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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 19 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: redax@krisvagenut.se

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

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

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

INNEHÅLL

SID 4
I AM ATSUSHI

UKAFA

SID 10

KRAFTKÄLLAN

SID 12-14

SECOND HAND

SID 18-19

KROATIEN

SID 22



VÄGEN UT 3 / 20122 3VÄGEN UT 3 / 2012

LEDAREN

Christer Karlsson
Förbundsordförande KRIS

Hösten 1997 efter ytterligare ett 
fängelsestraff tänkte jag att det borde 
finnas en organisation för sådana som 
mig. För kåkfarare som bestämt sig för 
att lägga av med missbruk och 
kriminalitet men som precis som jag 
inte litade på myndigheter. Vi var elva 
personer som bildade KRIS – vi gjorde 
det för vår egen skull. Vi ville ha 
gemenskap, tillhörighet, ett 
sammanhang, sysselsättning och 
mening. Vi uttryckte oss inte så då 
men ganska snabbt formulerade vi våra 
fyra deviser – Drogfrihet, Hederlighet, 
Kamratskap och Solidaritet – som än 
idag utgör KRIS 
ideologiska utgångspunkt.

Vi som då stod mitt i våra nya liv 
förstod inte hur banbrytande vår idé var. 
Vi gjorde bara något vi tyckte kändes 
bra. Vi mötte motstånd och misstro 
men kämpade på för vår egen skull och 
för att vi kände så många andra inne på 
fängelser och utanför som hade samma 
behov som oss. 

Vi trodde aldrig att KRIS 15 år senare 
skulle finnas i 20 städer i Sverige, i 5-6 

andra länder och ha en självständig 
ungdomsorganisation. Vi trodde 
definitivt inte att vi skulle vara en 
opinionsbildande organisation vars 
synpunkter skulle komma att efterfrågas 
av media, ministrar, kriminalvården, 
socialpolitiker och av internationella 
aktörer i andra länder.

KRIS arbetssätt med den egna 
erfarenheten som huvudresurs har med 
åren uppmärksammats allt mer. Likaså 
har KRIS nolltolerans mot alkohol och 
andra droger vunnit både gehör och 
kritik. Det intressanta är inte att vad 
andra tycker utan att vår existens har 
tvingat såväl myndigheter som experter 
att förhålla sig till oss. Våra 
erfarenheter och åsikter går inte att 
nonchalera. Detta blir väldigt tydligt i 
debatter om till exempel sprutbyten, 
substitutionsbehandling 
och gängkriminalitet. 

Det är inte dags än att skriva en 
historiebok, så gamla är vi inte, men en 
hel del har faktiskt hänt på bara 15 år. 
Inte bara tack vare oss men vi har varit 
med i arbetet. En positiv förändring är 
till exempel att tidsbestämningen av 
livstidsstraffet sedan år 2006 kan sökas 
av en rättslig instans, Örebro tingsrätt, 
och inte längre bara genom benådning 
av regeringen.

En annan positiv förändring är att 
media år 2010 uppmärksammade god-
tycklighet och felaktigheter inom den 
slutna ungdomsvården vilket ledde till 
en stor allmän debatt om hur barn och 
ungdomar som placeras tas om hand. 
Även ett antal så kallade 
behandlingshem har granskats av media 
och brister och dåliga ägares 
ekonomiska vinning och 
motiv har avslöjats.

Men den mest positiva förändring vi i 
KRIS åstadkommit är alla de individer 

som tack vare KRIS fått ett bra liv utan 
droger och kriminalitet. De är 
människor som av andra stämplats som 
”körda”, hopplösa, kroniskt beroende, 
livsstilskriminella, psykiskt störda 
med mera men som via KRIS fått ta 
revansch och visa att de kan vara fullt 
friska, ansvarstagande medborgare och 
föräldrar och personer som kan hjälpa 
andra att förändra sina liv. 

Avslutningsvis vill jag tacka för alla 
goda insatser! Utan ideella krafter och 
ett stort engagemang hade inte KRIS 
blivit vad det är idag. 

Jag vill också gratulera Kristoffer 
Johansson till posten som 
förbundsordförande i Unga KRIS. Vårt 
ungdomsförbund är oerhört värdefullt! 
Tänk om Unga KRIS funnits när jag 
var 15 år - kanske hade jag då kunnat 
göra ett annat val och sluppit alla år på 
fängelser och institutioner.
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KRIS 15 år
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Atsushi Osada reste 8 082 kilometer för att 
lära sig allt om KRIS. Efter tre månader på 
svensk mark åkte han hem till Japan igen som 
en starkare person med tydliga mål om hur han 
vill driva organisationen Second Chance.

Atsushi klipper gräset vid hans besök på 
Livsstilshuset i Uppsala. 

Atsushi Osada har just återvänt till 
Japan efter en tre månader lång vistelse 
i Sverige. Det var hans andra besök i 
Sverige, första gången var i mars 2010 
då han besökte KRIS Stockholm och 
Uppsala. Han ville lära känna 
organisationen KRIS och människorna 
bakom lite bättre och stannade längre 
under sitt andra besök. Innan hans 
andra Sverige besök bjöd han in 
Christer Karlsson och Sofia Modigh 
till Japan.

Atsushi är vice ordförande i 
organisationen Second Chance i Japan. 
Han har en bakgrund som kriminell i 
unga år och har själv suttit i
ungdomsfängelse. Organisationen 
Second Chance skapades enligt en 
modell av hur KRIS och Unga KRIS 
fungerar här i Sverige. Efter tre och 
ett halvt år har organisationen idag 70 
medlemmar. De bland annat möten, 
sportaktiviteter och anstaltsbesök 
i sin verksamhet.

Atsushi berättar att syftet med hans 
långa vistelse här var att han ville se hur 
KRIS gjort för att lyckas, men han ville 
även lära sig hela ”KRIS-tänket”. Han 
berättar också att han ville veta vilken 
metod man använder sig av för att locka 
människor till KRIS och använda sig av 
den kunskapen i Japan.
 
-När jag mötte människor här som 
förändrat sina liv var det alltid en bra 
atmosfär som också förändrade mig 
positivt, berättar Atsushi. Jag lärde mig 
också mycket kring alkohol, att den 
också är en drog, fortsätter han. Innan 
jag åkte till Sverige använde jag alkohol 
ihop med mina vänner. Men här, med 
KRIS ändrades min uppfattning och jag 
har slutat använda alkohol. Jag fick mod 
och förtroende från KRIS i Sverige, och 
är imponerad av det brottsförebyggande 
arbete de utför, avslutar han.

Under sin vistelse i Sverige åkte Atsushi 
runt på de olika föreningarna runtom 

i landet. Han spenderade mest tid i 
Stockholm och besökte både KRIS 08 
och Unga KRIS 08. Han kände sig 
väldigt hemma i Stockholm, berättar 
han. Hans resa gick vidare till 
föreningarna i Linköping, 
Norrköping, ner till Helsingborg och 
över till Danmark. Han fortsatte sin 
resa mellan KRIS föreningarna och 
besökte Kalmar, Halmstad, Falken-
berg och Göteborg innan han styrde 
norrut. Slutligen besökte han Uppsala, 
Sundsvall, Gävle- där han fick prova på 
bandysporten och blev nyfiken 
på Gävle-bocken.

