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Prenumeration 

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 det
föreningar på 18 orter i Sverige, 
och dessutom i Danmark och Finland. 
KRIS finns också i Vitryssland och är 
under uppbyggnad i Japan.

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration på 
Vägen UT.  Tag kontakt med din lokala 
KRIS föreningen om du har frågor/fun-
deringar kring medlemskap i KRIS eller 
kontakta vår medlemsansvarige.

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.)

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

Vid utebliven tidning, kontakta 
omgående medlemsregistret eller 
redaktionen. 

Adressändring måste meddelas 
medlemsregistret.
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UNGA

LEDARNA

Kristoffer Johansson
Förbundsordförande Unga KRIS

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

Kronvittnen – 
inget bra förslag!

Nyligen lyfte justitieminister Beatrice 
Ask möjligheten att i Sverige införa 
så kallade kronvittnen för att lättare 
komma åt den organiserade brotts-
ligheten. Ett system med kronvittnen 
innebär att en kriminell som vittnar mot 
andra kriminella får straffrabatt.  

Vi i KRIS som när vi själva var kri-
minella tillbringade mycket tid med 
åklagare, polisutredare, i domstolar och 
i innanför Kriminalvårdens murar är 
skeptiska till ett införande av ett kron-
vittnessystem. 

Vi vet att kampen mot den organiserade 
brottsligheten är svår. Kriminella männ-
iskor är kreativa och kan ägna 24 tim-
mar om dygnet åt att manipulera och 
överlista människor och system. Dess-
utom håller de ihop i tighta brödraskap 
där den som sviker kan få betala med 
sitt liv. Ur det perspektivet tycker vi det 
är bra att politikerna försöker utveckla 
rättsystemet och också underlätta för de 

som vill lämna det kriminella livet att 
också göra det.
Vi menar att idén med kronvittnen inte 
löser svårigheten att fälla de som orga-
niserar viss brottslighet. Vi tror istället 
systemet skulle skapa nya problem. 

Ett problem som skulle uppstå är t ex 
att samma typ av brott skulle kunna ge 
olika straff. Ett annat problem är att det 
skulle ge gärningsmannen en helt annan 
roll i förhållande till polis och åklagare 
än den som misstänkt gärningsman. Ett 
kronvittne blir ”ägare” av ett vittnesmål 
som han kan ”sälja” och därmed diktera 
villkor för. 

Ytterligare ett problem är risken för att 
någon annan än den verkliga brottsling-
en anges av kronvittnet vilket är särskilt 
relevant i de fall där inte någon annan 
bevisning finns. Det skulle kunna leda 
till att fel person ”sitter av” den verkliga 
brottslingens straff mot ersättning eller 
högre status efter avtjänad tid.

Slutligen skulle vi få stora problem 
med hur Kriminalvården ska kunna 
skydda kronvittnet under strafftiden. 
De gärningsmän som kronvittnet satt 

dit kommer självklart göra allt de kan 
för att hämnas och fängelser är farliga 
miljöer. På samma sätt kan man fråga 
sig hur kronvittnets barn, familj och 
släkt ska skyddas från hot och vedergäll-
ningsattacker?

Vi tror det vore bättre att satsa ut-
redningsresurser på andra frågor än 
kronvittnen. Utred istället om det är 
möjligt att införa ett system som gör 
att det lönar sig att sköta sig inne på 
fängelser, även för de med långa straff. 
Eller utred hur möjligheterna att förbli 
drogfri och hederlig efter avtjänat straff 
kan förstärkas. 

Efterföljer Sverige barn-
konvetionen i svenska 
häkten och arrester?

I Sverige idag behandlas frihetsberövade 
barn som vuxna. Detta ser vi i Unga 
KRIS som ett stort problem, då det är 
ett brott mot FNs Barnkonvention. Den 
konvention som vi som nation förbundit 
oss att förverkliga och uppfylla till fullo 
sedan vi skrev på den 1990. 

Utifrån ett barnperspektiv finns det 
idag problem med häktningen av barn. 
Isolering av barn är inte förenligt med 
barnkonventionen, skolgången blir ofta 
lidande och det är brist på begriplig 
information för barn och ungdomar i 
häkte. Vi kan samtidigt se att det säl-
lan framgår av häktningsprotokoll hur 

prövningen av synnerliga skäl görs när 
barn häktas. Att det samtidigt har skett 
en tredubbling av häktade barn sedan 
1998. Vilket man inte kan förklara då 
det inte finns någon myndighet som har 
utrett vad det kan bero på. 

Vad man däremot kan se är och som 
är intressant i frågan är att antalet barn 
dömda till sluten ungdomsvård har 
minskat kraftigt under 2012. 
Det hela rimmar fel i slutänden och 
man kan få en känsla av att häktning av 
barn numer sker slentrianmässigt. Att 
man bortser allt mer från synnerliga skäl 
då antalet dömda till sluten ungdoms-
vård till följd av grova brott har minskat 
kraftigt det senaste året.

Vi i Unga KRIS ställer oss bakom 
Barnombudsmannen och vi kräver att vi 
inför ett Barnperspektiv i svensk arrest 
och häkte. Därför har vi bestämt oss för 
att belysa detta problem och komma 
med förslag på förbättringar 
i Almedalen i år.
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Helgen den 24-26 maj höll Unga KRIS sin förbundsstämma och läger i 
Göteborg. Varje lokalförening  hade skickat två representanter så man var 
totalt 40 personer som befann sig i KRIS lokaler vid Järntorget. 

UNGA KRIS

På fredagen samlades alla för att ha 
prisutdelning för Unga KRIS pris. Varje 
år ger man bort ett pris till någon som 
betytt mycket för Unga KRIS verksam-
het. Priset i år gick till Janne Åkerlund 
som jobbar på Kronofogden och som 
har hjälpt till med studiematerialet 
Skuldfällan som man bedrivit i Unga 
KRIS. Motiveringen löd:

För hans insatser att belysa problema-
tiken kring överskuldsättning bland 
unga.  Janne Åkerlund har de senaste åren 
bland annat påvisat problemen kring 
SMS-lån och obetalda mobilräkningar 
till följd av nyöppnade av abonnemang. 
Några av problemen som är många utav 
våra medlemmars vardag och en väg in 
i skuldfällan. Janne Åkerlund har även 
tillsammans med sina medarbetare Ann 
Christine Svahn och Robert Olsson på 

Kronofogdens Förebyggande verksam-
het medverkat i framtagandet av vårt 
studiematerial Skuldfällan. Där de 
genom sitt engagemang och ödmjuka 
tillvägagångssätt ändrat många våra 
ungdomars syn på Kronofogden som 
myndighet. 

Priset delades ut under fredag eftermid-
dag och sedan avslutade alla deltagare 
dagen med att äta en thaibuffé innan 
man skildes åt för kvällen.

