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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 
stödmedlemskap ingår en 
prenumeration på Vägen Ut. En 
prenumeration på Vägen Ut kostar 
180 kr per år för privatpersoner. 
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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Och KRIS-konceptet ser ut att få fäste 
även i Japan genom vårt samarbete med 
Atsushi Osada och organisationen 
Second Chance. Att även KRIS Finland 
har en bra verksamhet märkte det tiotal 
KRIS-medlemmar från 08 som åkte 
dit på sommarläger. Alla goda exempel 
lokalt och internationellt visar att vi 
har stora möjligheter om vi hjälps åt 
och drar åt samma håll. Riks KRIS och 
regionerna ska vara en resurs och ett 
stöd i arbetet.  

Trevlig sommar!

LEDAREN

Christer Karlsson
Förbundsordförande KRIS

Det är med glädje och stolthet 
jag konstaterar att de allra flesta 
föreningar i KRIS och Unga KRIS 
deltar med någon eller några 
personer på politikerveckan i 
Almedalen.  Jag tror det är bra av 
flera skäl. 

Det ett till exempel ett sätt för oss att 
visa politiker, opinionsbildare och 
mediafolk att kriminella och 
missbrukare kan ändra sig och leva ett 
drogfritt och hederligt liv. Vi är ju alla 
levande bevis på det. Att människor inte 
ska stämplas som körda utan behöver få 
chanser att ändra sig.

Ett annat bra skäl till varför vi ska vara 
med på politikerveckan är att olika 
socialpolitiska, rättspolitiska och drog-
politiska förslag kommer att debatteras. 
Regeringen arbetar till exempel med 
förslag om ökad tillsyn av familjehem 
och bättre uppföljning av socialtjänsten 

av placerade barn, läkemedelsföretagen 
trycker på om ökad förskrivning och 
subutex, subuxone och metadon, polisen 
vill använda kräkmedel för att komma 
åt ”sväljare” och Påföljdsutredningen 
tittar på nya typer av påföljder för olika 
brott. Är vi inte där och deltar kommer 
ingen ta hänsyn till våra erfarenheter 
och förslag.   

Dessutom är det många aktörer som 
oroar sig för den ökade 
gängkriminaliteten och 
ungdomskriminaliteten. Få har dock 
några förslag på hur man ska bryta 
utvecklingen. I de sammanhangen är 
det viktigt att vi är med och visar våra 
mycket goda erfarenheter. Unga KRIS 
driver Tidig Insats-projektet med 
kvalitativt kontaktmannaskap på sex 
orter – vilket visat väldigt goda resultat 
hittills. 

Vi i KRIS har etablerat våra två 
Livsstilshus för de som har erfarenhet 
av gängkriminalitet. Vi bidrar alltså med 
lösningar på områden där 
myndigheterna inte har så mycket att 
komma med.

Förutom politikervecka i Almedalen är 
sommaren också återfallens tid. Det är 
därför viktigt att våra föreningar 
håller öppet och överallt står upp för vår 
drogfrihet och hederlighet. För den som 
funderar på återfall kan vår kamratskap 
och solidaritet vara det som gör skillnad.

Avslutningsvis konstaterar jag att vårt 
koncept sprider sig. Unga KRIS har 
startat i Karlstad under våren. 

Vi vet vad vi talar om!
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Atsushi Osada
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FAMILJEN I MISSBRUKET

På juldagen packade nioåriga Sofie Kronqvist sina väskor. Hon valde att 
lämna sin pappa som knarkade. Nu flera år senare står de tillsammans på 
Folkets Hus scen och berättar om de jobbiga åren. 
Här är deras känslosamma berättelse om livet när det var som jobbigast.

På Folkets Park i Kalmar anordnade 
KRIS i Kalmar tillsammans med NBV 
(Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet) i slutet av maj en 
föreläsning där Niclas Kronqvist 
berättade om sin missbruksbakgrund 
och hur han försökte vara pappa 
samtidigt. Med var också hans dotter 
Sofie som levde hos honom under tio 
tuffa år.  

födseln. De protesterade och hamnade 
på Klövergården, ett ställe där de fick 
lära sig massor av barnmorskor om 
barns utveckling etc. Men inget gjordes 
åt deras missbruk. Efter ett antal 
månader skulle de slussas ut och de fick 
tag på en egen lägenhet. De fick också 
en stödfamilj som hjälpte dem med 
Sofie emellanåt. Snabbt kom tankar 
på att prova lite tjack- de hade ju varit 
drogfria flera månader och blivit av med 
sin besatthet så det kunde nog funka…

Så de åkte ner till Malmö och köpte 
lite amfetamin och drog i sig under en 
helg. De tände av tillsammans och på 
måndagen var allt som vanligt igen. 
Men det höll bara i en vecka innan de 
var igång och pundade varje dag, med 
sin nyfödda dotter hos sig. När Sofie var 
närmare året hade de börjat åka mellan 
Malmö och Kalmar ofta för att sälja 
tjack. Alltid med Sofie med i bilen. Hon 
var även med när de knarkade, vilket de 
gjorde hela tiden. 

Efter en tid uppdagades dock detta av 
socialen och Sofie fick flytta till 
stödfamiljen ett kvarter bort. Då började 
en tid med urinprover, kontroller. De 
fick vara med Sofie om dagarna, sedan 
fick de gå hem igen. De fick komma till 
ett behandlingshem 
utanför Västervik som tog emot 
missbrukare med barn. Efter färdig 
behandling slussades de återigen ut och 
fick en lägenhet. De gjorde 
exakt samma runda som 
gången innan, efter ett par veckor ute i 
samhället knarkade de fullfjädrat 
varje dag.

 –Det var första gången jag märkte på 
Sofie att hon reagerade på att pappa 
blev konstig, säger Niclas.

Det blev täta resor mellan Västervik och 
Kalmar där de hade börjat sälja knark. 
Pernilla ville alltid åka med vilket 
resulterade i att Sofie också fick följa. 
Allt kulminerade under en 
midsommarhelg då Niclas och Pernilla 
hade barnvakt till Sofie och passade på 
att dra till Kalmar och sälja knark. När 
det var dags att hämta Sofie igen tyckte 
de inte att de hunnit sälja tillräckligt så 
de sade till farmor som passat Sofie att 
de skulle åka hem men drog återigen 
ner till Kalmar. De blev kvar i Kalmar 
flera dagar och Niclas var inne på sitt 
femte helvakna dygn. Han berättar att 
han minns att han sitter på en 
lastbrygga och skjuter i sig innan han 
skall köra hem till Västervik igen. 
Pernilla hade somnat i bilen och Sofie 
satt i sin bilbarnsstol och sov hon med. 
Strax efter han kört iväg somnade han 
och körde rakt ut i en korsning. Bilen 
blev påkörd på den sidan där Sofie satt. 
På sjukhuset blev hon genast fråntagen 
dem och skickad ner till stödfamiljen i 
Skåne igen. Samma familj har varit med 
under hela Sofies uppväxt. Till Niclas 
och Pernilla sa Socialtjänsten att de fick 

När Niclas var 18 tog han sin första 
spruta.

- Jag kom ut från fängelset och skulle 
festa med kompisar. Den kvällen tog 
jag amfetamin för första gången. Jag 
hade haft stora problem med skolan. All 
osäkerhet och känslan av tomhet fyllde 
jag den kvällen med en spruta knark, 
berättar Niclas.

