
UTVÄGEN
SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

2013 / Nr 3

KRAFTKÄLLAN

MUSIC AGAINST DRUGS

ALMEDALEN

OCH MYCKET MER . . .



2

VÄGEN UT

Vägen UT ISSN 1651-4254 

Ges ut av KRIS Riksförbund
Upplaga detta nr 4.600 exemplar

Ansvarig utgivare
Christer Karlsson
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30, 1 tr.
117 33 Stockholm
Telefon: 070-461 22 45
E-post: christer.karlsson@rikskris.se

Redaktion
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30, 1 tr.
117 33 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
Fax: 08-55 11 11 33 
E-post: redax@krisvagenut.se

Layout och originalproduktion
Joakim Berndes 

Adressändring och prenumeration
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

Tryckeri
Norrköpings Tryckeri AB
www.norrkopingstryckeri.se

Omslagsbild: Tonie ute på Tors gård. 
Foto: Joakim Berndes

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

Debatten om livstidsstraffet har 
blossat upp efter att Justitiemi-
nister Beatrice Ask presenterade 
en departementspromemoria i 
vilken hon vill skärpa straffen för 
mord genom att döma fler till 
livstid istället för till tidsbestäm-
da långa straff. 

Vi tycker det finns all anledning 
att vara skeptisk till den tänkta 
straffskärpningen. 

Vi i KRIS tror förvisso att konse-
kvenser - när man gjort något fel 
- är viktigt men vi tror också att 
det är viktigt att brottslingar och 
missbrukare har möjlighet att 
känna ett hopp om ett annat liv. 
Att döma till livstids fängelse är 
att ta ifrån människor hoppet om 
ett annat liv.  

De flesta livstidsdömda ställer in 
sig på ett liv innanför murarna. 
Innanför murarna är det då inte 
återanpassning, drogfrihet och 
medmänsklighet som gäller. 
Innanför murarna gäller det att 
hålla garden uppe och masken 
på. För många livstidsdömda el-
ler utvisningshotade finns ingen 
anledning att bete sig bra efter-
som de ändå inte har något hopp 
om ett annat liv. 

Som vi ser det blir resultatet 
av fler livstidsdömda en ännu 
omänskligare miljö på anstal-
terna. Varje ökning av antalet 
intagna som sitter på livstid för-
svårar för andra intagna att få en 
bra återanpassning till samhället 
utanför murarna. I vår framtids-

vision ser vi helst att alla fångar 
har tidsbestämda straff.

Långtidsdömda kan till skillnad 
från livstidsdömda behålla ett 
hopp eller få ett hopp efter en 
tid. De kan med hjälp av hop-
pet om ett annat liv ha tillräcklig 
motivation för att arbeta på att 
ändra sig. De vet att de en dag 
kommer ut och då ska se sina 
barn och andra anhöriga i ögo-
nen. För dem innebär det att det 
finns en vits med att bete sig bra 
även inne på anstalten.

Det är svårt för oss att se någon 
fördel med att döma fler till livs-
tid. Det har ingen förebyggande 
effekt eftersom mördare normalt 
inte tar hänsyn till eventuella 
konsekvenser av sina handlingar. 
Det förebygger inte heller nya 
mord eftersom det är extremt 
ovanligt i Sverige att man sit-
ter av ett långt straff för mord 
och sedan begår ett nytt mord. 
Man kan inte heller säga att det 
behövs en straffskärpning för att 
antalet mord ökat när sanningen 
(enligt BRÅ) är att det dödliga 
våldet har minskat de 
senaste 20 åren. 

BRÅ rapporterar däremot ett 
annat intressant faktum nämligen 
att det framför allt är personer 
med missbruks- och/eller psy-
kiska problem som begår denna 
typ av brott. Likaså konstaterar 
BRÅ att andelen narkotikapåver-
kade gärningspersoner vid mord, 
dråp och misshandel med dödlig 
utgång ökar.

Mer missbruksvård bättre än skärpta straff för mord! 
BRÅ:s statistik talar alltså för 
att bättre åtgärder mot missbruk 
både inom Kriminalvården och i 
samhället i övrigt sannolikt skulle 
förebygga mord. Det måste väl 
vara bättre att förebygga mord 
än att döma förövarna till högra 
straff när väl morden begåtts?

