christoffer Järkeborn och Anna Köning Jerlmyr höll tal innan invigningen. 
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Präglas din livsstil av gängkriminalitet?

Har du redan tagit ett beslut om en livsstilsförändring?

KRIS Livsstilshus erbjuder dig en lösning!

Vår verksamhet bygger på frivillighet och erbjuder dig 
helhetslösningar som är speciellt anpassade till dina 

behov.  Du kan hitta mera information om programmets 
innehåll på www.livsstilshuset.org

LIVSSTILSHUSET

Livsstilshusen

http://www.livsstilshuset.org

GÖTEBORG
Verksamhetsansvarig

Anders Berntsson 
073-688 30 79

goteborg@livsstilshuset.org

UPPSALA
Verksamhetsansvarig 

Mikael Lindberg 
070-168 57 07

uppsala@livsstilshuset.org

Vill ni veta mer om vår verksamhet kontakta oss:

ANNONS
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BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0762-32 25 67
ungakrisbollnas@kris.a.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08
Krukmakargatan 37 A
117 41 Stockholm
Tel: 08 - 720 21 15
kris-08@kris.a.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Tel: 019-33 51 97
orebro@kris.a.se
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D I R I S
D e  I n t a g n a s  R ö s t  I  S a m h ä l l e t

 I ett av kriminalvårdens besöksrum 
träffar vi Francisco, Roger, Per Ivar 
och Linus- dessa fyra killar som vill 
förstärka de intagnas röst och förbättra 
situationen både på insidan men också 
på utsidan, efter muck. Föreningen 
startades i september 2011 och 
föreningens hjärtefråga är de anhöriga. 
För att nå sina mål är föreningen villiga 
att samarbeta med de partier som sitter 
i Sveriges Riksdag samt alla de 
frivilligorganisationer som finns runt 
om i landet. Just i detta nu byggs en 
hemsida upp. Där är tanken att man 
skall kunna ta del av information. Bland 
annat skall Kriminalvårdslagen finnas 
där men också en mängd andra 
dokument i PDF-form som man enkelt 
skall kunna skriva ut. 
Medlemskapet i DIRIS är gratis och 
det fungerar lite som i KRIS, med 
både medlemmar och stödmedlemmar.                                                                                                                                 
-Alla är välkomna, säger Francisco och 

ler. Vi bryr oss inte om var man sitter 
eller vad man har gjort.
Det primära och viktigaste för DIRIS 
i nuläget är de anhöriga, en grupp som 
oftast blir bortglömda. 
-Vi vill bygga upp ett nätverk med 
jourtelefon med ett 020-nummer för 
de som behöver, säger Per Ivar. Vi vill 
verka för ett forum där anhöriga skall 
kunna lätta på trycket och det görs i 12 
stegs anda, fortsätter han. Vi är själva 
12-stegsprogrammare och tycker att 
det är det bästa programmet när man 
skall prata om känslor. En anhörig skall 
kunna vända sig till oss för att få svar 
på sina frågor och bli av med sin oro. Vi 
vill även ta fram en 
informationsbroschyr som vänder sig till 
de anhöriga och ger info om var de kan 
vända sig. Vår förhoppning är att 
polisen kan ha dessa broschyrer med sig 
och lämna hos de anhöriga vid 
exempelvis tillslag, men detta beror 

såklart på hur varje polischef hanterar 
detta. -Det finns ett jättestort behov, 
fyller Fransisco i. 

Idag finns ingen som tänker på den 
intagnes fru och barn eller övrig familj. 
Många av de anhöriga bär en stor skuld 
och skam och det finns ingen som tar 
hand om detta. Vi ser gärna att man går 
in och jobbar mer med 
familjerna. Om någon sitter i fängelse är 
det ofta en konsekvens av en orsak som 
är mycket större. Orsaken är väldigt 
viktig att ta hand om, avslutar han.

En annan fråga DIRIS vill verka för är 
det brottsförebyggande arbetet. I april 
2011 trädde den nya fängelselagen i 
kraft som innebär ett lönetak för 
sysselsättning på alla anstalter, dvs lika 
lön för lika arbete.  