Han flickvän Pernilla använde också 
droger men när de upptäckte att hon 
var gravid bestämde de sig för att sluta. 
-Det var första gången sedan jag 
började knarka som jag överhuvudtaget 
funderade på att sluta, säger Niclas.
Men de lyckades inte hålla sig drogfria 
och Socialförvaltningen beslutade att 
Sofie skulle omhändertas från Det var fullsatt inne på Folkets Park.
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göra vad de ville med sina liv, de hade 
gått över gränsen. De bönade och bad 
för att få komma till avgiftningen och 
få hjälp så de transporterades dit direkt 
från akutmottagningen.

Varken Socialtjänsten eller några andra 
hade lust att hjälpa dem längre och 
Niclas och Pernilla kände att de var ute 
i kylan och deras dotter fanns inte hos 
dem längre. De tog sig upp till Niclas 
pappa som hade ett 
familjehem och därifrån började de 
bearbeta Social-
tjänsten för att få 
tillbaka Sofie. De 
var ofta nere och 
hälsade på sin dotter 
och efter en kort tid 
började Socialtjäns-
ten att mjukna. Redan efter sex veckor 
fick Sofie flytta hem igen. 

Varken Niclas eller Pernilla hade 
påbörjat någon behandling för sina 
missbruk. Niclas kände att han hade fått 
nog, men Pernilla var inte färdig med 
knarket. Så en dag när hon skulle in och 
köpa regnställ till Sofie tog hon bilen, 
alla pengarna och stack. Kvar fanns 
Niclas och Sofie. Niclas kände att han 
hade ännu större anledning att sköta sig. 
Efter sju veckor ringde Pernilla och ville 
träffa sin dotter. Niclas krävde att hon 
skulle börja en behandling först. Hans 
krav föll inte i god jord och Pernilla 
gjorde flera anmälningar mot Niclas 
som gjorde att han fick flytta till ett 
akuthem och bli dygnetrunt övervakad. 
-Det var en jobbig tid, berättar Niclas 
men vi klarade det och fick eget boende 
efter en tid.  Dock spreds rykten om 
Niclas forna leverne i huset där de 
bodde och det yttrade sig mest för 
Sofie, vars kompisar var förbjudna att 
gå in hemma hos henne. Allt gick bra 
en ganska lång tid, det var min längsta 
sammanhängande drogfria tid under 
Sofies första tio år, fortsätter han.

Ett nytt försök till att helg-knarka 
gjordes med en ny flickvän. Det gick åt 
skogen såklart och det blev en intensiv 
knarksommar då Sofie var borta hos 
farmor under sommarlovet. Niclas var 
ofta upptagen med sitt på dagarna eller 
så låg han och sov så Sofie skötte sig 
mycket själv, framförallt på morgnarna. 
Hon gick själv till sin dagmamma som i 
sin tur såg till att hon kom till 
förskolan. Detta innebar att hon själv 
klädde på sig och det var kanske 

inte alltid de bästa kläd-
valen, utan gärna en prinsessklänning 
och vackra skor. 
Så det var just detta den första anmälan 
till socialtjänsten handlade om, att de 
på förskolan misstänkte att allt inte stod 
rätt till då Sofie ofta kom lustigt klädd. 
Socialen ringde och bokade en tid för 
besök, något som gav Niclas tid att både 
städa upp hemma och tända av för att 
ge sken av att allt var som det skulle. 

Livet fortsatte för både Sofie och 
Niclas, han försökte ha flickvänner som 
var städade och kunde ta det största 
ansvaret över Sofie men när de försvann 
blev det missbrukartjejer som stod i 
beroendeställning till honom som fick 
ställa upp för att hjälpa till med Sofie. 
Han fick fler anmälningar på sig och 
allt började bli ohållbart.

Slutligen, efter många omvägar 
hamnade han på ett be-
handlingshem i Malmö. 
Där fullgjorde han 
tolvstegs-behandling 
och valde att stanna 
kvar på en förlängd 
behandling som 

erbjöds. Hans mamma kom 
dit och deltog under en familjevecka. 
Niclas kände att han slutligen var på 
väg att lyckas bryta med knarket. Han 
fick en lägenhet i Malmö och Sofie 
flyttade ner till honom strax innan hon 
började skolan. Sofie hade det jobbigt, 
hon var väldigt utåtagerande och litade 
inte på någon.

Forsättning nästa sida.

”–Det var första gången jag märkte på Sofie 

att hon reagerade på att pappa blev konstig.”

Sofie, Niclas och farmor Gullan svarar på frågor efter seminariet.
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 – Hon var aggressiv och slogs värre än 
alla pundare jag någonsin slagits med, 
berättar Niclas. Hon fick hjälp och stöd 
och började i första klass, långsamt 
började hon att må bättre. Hennes 
pappa hade varit drogfri i ett och ett 
halvt år när han fick en depression. Han 
blev helt nere och orkade ingenting och 

Sofie fick återigen ta mer ansvar än vad 
hon borde i hemmet, då Niclas låg i 
soffan och inte tog sig upp. 
Det enda han gjorde var att gå på möte 
varje dag, mer orkade han inte. 
–Efter ett halvår orkade jag inte mer 
utan valde att ta ett återfall, berättar 
Niclas. Trots att jag visste vad det 
innebar för min dotter och vilket svek 
det var, trots allt jag lärt mig under mina 
år på behandling, fortsätter han och 
rösten bryts. Jag påbörjade min värsta 
drogperiod någonsin, och Sofie var 
mitt uppe i allt. Varje dag var det flera 
pundare uppe i lägenheten för att köpa 
knark och ofta var de kvar i flera dagar. 
Det kulminerade en jul, säger han och 
harklar sig. Jag och några andra hade 
knarkat hela julaftonen, jag har inga 
minnen från vad som hänt förutom att 
Sofie suttit ensam på golvet bland sina 
julklappar, förtvivlad för att ingen var 
delaktig utan vi låg på golvet och sopade 
upp knark som tappats ut på golvet, 
avslutar han.

På juldagsmorgonen hade Sofie packat 
allt hon kunde bära, hon hade ringt
 socialen, Niclas mamma samt 
stödfamiljen. Så flyttade hon, nio år 

gammal till sin farmor. Hon tog det 
beslutet Niclas borde ha tagit om han 
hade varit frisk nog att se till sin dotters 
bästa.
Det lilla ljus Niclas hade haft i sitt liv 
försvann och han knarkade sig in i en 
psykos. Därpå följde flera voltor med 
olika långa fängelsestraff, varje gång 

han muckade tände han på inom ett par 
timmar och han var aldrig ute i frihet 
mer än nån månad mellan straffen.
Han träffade en ny tjej och bestämde sig 
för att sluta med droger när hans andra 
dotter skulle födas, 2007. 

-Jag tröttnade på hela livet jag levde och 
försökte hitta något som kunde hålla 
mig borta från knarket, berättar han. 