// Christer & Kristoffer
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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.

ANNONS

För andra året i rad 
anordnade Fryshusandan Sve-
riges största entreprenörsläger, 
Camp Connect. 

Ungdomsverksamheter från hela landet 
deltog och givetvis var Unga KRIS där 
med ungdomar från Halmstad, Uppsala 
och Stockholm. 

Camp Connect 2013
Till skillnad från förra året då dom inte 
hade några egna seminarium så höll 
Anders Eriksson och Johan Doverland 
från Stockholm i både aktiviteter och 
en större föreläsning som det talades om 
resten av dagarna på lägret. Sammanlagt 
var det 24 st från Unga KRIS som när-
varade och en mindre utvärdering talar 
för att det nätverkades en hel med andra 
organisationer.

Text och foto: Anders Eriksson

UNGA
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Advokatbyrån Ulf Carlzon AB  

Göteborg

 

ANNONS

Under Almedalsveckan på Gotland 
anordnades en kampanj till förmån för 
den svenske journalisten Dawit Isaak.  
Han har suttit fängslad i Eritrea i tolv 
års tid utan att ha åtalats eller ställts 
inför rätta. Kampanjen fick mycket 
uppmärksamhet under veckan och blev 
utnämnd till ”Hetast i Almedalen”.

I en cell utanför Wisby Strand kunde 
politiker och andra besökare få känna på 
hur det är att vara Dawit Isaak – för en 
liten stund. Cellen hade en golvyta på 
2x3 meter och 2,20 i takhöjd. Sanden 
på golvet i cellen var sannolikt mycket 
renare på stranden i Visby än vad den 
är där Dawit sitter inspärrad. Här slapp 
man även kylan på natten och den 
stekande hettan på dagen. De som stod 

bakom kampanjen hoppades att det 
skulle leda till eftertanke och att makt-
havarna blir mer villiga att sätta press på 
Eritrea.

De flesta satt i cellen i 15 minuter. Men 
några få spenderade en hel natt en-
samma i cellen, som inte gick att öppna 
inifrån. Självklart visade medarbetare på 
Vägen Ut sitt stöd. Joakim Berndes satt 
en kvart i den mörka cellen. 

-Det kändes ok, jag menar femton 
minuter går fort, säger Joakim.  Men 
tänk att sitta där i mörkret timme efter 
timme, månad efter månad. I tolv evig-
hetslånga år har Dawit suttit så, det är 
omänskligt och något måste göras, säger 
han allvarligt.

Text: Mia Berndes
Foto: Henrik Löwenhamn

#sittmeddawit
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MID ADVENTURE

Hallå Jimmy! Hur kommer det sig att ni väljer just detta läger?

Vi känner att vi har ett enormt bra samarbete med de som driver Mid Adventure. Dels ordnar de väldigt bra aktiviteter men 
också för den härliga naturen som finns däruppe. Det blir väldigt avkopplande för de ungdomar vi har med oss. Lägret är 
onsdag till söndag men tiden går så jättefort när man är däruppe.  Det finns aktiviteter som passar allas tycke och smak och vi 
tycker verkligen att ledarna är guld värda. Från att vi kommer dit tills vi åker hem kliver de in i gruppen och är med oss från 
morgon till kväll, i år bodde till och med ägaren med oss på campingen. Man känner verkligen att de genuint bryr sig och det 
gör såklart att man gärna återvänder dit. Det är också en mening att åka så pass långt bort, det gör att det är lättare för ungdo-
marna att släppa allt och koppla av. 

Berätta mer om de olika aktiviteterna ni gör på lägret?

Det är en äventyrspark, paintball, vattenaktiviteter som wakeboard och vattenskidor. När man planerar lägret köper man färdiga 
paket. Vissa saker har vi gjort alla tre åren, eftersom de har blivit så poppis hos ungdomarna, tex höghöjdsbanan och vattenspor-
terna. Nytt för i år var att man kunde åka Segway. Sist men inte minst gör man en massa tillitsövningar som varierar från år till 
år, men syftet är detsamma- att lära känna varandra och svetsa samman en grupp.