Under hans besök på de olika 
föreningarna togs han om hand av 
medlemmarna som lärde honom massor 
genom att låta Atsushi ta del 
av deras vardag. 

Atsushi återvände med en stor portion 
inspiration och kunskap tack vare våra 
fantastiska och generösa medlemmar!

Efter att Atsushi åkt hem har Japanska 
justitiedepartementet besökt KRIS med 
stor nyfikenhet.

I  AM ATSUSHI OSADA

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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Torsdag 11 oktober 18.00Samling vid Pingstkyrkan, Bollbrogatan 10

    Fackeltåg        

För 5e året  i rad  arrangerar KRIS-helsingborg LP-Helsingborg Nattvandrarna i city, 

Kyrkorna i stan, RIA, ”Frivilliga krafter” fackeltåg mot allt våld i helsingborg.

Alla är hjärtligt välkomna att deltaga i fackeltåget! 

Bjud in vänner och bekanta till en helkväll mot våldet!

Vi samlas 18:00 vid bollbrogatan 10 bakom stadsbibloteket. Facklor kommer att säljas 

för 20 kr på plats. Tåget avgår 19:00. Vi går runt GA-kyrkan, fortsätter via Södergatan 

och runt Stadparken och samlas för en tyst minut för våldets offer. 

Sedan är alla välkomna till pingstkyrkan där det blir tal av  Anders lundström (social-

nämdens sordförande) Bengt Ström (nattvandrarna) Dedde (Kris), Mats Svensson, 

(Unga Kris) Peter Klang (LP-Helsingborg),  Lennart Nilsson(Slottshagsyrkan), Bengt (RIA) 

FRAZZE ROCKSSON bjuder på minikonsert.  I Caféterian serveras mat & fika (20Kr)

Hjärtligt välkomna alla unga som äldre! Var med och gör skillnad i vår stad!

För info ring Peter Klang 0736-881999 eller Dedde 0739-541143

mot våldet 2012

Beroendevård på kr
is

te
n 

gr
un

d

               

Sponsorer:  Hemköp Stattena, LP-Helsingborg

FACKELTÅG MOT VÅLDET 2012

ANNONS

Samarbete med Kris Kalmar
Kris Kalmar är en mycket drivande och målinriktad enhet, de har idag ett 
hundratal medlemmar och växer sakta men säkert.
För oss som företag är det naturligt att bidra med det vi kan, vi har sedan 
en tid stöttat ekonomiskt, nu tar vi ett steg till
och skapar en praktik plats. Med den får en Krismedlem tillfälle att 
träffa oss arbetare, kollegor. Känna på hur det
är med ett vanligt jobb, vara på plats på morgonen, fika, 
ta ansvar ja allt det som vi som jobbar tar för givet.
Det är också en väldigt nyttig erfarenhet för oss som 
företag att få tillfälle att lära känna dessa grabbar 
och förhoppningsvis hjälpa till med en bra start 
på en ny chans.

vi stöttar och samarbetar med KRIS Kalmar

AGB Service är ett service
företag beläget i Kalmar 
som specialiserat sig på 
underhåll och kalibrering 
av pressverktyg. Vid sidan 
av pressverktyg erbjuder 
vi service och reservdelar 
för elmaskiner av de flesta 
fabrikat. I vår elektroverk
stad utför vi även repara
tioner på elmotorer i alla 
storlekar.

Bjud in vänner och bekanta till en
helkväll mot våldet.
Vi samlas 18:00 vid Bollbrogatan 10 
bakom stadsbiblioteket. 
Facklor kommer att säljas för 20 kr på 
plats. Tåget avgår 19:00. 

Vi går runt GA-kyrkan, fortsätter via 
Södergatan och runt Stadparken och 
samlas för en tyst minut för våldets 
offer. Sedan är alla välkomna till 
pingstkyrkan där det blir tal av Anders 
Lundström (socialnämndens
ordförande) Bengt Ström 

(Nattvandrarna), Dedde Eneroth 
(KRIS), Mats Svensson (Unga Kris), 
Peter Klang (LP-Helsingborg), Lennart 
Nilsson (Slottshagsyrkan) och
 Bengt (RIA)

FRAZZE ROCKSSON bjuder på 
minikonsert och i caféterian serveras 
mat & fika (20 Kr)

För info ring Peter Klang 0736-881999 
eller Dedde Eneroth 0739-541143

Hjärtligt välkomna alla unga som gamla. 
Var med och gör skillnad i vår stad!

Sponsorer: Hemköp Stattena, LP-Helsingborg

För femte året i rad arrangerar KRIS Helsingborg, 
LP-Helsingborg, Nattvandrarna i city, Kyrkorna i stan, RIA
och ”Frivilliga krafter” ett fackeltåg mot våldet i Helsingborg. 
Alla är hjärtligt välkomna att deltaga i fackeltåget!



VÄGEN UT 1 / 20126 VÄGEN UT 3 / 20126

NYHETSKOLLEN

Trollhättan ny 
bas för Kris
Publicerad: 2012-08-12

Trollhättan blir den nya basen för den 
ideella föreningen Kris, Kriminellas 
Revansch i samhället, i Trestads-områ-
det. Detta efter att den tidigare huvud-
föreningen i Uddevalla gått i konkurs.

I juli gick Kris i Trollhättan från att vara 
en filial till huvudföreningen i Udde-
valla till att bli egen förening. I samband 
med detta flyttade föreningen in i sin 
nya lokal på Olof Palmes gata i Troll-
hättan. Tanken är nu att hela verksam-
heten för Kris i Trestadsområdet ska 
skötas därifrån.

– Vi har byggt upp lokalen under som-
maren och när det är färdigt så blir det 
invigning när alla semesterperioderna 
är slut, säger Joakim Antonsson, vice 
ordförande för Kris i Trollhättan.

Uppgraderingen från filial till huvud-
förening kommer innebära mer jobb för 
Kris i Trollhättan. Mer föreläsningar le-
der till mer sysselsättning för förening-
ens medlemmar som hjälper till ideellt. 
Behovet av ett Kris i Trestadsområdet är 
jättestort enligt Joakim Antonsson:

– Det existerar kriminalitet och miss-
bruk överallt i samhället och vi är till 
stor nytta för de som är i behov av hjälp, 
säger han.

Den tidigare huvud-
föreningen i Uddevalla gick i konkurs 
efter att medlemsantalet sjönk och 
spiken i kistan kom när kommunen 
sa nej till ett bidrag. Någon oro för ett 
liknande scenario i Trollhättan har inte 
Joakim Antonsson.

– Vi har ett bra samarbete med kom-
munen och företag i området. Vi får in 
nya företag som vill hjälpa till hela tiden 
och vi har bra tillväxt, säger han.

Hur ska ni jobba för att undvika 
liknande medlemstapp som föreningen 
i Uddevalla?