Text: Mia Berndes 
Foto: Joakim Berndes

Sista straffet fick jag efter en period 
fotboja, jag hade länge hållit mig för 
mig själv och tog avstånd från dem som 
fortfarande körde tugget och när jag 
fick bojan skulle jag vara två månader på 
KRIS. Jag är kvar där fortfarande, säger 
han och skrattar.  Jag jobbar enormt 
mycket med KRIS, men det är också det 
som håller mig vid liv.
- Jag har aldrig haft avsikt att skada 
Sofie, mitt missbruk har gjort det. Jag 
kan aldrig reparera det som jag har ställt 
till med, säger Niclas.

Efter 25 år av missbruk har han idag 
varit drogfri i fem år. Idag jobbar han 
som ordförande i KRIS Kalmar. Sofie 
bor fortfarande hos sin farmor. Hon 
litar på sin pappa idag men den inre 
oron finns fortfarande kvar. Hon säger 
att hon inte skäms över sina föräldrar 
och att det hon varit med om gjort 
henne till den starka unga tjej hon är 
idag.

”- Jag har aldrig haft avsikt att skada 
Sofie, mitt missbruk har gjort det. 
Jag kan aldrig reparera det som jag har 
ställt till med.”

Alla gamla sår rivs upp igen när vi håller en sådan här föreläsning, men det är viktigt att 

informera andra om sjukdomen, säger Niclas. 
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Maria Moraes 
får IMs pris
Publicerad: 2012-04-26

Maria Moraes, 22 år, fick IM-priset till 
Britta Holmströms minne. Priset, som 
består av 50 000 kronor och en resa till 
någon av IMs verksamheter, delades ut 
vid IMs årsmöte i Varberg den 5 maj.

Maria Moraes var för ett antal år sen 
en arg, kriminell tonåring. Hon levde 
ett destruktivt liv och gjorde sig skyldig 
till både rån och stöld. I dag är hon 
tvåbarnsmor och sambo och har vigt sitt 
liv åt att hjälpa andra som är i liknande 
situation som hon var. Hennes 
ambition är att vara en förebild för 
andra genom att visa att det går att ta sig 
ur en destruktiv livssituation. Tidigare 
i år nominerades hon till IM-priset och 
juryn utsåg  henne till mottagare av 
priset med följande motivering:

Maria Moraes får IM-priset till Britta 
Holmströms minne för att hon hade 
egen kraft att ta sig vidare från en svår 
ungdomstid med bland annat 
kriminalitet och institutionsplacering 
och för att hon sedan använt den kraften 
för att hjälpa och stödja andra i samma 
situation. Maria är aktiv i Unga Kris, 
Kriminellas Revansch i samhället, och 
har också startat en lokalavdelning i 
hemstaden Linköping. Maria har ett 
gediget rättspatos, står för sina åsikter 
och värderingar och värnar sin integri-
tet.

Juryn bestod av IMs förre 
generalsekreterare Stefan Holmström 
(ordf), IMs biträdande 
generalsekreterare Kjell Jonsson, utbild-
ningssamordnare Kristina Hallén Flaa, 
pressekreterare Monica Brundin 
Danielsson, Anna Ljunggren, 
samordnare/informatör IM Göteborg 
samt styrelsens representant 
Anders Tivell.

Källa: Webfinanser / pressmeddelande

KRIS öppnar 
egen second 
hand-butik

Från kriminalitet och missbruk till 
pyssel med gamla jeans och använda 
koppar. I veckan öppnade KRIS, 
Kriminellas revansch i samhället, en 
second hand-butik i Majorna.

Mitt emot Musikens hus, i den gamla 
kemtvätten, finns nu en sprillans ny 
butik full av gamla grejer. Det är 
organisationen KRIS, Kriminellas 
revansch i samhället, som öppnat en 
second hand-butik med kläder, porslin, 
husgeråd och böcker. 

I onsdags slog dörrarna upp för de allra 
första nyfikna kunderna. 
– Vi har haft lokalen i två månader och 
alla från KRIS har varit med och 
renoverat och fixat, säger Carina 
Viitanen som är ansvarig för butiken. 
Tanken med butiken är att skapa
arbetsplatser för kvinnor som vill ut 
i arbetslivet igen och där samarbetar 
KRIS med socialtjänsten 
och kriminalvården. 
– Det är viktigt att ha något att göra för 
att komma tillbaka. Det handlar inte 
bara om att sluta med kriminalitet och 
missbruk, du ska också ha en 
sysselsättning, säger Carina Johansson, 
som är ansvarig för 
arbetsträningsplatserna och även 
projektledare för ett kommande 
motivationsboende för kvinnor
i Göteborg. 

Även i butiken på Karl Johansgatan är 
det kvinnorna som står i fokus.
– Det finns redan så mycket för killar, 
säger Carina Johansson. 
Att det blev just en second hand-butik 
är Carina Viitanens förtjänst. 
– Det har varit min dröm länge och 
tack vare KRIS fick jag chansen att 
förverkliga den, säger Carina Viitanen. 
Först drog de igång verksamheten i 

KRIS lokaler på Järntorget, men då det 
inte gick vidare bra började de leta efter 
en lokal.
– Vi är jättenöjda med lokalen och vi 
har ett kanonläge här, säger Carina 
Viitanen. 

I den lilla lokalen finns ett långbord 
med kläder, som jeans och tröjor och på 
klädställningar hänger koftor och 
klänningar. Längs den ena väggen står 
hyllor med kannor, koppar och tallrikar 
och längst in i lokalen står två bord 
där man kan slå sig ner och ta en kopp 
kaffe.
– Vi har väldigt låga priser och håller 
oss under alla andra second hand-buti-
ker som jag besökt. Alla ska ha råd att 
handla här, säger Carina Viitanen.  

För varje hundralapp de får in i butiken 
så går tio kronor till hemlösa. 
Klädesplagg som inte är så lätta att 
sälja, som underkläder, köper KRIS in 
själva och lämnar till organisationer som 
arbetar med hemlösa. 

Till en början kommer mycket av det 
som finns i butiken från KRIS 
medlemmarna själva men de har också 
fått en del från grannarna på gatan som 
skänkt saker.

– De har varit otroligt stöttande och 
hjälpt till med att sprida ryktet. Nu 
har vi nästan blivit bombarderade med 
saker och har ett rejält lager att plocka 
upp ifrån allteftersom vi säljer ut, säger 
Carina Viitanen. 

Men ännu har de plats för mer. 
– Ju mer vi säljer desto mer pengar kan 
vi skänka till de hemlösa, säger Carina 
Viitanen.

Källa: Caroline Johansson Sjöwall
caroline.johansson.sjowall@gbg.direkt-
press.se
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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: 073-688 19 34
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
goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 69 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 33
karlstad@kris.a.se

LAHOLM
Humlegården 3
312 80 Laholm
Tel: 076-315 64 50 
halmstad@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

UNGA KRIS FÖRENINGAR

KRIS FÖRENINGAR

08
Krukmakargatan 37A
118 51 Stockholm
Tel: 0768-95 44 08

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0738-19 91 96

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg 
Tel: 0762-63 55 45 

GÄVLE
Kålhagsgatan 4a
802 53 Gävle
Tel:  026-65 25 62

GÖTEBORG
Heurlins plats 9

413 01 Göteborg
Tel: 031-14 51 58

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Tel: 035-15 68 30

HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Tel: 042-13 22 95

KALMAR
Timmermansgatan 54
392 36 Kalmar
Tel: 0480-207 91 

KARLSTAD
Hemvägen 18 A
653 47 Karlstad
Tel: 070-697 96 63 

LINKÖPING
Sturegatan 3
582 21 Linköping
Tel: 072-309 66 32

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 011-13 72 43 

UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 33 53

ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Tel: 019-33 51 97
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AKTIV24G - KRIS UMEÅ
Gåva till utsatta kvinnor

KRIS-Umeå har mottagit 2011 års 
julgåva från Odd Fellows Rebecka-
loge Betula Alba. 