Förändring-Ärlighet-Gemenskap-Solidaritet

 ” -Alla är välkomna, säger Francisco och ler. 
Vi bryr oss inte om var man sitter eller vad man har gjort. ”

Under hösten har en förening vid namn DIRIS bildats på en 
anstalt någonstans i Sverige. DIRIS står för de intagnas röst i 
samhället och skall verka för att förbättra för de intagna men 
även för de anhöriga som finns på utsidan. En grå oktoberdag 
besökte vi de fyra eldsjälarna som står bakom föreningen.



RUBRIK
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Från vänster: Francisco, Roger, Per Ivar (Ordförande), Linus

 Detta är något DIRIS gärna vill 
förändra,  förhoppningen hos 
föreningen är att de intagna inför en 
utsluss får en mer marknadsmässig lön 
så att det finns en chans att betala av 
skulder och därigenom minskar risken 
att den nymuckade börjar stjäla igen. 

De ser hellre att det finns ett visst antal 
anstalter där det finns högre krav på de 
intagna. Dessa anstalter skall ha högre 
lön och vara attraktiva för de som skall 
anpassas tillbaka till ett vanligt liv.              
                                                                                                                               
-Det måste finnas ett mellanting mellan 
att sitta och sortera spik i flera år och en 
dag mucka och klara av ett normalt liv, 
säger Per Ivar. Det kan också vara skönt 
att kunna hjälpa till ekonomiskt hemma 
hos sin familj i den mån man kan. 
Kravet är förstås att den intagna är 
beredd att jobba hårt, ta ansvar och är 

kapabel att samarbeta. 
Kriminalvården borde kunna fixa ett 
samarbete med något storföretag som 
exempelvis Ericsson. Tänk att få jobba 
med något inne på anstalten som ger 
kunskap inom något man faktiskt kan 
få användning utanför stängslet! I ett 

samarbete med ett sådant företag kan 
man sätta ungdomarna på anpassade 
arbetsuppgifter som sedan kan ge dem 
ett arbete i praktiken på företaget. 
Ett brottsförebyggande arbete inom 
Kriminalvården helt enkelt, 
avslutar han. Just nu planerar DIRIS 

inför ett seminarium där just detta tas 
upp men även deras planer kring de 
anhöriga.  Seminariet planeras att gå av 
stapeln under det första kvartalet under 
2012 i Stockholm. Då kommer 
toppolitiker, BRÅ, KRIS, Kronofogden, 
Kriminalvården med flera att bjudas in 
och få information om hur de bakom 
DIRIS tänker kring detta och hur deras 
lösning på dagens problem ser ut.
–Vi vill ha en dialog med 
Kriminalvården, säger Roger och Linus 
nickar instämmande. Vi vill inte bara 
kritisera, det är viktigt att påpeka det. 
Vår önskan är att komma överens och 
nå en förbättring och inte bara kräva en 
massa saker. Vi vill sätta samarbete före 
prestige, avslutar han.
Under uppstarten har föreningen fått 
stor hjälp av KRIS och DIRIS ser en 
framtid av nära samarbete mellan dessa 
två.   

”–Just nu fokuserar 
vi på anhörigbiten, 
vår hjärtefråga” 



–Mer stöd än det vi fått av KRIS 
kan vi inte få, säger Per Ivar.                                                                              
-Vi känner en stor tacksamhet för all 
hjälp vi fått och för all hjälp vi
kommer att få framöver. För mig är det 
naturligt, jag har varit medlem i KRIS 
sedan -98, säger Fransisco och ler stort

Får vi till en utsluss som 
fungerar bättre och där den som muckar 
är bättre förberedd, både vad gäller jobb 
men också socialt blir det enklare för 
både DIRIS och KRIS. Men KRIS är 
KRIS och DIRIS är DIRIS, det ska 
man komma ihåg, avslutar Fransisco.                                                                                                                  
–Just nu fokuserar vi på anhörigbiten, 
vår hjärtefråga, inflikar Roger och de 
andra tre nickar instämmande. 

Hoppas denna glöd och energi dessa 
fyra personer bär på når utanför denna 
anstalts väggar och kan hjälpa till att 
göra gott, tänker jag när jag sitter i bilen 
på väg hem. 