Önskar jourplat-
ser för kvinnor
Publicerad: 2012-08-17

Föreningen Kris (Kriminellas revansch 
i samhället) ansöker om 1,3 miljoner 
kronor från Mölndals stad för två jour-
platser i Göteborg.

Syftet är att ge kvinnor med bakgrund i 
kriminalitet och missbruk möjlighet att 
förändra sin livssituation. Kris håller på 
att renovera lokaler vid Marklandsgatan 
i Göteborg för totalt fem jourplatser.

– Vi tar emot de som har behov, jag 
hoppas att man kan se över kommun-
gränserna, säger Martin Johansson, 
ordförande för Kris i Göteborg.
Mölndal är den enda kommun som fått 
ansökan. Den har varit uppe i kom-
munstyrelsens arbetsutskott och ska nu 
diskuteras i arbets- och familjestöds-
nämnden.

Hans Bergfelt (M), kommunstyrel-
sens ordförande, vill i nuläget inte ta 
ställning i frågan, men tror inte att det 
kan budgeteras för jourplatserna förrän 
tidigast 2013.

– Det handlar om att göra något för 
kvinnor i Mölndal. Om det hamnar i 

– Vi ska satsa utåt på skolor i Trestads-
området och hjälpa ungdomar om de 
har frågor. Vi ska också ringa skolor och 
företag för gemensamma satsningar, 
säger Joakim Antonsson.

Vad betyder det för me dlemmarna 
som besökte föreningen i Uddevalla att 
basen flyttas till Troll hättan?

– Det blir ingen skillnad, de är väl-
kommna att arbeta sig in här och vi kan 
erbjuda dem föreläsningar och hjälp, 
säger Joakim Antonsson.

Andreas Lithander

Källa: ttela.se/

Göteborg eller Mölndal är underordnat, 
säger han.
Sedan tidigare driver föreningen ett 
boende på Styrsö.

Per-Johan Ydregården

Källa: gt.se

Allt fler unga 
injicerar narko-
tika
Publicerad: 2012-09-10

Intravenös drogdebut av Amfetamin, 
MDPV och Subutex Remisserna till 
beroendepsykiatrin på Akademiska 
sjukhuset har mer än fördubblats. Vår-
den räcker inte till.

22 åriga Eric Saarela jobbar sin andra 
dag på Kris, kriminellas revansch i sam-
hället. Eric är nu fri från sitt blandmiss-
bruk sen ett år tillbaka.

-Jag var tolv år när jag rökte cannabis 
första gången. Jag har använt allt från 
amfetamin till opiater och smärtstillan-
de tabletter. Jag hade dött om jag hade 
varit intravenös missbrukare, jag gör 
ingenting med måtta, säger Eric Saarela.

Akademiska sjukhusets beroendepsykia-
tri larmar nu om det höga antal remisser 
som de fått angående unga missbrukare 
som injicerar. Första halvåret 2011 
skickades 20 remisser om unga intra-
venösa missbrukare till beroendepsykia-
trin.

Under samma halvår i år har remisserna 
från socialtjänsten, akutmottagningar, 
vårdinrättningar och missbrukarna själ-
va mer än fördubblats. Nu har beroen-
depsykiatrin 50 remisser att handlägga.

-Det jag tänker när jag ser de här remis-
serna är att det är en generation som 
riskerar att gå förlorad. De hamnar så 
tidigt i ett avancerat missbruk och bero-
ende att vi kanske inte hinner fånga upp 
dem innan de dör av en överdos, säger 
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Ny förening 
stöttar 
ex-fångar
Publicerad: 2012-05-19

På ett år har ett 30-tal personer gått 
med i organisationen Kris, Kriminellas 
Revanch i Samhällets, lokalförening i 
Borås. Föreningen startades för ett år 
sedan av en före detta kriminell som 
saknade stöd efter att han muckat från 
fängelset. 

Före detta 
brottslingar blir 
utan jobb
Publicerad: 2012-07-12

Före detta brottslingar 
hamnar lätt utanför arbetsmarknaden 
och det försämrar integrationen tillbaka 
till samhället. Detta är något som oroar 
Ung Kris i Halmstad som arbetar med 
just denna problematik.

Forskning vid Göteborgs Universitet 
visar att före detta brottslingar riskerar 
att hamna utanför arbetsmarknaden och 

Tobias Eriksson, chefsöverläkare inom 
beroendepsykiatrin.

Sjukvården räcker inte till
De unga förstagångsmissbrukarna inji-
cerar till exempel amfetamin, nätdrogen 
MDPV och läkemedel som subutex-
tabletter som löses upp med saliv och 
injiceras. Det ökade antalet missbrukare 
i Uppsala kräver resurser för sjukvården 
som inte längre räcker till.

-Våra resurser har inte ökat i den uts-
täckning som vi önskar. Jag vill inte som 
behandlande läkare behöva säga nej till 
någon. Men i bland finns det de riktigt 
svåra fall där vi tvingas säga nej för att 
vi ska kunna säga ja till fyra, fem andra 
missbrukare, säger Tobias Eriksson.

Caroline Lidman 

Källa: svt.se

därmed ökar risken för att de återfaller i 
brottslighet. Det finns en statlig utred-
ning som föreslår att det ska vara för-
bjudet för arbetsgivare att, utan lagstöd, 
begära att en arbetssökande ska visa upp 
utdrag från belastningsregistret. Endast 
personer som jobbar inom barnomsor-
gen och skola måste enligt lag visa upp 
ett register över eventuella gamla synder. 
Men det är ett speciellt register som 
bara visar om man har begått brott som 
kan påverka personens lämplighet för 
att arbeta med barn och ungdomar.

Kristoffer Johansson, ordförande för 
Unga Kris i Halmstad är mycket oroad 
över att unga före detta kriminella inte 
får en ärlig chans att ta sig in i 
samhället och göra rätt för sig.

– Det är helt sjukt! Det ger helt fel 
signaler till dem som behöver stöd från 
samhället. Att få ett arbete är a och o i 
integreringsprocessen.

Källa: Halmstad Lokaltidning

Tero Karhu har varit involverad sen 
starten och berättar varför han kände 
sig manad att börja.

- KRIS erbjuder det som har fattats för 
mig, för att få det att fungera.
KRIS har fyra ledord. Hederlighet, 
drogfrihet, kamratskap och solidaritet. 
Föreningen riktar sig till förre detta kri-
minella eller missbrukare som bestämt 
sig för att bryta med sitt gamla liv och 
försöka ta tillbaka en plats i samhället. 

Vändpunkten för Tero Karhu kom när 
han förlorade flera vänner under kort 
tid. Han bestämde sig för att söka sig 
till KRIS, som står för Kriminellas re-
vanch i samhället. Han berättar mer om 
hur han minns tillbaka på den tiden.

- Vändpunkten var väl när jag insåg att 
alla polare antingen dog eller hamnade 
på anstalt. Då orkade jag inte med det 
här mer. Det var ett år som jag brukar 
berätta om, när fem stycken försvann ur 
min närhet. Då kände jag att jag hade 
fått nog, säger Tero Karhu.