Gåvan, som insamlats bland logens syst-
rar och med tillskott från Odd Fellows 
humanitära fond, uppgick till 10 000 kro-
nor och är öronmärkta för KRIS arbete 
med utsatta kvinnor.

Vid en enkel ceremoni i KRIS-Umeås 
lokaler överlämnade Inger Sundberg och 
Ann-Sofie Lindblom gåvan, som tack-
samt togs emot av lokalföreningens ord-
förande Kristina ”Kicki” Edström. 

Foto: Anders Isaksson

Text: Alexander Holmberg

ANNONS

AKTIV24G

Aktiv24 är ett projekt som vänder 
sig till personer som på grund av 
missbruk och/eller kriminalitet, 
står utanför arbetsmarknaden. 

Projektet, som delfinansieras av Euro-
peiska socialfonden ESF, är ett samar-
bete mellan Umeå kommun, Vindelns 
folkhögskola och olika ideella fören-
ingar. Syftet med Aktiv24 är att erbjuda 
ett sammanhang, där både arbete, fritid 
och kunskapsutveckling ingår.

Arbetet, som sker inom någon av de 
medverkande föreningarna, är anpas-
sat efter varje individs förmåga. En 
handledare på föreningen stöttar också 
personen i arbetsuppgifterna, genom 
t.ex. motiverande samtal. På fritiden er-
bjuds möjligheter att delta i föreningens 
olika aktiviteter, som man själv är med 
och bestämmer. Deltagaren ges också 
möjlighet att, via Vindelns folkhögskola, 
få individuellt anpassade studier.

Ett av målen i projektet är att det ska 
mynna ut i sociala företag, vilket har lett 
till att KRIS-Umeå har beviljats medel 
för att starta ett boende, främst för de 
som friges från anstalt.

Då jag intervjuar en tidigare deltagare i 
projektet säger han så här: 

– ”För mig personligen så har Aktiv24 
inneburit att jag som deltagare har pro-
vat på en massa spännande aktiviteter, 
vilket har lett till många nya intressen. 
Då jag efterhand kunde erbjudas en 
offentligt skyddad anställning (OSA) 
fick jag möjligheter att reda upp min 
ekonomiska situation, som efter år 
av missbruk och kriminalitet inte såg 
allt för ljus ut. Jag har under min tid i 
projektet också fått viss hjälp med att ta 
körkort. Sammanfattningsvis så hade 
jag inte varit där jag är idag om inte 
KRIS-Umeå och Aktiv24 hade funnits”.

Text: Fredrik Sehlin

Socialfonden 

Europeiska socialfonden är EU:s 
viktigaste verktyg för att skapa fler 
och bättre jobb i Europa. I Sve-
rige stöder Socialfonden projekt 
som främjar kompetensutveckling 
och motverkar utanförskap. Under 
perioden 2007–2013 satsas över 
12 miljarder kronor på att hjälpa 
kvinnor och män att stärka sin 
kompetens och förbättra sina 
utsikter till arbete.

FAKTARUTA
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ALMEDALEN 2012

För andra året kampanjar KRIS och 
Unga KRIS i Almedalen. Seminarier, 
mingel, föreläsningar, nätverksarbete 
och flygbladsutdelning är en del av 
arbetet på plats. 

-Om alla goda krafter drar åt samma 
håll kan vi förändra mycket för barn, 
ungdomar och vuxna med erfarenhet 
av missbruk och kriminalitet, säger 
Christer Karlsson, förbundsordförande 
för KRIS. 

-Jag ser fram emot att gå på seminarier 
och mingla med andra från till exempel 
Fryshuset, NBV, BRIS, LSU och UNF, 
säger Anne-Sofie Persson, 
förbundssekreterare för Unga KRIS.

I år är uppslutningen från olika för-
eningar god såväl Umeå i norr som 
Helsingborg i söder deltar. Totalt deltar 
ca 90 KRIS:are och Unga KRIS:are i 
veckan och de allra flesta bor på Tors 
gård som hyrts av Hassela Solidaritet.

Tidig Insats måndag kl.10.00
Veckan inleds med Unga KRIS 

seminarium om Arvsfondsprojektet 
Tidig Insats där metoden och resultaten 
av myndighetssamverkan och kvalitativt 
kontaktmannaskap kommer redovisas. 
Tidig Insats genomförs nu av Unga 
KRIS-föreningarna i Gävle, Örebro, 
Norrköping, Kalmar, Halmstad och 
Helsingborg.

Tatueringsmingel tisdag kl.19.30
Almedalsveckans kaxigaste mingel 
genomförs av KRIS och Unga KRIS. 
Temat är tatueringar. Här kommer 
deltagarna få se såväl studiotatueringar 
som kåktatueringar gjorda med om-
byggda rakapparater eller handgjorda 
med stålstift. På minglet uppträder 
också en av Sveriges etablerade 
gangstarappare Sebbe från gruppen 
Kartellen och deltagarna bjuds på läsk 
och tilltugg.

Subutex – livslång avgiftning onsdag 
kl.13.45-14.30
Mitt i veckan är det dags för KRIS att 
släppa rapporten Den livslånga 
avgiftningen som är en redovisning av 
KRIS 08:s forskningsintervjuer med 

Subutexmissbrukare. Rapporten följer 
upp rapporten Statligt knark är också 
knark som KRIS släppte i Almedalen 
förra året. Rapporten kommer går att 
ladda ner från http://www.kris.a.se 
efter seminariet.

Spelmissbruk & spelpolitik torsdag 
kl.16.00-18.00 
På torsdagen genomför Unga KRIS ett 
särskilt seminarium om spelmissbruk 
och spelberoende. Seminariet är en del 
av projektet Med livet som insats 
regionala utbildningar. Såväl 
föreläsningar som politisk debatt 
genomförs. 

Projektet kan följas på bloggen 
http://medlivetsominsats.se, 
på Facebook och Twitter.

Alla arrangemang genomförs i 
samarbete med Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet i lokalen som 
kallas Soberian White Corner som har 
ingång från Donners Plats, Kilgränd.

Förra året vann de pris för Hetast i Almedalen och Årets Almedarling.
I år åker KRIS och Unga KRIS tillbaka igen. 
Lika många, men med ett annat budskap. 



11VÄGEN UT 2 / 2012

ANNONS

I slutet på mars bildades föreningen 
Unga KRIS i Karlstad. Timmy 
Sundström valdes till ordföranden och 
Ömer Saraac till kassör. Föreningen 
har rivstartat! Nu efter tre månader 
har föreningen fått hyra en lägenhet av 
Karlstads Bostads AB, som gärna ville 
stötta Unga KRIS, i vilken föreningen 
har kontor och samtalsverksamhet med 
ungdomar. Medlemmarna har fått färg 
och möbler sponsrat så nu är hela 
lägenheten iordninggjord. 