PROJEKTKOLLEN
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KRIS är i Jamica för att se vilka 
möjligheter som finns för att starta en 
förening. Jason Dave som är medlem i  
KRIS Uppsala har åkt ner och 
rapporterar regelbundet om hur arbetet 
går och vilka möjligheter det finns för 
att komma igång. 

Senaste rapporten som kom från Jason 
innehöll bland annat information från 
ett möte den 28 November som han 
hade med ”Stand up for Jamaica” 

föreningen och dom kommer att 
påbörja ett samarbete så snart det finns 
en KRIS förening.  Men först och 
främst ska Jason se om det finns en 
lokal och möjligheten att ansöka om 
bidrag för att kunna göra detta möjligt. 

Just nu har han fått tillåtelse att 
använda ett kontor i ”The Jamaica 
Human Rights Counsel” för att kunna 
komma igång med arbetet. 

Vi följer Jason med stort intresse för att 
se om KRIS kan nå ut till fler personer i 
nöd utanför Sveriges gränser. 

Till höger ser ni ett utkast från en av 
Jasons rapporter. 

Hello,
 
Hope you and everyone at KRIS are doing well.
 
Update
These are the new updates for KRIS Jamaica:
 From our last meeting Monday 28, November with an organisation call ’’Stand up for Jamaica’’ we have formed a partnership. http://www.standupforja-maica.org/Chi%20Siamo.htm Stand up for Jamaica works with prisons at the tower street Correctional Centre. (which is Jamaica main prison).

They provide 
computer and 
remedial classes
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Text: Joakim Berndes

DIRIS
De intagnas röst i samhället

Medlemskap i DIRIS är gratis, allt som 
behövs är namn och postadress.

DIRIS finns på riksnivå med säte i 
Stockholm, men även två 
lokalavdelningar finns i Uppsala samt i 
Göteborg. 

Epost: diris@live.se
Hemsida: www.diris.se
DIRIS finns även på Facebook.

Adress:
Riks-DIRIS
c/o RIKS KRIS Kansli
Box 3256
103 65 Stockholm

FAKTA

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

” -Det måste finnas 
ett mellanting mellan 
att sitta och sortera 
spik i flera år och en 
dag mucka och klara 
av ett normalt liv. ”
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Kriminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att informera 
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 samtliga 
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 
verkställighet. 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 kommer 
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
° Solidaritet

Adresser och telefonnummer till de
olika lokalföreningarna finns på sidan 
21 i tidningen.

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 TELE 2 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.

KRIS Örebro administrerar 
abonnemangen av TELE 2 och KRIS 
Halmstad för abonnemang via Telenor. 
De båda föreningarna handlägger inte 
enskilda abonnemang, det är i första 
hand din lokalförening du kontaktar om 
du är intresserad. 

Avtalen omfattar även förmånligare 
priser på Mobilt Bredband.

KRIS MOBILKRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

Redaktionen ber om ursäkt! 
Det blev fel i vår distributionslista i sista 
numret så många tidningar kom aldrig 
fram till er läsare. Blev du drabbad så 
kontakta oss så ska vi sända dig ett nytt 
exemplar av tidningen till dig. 

Tack på förhand!
Telefon: 08 - 642 00 06 
E-post: vagenut@kris.a.se

Postgironumret. 
Flera personer har hört av sig oss på 
redaktionen och frågat efter  
postgironumret som var med i nummer 
2/2011. Mittuppslaget med Christers 
60års firande bröt tyvärr siffrorna så här 
kommer det igen för er som vill ge ett 
bidrag. 
Tack för ert stöd! 

Postgiro: 464 221 -1

RÄTTELSER
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Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället.

Vill du också stödja vår verksamhet? 
Kontakta annonsavdelningen på: 

0587-17 00 50

Advokat Charlie Tvärenvigg AB

BROTTMÅL

UNGDOMSMÅL

EKOBROTT

ASYL/UTVISNING 

LVU,LVM

m.f l .

Besöksadress :  F l emingsgatan  37
Postadress :  Box 8004
104 20  S tockholm
Tele fon :  08-20  60  20

www.tvarenv igg . se



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  
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Returadress:
RIKS KRIS
Box 3256
103 65 Stockholm

ANNONS