Men du fann ändå styrkan att sluta, 
istället för att tänka att du inte bryr dej 
mer?

- Jo dom tankarna har ju funnits också, 
men det är något man har fått bearbeta 
och jobba sig igenom. Det är jag tack-
sam över idag att jag har gjort.
KRIS har funnits i Borås i över ett år nu 
och i dagsläget finns ett 30-tal beta-
lande medlemmar.

- En utopi är ju att vi inte ska behö-
vas alls om man skall dra det till sin 
absoluta spets, men lite mer realistiskt 
så är det att vi ska växa mer och etablera 
oss mer i den här lokalföreningen och i 
KRIS som helhet naturligtvis, avslutar 
Tero Karhu.

Källa: P4 Sjuhärad 
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Det blev för mycket busines-
stänk och för lite solidaritet i 
lokalföreningen, säger 

Christer Karlsson, ordförande i KRIS. 
Han beklagar att riksorganisationen 
inte ingripit tidigare. Alla rykten och 
anklagelser har även drabbat andra 
krisföreningars trovärdighet – 
kommuner och samarbetspartners har 

ifrågasatt stöd och projekt. 
Lokalföreningen i Örebro har haft stor 
verksamhet. De har drivit stödboende 
och öppenverksamhet samt haft flera 
anställda med lönebidrag. Dessutom har 
de haft anstaltsbesök, ordnat läger och 
dagverksamhet för bland andra 
tidigare missbrukare och kriminella.

2010 omsatte föreningen över 
7 miljoner kronor. De som har drivit 
KRIS Örebro är väldigt produktiva och 
brinner för att hjälpa människor och har 
redan börjat jobba för att en ny förening 
skall ta form. De kommer att fortsätta 
driva sin sociala verksamhet under nytt 
namn, Fenix019.

KRIS Örebro har blivit uteslutna ur KRIS av Riksorganisationens 
styrelse. Skälet till detta är att organisationens stadgar inte har 
följts tillfredställande.

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 
verkställigheten. Men helst innan du 
friges, KRIS vill gärna kunna få 
möjlighet att besöka dig vid några 
tillfällen. Detta för att hinna lära känna 
dig och för att kunna hjälpa just dig att 
planera inför din frigivning.

2. Du kan så småningom bli medlem,
genom medlemskapet får du tillgång till 
den frizon som varje lokal 
KRIS-förening erbjuder.
Där kan du vara dig själv utan att
behöva springa omkring på stan och
hålla färgen. Dessutom ingår det en
prenumeration av Vägen Ut samt ett
antal andra förmåner beroende på
vilken lokal KRIS-förening du tillhör.

3. När denna kontakt har
etablerats och vi tillsammans har
hittat en plan för att du ska få
en rejäl chans till ett liv utan
kriminalitet och droger – då 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 25 orter i
Sverige. Organisationen är
också etablerad i Danmark, Finland,
Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Det enda kravet vi har på dig är att
du ställer upp på KRIS fyra deviser:
Hederlighet, Drogfrihet,
Kamratskap och Solidaritet.

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

VÄLKOMMEN! 

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT
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Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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På scen stod först det lokala förbandet 
från Unga KRIS egna studio : Scripty 
och L-Dee. Detta var deras första live 
uppträdande någonsin, men nerverna 
måste de lämnat i logen för det 
märktes inte av någon nervositet alls när 
de tillsammans med en kvinnlig 
sångerska uppträdde med tre låtar 
på scen.

Sedan var det dags för celebert besök 
från Norrköping, denna gång var genren 
reagge. Kihjano and the vibes of jah 
fyllde upp hela scenen och bjöd på en 
gungande live show med 
klingande instrument. 

Sakta men säkert så började också anta-
let besökare i lokalen öka. I entrén stod 
några unga krisare och kollade alko-
check och i garderoben stod ytterligare 
ett gäng som jobbade ideellt för kvällen.

Så var det dags för huvud numret, det 
alla hade väntat på. 
Först hördes bara två röster via trådlösa 
mikrofonerna. Publiken jublade. Ut 
springer den taggade göteborgaren utan 
dess like: LaniMo. Han har en förmåga 
att få igång hela publiken och visst blev 
det så att alla fick komma upp på scen, 
alla skulle dansa med och 
alla skulle sjunga.

LaniMo blandade sina egna låtar om 
kärleken till väst med kända klassiker 
och musik med bra gung i. 
Att värma upp publiken var 
inga problem.
Sen börjar han fråga, 
-Vill ni se Sebbe Staxx?
Publiken jublar. Ut från sidan av scenen 

kommer han springades för att inleda 
sin låt till publikens skrik och lysande 
mobiler med 
rec-knappen intryckt.

Mellan låtarna fördes en dialog med 
publiken, man pratade om hur livet sett 
ut förut, hur det ser ut idag och att ett 
liv bakom galler inte är något att 
sträva efter. Förortsgrabbarna som hade 
stått längst fram och väntat hela kvällen 
var i sitt esse när deras idol stod framför 
dem. Vi unga krisare var stolta över 
budskapet som förmedlades och över 
stämningen i rummet.
Vilken lyckad kväll! 

”När är det dags igen?” frågade de mig.
”När ni vill svarade jag, men nästa gång 
sköter inte jag planeringen helt ensam” 
svarade jag, som hade lärt mig min läxa.
För oj vilket arbete som låg bakom 
denna kväll! 

Men visst var det värt det! Alla gånger!

Med vänlig hälsning Maria Moraes
/Ordförande Unga KRIS Linköping
Fotograf: Ricky Rico Hed

UKAFA Releasefest!
Fredag den 17:e augusti anordnade Unga KRIS Linköping ett storslaget 
hiphop event för att erbjuda ungdomar ett drogfritt alternativ under 
Linköpings stadsfest. Med flera månaders förberedelse och planering så 
blev kvällen en succé med närmare 200 gäster.

LaniMo (t.v) och Sebbe (t.h)  

Khijano and vibes of jah.

Dj Erik från the ring battles.

FAKTA

UKAFA Studios 
(Unga KRIS academy of free arts)
Musik/Dans/Bild projekt som Unga 
KRIS Linköping startade i somras. 
I lokalen finns idag därför en musik 
studio, plats att måla grafitti och en 
dans studio skal byggas.
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UNGA KRIS INFORMERAR

Hej!

Jag heter Caroline Blomgren och 
kommer från styrelsen för Unga KRIS 
Bollnäs. 

Det är så här att jag håller på med en 
Sommar Aktivitets Planering för år 
2013 (alltså nästa sommar), hade tänkt 
att göra det till en lite roligare aktivitet 
tillsammans med fler än bara 
vår förening. 

Jag har kollat upp lite olika platser och 
har sett att Skara Sommarland vore 
den bästa platsen, då de har den bästa 
möjligheten att sova kvar, då de äger en 
väldigt stor camping med möjligheter 
att bo i stuga (4-bäddars), lägenhet, 
husvagn & tält. Jag har även kollat lite 
på priser på deras hemsida, men jag 

kommer även att ringa dit då jag vet på 
ett ungefär hur många vi blir.