Låter som ett rätt späckat schema?

Ja, det finns mycket kul att välja mellan men vi försöker att hålla oss till två bestämda aktiviteter per dag. Då ges det utrymme 
om någon vill ut och fiska eller paddla kajak eller kanske bada. I år tog vi till exempel en utflykt med bilen till Sveriges mitt-
punkt och det som är bra är att ledarna från Mid Adventure följer med även på de sakerna. Det är en av anledningarna till att vi 
väljer att åka tillbaka dit, att vi känner att man kan slappna av på ett annat sätt. Deras ledare är med hela tiden och ser till att alla 
ungdomar har det bra.

Hur många deltagare var ni på lägret i år?

I år var vi tolv stycken, 10 stycken från Unga KRIS Norrköping och sedan plockade vi upp två killar som är intresserade av att 
starta en Unga KRIS förening i Sundsvall. Så då fick de följa med och få en inblick i vilka vi är, de lärde känna Unga KRISare 
från Norrköping och jag satt ju en del med dem och berättade om föreningen.

Tre år i rad har Unga Kris Norrköping styrt kosan till  
mellannorrland, närmare bestämt Torpshammar utanför 
Sundsvall, där äventyrscentret Mid Adventure ligger.  
Vi ringer upp Jimmy Hägg, Ordförande i Unga Kris Norr-
köping för att veta mer om vad de egentligen sysslar med 
under det populära lägret.

Jimmy Hägg
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Vad var bäst i år?

Det som var unikt det här året var att vi hade med oss ett behandlingshem som vi haft ett gott samarbete med under en längre 
tid. Så det var ytterligare 10 deltagare från Russinbackens Behandlingshem, som arbetar med ungdomar enligt 12-stegsme-
toden. Vi föreslog detta lägret och att vi skulle åka tillsammans med behandlingshemmet för rätt längesedan och de nappade 
på vårt förslag! Det roliga är att det var flera av ungdomarna som är mitt uppe i sin behandling som blev rätt taggade på Unga 
KRIS och vad vi gör. Man kan ju lätt känna sig rätt ensam när man är 17 år och är inne på ett behandlingshem och där visar vi 
att man kan välja en annan väg efter avslutad behandling.

Gjorde ni allt tillsammans med dem under dessa dagar?

Ja, vi hade alla aktiviteter tillsammans, plus att grupperna var blandade så det var inte Unga KRIS för sig och Russinbacken för 
sig. Det gav dem en chans att lära känna varandra ordentligt och vi tyckte att det blev jättelyckat, faktiskt.

Blir inte andra Unga KRIS föreningar ute i landet också sugna på att åka på lägret?

Tanken är väl att jag ska försöka ordna ett lite större läger nästa år och jag har även snackat med dem som driver Mid Adventure 
som också är positiva till det. Självklart skulle det vara kul om vi kunde vara flera föreningar som åkte samtidigt! 

Vad är den bästa behållningen för er som Unga KRIS-förening med att åka bort såhär?

Varje år vi har varit uppe har det varit några ur varje grupp som blivit rejält taggade på att göra något riktigt bra efteråt. Många 
är lite osäkra och rädda när man åker iväg, tycker det är jobbigt med nya okända människor, har kanske inte sysslat med så 
mycket uteaktiviteter innan, vissa har lite attityd medan andra är blyga. Det är därför vi har mycket fokus på tillits och samar-
betsövningar och det är alltid ett par stycken som ändrar om under dessa dagar, som blir mera delaktiga och framåt och det är ju 
guld värt! Dessutom hade vi ju i år killarna från Sundsvall som blev rejält peppade på att dra igång en ny förening och det är ju 
jättekul!

Hur finansierar ni det?

Vi söker pengar från olika fonder och från kommunen. Så tanken är att från att vi lämnar föreningslokalen tills att vi kommer 
hem till stan igen är allt gratis för ungdomarna.  Det enda är om de behöver ha med sig fickpengar men det är också en fördel 
med det här lägret, man kan knappast göra av med pengar därute i skogen. Ja, de har en liten kiosk om man vill handla något, 
annars står vi ju för allt, vi ordnar till och med med dricka och chips och såna saker.