Dessutom har styrelsen arbetat för att få 
igång samarbetet med länets och 
kommunens myndigheter. 
Brottsförebyggande Centrum i 
Värmland välkomnar Unga KRIS till 
länet och har redan inlett ett samarbete 
om föreläsningsverksamhet. 
I dagsläget har föreningen fått ihop 
nästan 50 medlemmar. 

UNGA KRIS PÅ GÅNG

Foto: Ömer Saraac

Unga KRIS Förbundsstyrelse  
Peter Holmqvist, förbundsordförande  0736-88 30 86 
Markus Weise, vice förbundsordförande  0760-28 64 12
Anne-Sofie Persson, förbundssekreterare  0760-28 64 06
Daniel Dahlberg, förbundskassör   0760-28 64 03
Mathias Källström, ledamot region väst  0760-28 64 09
Lasse Moberg, ledamot region väst   0763-18 18 40
Maria Moraes, ledamot region syd   0709-43 66 32
Kim Johansson, ledamot region syd   0723-02 56 91
Jimmy Hägg, ledamot region öst   0760-28 63 96
Jim Wremerth, ledamot region öst   0760-28 63 99
Jimmy Lenefjäll, ledamot region norr  0768-95 44 08
Kristoffer Johansson, ledamot, adjungerad  0760-28 64 08

Unga KRIS har rivstartat i Karlstad
Höstens Unga KRIS-utbildningar
I höst genomför vi nya utbildningar för 
Unga KRIS:are. Den 22 september 
genomförs Kontaktpersonutbildning 
steg 1 och steg 2 parallellt i 
Helsingborg. Deltagare från föreningar 
som kör Tidig Insats har förtur om det 
blir många anmälda. Kursen 
genomförs under lördagen men 
långväga kan behöva åka på fredagen. 
Unga KRIS Helsingborg lovar också 
att vi kommer göra något kul på lördag 
kväll. Anmälningar görs till 
anne-sofie.persson@ungakris.se. 

Utbildning i MI (Motiverande 
Interviewing) kommer sannolikt 
genomförs under oktober med datumet 
är inte 100 procent spikat än.  

Drogfokus 24-25 oktober i Norrköping        
I höst är det återigen dags för 
konferensen och mässan Drogfokus 
som denna gång genomförs i 
Norrköping. Våra projekt Akta Huvudet 
och Tidig Insats kommer finnas med 
och presentera Unga KRIS och våra 
metoder.

UNGA
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BESÖKSREPORTAGET

I björkarnas stad f inns såklart en KRIS förening. Här jobbar 
en handfull personer med att hjälpa andra till ett hederligt och 
drogfritt liv. Vi besöker KRIS Umeå.

I den mysiga källarlokalen möter vi 
förutom två nakenhundar Fredrik, 
Alex, Joakim och Lars. De är några av 
de som tillbringar sina dagar här. 
Det finns ett rejält biljardbord på en 
central plats i lokalen men också ett 

med på, men nu jobbar han mest med 
fastighetsskötsel om dagarna.  KRIS i 
Umeå har ett nära samarbete med 
fastighetsbolaget Lerstenen och 
grabbarna fixar de mesta av 
skötseln på gården.

KRIS Umeå har just fått ok på att få 
pengar till ett boende-projekt. Det är ett 
strukturerat boende, berättar Alex. Det 
kommer enbart vara ett boende, ingen 
vårdverk-samhet. Som det ser ut 
kommer det att bli en större lägenhet, 
eventuellt en femrums-lägenhet som 
rymmer tre hyresgäster. Lägenheterna 
får de via 
fastighetsbolaget de samarbetar 
med, Lerstenen.

På kontoret arbetar Fredrik med it, 
Kicki är ordförande och sköter det 
mesta av ruljangsen och springer 
mellan möten och anstaltsbesök, Lars är 
praktikant med aktiv24 och Joakim har 
en OSA anställning. Alex fungerar som 

handledare för deltagarna 
i aktiv 24. Från och med i 
höst ska Alex börja plugga 
till apotekare, men kom-
mer till viss del att jobba 
vidare med 
boende-projektet som han 
varit med om att starta upp. Föreningen 
täcker upp ett stort område över 
Norrland men de flesta anstaltsbesöken 
och hämtningarna  görs i Umeå.

Det finns ett tiotal medlemmar som 
kommer och går i lokalen, oftast på 
kvällstid. Det blir alltid fler som dyker 
upp på sommaren, berättar Kicki. De 
försöker att hitta på så mycket aktivite-
ter som de hinner med, ibland bowlar 
de och ibland åker de till en sjö och 
fiskar och grillar under en eftermid-
dag. Det finns planer på att ha ett lan 
i lokalen. Fredrik har hållit på mycket 
med det tidigare så nu funderar han på 

Joakim Johannesson på KRIS Umeå

Mia (i mitten) intervjuar Fredrik (t.v) och Lars (t.h)

mysigt filmrum. 
-Vi har filmkvällar nästan fem dagar i 
veckan, berättar Lars. Det är Jhonny, en 
kille som jobbar ideellt som håller i de 
flesta kvällsaktiviteterna på föreingen. I 
lokalen finns även ett riktigt stort kök 
som är populärt bland medlemmarna 
som kommer dit. Det händer ganska 
ofta att man lagar mat tillsammans för 
att avsluta kvällen med en film.  
Lars praktiserar just nu på kontoret. 
Han kom hit via Aktiv 24 (läs mer om 
det projektet Aktiv 24 på sid 9 Red. 
anm.)Han trivs på KRIS och hoppas att 
han får en OSA anställning 
såsmåningom. Ibland åker de ut och 
pratar på skolorna för att informera om 
sitt jobb i KRIS, vilket Lars har varit 
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BESÖKSREPORTAGET

Namnet Umekluringen fick Ronny från gamla brott 
och sånt han gjorde förr i tiden, men idag är han 
Umekluringen för alla KRIS:are, killen som har hand 
om medlemsregistret, alla e-postadresser och sponsorer. 

Men vem är han egentligen?
Uppe i norr sitter Ronny Nordstrand, 
killen som ser till att mycket flyter på 
med databaserade grejer inom KRIS. 
Han finns tillgänglig nästan jämt och 
har som motto att alltid vara schysst. 
I Umeå sitter han bland en mängd 
datorer, scannrar och hårddiskar. Det är 
bland tekniken han trivs bäst, men han 
hade en brokig start.

 -När jag var 12-13 år sattes jag i 
ungdomsvårdsskola och där blev jag 
kvar i över sju år. Efter det var det en 
period med missbruk och jag hade ett 
par volter in på fängelser. Den längsta 
perioden på sex månader. Jag kom i 
kontakt med den evinnerliga Kicki, 
säger Ronny och skrattar. 
(Kicki är ordf. i KRIS Umeå, red. anm.) 

År 2004 började han sitt arbete med 
KRIS. Det han började med då var att 
laga datorer på KRIS lokalförening. 
–Det trasiga som ligger i botten och 
skramlar  i gamla kommunala datorer 
som någon fått, du förstår hur roligt 
det är säger Ronny och ler. Efter en 
period blev han ombedd att ta hand 
om registret över KRIS medlemmar för 
att strukturera upp det. Men nu, sju år 
senare inser han att han aldrig kommer 
ifrån medlemsregistret. Han är även den 
som ser till att alla inplastade små 
medlemskort skickas ut 
till medlemmarna.
Om någon ber honom om hjälp med 
något dataproblem han inte kan så 

kollar Ronny upp det och läser på 
kring det tills han har lärt sig. Han får 
ofta installera olika program för att testa 
och prova sig fram.