Anledningen att jag planerar detta är 
på grund av att det vore kul att hitta på 
något med alla föreningar vuxna som 
unga KRIS och medlemmar, samt att 
jag vill meddela i god tid före så att alla 
föreningar har tid på sig att samla ihop 
pengar för det, då det kan vara en bra 
idé för boende samt entré och mat. Hur 
länge vi skall stanna där har jag ej riktigt 
bestämt än, men jag håller på och kol-
lar lite och är gärna öppen för förslag. 
Priset per person varierar beroende på 
hur man vill bo men jag 
rekommenderar stuga eller husvagn/
tält. Då det är billigaste alternativet, 
det finns även toaletter samt dusch på 
campingen. 

Skall man ta priserna efter det som står 
på deras hemsida så är det:
Stuga + entré = 574:- per person
Husvagn med el + entré = 290:- 
(husvagn/tält pris) +299:- per person.
får det plats 4 st i varje husvagn/tält så 
kostar det 371,5:- per person + entré

Vore även väldigt kul om man kunde 
sätta ihop fler aktiviteter förutom 
Sommarlandet tillsammans. Så jag tar 
väldigt gärna emot förslag/idéer på 
aktiviteter som vi skulle kunna göra.
Så vad säger ni? Låter detta som en 
rolig idé?

Hör gärna av er till mig då ni vet om 
just er förening skulle vara intresserad 
av att följa med på detta. 

Med vänlig hälsning 
Caroline Blomgren
Vice Ordförande Unga KRIS Bollnäs
Tel: 072-548 11 05
E-post: blomgren.caroline@gmail.com 

ANNONS

INDIVID- & FAMILJEOMSORG
TRYGGHET DYGNET RUNT.
OAVSETT.

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

Frösundas individ- och familjeverksamhet bistår  
Socialtjänsten i dess uppdrag att leverera en evidens-
baserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och  
omsorg av barn, ungdomar och vuxna.  

Vi erbjuder ett brett utbud av:
• HVB-hem

• Akutplatser

• Familjehem

• Resurspersonsboende

• Skola

• Hem för ensamkommande  

   flyktingbarn

• Öppenvård

Dessutom tillhandahåller vi:
• Placeringsgaranti. Om en 

placering inte fungerar hittar 

vi ett alternativ.

• Hämtservice. Vi hämtar den 

unge personen omgående 

efter överenskommelse, 

oavsett var i landet eller när 

på dygnet det är.

frosunda.se/Individ-och-familj

TRYGGHET OCH KVALITET. 

DYGNET RUNT.

Kontakta vår placeringsjour:

Tel: 020-22 80 00 eller  

placeringsjouren.se. 

      

UNGA

Med livet som insats projektet har 
utbildning och konferens nere i 
Halmstad 27-28:e oktober. 

Anmälan sker till projektets nya 
projektkoordinator Jimmy Lenefjäll, 
ordförande i Unga KRIS 08.

INFORMATION



Kraftkällan är det första renodlade 
boendet för kvinnor inom KRIS. Ett 
motivationsboende för kvinnor med 
fem platser beläget i Göteborg . Det 
kommer att drivas under ledning av 
Carina Johansson, utbildad inom 
Kriminalitet som livsstil  men även 
addiktolog. Nu vidareutbildar hon sig 

inom KBT och sorgbearbetning. 
KRIS arbete med att hjälpa människor 
har alltid genomsyrats av att hjälpa 
män. Detta har en naturlig förklaring 
då procentindelningen är 70-30, dvs 
en mycket större mängd män fastnar i 
kriminalitet, missbruk eller 
gängverksamhet.  Carina Johansson har 

jobbat i kvinnoboenden tidigare men 
inte kunnat jobba på det sätt som hon 
skulle vilja då det suttit fast på ett eller 
annat sätt. 

-Jag har svårt att jobba på ett 
konkurrensinriktat sätt, säger Carina. 
Vi har samma mål och det är att hjälpa 

Kraftkällan 

Portarna till Kraftkällan kommer att slås upp i november i år. KRIS första 
boende för enbart kvinnor är ett motivationsboende beläget i Göteborg. I detta 
nu en byggarbetsplats men när renoveringen är färdig ett fräscht boende för de 
utsatta som kan ge både trygghet och ny livsstil för de som vill. Vägen Ut 
besökte Martin Johansson (Ordf. KRIS Gbg) och Carina Johansson 
(Projektledare för Kraftkällan) bland byggplast och murbruk.

HUSET SOM GER KVINNOR KRAFT
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Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes



kvinnor och då blir vi starkare om vi 
samarbetar men det har varit svårt på 
tidigare arbetsplatser. Planen är att 
samarbeta med minst ett 
behandlingshem någonstans i Sverige, 
men strukturen är inte helt färdig ännu.

-Vi ska hjälpa människor, vi ska skapa 
de bästa förutsättningarna 
för dem samt ge dem de 
bästa verktygen, säger 
Martin med eftertryck.
Boendet vänder sig till 
utsatta kvinnor med 
beroenden, droger, 
kriminalitet eller som varit våldsutsatta.  
De behöver inte ha gått en behandling 
innan utan kan komma direkt från 
gatan eller från kåken.  

Kvinnorna kommer i hög grad själva att 
få vara med och påverka 
programinnehållet för att behålla 
hög motivation.

-Man ska vara i huset i minst tre 
månader för att ha tid att hinna landa 
och förstå vad det är frågan om, säger 

Carina.  Det är bättre att ha få platser 
men en riktigt hög kvalité på de som 
finns. Man ska också veta att alla vi som 
jobbar är föredettingar och har gått i 
samma skor som de som kommer till 
oss, vi vet var vi snackar om, 
säger hon bestämt.

Tanken är att man skall kunna hjälpa de 
som är färdiga med sina 
behandlingsprogram vidare till 
arbetsträning och de kan även söka till 
KRIS referensboenden efter hand.

-Vi försöker såklart slussa in dem som 
vill in i KRIS, säger Martin. Är det unga 
tjejer på glid skickar vi dem till Unga 
Kris där de kan träffa jämlikar som 
också vill ordna upp sina liv. Som vi 
säger inom KRIS, fortsätter han, 

”Genom att hjälpa andra hjälper man 
sig själv” och så är det ju faktiskt!

Jag funderar hela tiden på nya 
verksamheter, vad människor kan få ta 
del av, berättar Martin vidare. Det är 
en form av entreprenörskap som inte 
är inriktat på att dra in stora summor 

pengar utan formas efter önskemål och 
drivkraft av de människor vi hjälper. Vi 
har väldigt bra samarbetspartners inom 
KRIS Göteborg, fortsätter han. Politiker 
och Göteborgs kommun har ställt upp 
110 % på all verksamhet inom KRIS 
Göteborg. Jag tror på att ha en 
öppenhet gentemot myndigheterna så 
att de ser att man inte försöker 
förskansa sig en massa pengar utan att 
de faktiskt går till något vettigt, 
avslutar han.