Under lördagen höll man förbunds-
stämma, då man tackade av de som skulle 

Janne och Kristoffer efter prisutdelningen.
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UNGA

UNGA KRIS 
FÖRBUNDSSTYRELSE

Unga KRIS förbundsstyrelse 
för 2013 består av:

Förbundsordförande
Krisoffer Johansson

Förbundskassör
Tor Rauschenbach

Förbundssekreterare
Anne-Sofie Persson

Ledamot region norr:
Jyrki Mämmelä
Mejsam Abdulla

Ledamot region öst:
Jimmy Hägg
Anders Eriksson

Ledamot region väst:
Mathias Källström
Anders Centerwall

Ledamot region syd:
Jonna Johansson
Robin Hallberg

Ny valberedning:
Caroline Blomgren, region norr
Johan Doverland, region öst
Stefan Henriksson, region väst
Bob Botshinda, region syd

Vi vill tacka följande personer för 
en fin insats det gångna året 
i förbundsstyrelsen:
Marcus Nilsson,
Kim Johansson och
Daniel Dahlberg

Göteborgs lokalerna var fyllda av massa entusiastiska Unga KRIS:are

avgå och valde in nya personer till dessa 
poster. Kristoffer Johansson sitter kvar 
ytterligare ett år som förbundsordför-
ande och även Anne-Sofie Persson 
valdes om som sekreterare.  Ordförande 
för dagen var Sofia Modigh och under 
mötet fastställdes verksamhetsplanen 
och budgeten. Den nye kassören, Tor 
Rauschenbach berättar att alla läger-
deltagare var närvarande under för-
bundsstämman för att lära sig om hur 
föreningslivet fungerar och hur man 

Unga KRIS bildas i Malmö? 
Vi har pratat med Kristoffer Johansson om att Unga KRIS 
Malmö är på väg att starta upp. Under ett telefonsamtal en 
sen kväll säger han följande;

”Vi ser möjligheterna att starta Unga KRIS i Malmö då det 
finns ett starkt engemang  av ungdomar och ledare där. Vi 
hopppas att det blir verkligenhet inom kort” avslutar han. 

Vi kommer att följa upp detta till nästa nummer av Vägen 
UT så klart och hoppas att vi kan komma med glädjande 
besked om Unga KRIS fortsatta växande. 

// Redaktionen

håller dessa typer av möten.
-När förbundsstämman var klar åkte 
alla deltagare till Liseberg och hade 
superkul, säger Tor. Alla uppskattade 
såklart eftermiddagen på ett nöjesfält 
och kvällen avslutades i KRIS lokaler 
igen där man summerade helgen och 
sa hejdå för denna gång. Kort sagt en 
mycket lyckad helg med trevliga vänner, 
avslutar han. 

Text: Mia Berndes
Foto: Tor Rauschenbach
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Unga KRIS Power är ett helt nystartat 
projekt som drivs med stöd från Arvs-
fonden. Det är ett samarbete mellan 
Unga KRIS föreningar i Halmstad, 
Norrköping, Helsingborg och Arbets-
förmedlingen. Projektet riktar sig till 
ungdomar/vuxna upp till 26 år som letar 
efter sysselsättning (praktik, arbete eller 
studier) och vill förändra sitt liv. Man 
vill ge dessa ungdomar en möjlighet 
att komma in på arbetsmarknaden och 
inom Unga KRIS finns ett brett nätverk 
av företag som arbetar i flera olika bran-
scher.  Det man kommer att göra rent 
praktiskt i projektet är att erbjuda lokala 
coacher till medlemmarna och förmedla 
studie-, praktik eller arbetsplatser. Man 
kommer även att erbjuda rådgivning 
från en lokal arbetsförmedlare, som 
hjälper till gällande exempelvis merit-
förteckning, hur man sköter sig bra på 
en intervju och liknande. 

Projektet är indelat i fem olika steg 
som gör det lätt för ungdomarna att 
uppnå varje delmål och bli stärkta i tron 
på sin egen kunskap. Till på köpet får 
deltagarna ECDL-datakörkortet, då 
man får lära sig datahantering och Of-
ficepaketet, vilket ytterligare förstärker 
chanserna till jobb eller väcker lust till 
vidare studier.

Alla ungdomar är välkomna att delta 
i projektet så länge de är drogfria och 
förbinder sig att vara nyktra. Unga 
KRIS erbjuder en drogfri daglig so-
cial miljö i vilken man aldrig behöver 
vara ensam. Unga KRIS vill genom 
projektet Unga KRIS Power hjälpa 
ungdomar med bakgrund eller erfaren-
het av utanförskap så som till exempel 
missbruk, kriminalitet, dysfunktionella 
familjer, barn till missbrukare, föräldrar 
i fängelse. Dessa ungdomar behöver inte 
ha anmärkningar i brottsregistret för att 
kunna delta i projektet.

Projektet ”Välja Rätt” - 
Att hjälpa ungdomar 
att välja rätt i tid.

Väja rätt är ett projekt för högstadie- 
och gymnasieklasser som startades av 
KRIS/Unga KRIS Halmstad i 
augusti 2012 med stöd från Ljung-
bergska stiftelsen. Tanken med Välja 
rätt är att Unga KRIS tillbringar en dag 
med respektive högstadie- eller gym-
nasieklass för ett mer bestående intryck 
och att ungdomarna själva får diskutera 
kring sina värderingar. Information om 
Unga KRIS blandas med lek, värde-
ringsövningar och livshistorier innan 
det är dags för gemensam lunch och 
ungdomarnas utvärdering av dagen.
Anders Centerwall (Unga KRIS 
Halmstad) är sedan januari 2013 pro-
jektledare för Välja Rätt och berättar 
att det har varit mycket uppskattat av 
både ungdomar, lärare och föräldrar i 
Halmstad.
Anders ambition är att Välja Rätt ska 
spridas och snart vara ett rullande pro-
jekt på skolor runt om i landet samt alla 
Unga KRIS föreningar i Sverige.

VÄLJA RÄT T

UNGA

Ove står inför projektgruppen under 
mötet i Helsingborg. 

Ove Svensson på Högskolan i Halmstad 
har varit i kontakt med projektgruppen 
för att ta fram ett utbildningspaket som 
ska användas i projektet. 

Jimmy Holmgren, en av motivatörerna 
i projektet. 

UNGA

Foto: Joakim Berndes

Foto: Joakim Berndes
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Den 9 augusti kommer att bli en 
fullspäckad festivaldag i Norre katts 
park, Halmstad. Lokala band och 
större artister underhåller på tre scener, 
föreningar och företag ställer ut och det 
blir mycket ”prova-på-grejer” och andra 
aktiviteter. Festivalen är ett samarbete 
mellan KRIS och kulturförvaltningen 
och riktar sig främst  till ungdomar, 
men alla som vill välja och arbeta för ett 
drogfritt samhälle är välkomna! 
Fri entré.