-Så egentligen hjälper jag mig själv lika 
mycket, berättar han. Jag lär mig själv 
och utvecklas massor. Kunskap är bra 
betalt, säger han med eftertryck.

Ronny har mycket kontakt med många 
KRIS:are runtom i landet. Något han 
tycker om. De allra flesta har ett väldigt 
vänligt sätt, på snudd på försynt när de 
kommer till Ronny med sina frågor. 

-Folk gör så gott de kan, många har inte 
varit vana att fråga på det sättet tidigare 
och det tycker jag är en stor utveckling 
rent socialt, avslutar Ronny.

Text: Mia Berndes

att ordna en sådan kväll för ett tjugotal 
ungdomar.

Det närmsta som händer för föreningen 
nu är en resa till Almedalen. 
Alla på kontoret skall bila ner till 
Gotland där de möter upp andra KRIS 
föreningar från hela landet. En hel 
vecka stannar de och de hoppas att 
knyta nya kompisband men också att få 
gå på spännande föreläsningar och 
fortsätta att sprida den härliga 
KRIS-andan som gjorde att KRIS vann 
pris under förra årets Almedalsvecka!

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Joakim Johannesson på KRIS Umeå

Umekluringen – den kluriga killen i norr
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WORLD FORUM AGAINST DRUGS

En överenskommelse mellan Sverige, Ryssland, USA, Italien, 
Storbritannien och Ryssland undertecknades på World Forum Against 
Drugs, som för tredje gången hölls i Stockholm den 21-23 maj. 
Överenskommelsen gäller synen på narkotikapolitik och 
samarbete mellan länderna.

HMD Silvia samtalar med Christer efter 
invigningen av WFAD. 

Här håller Christer sitt föredrag inför de 
internationella åhörarna. 

Maria Larsson signerar överenskommelsen 
tillsammans med de övriga länderna.

Den internationella konferensen som 
hölls i Munchenbryggeriets 
lokaler  invigdes av  Sven-Olof
Carlsson, ordförande i WFAD. Han 
berättade att idag är mer än 70 ideella 
organisationer medlemmar i WFAD. 
Han pratade också om att droger hotar 
traditionella värden, samhällen och 
familjer. Bakgrunden till konferensen 
är det ökande behovet av samarbete 
mellan världens länder för att möta de 
narkotikautmaningar som finns. Bland 
dessa utmaningar är en ökad handel via 
internet, krav från olika länder att ändra 
narkotikakontrollkonventionerna samt 
förslag om legalisering och  
liberalisering av olika 
narkotiska preparat.

HMD Silvia höll ett 
öppningsanförande där hon betonade 
vikten av att skydda barn mot droger, 
hon pratade även om att narkotikafrå-
gan är ett internationellt problem som 
kräver internationella lösningar.

− Utbildning och prevention är 
avgörande för att hindra unga att 
hamna i drogmissbruk. Vi måste 
erbjuda alternativ som är hälsosamma. 

Prevention är bättre än 
vård. Dessutom är det 
billigare, 
sa drottningen.

Barn- och äldreminister 
Maria Larsson talade 
också och hon pratade 
om att narkotikapolitiken 
måste vara balanserad, 
human och restriktiv. 

− Vi måste se till faktorerna bakom 
uppkomsten av drogbruk och göra 
något åt dem, sa Maria Larsson. Hon 
pratade också om att Sverige är en 
måltavla för legaliseringsrörelsen 
eftersom Sverige hör till de länder som 
är mest restriktiva. 

-Jag är stolt över att vara deras 
måltavla, säger Maria Larsson.
Öppningsceremonin avslutades av 
Anna König Järlmyr, socialborgarråd 
i Stockholm, som önskade deltagarna 
välkomna till Stockholm. Hon talade 
om att föräldrar är viktigast i 
preventionsarbetet samt om vikten av 
civilsamhällets engagemang.

De fem länderna är överens om en 
intensifierad kamp mot narkotika och 
under konferensen undertecknades ett 
dokument på överenskommelsen.
Dokumentet som döpts till 
”Överenskommelse för en human och 
balanserad narkotikapolitik” går ut på 
att man ska samarbeta mellan länderna 
för att minska droganvändningen och 
minska skadeverkningarna av 
drogbruk. Dokumentet undertecknades 
vid en presskonferens av representanter 

för de fem ländernas regeringar. 
Förhoppningen är att fler länder ska 
underteckna senare.
Under konferensen fanns massor av 
intressanta föreläsningar och workshops 
att besöka för deltagarna. Allas vår 
Christer Karlsson, Förbundsordförande 
i KRIS berättade om när de startade 
KRIS och resan han gjort som 
missbrukare och kriminell innan han 
valde att arbeta för den andra sidan. 
Hans föreläsning rev ner stora applåder 
då han drog sin tunga life-story på ett 
rakt och personligt sätt.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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Vår fotograf och originalare 
går på ledighet och kommer 
att ha allt annat i händerna 
än kameror och datorer. 
Vi hälsar Fredrik välkommen 
till Vägen UT. 

Ny medarbetare här på Vägen UT redaktionen!
Fredrik Sehlin, en 37-årig musikälskare 
kommer att jobba med produktionen 
av tidningen Vägen Ut. Utöver detta 
kommer han att ha hand om IT och 
IT-support när Jocke på 
KRIS Riksförbund är ledig.

Fredrik är uppvuxen i Umeå 
men han har bott både i 
Stockholm och 
Göteborg under åren. Nu är 
han tillbaka i Umeå där han 
de senaste åren 
jobbat som grafiker och med 
webdesign och IT-support. 
Hans absolut största intresse 
är musik och han spelar för 
närvarande i tre(!) band. I ett 
band spelar han trummor, i 
ett annat bas och i det tredje 
står han för gitarrspelandet. 

Kul, tycker Fredrik som på detta vis 
behåller en stor bredd som musiker. 
Utöver detta står han ofta bakom 
mixerbåset som ljudtekniker när andra 
lirar. En period i livet blev det bara hårt 
jobb så musiken hanns inte med alls, så 
det slutade med att han anmälde sig till 
en studiecirkel i musik och på så sätt 
träffade han  nya bandmedlemmar och 
knöt upp kontakten med musiken igen. 

Han trivs på KRIS i Umeå, där han 
sitter om dagarna och gillar både 
arbetsplatsen, jobbarkompisarna och 
såklart det han får jobba med om 
dagarna. Det bådar gott tycker vi andra 
på redaktionen.