Märker ni nån skillnad hos dem som varit med på lägret?

Ja, absolut! Det märks redan efter ett par dagar när lägret fortfarande håller på. Många av ungdomarna kanske inte hittar på så 
mycket vanligtvis utan hänger hos nån polare eller har dragit runt mycket på stan, att då dra ut dem till vildmarken och ha akti-
viteter från morgon till kväll- det blir ett spännande resultat! Det är jättekul att se hur de stöttar varandra och hur de verkligen 
använder sin kamratskap för att klara av olika utmaningar.

Text: Mia Berndes 
Foto: Jimmy Hägg
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Ifylld blankett får inte kopieras	  	  
	  

Samtliga	  ifyllda	  uppgifter	  kommer	  att	  hanteras	  och	  registreras	  i	  Unga	  KRIS	  nationella	  medlemsregister	  

 
Bli medlem i Unga KRIS 

Du som är mellan 13 och 25 år är välkommen som medlem i Unga KRIS.  
 

Unga KRIS syfte är att genom information, rådgivning och opinionsbildande  
arbete, riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år, verka för hederlighet,  

nykterhet och ett drogfritt samhälle. 
 

* obligatoriska uppgifter 
    

* Förnamn 
  

* Efternamn 
  

     * E-postadress 
  

  * Telefon 
  

* Födelsedatum 
     ååååmmdd-nnnn  

* Adress 
 

Med ifylld adress får du vår medlemstidning 
* Postnummer 

 
* Ort 

  
 * Unga KRIS-förening  

 
* Inträdesdatum  

 
* Namnteckning 

 

 

Blanketten	  postas	  till:	  
Dennis	  Persson	  

Unga	  KRIS	  medlemsregister	  
Stensbergsvägen	  13	  
392	  44	  Kalmar	  

	  

Som medlem i Unga KRIS får du vara med på alla våra aktiviteter. 
MID Adventure är bara en av många aktiviteter vi gör runt om i landet. 
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Förra året lades Karlstads KRIS förening ned 
men man insåg snart hur stort behovet var av 
en KRIS förening i stan. Sedan i somras är det 
full verksamhet med en helt ny styrelse. 

Ordföranden Caisa Andreasson Sjövall har till-
sammans med styrelsemedlemmarna Timmy 
Sundström, Bosse Erdahl och Marie Gerdin 
själva varit aktiva KRISare under många år 
och de kände att föreningen bör få leva kvar i 
staden.

Förutom de regelbundna anstaltsbesöken, 
muckhämtningarna och stöttningen till de som 
vill förändra sitt liv ordnar man även nattvand-
ringar och föreläser i skolorna.  I lokalerna 
som finns i det gamla kårhuset kan medlem-
marna ses över en kopp kaffe, där har fören-
ingen ett café som håller öppet.

Torsdag 11 oktober 18.00
Samling 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 p
å 

kr
is

te
n 

gr
un

d

               

Sponsorer:  Hemköp Stattena, LP-Helsingborg

FACKELTÅG MOT VÅLDET 2013

Var med och dela kvällen med oss, 
reagera och agera är vårt motto. Vi 
samlas fredagen den 11 oktober 
klockan 18:30 vid LP-lokalen. Som 
vanligt tåget går klockan 19:00 och 
vi avslutar tåget i stadsparken med 
en tyst minut för våldets offer. Sedan 
blir det talarmöte i pingstkyrkan samt 
live musik och en bit mat och kaffe 
(kostnad 20 kr)

Var med och dela kvällen i kärlekens 
tecken, alla är hjärtligt välkomna att 
deltaga, sprid detta till era vänner. 

För mer info ring: 
Peter LP Klang 
0736-881999 

Magnus Persson 
0760-284390

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

För 6:e året i följd arrangerar KRIS-Helsingborg, Unga 
Kris-Helsingborg och LP-Helsingborg Fackeltåg mot 
våldet i vår stad! 

Sponsorer:

NYSTART FÖR KRIS KARLSTAD

KRIS Stockholm har 
medlemsmöte 
lördag den 2/11-2013 
klockan 15.00-19.00 
på Krukmakargatan 
37a, 118 51 Stockholm. 
Mat & fika!
Ni som vet att ni kom-
mer bör föranmäla er.
För mer information ring 
08-720 21 15

Välkommen! 