Utställning, musik och aktiviteter kl. 
11.00–18.00 
Festivalområdet är öppet i Norre katts 
park. NBV, Nolltrefem och Puls presen-
terar sina verksamheter med bl.a lokala 
band och det blir en bred blandning 
med aktiviteter av och för ungdomar, 
bland annat breakdance. Föreningar och 
företag ställer ut.
(vid ogynnsamt väder genomförs MAD  
på området vid museet/ engelska sko-
lan)

Stora scenen (MAD)  kl. 19.30–23.00 
Bland annat Dogge Doggelito, Jimmy 
Ottosson med band och än så länge 
hemlig artist. Detta varvas med olika 
talare bland annat från ledare i kom-
munen och andra gäster. Mer detaljerat 
program kommer under sommaren.

MAD - Music Against Drugs är ett 
koncept som startade i Stockholm 2008 
som en motreaktion på drog användan-
det inom musik branschen. 
Det behövdes en musikmanifestation 
där artister, gäster och publik tog ställ-
ning mot all sorts droger.
Vi vill visa och informera om att droger 
är helt fel väg att gå.

MAD genomförs nu av den lokala orga-
nisationen KRIS (Kriminellas revansch 
i samhället) på olika orter i Sverige. I 
Halmstad sker det tillsammans med 
kulturförvaltningen där fritidsledarna 
och Nolltrefem är engagerade. 

Under dagen kommer det att finnas 
mycket information om vad droger 
kan leda till och vad det finns för hjälp 
samt stöd att få. Det kommer även att 
genomföras aktiviteter kopplade till äm-
net i Norre katts park. Självklart är hela 
evenemanget gratis och drogfritt.

- Vi vill visa att vi kan hjälpa till. Att få 
ungdomar att inse att det är fel väg att 
välja droger, säger Paul, från KRIS.

Vill du medverka?
KRIS Halmstad söker sponsorer och 
företag samt föreningar som vill ställa ut 
under dagen. Ta chansen att nå ungdo-
mar med ditt budskap! Att ställa ut är 
gratis för föreningar och kostar 5000 kr 
för företag. Det finns också möjlighet 
att köpa reklamskylt.

Kontakta Paul Barath för mer info; 
telefon 0736-88 31 31
e-post: paul.barath@rikskris.se

Jimmy OttossonNorre Katts park

Fredag 9 augusti Dogge Doggelito

Foto: Joakim Berndes
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RIKS KRIS Styrelse och representanter 
från regionerna samlades på Tollare 
folkhögskola fredag den 24 maj för en 
intensiv halvdag. Där fick de informa-
tion om nuläget och diskuterade fram-
tiden i KRIS. Dagen avslutades med 
ett besök på Gröna Lund för att samla 
kraft inför styrelsemöten och förbund-
stämman nästa dag. 

Under lördagens styrelsemöten besluta-
des bland annat att ge kansliet i uppdrag 
att arbeta vidare med att stärka KRIS 
varumärke och fick till uppgift att 
komma med förslag till styrelsen inför 
möte i oktober. 

På årsmötet valdes Christer Karlsson 
som ordförande för en ny period på tre 
år och Paul Barath valdes till kassör på 
ett år. 
Text & Foto: Joakim Berndes 

Ordförande Christer Karlsson

Kassör Paul Barath 

Sekreterare Kristina Edström 

Östra regionen:
Stefan Björklund, ledamot
Ali Reunanen, ledamot
 
Norra regionen: 
Mats Granberg, ledamot
Billy Nilsson, ledamot 
William Lindholm, suppleant
Anetta Hellgren, suppleant
 
Södra regionen: 
Eva Jeppsson , ledamot
P-G Johansson, ledamot
Håkan Johansson, suppleant
Jimmie Holmgren, suppleant
 
Västra regionen: 
Yvonne Kjellman, ledamot
Djem Mangos, ledamot
Toni Möllestam, suppleant
Robert Medved, suppleant 

RIKS KRIS 
FÖRBUNDSSTYRELSE

F Ö R B U N D S S T Ä M M A  2 0 1 3 

Ali Reunanen underhåller på rasten

Allt klart inför förbundstämman
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Vi stiger på färjan i Varbergs hamn och 
när vi efter en drygt 4 timmar lång båt-
resa kommer till Grenås hamn, möter 
vi Pelle, som eskorteras av två danska 
poliser. Pelle har då avtjänat ett 5 måna-
der långt straff på Horsens Stadsfäng-
else, Nordeuropas säkraste anstalt. Och 
eftersom han på grund av sina brott är 
utvisad från Danmark, får vi möta upp 
honom i Grenås hamn istället för vid 
Horsens grindar.
Vi som möter upp honom är:
P-G Johansson, ordförande KRIS 
Helsingborg, Jimmy Holmgren, vice 
ordförande Unga KRIS Helsingborg, 
Christoffer Svensson, ordförande Unga 
KRIS Helsingborg och Paul Barath, 
ordförande KRIS Halmstad.

När vi träffar Pelle, möter vi en ung kille 
med endast ett par säckar med kläder. 
En kille som trots sin låga ålder redan 
har hunnit sitta av 3 fängelsestraff och 
nu är redo att leva ett hederligt och 
drogfritt liv.

När Pelle muckade från sitt andra 
fängelsestraff tog han kontakt med 
KRIS Göteborg, men det hela rann ut i 
sanden då han inte var redo att ta steget 
fullt ut för ett nytt liv.

Men KRIS fanns kvar i hans tankar 
och redan när han greps i Danmark 
började han ringa runt till olika KRIS 
föreningar från häktet. Han ringde först 
till KRIS Malmö, som i sin tur tipsade 
honom om KRIS Helsingborg och 
KRISBo, då han behöver någonstans att 
bo när han avtjänat sitt straff.

Under sin tid på Horsens Statsfäng-
else har han sedan regelbunden kon-
takt med Jimmy Holmgren på KRIS 
Helsingborg. De bestämmer att Pelle 
ska komma till KRISBo för att börja 
sitt nya hederliga och drogfria liv med 
KRIS stöd.

Eftersom det var en lång resa och vi 
anländer till Helsingborg väldigt sent på 
fredag kvällen, blir det inte mycket till 
aktiviteter för Pelle. Men under dagen 
har några medlemmar i Helsingborg 
bakat tårtor för att välkomna vår gäst. 
Så när vi rullar in på parkeringen står 
ett antal medlemmar, blandat från KRIS 
och Unga KRIS utanför lokalen och 
välkomnar honom med öppna 
armar. Allt för att få honom att känna 
sig som hemma, i äkta KRIS-anda.

När en månad gått sedan muckhämt-
ningen kan jag bara säga att detta är en 
kille som är som gjord för en förening 

som KRIS. Han är idag hederlig och 
drogfri och har även visat sig vara en 
solidarisk och god kamrat sedan dag ett. 
Jag glömmer fort bort att han bara är 21 
år, för han är så oerhört vuxen i sitt sätt 
att tänka och uttrycka sig.

Och så länge han fortsätter att hålla sig 
på den smala vägen, så har jag inga som 
helst tvivel på att Pelle kommer att gå 
långt i livet.

Saknaden efter hans syskon är stor, men 
han försöker ändå ha kontakt med dem 
så mycket som det går. Eftersom han 
har sin familj i Danmark och han är ut-
visad, så får vi på KRIS jobba extra hårt 
för att vara som en ny familj för honom.