UTVÄGEN
SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

NY MEDARBETARE

Joakim Berndes med många bollar i luften.
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MAD 2012 I GÖTEBORG

Meddelande till betalningsmottagaren

Normalmedlem 100:- Stödmedlem 200:- Ungdom 50:-

Prenumeration Vägen ut 1 år 180:- Redan medlem Gåva

INBETALNING/GIRERING A
Till PlusGirokonto

199 95 41 - 4

Betalningsmottagare (endast namn)

KRIS RIKSFÖRBUND
Avsändare (namn och postadress)

Kod 1

Födelseår. ev. medl. Nr Tfn:

Önskad förening: :

E-postadress:

medlemsregistret@kris.a.se - www.kris.a.se
Meddelande kan inte lämnas på baksidan

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Svenska kronor öre

MAD turnéerna går från stad till stad i vårt avlånga land. 
Denna gång var det dags att känna göteborgarna på pulsen. 
Heter alla Glenn som bor i Göteborg? 
MAD (Music Against Drugs) kördes 
för första gången i september 2008 i 
kungsan i Stockholm. Då äntrade 
Dogge, Sanna Nielsen och många andra 
den stora scenen i sensommar värmen. 
Sedan dess har MAD växt och 2 år 
i rad har Trollhättan haft nöjet att få 
presentera de stora MAD flammorna i 
tidningar och flyers. 
Nu var det Göteborgs tur! 

På scen i år fanns två stora inspiratörer 
och förebilder för göteborgarna som var 
konferencierer och arrangörer. Vi pratar 
förstås om Martin Johansson och Lasse 
Moberg från KRIS och Unga KRIS. 
Mitt i stressen att starta KRIS första 
second hand butik jobbade de flitigt 
med att fixa lokal, artister och 

medhjälpare som gör hela MAD 
konceptet möjligt. Det är alltid 
otroligt många KRIS:are som ställer 
upp frivilligt som funktionärer, vakter 
och så vidare och det gör det möjligt att 
leta reda på rätt artister som också tar 
ställning mot droger.  

I Göteborg hette inte alla Glenn, utan 
på scenen stod Beyond Pink och 
Kartellen med flera. Nytt för i år var 
avslutningen med disco och där var 
KRIS egna DJ:s på plats för att avsluta 
kvällen med musik mot droger. 
Wallenstam sponsrade detta event med 
mat, dricka och godis. 

Text: Joakim Berndes
Foto: Nathalie Moberg

Beyond Pink var först på scen. Kartellen framför Vilsna själar.

ANNONS

Lasse Moberg och Martin Johansson. Två eldsjälar inom KRIS organisationen. 
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DEVISERNA DEL 2 AV 4

Drogfrihet för mig är 
att vara fri från droger.  
Att orka mera och göra 
”normala” saker i livet, 
hjärnan fungerar bättre 
utan. Leva ett bättre liv 
och kunna ta hand om 

DROGFRIHET

På KRIS hemsida finns det att läsa 
”Innebär att du strävar efter att leva 
ett drogfritt liv och att du inte 
kommer till lokalen eller aktiviteterna 
påverkad av sinnesförändrande 
preparat eller alkohol.” 

Hur många gånger har det inte hänt att 
dåliga beslut fattats, brott begåtts under 
påverkan, som man dagen efter ångrar.  
Vi tycker det är viktigt att tänka efter en 
extra gång och att hålla sig helt 
drogfri. Detta ökar dina chanser att 

hålla dig ifrån gamla bekanta (som du 
ändå inte vill umgås med), kunna bli fri 
från droger, alkohol och få ett stabilare 
liv och umgänge.

Frågan om ”statligt knark” är inget vi 
släpper, utan fortsätter även i år att 
framföra vårt budskap. Vi måste sluta 
att ersätta droger med droger, många 
dör årligen av Metadon. 
Svarta marknaden för Subutex är 
alarmerande stor vilket myndigheterna 
verkar ignorera.

Absolut drogfrihet gäller inom KRIS. 
Det kräver vi eftersom det är en 
förutsättning för att kunna hjälpa oss 
själva och andra ur ett drogberoende. 
Det gör det också trovärdigare att KRIS 
som organisation kan uppfylla sina 
syften. 

Bli medlem redan idag!

Använd inbetalningskortet nedan.

Vad betyder drogfrihet för dig? Vi frågade tre stycken personer och här är vad de svarade.

Jhonny Gallardo Joakim Johannesson Tobias Johansson

Drogfrihet för mig är att 
leva ett hederligt liv, att 
ta vara på livet och göra 
det bästa utav det, för 
man lever bara en gång 
och då gäller det att ta 

Att avstå från droger 
tycker jag är en lättnad. 
Det ger en skön känsla 
av kontroll och att man 
tar ansvar för sina hand-
lingar och vem man är. 
Som nybliven farsa 

KRIS har fyra deviser, Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet 
som tydliggör hur man som KRIS-medlem förväntas vara. I detta nummer 
kikar vi lite närmre på vad drogfrihet egentligen innebär.

Meddelande till betalningsmottagaren

Normalmedlem 100:- Stödmedlem 200:- Ungdom 50:-

Prenumeration Vägen ut 1 år 180:- Redan medlem Gåva

INBETALNING/GIRERING A
Till PlusGirokonto

199 95 41 - 4

Betalningsmottagare (endast namn)

KRIS RIKSFÖRBUND
Avsändare (namn och postadress)

Kod 1

Födelseår. ev. medl. Nr Tfn:

Önskad förening: :

E-postadress:

medlemsregistret@kris.a.se - www.kris.a.se
Meddelande kan inte lämnas på baksidan

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Svenska kronor öre

mig själv samt vänner och familj. Att bli fri 
sin värsta fiende.

vara på sig själv, de vänner och 
familj man har. 

tycker jag dessutom att det är extra viktigt!
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Avenbokens Behandlingscenter
Malmö
Alulux CCT AB
Partille
Artinsgruppen AB
Norsborg
Axima i Erikstad AB
Mellerud
Biluthyrning AB Heimroths
Varberg
Brigo AB
Göteborg
Carbex AB
Vadstena
Car-o-Liner AB
Kungsör
Castenbäck AB, Stig
Stockholm
Core Link AB
Falkenberg
Crepido Systems AB
Växjö
Degerfors Laboratorium AB
Degerfors
Dennis Entreprenad
Åkers Styckebruk
Dyno Mate Industrial Services AB
Södertälje
Freinet´skolan  Bild & Form
Göteborg
Färingsö Församling 
Svenska Kyrkan
Stenhamra
Göteborgs Handelsstål AB
Hisings Backa
Incrementa AB
Borlänge
Irsta Entreprenad & Gräv AB
Västerås
Jape Electro AB
Söderhamn
Jor AB
Knivsta
Kalixlänkarna
Kalix
Know It Gävleborg AB
Gävle
Leif Ekströms Måleri AB
Malmö
Lemo Nordic AB
Bromma

Ljungbackens Behandlingshem
Uddevalla
Ljungdahls Maskin & Entreprenad
Norrtälje
Mikas Stockholm KB
Stockholm
Mitutoyo Scandinavia AB
Upplands Visby
Mix Måleri
Spånga
Måsens Oljor AB
Åstorp
Nordisk Finansiell Planering AB
Tyresö
Ellen-Kimstad
Kimstad
Office Document Halland AB
Halmstad
OK/Q8 Ekerö, Heeds Affär AB
Ekerö
Ollebo Terminalen AB
Vintrie
Pilvallens Vård & Behandling AB
Hörby
S:t Görans Församling Svenska 
Kyrkan
Stockholm
SEV Tidsystem AB
Västerhaninge
Individ & Familjeomsorgen 
Sollefteå
Sollefteå
Stabil Betong i Håbo AB
Bålsta
Stenes Behandlingshem
Vännäs
Kanal Ung / Strömstads Kommun
Strömstad
Sutme Stugby
Borgafjäll
Svenska Hamnarbetareförbundet
Svenska Wavin AB
Malmö
Upplands-Bro Kommun / Fritids-
gården Broskolan
Upplands Bro
Uppsala Kommun / Elektronikåter-
vinning & Dagverksamhet
Uppsala
Uppsala Färg AB
Uppsala

Wessjö AB
Sollentuna
Wibergs Möbler AB
Flvdalen
Vildmarkslyftet AB
Gullspång
Åkeri Per Jonsson
Linköping
Öckeröfisk
Göteborg
Östra Göinge Kommun
Broby

ANNONS
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GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Stöd till barn och unga med familjemedlem i fängelse
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KRIS V2.0

KRIS hemsida får en ansiktslyftning med hjälp av byrån Söderhavet och 
utvecklarna Follow me Darling. Nu tuffar KRIS tills sig, även på webben. 