MEDLEMSMÖTE
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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 
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Paul Barath verksamhetsansvarig 
på KRIS Halmstad (Kriminellas 
revansch i samhället) var den som 
höll i arrangemanget och välkom-
nade alla oavsett ålder. Det kan ses 
som en kick-off inför skolstarten 
säger Paul till Vägen Ut´s utsände.                                                                                                                                         

Det blev en fullspäckad festival-
dag i Norre Katts park, massor av 
lokala band och större artister un-
derhöll på tre scener, föreningar och 
företag ställde ut och det blev mycket 
”prova-på-grejer” och andra aktiviteter.                                                                                                                                     

Festivalen riktade sig främst till ungdo-
mar, men alla som ville välja och arbeta 
för ett drogfritt samhälle var välkomna.                                                                                                       
Dagen inleddes med breakdance, 
thaiboxningsuppvisningsmatch och 
autograf-signering av HBK. En hopp-
borg för barnen hade ställts upp och sen 

fanns möjligheten att prova på 
rodd i Nissan.

– Många ungdomar har bara varit på 
stranden i sommar.  Alla har inte kun-
nat åka utomlands på semester eller 
vara på Liseberg. Vi vill att alla ska få 
en chans att göra något kul här och det 
har gått långt över förväntan. Klockan 
halv sju hade vi har haft över tretusen 
besökare, säger Paul Barath.

Utöver all underhållning i olika former 
ställde även Socialdemokraterna och 
Moderaterna upp partitält under dagen 
där politikintresserade kunde samtala.
– Jag röstade alltid som mina föräld-
rar gjorde och så ska det inte vara.                                  
Det är viktigt att människor får chansen 
att kolla in de olika partierna och skapa 
sig egna uppfattningar, säger Paul.

Många kampsportare fanns också på 
plats på festivalen bl.a. Madeleine Vall 
och Aleksandar Krulj från 
Muay Thai i Halmstad.

MAD – Music Against Drugs är ett 
koncept som startade i Stockholm 2008 
som en motreaktion på 
droganvändandet inom musikbranschen.                                                        
Det behövdes en musikmanifesta-
tion där artister, gäster och publik 
tog ställning mot all sorts droger.                                                                                                                                   
MAD genomförs på olika orter i 
Sverige och bakom arrangemangen 
står lokala KRIS föreningar i samar-
bete med andra aktörer. I Halmstad 
var det bland annat tillsammans med 
Kulturförvaltningen där fritidsle-
darna och Nolltrefem är engagerade.                                                                                                                                      

Mellan kl. 11.00 -18.00 bjöds det på 
en härlig blandning av scenupplevelser 

Fredagen den 9:e augusti befann sig tusentals människor i Norre Katts 
park i Halmstad, där KRIS Halmstad arrangerade MAD (Music Against 
Drugs). Tillsammans med kulturförvaltningen i samarbete med NBV, ABF  
och Region Halland. Självklart var vi från Vägen Ut där för ett reportage. 
Det blev en heldag med manifestation, musik och gemenskap. Festivalen 
var utspridd mellan Bastionen och Pippi parken och totalt besöktes gra-
tisfestivalen av över femtusen besökare under dagen och kvällen.
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det genomfördes aktiviteter kopplade 
till ämnet i Norre Katts park.                       
- Vi vill visa att vi kan hjälpa till. Att få 
ungdomar att inse att det är fel väg att 
välja droger, säger Paul.
Festivalen höll på till elvatiden på kväl-
len då den sista artisten gick av scen.

– Det är underbart med sådana här eve-
nemang och att se KRIS engagemang 
för att göra samhället till en bättre plats 
att leva i, säger en festivalbesökare. Jag 
kom hit med några kompisar för att 
kolla läget och vi är glatt överaskade, 
KRIS medlemmar sprider verkligen en 
skön stämning och värme omkring sig 
och man dras lätt med i den känslan, 
fortsätter han. Hoppas det blir ett 
MAD i Halmstad nästa år också. 

Vi på Vägen Ut gratulerar KRIS Halm-
stad till ett mycket bra arrangemang!