Pelle heter egentligen någon annat i 
verkligheten. 

Text: Christoffer Svensson
Foto: Joakim Berndes

KRIS första 
utländska muckhämtning

Det är fredag morgon den 22 mars. Klockan är 06.30 när vi beger 
oss mot Varberg, för att där ta färjan över till Grenå, Danmark, för 
muckhämtning. Detta är första gången någonsin som KRIS muck-
hämtar utanför Sveriges gränser, så det är en historisk dag för oss.
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08
Mantalsvägen 4
191 49 Sollentuna
Tel: 0721-80 30 89
anders.eriksson@ungakris.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0738-19 91 96
jyrki.mammela@ungakris.se

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg
Tel: 0762-63 55 45
sundoor.eriksson@kris.a.se

GÄVLE
Södra stapeltorgsgatan 28
802 53 Gävle
Tel: 0760-28 64 01
andreas.larsson@ungakris.se

GÖTEBORG
Heurlins plats 9 
413 01 Göteborg 
Tel: 031-14 51 58
tor.rauschenbach@ungakris.se

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
kristoffer.johansson@ungakris.se

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

KALMAR
Timmermansgatan 54
392 36 Kalmar
Tel: 0480-207 91
ungakriskalmar@kris.a.se

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

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

TIERP
c/o Joachim Malmquist
Gäclevägen 42B
81538 Tierp
Tel: 072-160 16 06
blackiemalmquist@hotmail.com

UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 33 53
uppsala@ungakris.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
Storgatan 36 D
311 31 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

LINKÖPING
Sturegatan 5
582 21 Linköping
Telefon: 0769-32 86 73
linkoping@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

TRANÅS
Norra storgatan 101
573 40 Tranås
Tel: 076-230 89 26
tranas@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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Meddelande kan inte lämnas på baksidan
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Kriminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att informera 
kriminella om rätten att friges med 
möjlighet att få ”revansch i samhället”.

Denna information sker främst genom 
att KRIS besöker anstalter och häkten 
samt genom tidningen Vägen Ut. KRIS 
erbjuder kriminella och/eller 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 fäng-
elser 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.

K R I S  V I K T I G A S T E  U P P G I F T
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 19 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.
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UNGA

Både KRIS och Unga KRIS åker till politikerveckan i Almedalen laddade 
till tänderna med frågor och förslag till politikerna i regering, riksdag, 
kommuner och landsting. KRIS vill argumentera mot förslaget att införa 
Kronvittnen och för drogfri behandling. Unga KRIS vill argumentera för 
ett bättre barn- och ungdomsperspektiv inom Kriminalvården och vill 
diskutera våld och ungdomskriminalitet i förorter.

-Vi vill att politikerna i regering och 
riksdag lyssnar på våra erfarenheter och 
förslag. Vi vet vad vi talar om, säger 
Christer Karlsson, förbundsordförande 
i KRIS.

-I ungdomsförbundet har vi många 
medlemmar som redan i tidig ålder haft 
många myndighetskontakter. Intentio-
nen att hejda ungdomskriminaliteten 
och därmed förhindra att ungdomar 
utvecklar en kriminell livsstil är god. För 
att lyckas måste man förstå att barn och 
ungdomar som begått brott inte än är 
förhärdade kriminella och att de många 
gånger själva är brottsoffer. Därför krävs 
ett barn- och ungdomsperspektiv 
t ex vid häktning, berättar Kristoffer 
Johansson, förbundsordförande i Unga 
KRIS.

-I år är det ungefär 45 medlemmar som 
åker till Almedalen för att opinions-
bilda. Det är politiker som bestämmer 
om rättsväsendet, kriminalvården och 
missbruksvården så det är oerhört vik-
tigt för oss att träffa dem och föra fram 
våra erfarenheter och åsikter, fortsätter 
Christer Karlsson, KRIS.

Under politikerveckan arrangerar KRIS 
och Unga KRIS seminarier och deltar 
även i debatter och seminarier som 
andra arrangerar. 

Måndag 1 juli 10.00-10.30 
Behövs ett särskilt perspektiv när barn 
och unga begått brott? 
Barn och ungdomar som pågått brott 
häktas som om de vore vuxna. Några 
av Unga KRIS:s medlemmar berättar 
om sina barn- och tonårsupplevelser av 
myndighetskontakter. 

Tisdag 2 juli 09.00-09.30 
Landstingens behandlingsprogram 
läcker droger till missbrukare!
KRIS har de senaste åren undersökt hur 
missbruket av Subutex, Suboxone och 
Metadon ser ut. Missbrukarnas erfaren-
het är att landstingens behandlingspro-
gram läcker droger till missbruksmark-
naden. 

Tisdag 2 juli 13.00-16.00
Barnombudsmannens seminarium
Kristoffer Johansson, Unga KRIS 
förbundsordförande, medverkar på 
Barnombudsmannens seminarium om 
hur barn och ungdomar skulle kunna 
bemötas vid t ex häktning för att nå ett 
bättre resultat vid deras rehabilitering. 

Onsdag 3 juli 09.00-09.30
Kronvittnen – nej tack!
KRIS förklarar varför de inte tror på 
införandet av ett system med Kronvitt-
nen. Syftet att komma åt den orga-
niserade brottsligheten kommer inte 
uppnås på ett rättsäkert sätt.  Debatt 

med bland annat KRIS, Dick Sundevall 
(journalist/författare), Caroline Szyber 
(riksdagsledamot Kristdemokraterna) 
och en representant från Moderaterna. 
Vår förhoppning är att Beatrice Ask 
(justitieminister Moderaterna), sitter 
med i panelen. 

Fredag 5 juli 11.00-11.30
Våld i förorter! Varför blir det så? Hur 
tänker ungdomarna?
Unga KRIS består av fd kriminella 
ungdomar från förorter i Uppsala, 
Stockholm och Göteborg. Några av 
dem berättar om sina erfarenheter, vilka 
orsaker som finns bakom våldet och 
ungdomskriminaliteten och om hur 
Unga KRIS arbetar i förorter.

DAGS FÖR POLITIKERVECKA 
I ALMEDALEN

kris.a.se/krisialmedalen
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KRONVITTNE 
NEJ TACK!

BARNPERSPEKTIV 
I HÄKTET
JA TACK!

#kris i almedalen

Advokatbyrån Ulf Carlzon AB  

ANNONS

Göteborg

 

Institutet För 
Medicinsk Yoga

Stockholm

Nynäshamns Kommun 
/ Kultur & Fritidsenhet

Nynäshamn

Spånga-Tensta SDF

Stockholm

Vi kommer att ha en webbsida med 
vårt informationsflöde under Almeda-
len. Där kan ni följa vårt arbete under 
veckan och ta del av pressmeddelanden, 
bilder och annan inforamtion. 