Carina välkomnar tjejerna med öppen famn framför entrén till Kraftkällan. 
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”-Här får de en stabil och trygg grund 
att stå på innan de kan gå vidare”
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-Här får de en stabil och trygg grund 
att stå på innan de kan gå vidare, säger 
Carina. Målet med detta projekt är 
att det om tre år skall fungera som ett 
utslussboende och att man har skaffat 
ett större kvinnohem som kan ta emot 
fler kvinnor i behov av hjälp.

Idag pågår renovering i det som ska bli 
Kraftkällan, med en väldigt begränsad 
budget. Arbetskraften finns, berättar 
Martin men de tar mer än gärna emot 
bidrag för att kunna tapetsera och 
möblera detta till ett trivsamt hem för 
de kvinnor som kommer.

Man hoppas att kunna öppna huset för 
de första kvinnorna i november.
Känner du att detta skulle vara ett bra 
ställe för dig att bo på? Skriv då ett brev, 
antingen e-post eller vanligt brev och 
berätta lite om dig själv, varför du skulle 
vilja komma till just detta boende och 
lite om vad du behöver hjälp med. 
Skicka det till: 
carina.johansson@kris.a.se eller 
KRIS Göteborg
Olof Palmes Plats
413 04 Göteborg
Carina når ni också på 031-309 77 79 
eller 0701-43 43 80.

ANNONS

Bild längst upp: Ett av rummen med utgång till takterassen som ska bli ett boenderum.
Nere till vänster: Blandare och kopparrören hänger i snören från taket i det som ska bli 
SPA-avdelning i källaren, mycket arbete återstår dock.
Nere till höger: Färgpytsar, verktyg och byggkaos finns i alla rum. Men detta rum är 
snart färdigt för möblering.

KRAFTKÄLLAN
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ANNONS 1/4
ANNONS

15 ÅR

Tiden går fort och det har varit 15 
händelserika år. Vi ska fira detta den 20 
oktober i KRIS-08:s lokaler på söder i 
Stockholm. 

Tider och annan information kommer 
på hemsidan inom kort. www.kris.a.se

Välkommen att fira med oss!
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MAGNUS ANDERSSON

ANNONS

Grattis Bryggan!

10års- jubileet  firas med ett stort kalas 
på Bryggan Karlstad!

Självfallet har barnen varit med och 
planerat kalaset. Detta gjordes vid ett 
medlemsmöte för barnen på 
Bryggan Karlstad, där barnen bland 
annat tog fram förslag på meny, 
tårtdesign, klädsel och lekar och andra 
”happenings”.  Hjärtat i verksamheten 
är att lyssna på barnen, i alla avseenden, 
det är för barnen vi finns. Det är otroligt 

viktigt att de får känna delaktighet i allt 
det vi gör på Bryggan. 
Det kommer att bli en fullspäckad 
tillställning. Det blir mat och musik, 
ballonger och tårta! Kvällens höjdpunkt 
är teatergruppen DuoDanzeros, som är 
inbjudna för att underhålla med en 
specialföreställning för Bryggans 
familjer, innehållande bland annat 
cirkusskola. Den som vill kommer få 
möjlighet att prova att göra lite egna 
cirkuskonster! 
Lite överraskningar åt barnen har vi 
förstås också, de var nämligen väldigt 

bestämda på att Bryggan skulle få paket 
på sitt födelsedagskalas!
Kalaset går av stapeln 27 September 
mellan kl 15 och 19, och alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna!
Hipp Hipp Hurra!

För mer info kontakta
Petra Westerling
Tel: 054-15 00 05
Mobil: 0736-58 67 19
info@bryggankarlstad.se
www.bryggankarlstad.se

Vår vän och arbetskamrat är 
bortgången. Magnus blev 37 år 
gammal efter en bilolycka 
den 4 augusti i år. 

Det är med stor sorg vi skriver denna 
artikel om en fin människa som levde 
för KRIS och Unga KRIS.

Magnus var placerad på ett 
behandlingshem och väntade på ett 
fängelsestraff 2002 då han fick veta att 
han skulle bli pappa. 2003 föddes Sasha 
som var det som gjorde att han höll sig 
borta från sitt tungt belastade liv som 
kriminell som startade när 
han var tonåring. 

Hans roll som förbundsordförande i 
Unga KRIS har hjälpt många, och hans 
delaktighet i Trygga Butiken och 
programmet Inlåst har gett många 
styrkan att börja sin bana mot ett 
drogfritt och hederligt liv. 

Kristoffer Johansson, 
ny förbundsordförande i Unga KRIS 
skriver följande om sin nära vän 
och arbetskollega. 

” Magnus var en förebild för många 
genom det engagemang och stora hjärta 
han hade, som i många lägen gjorde att 
han försummade sig själv. Om man 
träffat, hört eller läst om Magnus så 
förstår man hur viktig hans dotter Sasha 
var för honom. Han ringde till henne 
dagligen om han var i väg på någon 
resa. Hon var den första han åkte med en 
present till när han kom hem. Saknaden 
är stor efter Magnus och han lämnar ett 
tomrum efter sig men hans goda 
gärningar lever vidare.”
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Dawit Isaak är en svensk journalist som 
sitter fängslad i en cell på tre 
kvadratmeter i Asmara, Eritrea. 
Dawit Isaak sitter där enbart för att ha 
bedrivit journalistik. Utan att ha 
beviljats rättegång har han nu suttit 

Vägen UT uppmärksammar Dawit 
Isaaks tid i fängelset. 4000 dagar har 
nu gått. Vi som besöker olika anstalter 
i Sverige och gör reportage har svårt 
att relatera till hur det är i ett fängelse 
i Eritrea. Men det är tänkvärt hur lång 
tid 4000 dagar är. 

Vi har en insändare för att få ett 
perspektiv på detta. Therese De 
Kaminska från Ljungsbro skriver så här. 

” Nu har Dawit Isaak suttit fänglad 
4000 dagar. På den tiden har jag lämnat 
Uppsala. Träffat mannen i mitt liv. 
Flyttat till Linköping. Flyttat en gång 
till inom Linköping. Flyttat till 
Ljungsbro. Gift mig. Fått 4 barn till. 
Pluggat pluggat och pluggat. Fått två 
syskonbarn. Rest. Jobbat. Träffat massa 
nya fina människor, förlorat andra. 
Ja det är en del som har hänt. 

Under tiden har Dawit Isaak suttit 
fängslad i Eritrea. För elva år sen greps 

han för att ha skrivit i en tidning om en 
demokratisk politisk grupp. 

Han har inte fått någon rättegång under 
dessa elva år för att få sitt eventuella 
straff tidsbestämt.

Martin Schibbye och Johan Persson 
dömdes förra året till elva års fängelse i 
Etiopien. De har nu suttit ett av dessa 
år. Om Dawit hade dömts till samma 
hade han kommit ut nu?

Vad har du gjort de senaste elva åren? 
#fyratusen #dawit #freedawit ”

Tack Therese för din insändare.  

fängslad i över elva år.
Vi kräver, som företrädare för över 500 
tidskrifter, att Sveriges regering tar 
krafttag för att få den svenske 
medborgaren Dawit Isaak fri.