Utkastet från Söderhavet som ligger till 

grund för Joakim och Johans 

utvecklingsarbete med KRIS nya hemsida.

Hösten 2011 ringde Mattias Svensson 
från Söderhavet till KRIS Riksförbund 
och sökte IT-ansvarige Joakim Berndes. 
Han ville ha en workshop tillsammans 
med Joakim för att göra om KRIS 
hemsida i ett ”Gör om mig” projekt till 
tidningen Cap & Design. Två dagar 
senare satt Joakim från KRIS, Mattias 
(creative director), Petter 
Eklund (designer) och Caroline 
Hamberg (copywriter) från Söderhavet 
på deras kontor och hade en kort men 
effektiv workshop. 

De gick igenom KRIS bakgrund,  
arbete, deviser och framtid.  Med all 
denna information började alla 

involverade på byrån att ta fram arbetet 
med en ny layout. I slutet på april 2012 
presenterade Cap & Design KRIS nya
hemsida. Joakim på RIKS KRIS valde 
att döpa projektet till KRIS V2.0 och 
han såg att detta låg helt rätt tiden för  
att ändra sidan och tog snabbt fram 
flera utvecklare för att slutföra projektet. 

Johan ”@jonkpirateboy” Stenström på 
Follow me Darling i Staffanstorp 
träffade Joakim i slutet på maj för att 
spika de sista detaljerna inför lansering-
en av sidan i början på augusti. 

- Jag vill lägga lanseringen efter 
semestern för att ha gott om tid att testa 

alla nya funktioner innan vi går ”On-
line”, säger Joakim Berndes

Vi på Vägen UT har fått en egen liten 
ansiktslyftning på vår hemsida i vintras 
tack vare dessa personer. Hemsidan 
bygger på samma projekt, men i liten 
skala. Nu ser vi fram emot den stora 
lanseringen av KRIS V2.0 som kommer 
att utannonseras på vår hemsida
 www.krisvagenut.se och de sociala 
medierna samt KRIS hemsida
www.kris.a.se under sensommaren. 

Text: Nimda Drowssap
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Förlängd behandling
Rehabilitering (Upp till 12 månader)

Tillgänglig för personer som genomgått Primärbehandling. I den 
förlängda behandlingen genomförs det AA/NA inriktade 12-stegs-
programmet. Patienten är engagerad i aktiv programverksamhet. 
Gruppterapi, ansvars- och disciplinprogram och AA/NA-möten 
ingår bland aktiviteterna. Utslussning sker genom växelvis boende.

1. Kriminalitetsprogram

 Gunnar Bergströms
 ”Kriminalitet som livsstil”

2. Återfallsprevention

3. Familjehelger

4. Återfallshantering

5. NADA-akupunktur

6. Gym

7. Svetthydda, meditation

Eftervårds-support utan extra kostnad
Kostnadsfria effektiva resurser som kan integreras i 
eftervården på hemmaplan

Vad alla vet är att den mest kritiska faktorn i hela behandlingsupplägget,
det, är tiden efter behandlingen. Utan adekvat eftervård kan ett gott
behandlingsresultat äventyras och de mest ambitiösa föresatser 
raseras.

Därför erbjuder vi gratis eftervårds-support i form av kompletterande 
behandlingsdygn. Alla som genomgår våra behandlingssteg har rätt 
till stödjande eftervårdsåtgärder i form av återbesök i den terapeutiska 
miljön 2,5 dagar per månad det första året efter behandlingen. 

Återfallshantering 
Vid ev. återfall har patienten rätt till 6 kostnadsfria behandlingsdygn för 
abstinensbehandling vid 3 tillfällen under året efter fullgjord behandling.

Återfallsprevention på Bergslagens Behandlingshem, Dennicketorp

Ledningscertifierat enligt
SS-EN ISO 9001-2008
SS-EN ISO 14001-2004

Dennicketorp, 682 92 Filipstad  I  Tel. 0590-161 45  I  Jour: 0590-106 10 

Fax: 0590-107 77  I  info@dennicketorp.se  I  www.dennicketorp.se

Garanti och eftervård
Patienten på Bergslagens Behandlingshem erbjuds möjlighet 
till eftervårdande återbesök och vistelse i den terapeutiska 
miljön 2,5 dagar per månad under 12 månader. Kostnadsfritt.

Deltagare i eftervårdsprogrammet har rätt till 6 kostnadsfria 
behandlingsdygn vid 3 tillfällen under ett år efter fullgjord 
behandling vid ev. återfall.

Aktiviteter på
Dennicketorp

ANNONS

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 hel-
hetslösningar 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

Anders Berntsson 
073-688 30 79

goteborg@livsstilshuset.org

Vill ni veta mer om vår verksamhet kontakta oss:

UPPSALA
Hassan Abdula 
073-433 06 98

uppsala@livsstilshuset.org

ANNONS



VÄGEN UT 2 / 201222

ANNONS

Denna information sker främst genom 
att KRIS besöker anstalter och häkten 
samt genom tidningen Vägen Ut. KRIS 
erbjuder kriminella och/eller drogmiss-
brukare som har tröttnat på att leva kri-
minellt 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 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 befin-
ner dig i. Du kan vara ung eller gam-
mal, man eller kvinna, av svensk eller 
utländsk härkomst.

1. Ta kontakt med din lokala KRIS 
förening, när som helst under 

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

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. Dess-
utom 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 etable-
rad i Danmark, Finland, 
Vitryssland, Ryssland, Ukraina 
och Japan.

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 
sidan 8 i tidningen.

Kriminellas Revansch I Samhället tycker att det är viktigt att informera 
kriminella om rätten att friges med möjlighet att få ”revansch i samhället”.
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Vägen ut! kooperativen, Stigbergsliden 5B,  414 63 Göteborg.  
www.vagenut.coop  vagenut@vagenut.coop  Tel 010-707 93 00.

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla 
– för en del människor är runda. 

Företag För en hållbar värld 

Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, funktionshinder,  

kriminella tankemönster, stresskänslighet och 12 lönsamma  

sociala företag. 

Vägen ut! har drygt 100 anställda. De flesta har gått från bidrags- 

tagare till företagare. Fler än 200 personer deltar i det dagliga 

arbetet. 

Företagen finns på flera håll i landet. De har alla dubbla upp- 

drag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas 

arbete åt människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. 

Posttidning B
Returadress:
RIKS KRIS
Långholmsgatan 30, 1 tr
117 33 Stockholm

ANNONS