Har ni twitter och andra sociala medier 
så kan ni följa vår tagg: 
#krisialmedalen 

Vi ses i Almedalen!
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Stöd oss du med!
Kontakta vår annons-

avdelningen på telefon: 

0587-17 00 00

Tack på förhand!

Thomas Magnusson Advokatbyrå AB 
Box 186     391 22 Kalmar .  Tel 0480-146 00  Fax 0480-214 80 
 Mail: advokat@thomasmagnusson.se 

Hotell, restaurang och relax med fri parkering !
Boka din övernattning på Scandic Kalmar Väst.
Dragonvägen 7
392 32 Kalmar
kalmar@scandichotels.com

VÄLKOMMEN TILL
SCANDIC KALMAR VÄST !

scandichotels.se/kalmar

 

 

Beijer Alma AB

Uppsala

Core Link AB

Falkenberg

Swartling & Partners 
AB

Stockholm

Trelleborg 
Församling

Trelleborg



16

NÄR LIVET VÄNDER

Under en privat semesterresa sprang några av medarbetarna i Vägen UT på bekanta ansikten. På 

ett hotell på Gran Canaria satt ett större sällskap och åt middag, det visade sig vara ett gäng ur LP-

stiftelsen Helsingborg som rest utomlands tillsammans. Ibland dem fanns Peter Klang, välkänd i 

KRIS sammanhang och som jobbat aktivt under flera år i KRIS Helsingborg. Att gänget valt just Gran 

Canaria som resmål visade sig vara mycket på grund av en tidigare pastor i församlingen, Stig, som 

numera tillbringar vinterhalvåren i den kanariska värmen och arbetar i den Skandinaviska Turistkyrkan 

på turistorten Playa del Inglés. Stig var också en av dem, tillsammans med KRIS som hjälpte Peter ur 

sitt tidigare liv. Vägen Ut passade på i semesterlunken, att sätta sig ner med både Stig och Peter för att 

få veta mer om den resa Peter gjort.

Hur goda krafter kan förändra en nattsvart framtid
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För fem och ett halvt år sedan var 
Peter Klang nere på botten av sitt liv, 
han hade kört allt i botten, ekonomi, 
relationer-ja han var vid vägs ände. 
Han hade suttit i fängelse i sammanlagt 
tio år och hade redan hunnit med ett 
trettioårigt missbruk. Bägge föräldrarna 
gick bort på grund av sina missbruk 
och Peter fick en tuff start på livet. Han 
levde in och ut på institutioner under 
hela sin uppväxt och var bara nio år när 
han själv började dricka alkohol. 

När han nu befann sig på botten hade 
han varit ute från anstalt i ca fem års tid 
och hans missbruk hade stadigt ökat. 
Han hade ingenstans att bo och var i 
ett dagligt missbruk, han fick vatten i 
benen och förfrusna händer. Han hade 
bara ett par jeans och en tröja, det var 
de enda kläderna han ägde och som inte 
gav tillräcklig värme till en avmagrad 
hemlös missbrukare. Han befann sig 
bokstavligt talat nere på botten. 

-2006 var jag så nerknarkad att jag bara 
ville sluta knarka, säger Peter. Jag hade 
gått igenom en massa behandlingar som 
inte hade fungerat. Men jag kände att 
jag måste ge livet EN chans till, berättar 
han vidare. 

Peter ringde till en tjejkompis och sa att 
han var i desperat behov av hjälp. Han 
hade pengar som räckte precis till en 
natt på ett hotell där han tog in och da-
gen efter kom hon och hämtade honom. 
Då körde hon Peter till Pingstkyrkan i 
Helsingborg. 

-Jag tänkte att åh nej det funkar inte, 
det här blir inte bra alltså, säger Peter 
med ett skratt. Hon sa att jag skulle få 
träffa någon som hette Stig och när jag 
kom dit på morgonen, ja jag luktade ju 
skräp men han kom springande mot 
mig som en solstråle och brydde sig inte 
om varken hur jag såg ut eller luktade, 
säger Peter och ler mot Stig. 
Stig berättar sin version, att han hade 
blivit ombedd av en tjej att be för och 
tänka på en person som han vid den 
tiden bara visste hette Peter. En söndag 

en tid senare dyker då Peter upp i säll-
skap med samma tjej. Tämligen utslagen 
och hade nästan förfrusit fötterna och 
var hemlös. Peter fick ett boende via 
kyrkan omgående, hans stora tur var 
att ett par i församlingen flyttade ihop 
och en av lägenheterna blev lediga. Där 
fick Peter husera i två veckor, i en fullt 
möblerad lägenhet.

-Jag trodde inte det var sant säger 
Peter, att okända människor lät mig, en 
nerknarkad tjuv få bo i deras hem och 

möbler. Men jag hade ju bestämt mig 
att jag ville sluta med det livet och efter 
två veckor fick jag ett andrahandskon-
trakt på vindsvåningen ovanför kyrkan. 
-Från början var det svajigt säger Stig 
och sneglar på Peter. Jag har varit med 
och spolat ner amfetamin i toaletten när 
jag kom på honom att droga, fortsätter 
han. Peter hade viljan men inte verkty-
gen att klara av det på egen hand, helt 
enkelt.

Peter (t.v.) njuter av semestervärmen och sin vän Stig. 



18

Han berättar vidare att Peter bodde 
kvar i vindslägenheten ett halvår och 
under den tiden kom han i kontakt med 
amfetamin igen. Stig kom återigen på 
honom och satte sig ner tillsammans 
med Peter och bad honom att kontakta 
Livtaget. (ett behandlingshem med 
12-stegsmetoden, Reds.anm.) Peter 
genomgick en behandling men den bet 
inte som den skulle och Stig kände sig 
rådvill.

-Jag vände mig till P-G (ordförande i 
KRIS Helsingborg) för att få råd i hur 
jag skulle hantera en sådan här situa-
tion, säger Stig. Jag fick till svar; Tuff 
kärlek, du får inte vara för snäll för då 
stjälper du honom och förlänger hans 
missbruk. Ställ ett ultimatum, vad väljer 
du- min gemenskap eller drogerna? var 
råden han gav mig. Peter köpte en hus-
vagn och bosatte sig i den under en tid 
och då blev han totalt ensam, berättar 
Stig vidare. Både jag och Yvonne, Peters 
flickvän, gick på anhöringbehandling 
för att få kunskap och verktyg i hur man 
bemöter och hjälper den typen av män-
niska som Peter var. Jag lärde mig fan-
tastiskt mycket, fortsätter Stig. Framfö-
rallt att inte vara någon curling-kompis 
utan att ställa motkrav för min totala lo-
jalitet. Så när till och med hans flickvän 
sade till honom att nu har du gjort ditt 
val och han blev lämnad på campingen 
totalt utstött- då kom insikten över hur 
han hade valt, avslutar Stig.

Efter den vändan på campingen tog Pe-
ter till sig det han behövde av 12-stegs-
behandlingen och har varit nykter och 
drogfri sedan dess. 