Vill du stödja kampanjen för 
Dawit Isaaks frigivning? 

Besök www.freedawit.com

Sveriges Tidskrifter och Föreningen för 
Sveriges kulturtidskrifter.

FÄNGSLAD  4000 DAGAR

FAKTA

Kan man förändra  
världen på tre minuter ?
Vi tror det.
Tre minuter är nästan ingenting – men samtidigt tillräckligt för att skapa en bättre värld. Därför 
har vi startat Max3min på Facebook. En sida där vi vill föra en öppen och populärvetenskaplig 
diskussion, visa på  innovationer och inspirera till ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi är övertygade 
om att hållbara innovationer, i kombination med information och kunskap,  
är vägen till vår gemensamma framtid. Och du är välkommen att delta. 

facebook.com/max3min

ANNONS
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SLUTA TÄNKA - BÖRJA SKÄNKA

REPORTAGE

I butiken jobbar Carina Johansson och 
Yvonne Kjellman.  Man hade en tid 
provat att driva secondhand försäljning 
av kläder i KRIS föreningens lokaler vid 
Järntorget. Det dröjde inte länge innan 
beslutet togs om att starta en egen 
butik, men fortfarande i KRIS regi.

Bakom beslutet stod Carina Johansson 
som jobbat på KRIS i Göteborg i ett 
år. Hon ansvarar för praktikplatserna 
och de som arbetstränar, förutom detta 
projektleder hon ett kommande 
motivationsboende för kvinnor. 

-I början var det mycket av våra egna 
grejer vi skänkte hit, säger Carina. 
Grannarna i huset har hjälpt oss enormt 
mycket, berättar hon vidare.  Vi har haft 
turen att en stadsdelstidning  gjort en 
helsidas reportage om oss, 
annars har vi inte annonserat mer än 
i det lokala reklambladet. Vi har inte 
hunnit, helt enkelt, säger hon 
och skrattar.

Butiken invigdes den 23 maj i år och 
gensvaret har varit över 
förväntan. Grannarna i huset har som 
sagt varit väldigt hjälpfulla och pratat 
med vänner och bekanta och på så sätt 
spridit nyheten om att butiken finns.                                                                                                                                 

Butiken som sådan är också en väldigt 
bra marknadsföringskanal för KRIS 
som organisation. Många kommer in 
och är nyfikna och vill veta mer om 
KRIS arbete och hur det fungerar inom 
organisationen.

Inför öppningen var det mycket att 
stå i. Den gamla kemtvätten var i stort 

behov av uppfräschning och många var 
de KRIS medlemmar som målade och 
fixade i lokalen innan invigningen. 

Tjejerna berättar att målet inte är att få 
butiken att växa, utan det finns ett annat 
syfte bakom. Det handlar om att skapa 
arbetstillfällen och just här är det bara 
tjejer som gäller. Carina jobbar mycket 

I stadsdelen Majorna i Göteborg ligger KRIS nystartade 
secondhandbutik. Mitt emot Musikens hus, i den gamla kemtvätten 
f inns nu mängder av kläder, böcker, porslin och husgeråd.  Hit 
kommer en strid ström av människor på jakt efter nygamla kläder 
eller saker, men också de som är nyf ikna på KRIS som organisation.

KRIS HAKAR PÅ SECOND HAND TRENDEN
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SLUTA TÄNKA - BÖRJA SKÄNKA

REPORTAGEREPORTAGE

KRIS HAKAR PÅ SECOND HAND TRENDEN

Lite fakta.

Öppettider: 
Mån - Fre 10-16, Lör 10-15

Adress: Karl Johansgatan 9
Telefon: 0733-188 287 
E-post: carina.johansson@kris.a.se

Facebooksida: www.facebook.com/
groups/178854505537015/

med att skapa bättre förutsättningar 
för tjejer. Den långsiktiga tanken är 
att kunna ta emot personer som suttit 
på exempelvis Sagsjöanstalten och 
Hinseberg och kunna erbjuda allt från 
kvinnoboende, behandling, 
arbetsträning och slutligen jobb.

Butiken är inte särskilt stor men den 
räcker till, eftersom man inte tar emot 
möbler som är skrymmande.  Dessutom 
finns ett stort lager i KRIS lokaler där 
mycket saker förvaras. Där finns idag 
fyra tjejer som just nu arbetstränar och 
jobbar med lagerhanteringen. De jobbar 
också till viss del i butiken.

-Priserna ligger mycket lägre än i alla 
andra secondhandbutiker, alla ska ha 
råd att handla här, berättar Carina. Tio 
procent av pengarna som kommer in 
går till de hemlösa i staden. För 
pengarna köper de underkläder, hygien-
artiklar etc. som de skänker till bland 

Mi (t.v) från trappanér kommer lite då och då med plagg till 
Carina (t.h) på klädinsamlingen i KRIS Göteborgs källare. 

annat föreningarna trappanér, 
Betelskeppet och Huldas Hus som 
jobbar med hemlösa.                   
                                   
Responsen inom KRIS har varit
 jättebra. Förhoppningsvis kommer det 
fler föreningar runtom i landet som 
öppnar egna secondhandbutiker.

VILL DU SKÄNKA NÅGOT? 
RING 073 - 3188 287 eller 
Carina Johansson 073 - 688 31 96

” -Priserna ligger mycket lägre än i alla 
      andra secondhandbutiker, 
      alla ska ha råd att handla här. ”

Text: Mia Berndes
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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
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång
Tel: 073-688 19 34 
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

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

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

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

TROLLHÄTTAN
Lantmannavägen 32
461 60 Trollhättan
Tel: 073-720 42 49
trollhattan@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

KRIS FÖRENINGAR

UNGA KRIS FÖRENINGAR
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A  Hildebrandt  Hovjuvelerare
Gävle
BN  Construction  AB  
Motala
Carbex  AB  
Vadstena
Castenbäck  AB, Stig  
Stockholm
Coop  Extra  
Eskilstuna
Core  Link  AB  
Falkenberg
Cultura  Konsult  
Uppsala
Degerfors  Laboratorium  AB 
Degerfors
Eton  Fashion  AB  
Gånghester
Fagersta  Kommun  
Fagersta
Familjevården  i Älvsborg  AB 
Borås
Frank  Söderlund  AB  
Hallsberg

Grays  American  Stores  AB 
Skärholmen
Hudiksvalls  Skrivbyrå
Hudiksvall
ICA  Kvantum,  Sätra  
Gävle
J & P  Elmontage  AB  
Visby
Jor  AB  
Knivsta
KGK  Motor  AB  
Sollentuna
Know  It  Gävleborg  AB
Gävle
Ljungbackens  Behandlinghem 
Uddevalla
Parsmo  Productions  
Hägersten
Pluto  Stockholm  AB  
Stockholm
Rodamco  Täby  Centrum  KB 
Stockholm
S:t  Mikaels Församling  
Vårby

SDF  Västra  Göteborg  
Göteborg
Skellefteå  Kommun  
Skellefteå
Stabil  Betong i Håbo  AB 
Bålsta
Svenska  Haland  Teknik  AB 
Spånga
Svenska  Kyrkan,  Falköping 
Falköping
Tierps  Kommun  
Tierp
Ungdomens  Hus  
Säters  Kommun
Upplands  Bro  Kommun
Bro
Uppsala  Elektronikåtervinning 
Uppsala  Kommun
Wessjö  AB  
Sollentuna
XL  Bygg  Hans Anders 
Skurup

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

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

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
Verksamhetsansvarig

Anders Berntsson 
073-688 30 79

goteborg@livsstilshuset.org

UPPSALA
 

Hassan Abdula 
073-433 06 98

uppsala@livsstilshuset.org

Vill ni veta mer om vår verksamhet kontakta oss:

 

Omsorg på ditt sätt 

 

 

 

 

 

 

Problem med alkohol eller droger? Vi kan hjälpa! 