-Det var nog mitt bästa beslut någonsin, 
säger Peter, där blev jag kvar under två 
års tid. Men bara för att man gör en be-
handling blir man inte avkriminaliserad, 
fortsätter han allvarligt. Så även om jag 
var fri från missbruket satt det krimi-
nella i fortfarande, jag fortsatte att köra 
bil utan körkort och småtrixa hit och 
dit. Jag tyckte att jag kunde behålla vissa 
bitar av mitt liv som jag tyckte kunde 
funka, säger han och ler. 

För Peter handlade det inte om att han 
ville vara kriminell utan om att han 
blivit så folkskygg.             
 
-Det var ju hundra år sedan jag satt på 
en buss till exempel, berättar han.
-Efter avslutad behandling gav vi 
honom en ALU anställning inom vår 
kyrka, inflikar Stig. Men han kom inte 
i tid och dök inte upp på möten. Vilket 
i slutändan innebar att hans anställning 
fick avbrytas.

Man kom överens om att Peter borde 
börja praktisera på KRIS Helsingborg. 
Peter, som kände P-G sedan länge 
tyckte att det lät som en bra idé De två 
kände varandra från tiden de pundat 
tillsammans och Peter antog att de 

kunde fortsätta vara drogfria, men ha 
lite annan business ihop. Det inte Peter 
hade förstått var att P-G hade brutit 
totalt med alla bitar av sitt tidigare liv, 
och inte valt att behålla vissa delar, som 
Peter trodde att man kunde.

-Första dagen jag var på föreningen 
stövlade jag in och sa att jag vill jobba 
här, berättar Peter med ett skratt. P-G 
svarade att, ”det funkar inte riktigt så.. 
du måste först visa att du vill vara här 
uppe först.” 

Där och då började Peters resa med 
KRIS.  Efter att ha varit på föreningen 
dagligen under en tid fick han en prak-
tikplats som sedan övergick i en OSA 
anställning. Sammanlagt var han kvar 
hos KRIS i tre år.

-Det var nog den bästa tiden i mitt liv, 
säger han med eftertryck. Där förstod 
jag att det här är inga fasader som visas 
upp utan det var hela tiden raka puckar, 
regler och gränser. På ett kamratligt sätt 
men man satte ändå stopp när något 
sköttes fel eller någon började falla till-
baka i gamla mönster. Jag lärde mig att 
sätta gränser, lärde mig att hålla tider. 
Att man inte bryter mot lagen, det är en 
del i livet, att jag lärde mig att leva på 
ett normalt sätt.

Han berättar vidare att tiden på KRIS 
var en helt underbar tid för honom och 
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Fakta Peter Klang
51 år.
Född och bosatt i Helsingborg.
5,5 års nykter och drogfrihet.
Flickvän.
Brinner för sitt jobb på 
LP-Helsingborg.
Gillar god mat, styrketräning 
och människor.

Fakta LP 
Inom LP-stiftelsen vill man med hjälp 
av den kristna tron som grund 
förebygga och avhjälpa drog- och 
alkoholmissbruk genom fältarbete, 
ungdomsverksamhet, lokala kontakt-
centrum och behandlingshem som 
erbjuder en andlig, medicinsk och social 
behandling.

LP stiftelsen vänder sig till dem med 
beroendeproblem och som vill ha stöd 
och motivation att förändra sin livs-
situation. Här finns en möjlighet att 
på olika sätt delta i en avslappnad och 
drogfri gemenskap, där var och en är 
med och bidrar på sitt sätt. 

han verkligen brann för det han gjorde. 
Han var både föreläsningsansvarig och 
anstaltsansvarig och var mycket aktiv i 
både TV och tidningar. På KRIS hade 
man satt en gräns på max tre år för 
Peter att återanpassa sig till samhället.
-Det jag högaktar med KRIS är den 
totala nolltoleransen, säger Peter. Det 
var A och O för mig och gav mig den 
stabilitet som jag behövde.  Man måste 
också lägga bort Vi och Dom tänket, 
fortsätter han. För att bli en i samhället 
måste man sluta vara en outsider. Sen är 

inte alla saker superroliga, men vem har 
sagt att de ska vara det? 
Under hela tiden bodde Peter kvar i den 
lilla vindslägenheten ovanför kyrkan 
och var aktiv i församlingen och under 
åren som gått hade de sett hur stor 
Peters förändring var. Så när tiden som 
OSA anställd i KRIS tog slut fick han 
en anställning inom kyrkan. 

-Hederlighet lärde han sig genom 
KRIS, kan jag säga, säger Stig med efter 
tryck och Peter nickar instämmande. 
Ska jag sammanfatta det är det tre 
olika faktorer som påverkat Peter i hans 
tillfrisknande, fortsätter Stig. Tre bitar- 
KRIS har gett honom hederlighet, AA 
har gett honom redskap till nykterhet 
och vi i kyrkan har gett honom redskap 
för andlighet. Jag är så glad över att 
KRIS har samma inställning, att ta till-
vara på alla olika krafter och samarbeta 
för ett bättre liv, avslutar Stig.

Peter är idag troende men säger att 
han tycker att tron ska fungera som 
ett komplement när man vill söka upp 
och hjälpa människor. Det viktigaste är 
gemenskapen man får i församlingen, 
den fungerar på samma sätt som inom 
KRIS, men man kan inte tvinga på 
någon att tro. Det får komma i sin tid.
Nu har han varit anställd i kyrkan i två 

år och åker land och rike runt för att 
dela med sig om sina livshistorier. LP 
Stiftelsen arbetar drogförebyggande på 
samma sätt som KRIS, berättar Peter. 
Genom att sprida information och hålla 
föreläsningar, bland annat mycket på 
skolor men även för föreningar och till 
och med pensionärer. LP är uppbyggt, 
likt KRIS- med en riksorganisation 
och sedan lokala föreningar runt om i 
landet. Peter berättar hur det kom sig 
att de rest iväg just nu.

”2006 var jag så nerknarkad 
att jag  bara ville sluta knarka”

-Det var en person som följt vårt arbete 
under ett års tid via Facebook och ville 
donera 100.000 kr som skulle användas 
till något positivt. Det märkliga är, fort-
sätter han, att jag tre dagar innan suttit 
och tänkt att vi måste göra som KRIS, 
som drar ihop pengar och åker iväg på 
resa för att motivera de som arbetar i 
verksamheten. 

Valet föll på Gran Canaria, och de är 
12 personer från LP Helsingborg som 
rest iväg tillsammas, men de ligger inte 
på latsidan utan har under veckan hållit 
tre möten för olika personer. Och de har 
redan börjat planera nästa års resa som 
troligtvis går tillbaka till Kanarieöarna.

-Just nu åker jag runt mycket och inspi-
rerar andra städer att starta LP verk-
samheter, säger Peter. KRIS ligger mig 
såklart varmt om hjärtat och jag skulle 
gärna vara på föreningen oftare men 
har fullt upp med möten och kvällsak-
tiviteter inom mitt jobb. Tänk hur livet 
kan vända, fortsätter han och kisar mot 
solen. Jag har varit riktigt ökänd i Skåne 
och polisen har jagat mig med blås-
lampa, men nu har jag till och med varit 
hemma hos en polisman för att prata 
med hans son om missbruk.

-Till de som vill bryta med sina gamla 

liv vill jag säga följande; våga bryta och 
gå emot de fördomar man ofta har som 
en missbrukare. Våga gå med i KRIS 
och ta del av gemenskapen. Ensam är 
stark är ett uttryck som inte alls stäm-
mer i detta sammanhang, avslutar han 
och ler.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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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.

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

ANNONS
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ANNONS

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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Strävan efter ett hederligt och drog-
fritt liv är inte problemfritt. Vi möter 
alla olika hinder på vägen och vi har 
alla ett val om HUR vi ska möta dessa 
hinder. Vi kan gräva ner oss i självöm-
kan eller ta dem med ett leende och se 
dem som en utmaning! För det finns 
inga problem, bara lösningar. Finns det 
inga lösningar, så finns det heller inga 
problem!

När jag i höstas blev uppsagd från mitt 
jobb på Halmén Musik, vilket var mitt 
drömjobb, så kändes det absolut som 
om hela världen skulle rasa för mig.  
Men jag bet ihop och fortsatte framåt. 
I samma veva träffade jag dessutom en 
tjej, vilket avslutades lika snabbt som det 
började. Än en gång bet jag ihop och 
fortsatte framåt!

Jag spelade i ett band som hette Famous 
Jameson, där det var en usel stämning 
mellan mig och sångerskan. Mestadels 
på grund av våra enormt starka viljor 
och vår oförmåga till att kommunicera 
och kompromissa. Det hela slutade med 
att jag valde att lämna bandet som jag 
lirat med i över 6 år för att satsa på ett 
nytt band, tillsammans med trummisen 
från Famous Jameson. Sångerskan blev 
rasande och började smutskasta mig till 
höger och vänster, men än en gång bet 
jag ihop och fortsatte framåt!

Efter att ha varit arbetslös i 4 månader, 
blev jag erbjuden jobb på KRIS Hel-
singborg. Jag tackade självklart ja! Och 
efter att ha varit praktikant i 3 månader, 
så har det nu övergått till anställning 
med lönebidrag. Under tiden som 
praktikant, blev jag dessutom invald till 

ordförande i Unga KRIS Helsingborg.
Jag vaknade en söndag för några veckor 
sedan och såg att jag hade ett med-
delande på min telefonsvarare. Jag 
lyssnade av det och hörde att det var 
en vän och gitarrist som bad mig ringa 
upp honom. När jag gjorde det, berät-
tade han att basisten i deras band hade 
hoppat av efter 18 år, bara ett par veckor 
innan kommande album släpptes. Gi-
tarristen undrade om jag var intresserad 
av att provspela för dem och jag sa att 
jag skulle tänka på saken. 2 dagar senare 
ringde sångaren och berättade lite om 
hur framtiden såg ut för bandet och 
undrade om jag ville följa med på deras 
resa. Jag behövde inte fundera längre! 
Klart jag ville det! Sångaren gav mig då 
platsen som basist direkt, utan att ens 
behöva provspela, över telefon.

Så nu är jag den nya basisten i Bai 
Bang, ett Helsingborgs baserat band 
som har funnits i 25 år! Ett band som 
den 26:e april släppte sitt 8:e album. 
Och albumet har fått riktigt bra kritik 
i media, så det känns som att jag har 
kommit med på resan just när planet är 
på väg att lyfta.

Allt genom att jag bet ihop och fortsatte 
framåt när allt såg mörkt ut. Och jag 
hade förmågan att bita ihop och fortsät-
ta framåt, för hur mörkt det än verkade, 
så var det inte i närheten av det mörker 
som jag var i när jag var missbrukare 
och kriminell. Jag hade förmågan att 
bita ihop eftersom jag visste att det 
skulle bli ljusare igen så länge jag gav 
fan i droger och kriminalitet! Det var en 
tuff period, men den gick faktiskt över 
otroligt fort. Vilket är resultatet av min 
envisa målmedvetenhet till att ständigt 
röra mig framåt och strävan efter att bli 
en bättre människa.

Just nu har vi 2 unga killar i vårt boende 
här på KRIS och det är intressant 
att följa dem och se hur de utvecklas 
som människor. Behnam, killen som 
vi muckhämtade i Grenå i Danmark, 

UNDER SKINNET PÅ SIKK ROXX

Att lämna det gamla bakom sig.
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var den första av de 2 som kom in i 
boendet. Han hade, precis som de flesta 
av oss som kommit ur missbruk och ut 
från anstalt, inte många ägodelar kvar. 
När vi mötte upp honom, hade han sina 
kläder i ett par säckar och någon väska.

Han hade däremot en väska hos sin 
bror, med en laptop och lite andra 
grejer. Allt i denna väska var stöldgods 
och efter att ha pratat med oss på KRIS 
om denna väska, ringde Behnam sin 
bror och bad honom att göra sig av 
med väskan. För han kom fram till att 
stöldgodset inte hade plats i hans nya liv 
som hederlig.

Den andra killen Nicklas, kom hit från 
Unga KRIS 08 för att bo hos oss ett 
tag. Mest för att komma ifrån Stock-
holm ett tag. Behnams agerande med 
stöldgodset smittade av sig och Nicklas 
gjorde sig av med mobil och diverse 
smycken, eftersom dessa också var 
stöldgods. Och det är detta som är så 
kul att se i KRIS! 

Hur vi alla tillsammans strävar framåt 
mot ett bättre liv och hur våra hand-
lingar smittar av sig till de som följer 
med oss på vår resa. För det är inte bara 
det sjuka som smittar av sig. Vi blir alla 
påverkade av positiva tankar och hand-
lingar på ett positivt sätt.

Och på samma sätt som Behnams 
agerande smittade av sig på Nicklas, 
hoppas jag att mina tankar och mina 
goda gärningar ska smitta av sig till 
andra människor i min omgivning!

//  ”Sikk Roxx” 
Christoffer Svensson
KRIS Helsingborg.
http://sikkroxx.blogspot.se

ANNONS



24

Den 10 april hölls en manifestation på Sergels torg i 
Stockholm mot den missbruksutredning som Gerhard 
Larsson lämnat till ansvarig minister Maria Larsson 
(Socialdepartementet). Det var flera talare som ville 
uttrycka att regeringens förslag uppfattas som ett 
steg i fel riktning och som ville protestera mot detta.

Bruce Clarke, en av 
initiativtagarna till 
manifestationen

Hillevi Larsson
Riksdagsledamot 

Tråkigt nog var det endast en liten skara 
människor som uppmärksammat 
arrangemanget och ett femtiotal 
personer hade samlats för att lyssna till 
protesterna mot propositionen. En av 
initiativtagarna till manifestationen var 
Bruce Clark, föredetta drogmissbrukare 
som idag jobbar som journalist. Han har 
arbetat hela hösten med ett upprop för 
en bättre missbrukarvård och samor-
ganiserade manifestationen. Under sitt 
inledningsanförande sade han att det 
faktum att regeringen inte tar detta på 
allvar är ett hån mot alla missbrukare 
och deras anhöriga.