I Väckelsång så hjälper vi endast män till ett drogfritt och 
nykter liv! I Tingsryd så hjälper vi endast kvinnor med 
samma sak. Vi vet, av erfarenhet, att det fungerar bäst så! 
Välkommen att kontakta oss för att rådfråga eller boka 
kostnadsfritt studiebesök. Vi erbjuder också, efter 
överenskommelse, informationsträff kring vår behandling på 
plats närmare dig. Kontakta oss på telefon till Väckelsång 
0470-759 062 eller Tingsryd 0470-759 052 Du kan också 
mejla oss på info.beroende@attendo.se eller birgitta.peters-
danielsson@attendo.se eller camilla.karlsson1@attendo.se 

 

 

 

 

Omsorg på ditt sätt 

 

 

 

 

 

 

Problem med alkohol eller droger? Vi kan hjälpa! 

I Väckelsång så hjälper vi endast män till ett drogfritt och 
nykter liv! I Tingsryd så hjälper vi endast kvinnor med 
samma sak. Vi vet, av erfarenhet, att det fungerar bäst så! 
Välkommen att kontakta oss för att rådfråga eller boka 
kostnadsfritt studiebesök. Vi erbjuder också, efter 
överenskommelse, informationsträff kring vår behandling på 
plats närmare dig. Kontakta oss på telefon till Väckelsång 
0470-759 062 eller Tingsryd 0470-759 052 Du kan också 
mejla oss på info.beroende@attendo.se eller birgitta.peters-
danielsson@attendo.se eller camilla.karlsson1@attendo.se 

 

 

 

Storsättra Gård 
HVB

Din Bil Sverige ABAdvokat 
Charlie Tvärenvigg
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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

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

KRIS KROATIEN

I somras åkte Paul Barath (KRIS 
Halmstad) och Martin Johansson 
(KRIS Göteborg) till Kroatien på en 
studieresa för att etablera kontakter för 
ett samarbete. Med sig på resan hade de 
Robert Medved (KRIS Halmstad) som 
hjälpte till att tolka.

Under en resa år 2010 då KRIS besökte 
behandlingshemmet San Patriano i 
Italien knöts kontakt med en kvinna 
som arbetar som guide i Kroatien. 
Hennes uppgift i detta skulle vara att 
hjälpa till med att etablera kontakter 
med myndigheter och behandlingshem 
i Kroatien.
Syftet med resan var att undersöka 
möjligheter för en eventuell etablering 
av Kris i landet, skapa förutsättningar 

för kontakter samt eventuellt samarbete 
med myndigheter, 
behandlingshem, kriminalvård och 
andra sociala aktörer i samhället. På 
plats hade de möten med anhöriga och  
människor i vården som visat intresse 
för KRIS. Viktiga kontakter knöts inför 
framtiden.

Ytterligare en resa gjordes i slutet av 
sommaren då Paul och Robert åkte ner 
tillsammans med 
förbundsordförande Christer 
Karlsson. Tillsammans besökte de ett av 
fyra behandlingshem som Mama Silva 
är föreståndare för. Hon är en förebild 
för många i Kroatien och har själv en 
son som är före detta missbrukare. 
När de fick höra hur KRIS jobbar blev 

I Kroatien finns många bra behandlingshem men tyvärr inget 
skyddsnät som fångar upp de som kommer ut från behandling. 
Alltför många återfaller till sitt missbruk kort tid efter att ha 
lämnat behandlingshemmet.

de otroligt intresserade av att försöka 
starta upp en liknande organisation. 
Planen för framtiden är att KRIS i 
Sverige skall försöka starta ett 
EU-projekt med ett utbyte mellan 
Sverige-Kroatien. Då personer från 
Kroatien kan komma hit och studera 
hur KRIS fungerar som organisation 
samt ta del av allt studiematerial för att 
sedan, med KRIS Sveriges hjälp starta 
på egen hand. Detta projekt skall drivas 
ihop med Mama Silva och den 
kvinnliga guiden som man träffade i 
Italien. Man håller också på att 
undersöka möjligheten genomföra ett 
sommarläger i Kroatien.

Text: Mia Berndes
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Kamratskap är den tredje av KRIS fyra 
grundpelare. En av de fyra hörnstenar 
som gör organisationen stabil och den 
lokala föreningen en trevligare plats att 
vara på.

För många av medlemmarna i KRIS 
är äkta kamratskap något nytt. Utan 
tankar på egen vinning eller att sko 
sig på andra. Långt ifrån missbrukets 
kamrater, som bara räcker tills ruset gått 
ur kroppen och jakten på ett nytt börjar. 

Då man lätt kan byta ut varje kamrat 
man har för en sil eller ett rus.

Den här typen av kamratskap vi strävar 
efter inom KRIS är en sådan som är 
ständig. Ett engagemang och en 
omtanke kring sina vänner på 
föreningen. Att ställa upp till hundra 
procent och därigenom också kunna 
räkna med att andra ställer upp fullt ut.
I stadgarna kan man läsa följande om 
just devisen Kamratskap:

Kamratskap innebär att en medlem 
engagerar sig i sina medmänniskors väl-
befinnande och att medlemmen respek-
terar andra människors rätt till en egen 
uppfattning.

Känner du att den typen av kamratskap 
är något du saknar i ditt liv eller helt 
enkelt vill bryta med ditt gamla liv?

För mig är 
kamratskap när man 
finns där för en om 
man antingen har det 
jobbigt eller bara vill 
prata om något. Man 
får stöd och man kan 
uppmuntra varandra. 

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

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

DEVISERNA DEL 3 AV 4

KAMRATSKAP

Vad betyder kamratskap för dig? Vi frågade tre stycken personer och så här svarade de.

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 Kamratskap egentligen innebär.

Bli medlem redan idag!

Använd inbetalningskortet nedan.

Paul BarathMathias Källström

Kamratskap är när 
man blir tårögd av 
lycka när det går bra 
för dom och man vet 
att det är ömsesidigt.

Jag tycker att det är 
gemenskap som jag 
känner när jag träffar 
KRIS och Unga KRIS 
människor, eftersom vi 
försöker att sträva mot 
samma mål.Mats Svensson



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:
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30, 1 tr. 
117 33 Stockholm