De föreningar och enskilda bakom 
manifestationen hade enats om tre krav 
till regeringen: lagstadgat brukarinfly-
tande, en vårdgaranti och öronmärkta 
pengar för omedelbar hjälp för de 

som vill bryta sitt beroende, samt en 
forskningssatsning och evidensbaserad 
behandling.

Det var många talare som ville göra sina 
röster hörda i detta ämne, bland annat 
RFHL:s ordförande Inger Forsgren 
och Lars-Håkan Nilsson, medicinsk 
rådgivare på Kriminalvården men också 
representanter från X-cons och Riksför-
bundet för Rättigheter, frigörelse, hälsa 
och likabehandling. Flera talare lyfte 
fram utredaren Gerhard Larsson och 
hur han synliggjort bristerna i miss-
bruksvården i Sverige, dessvärre har de 
flesta av hans 70-tal förslag till reformer 
lagts åt sidan i regeringens proposition.
Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) 
bjöd på sång och musik under mani-
festationen. Hon varnade också för att 
om inget grundläggande görs och mer 

satsas, kommer dödlighet och miss-
brukets nota fortsätta att öka. En som 
särskilt ville betona att han stöder en 
svensk restriktiv narkotikapolitik var 
direktören på nätverket European Cities 
Against Drugs, Jörgen Sviden. Han 
talade om sin oro över att Sverige är ett 
av de länder där missbruket ökar.

Namnlistan man lämnade över till riks-
dagen innehöll cirka 10 000 namn-
underskrifter, som samlats in via Fa-
cebook men som även över 500 fångar 
skrivit på. Efter manifestationen vand-
rade en kommitté till riksdagens entré 
och lämnade över namnlistan som togs 
emot av två ledamöter från socialutskot-
tet 
för registrering.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Manifestat ion!
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KRIS vill bli ännu bättre på att hjälpa

Inom KRIS gör man allt man kan för 
att hjälpa människor att komma tillbaka 
till samhället som goda samhällsmed-
borgare, men man behöver hjälp  och 
resurser för att kunna lyfta verksam-
heten till högre höjder. Ali Reunanen 
är ordförande i KRIS 08 och har en 
bakgrund som både grundare och 
verksamhetsansvarig för halvvägsboen-
det Lilla Gungan som tidigare bedrevs i 
Enskede. Han har en önskan om att de 
halvvägsboenden som erbjuds idag kan 
bli bättre ändå.

Första steget enligt Ali är att förstå vad 
som är trasigt i ens liv. Inte förrän man 
vet vad som är trasigt kan man börja en 
helande process. Det handlar om att få 
både insikt och kunskap om allt som ge-
mene man är självklart, men som för en 

Hela KRIS verksamhet är uppbyggd på fyra principer, Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – 
Solidaritet. Dessa fyra grundprinciper är inom KRIS en förutsättning för att du ska kunna skapa ett 
bra liv. Men ibland krävs det mer för att klara av att stå på egna ben. Flera lokala KRIS föreningar 
har någon form av boende att erbjuda i sin verksamhet. Detta är såklart en fantastisk möjlighet som 
erbjuds den som vill ha lite extra stöd och hjälp till en bättre framtid. 

fd. kriminell eller missbrukare är en hög 
mur att ta sig över. Alla delar är viktiga, 
arbete, sin gamla kriminalitet, att lära 
sig att handskas med sin ekonomi och 
inte minst personliga relationer.

-Ett bra boende är ett ställe som ger 
stöd men framförallt ett innehåll, säger 
Ali. Som erbjuder mer än ett tak över 
huvudet och kräver mer än att man 
lämnar urinprov. Ju bättre man får de 
boende förberedda innan de flyttar ut 
till eget boende, desto bättre, fortsätter 
han. Att bara erbjuda en drogfri miljö 
räcker inte, då är risken stor att allt rasar 
när man kommer ut i samhället igen.

Han berättar att det är otroligt viktigt 
att få möjlighet att bygga sitt nya liv

och under den tiden få stöd, råd och 
uppmuntran. 

För att kunna skapa fler och ännu bättre 
förutsättningar för de som behöver ett 
KRISboende ser man gärna en ökad 
resurs i de kommunala medlen för att 
vidareutveckla den verksamhet som 
redan idag bedrivs.

-Min förhoppning, avslutar Ali, är att 
vi kan skapa strukturerade stödboenden 
med bra verksamhetsinnehåll som ska-
par en bra chans för en ny framtid. Det 
är inte någon enkel grej och det kräver 
mycket resurser och drömmen vi har är 
att få hjälp att fortsätta hjälpa.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

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

A Hildebrandt Hovjuvelerare
Gävle

Aktiebolaget Systemstöd 
Sverige 
Kista

Atlas Copco Construction 
Tools AB 
Kalmar

BEKAB Bergströms Kon-
struktionsbyrå AB 
Gävle

Björkstens Fastighets AB 
Tyresö

Competens Utveckling 
Stockholm Globen

Degerfors Kommun
Degerfors 

Delsbo-Hallen ICA 
Delsbo

Dyno Mate Industrial Servi-
ces AB 
Södertälje

Emmaboda Granit AB 
Emmaboda

Familjevården i 
Älvsborg AB
Borås

Fortunagården 
Värnamo

Fyrklöverns Stugby 
Rättvik

Gällivare Kommun / 
Nämd & Utredare  
Gällivare

Hela Människan Jönköping
Jönköping

Hellströms  Bil  &  Allservice 
AB
Kristinehamn

Incrementa AB 
Borlänge

Irsta Entreprenad  & 
Gräv AB 
Västerås

Jibbefors Höjdlyft AB 
Ösmo

KGK Motor AB 
Sollentuna

Know It Gävleborg AB 
Gävle

Kristianstads Kommun 
Kristianstad

Kungsskolan 
Örkelljunga

Kvinnohemmet Rosen AB 
Storvik

Kvänum Energi AB 
Kvänum

Norrlandsgjuteriet AB 
Robertsfors

Ollebo Terminalen AB
Vintrie

Pool 
Stockholm

Rent & Fint -
Mona & Camilla 
Arboga

SLAN 
Stockholm

Sollefteå Kommun 
Sollefteå

Stabil Betong i Håbo AB 
Bålsta

Swedref i Göteborg AB 
Askim

Svenska  Hamnarbetare-
förbundet 

Sätrahallen Centrumlivs AB
Gävle

Söderköping S:t Anna 
Församling
Söderköping

Upplands Bro Kommun 
Kungsängen

Vara Energi AB 
Vara

Wessjö AB
Sollentuna

Väsby Välfärd
Upplands Väsby

Västerort Pizzagrossist 
Spånga
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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



Vägen ut! kooperativen, Fiskhamnsgatan 41 D,  414 58 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 11 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 
117 33 Stockholm

ANNONS