Text & foto: Roger Karlsson-Uhrman

från scenen på Bastionen. Nolltre-
fem och Puls hade satt ihop ett skönt 
program där det bjöds på bland annat 
hardstyle, streetdance, hårdrock, pop 
och magi av bl.a. DJ Browny el Elgido, 
Reach for the Sun, Emma Persson, Elin, 
Felix, Fallkvist, Paradise Crue Ar-
kaid, Execute the Carnifex, Beatz, The 
Phantoms Street assassin och DJ Toxin.                                                                             
Dogge Doggelito, Norlie & KKV och 
Jimmy Ottosson underhöll under kväl-
len på stora scenen i Norre Katts park, 
detta varvades med olika 
gäster från näringslivet och politiken.                                                                                                                                  
Vid halv åtta på kvällen sarrangerade 
KRIS ett manifestationståg mot droger 
från Rådhuset på Stora torg i Halm-
stad och ett mycket stort antal tillresta 
KRIS:are från hela Sverige slöt upp.                                                                                                                                             
                                                         
KRIS ville visa och informera om att 
användning av droger är fel väg att gå.                                                                           
Under dagen fanns det mycket informa-
tion om vad droger kan leda till och vad 
det finns för hjälp samt stöd att få, och 

Hela gänget samlat på torget i Halmstad. Fr.v på knä framför banderollen, Christer Karlsson (Förbundsordförande), Paul Barath (Ordförande KRIS 
Halmstad & Kassör RIKS KRIS), Putte Fransson (Hedermedlem), Martin Johansson (Ordförande KRIS Göteborg) Liridon Gashi (Unga KRIS). 

”Walk against drugs” är ett stadigt inslag på eventen. 

Det var en mängd olika aktiviteter under dagen.

Daniel, Francisco & vår utsände Roger. 
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Dagen började väldigt bra med en 
fullsatt föreläsning i Spegelsalen. Det 
var Annika Östberg, som suttit 28 år i 
ett amerikanskt fängelse som berättade 
om sitt liv.

-Det var verkligen jättelyckat och ett 
inslag som blev väldigt uppskattat, säger 
Mats Granberg,  KRIS Sundsvall, som 
arbetade mycket med MAD dagen.

Efter föreläsningen blev det en paus 
på ett par timmar innan det var dags 
för Walk Against Drugs, som gick 
från hamnen till stora torget kl.14.30. 
Under promenaden deltog bland annat 
KRISare från Umeå, Gävle, Bollnäs 
och Sundsvall. Väl på plats vid stora 

torget kunde man kolla på Danceworld, 
en dansgrupp som hade uppvisning i 
streetdance.  Därefter klev Dogge Dog-
gelito upp på scenen. På området kring 
scenen fanns en hel del utställare, poli-
sen, NBV och Vileda, som är ett nätverk 
mot droger. Också de kända idrotts-
klubbarna i stan, GIF och Dragons som 
representerade fotboll och basket var på 
plats och på sånt sätt tog ställning 
mot droger.

Efter Dogges framträdande var det 
dags för en paneldebatt där KRIS 
Förbundsordförande Christer Karlsson, 
Mats Granberg, KRIS Sundsvall deltog. 
Det fanns även representanter från ett 
behandlingshem, politiker och polis på 

plats för att delta i debatten. 
Mats berättar dock att man önskat mer 
publik på torget. Då det var dags för 
Denis Lopez att uppträda hade hennes 
flyg blivit försenat och sedan strulade 
tekniken för henne, så det blev ett 
onödigt glapp i evenemanget. Som tur 
var kunde de lokala banden rycka in 
tidigare.

-På det stora hela blev evenemanget 
både bra och mindre bra, kan jag tycka, 
säger Mats. Ska vi göra det igen har 
vi fått lite erfarenhet och vi fick även 
jättebra uppbackning av en kille från 
kommunen som vi lärde oss mycket av.

Text: Mia Berndes

KRIS i Sundsvall har också anordnat MAD, Music 
Against Drugs. Det var den 31 maj, en solig och 
fin dag som evenemanget gick av stapeln. 
Artister som medverkade under evenemanget 
var Dogge Doggelito, Denise Lopez, Johan 
Alander, Dirt Road och lokala band. 

ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället
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ANNONS

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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Den 30 juni -7 juli arrangerades 2013 års Almedalsvecka på Gotland och 
veckan i Visby har utvecklats till en gigantisk mötesplats. Under dessa 
åtta dagar fanns tusentals företrädare för politiska partier, organisationer 
och företag att samlade i Visby för att nätverka och diskutera aktuella 
samhällsfrågor. För tredje året i rad var KRIS och Unga KRIS på plats, i år 
med en 55 man stark uppslutning.

I år var intresset för Almedalsveckan 
större än någonsin. 20.000 besökare, fler 
ackrediterade fotografer och journalis-
ter på plats än tidigare och över 2500 
aktiviteter och seminarier fanns att 
välja mellan under veckan. Traditionella 
valfrågor, som vård och omsorg, sys-
selsättning och arbetsmarknad tillsam-
mans med frågor om barn och ungdom 
dominerade.

Under veckan höll KRIS och Unga 
KRIS fyra olika seminarier som var 
välbesökta och uppskattade, men man 
deltog även i debatter och seminarier 
som andra arrangerade. Både KRIS och 
Unga KRIS var laddade till tänderna 
med frågor och förslag till politikerna 
i regering, riksdag, kommuner och 
landsting. KRIS ville argumentera mot 
förslaget att införa Kronvittnen och för 
drogfri behandling. Unga KRIS ville 
argumentera för ett bättre barn- och 

ungdomsperspektiv inom Kriminalvår-
den och diskutera våld och ungdomskri-
minalitet i förorter.

-Det är politiker som bestämmer om 
rättsväsendet, kriminalvården och miss-
bruksvården så det är oerhört viktigt 
för oss att träffa dem och föra fram våra 
erfarenheter och åsikter, säger Christer 
Karlsson, förbundsordförande i KRIS.

KRIS satte ribban 2011, då de fick 
utmärkelsen ”hetast i Almedalen”. Ett 
prestigefyllt pris som delats ut under sju 
år till den lyckas bäst med att få ut sitt 
budskap under Almedalsveckan. Inte 
nog med det; 2011 tilldelades KRIS 
även utmärkelsen ”Årets Almedarling”, 
som instiftats av Makthavare.se för att 
premiera aktörer inom politik, närings-
liv, offentlig verksamhet, intresseorgani-
sationer och media som under Al-
medalsveckan gjort ett särskilt positivt 

intryck. Dessutom stod KRIS, tillsam-
mans med flera andra organisationer 
bakom Almedalsdrinken, som blev 
”hetast i Almedalen 2012”. Den nyktra 
drinken blev en riktig snackis förra året 
och i år var både den nyktra trenden 
och Almedalsdrinken ännu större än 
förra året. Något KRIS välkomnar 
varmt.

Man kan helt klart säga att KRIS både 
synts och hörts under Almedalsveck-
orna de senaste åren och man fortsatte 
i samma spår även detta år. Medlem-
marna i KRIS hade alla svarta och 
neonorangea tröjor som verkligen drog 
uppmärksamheten till sig. KRIS hade 
budskapet ”Kronvittne-nej tack!” och 
Unga KRIS hade texten ”Barnperspek-
tiv i häkte. Ja tack!” tryckt på sina tröjor. 
Detta var de hetaste frågorna man ville 
trycka på och som man även höll 
seminarium om.

ALMEDALEN 2013
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Under vistelsen på Gotland bodde alla 
55 stycken KRISare på Tors Gård. Det 
är ett behandlingshem för ungdomar 
som också erbjuder boende i en stugby. 
Här, bland både paintball, fotbollsplan 
och tennisbana trivdes medlemmarna. 
Det fanns även en höghöjdsbana som 
några vågade sig på.

Hela veckan bjöd på solsken och under 
veckan kunde flera medlemmar komma 
loss och svalka sig i hettan, Tors Gård 
ligger nämligen på gångavstånd från det 
populära badet Kalkbrottet!

Nu fanns det såklart inte särskilt mycket 
ledig tid, då dagarna var fyllda av att 
hålla seminarier eller delta i andra 
organisationers seminarier. Man hade 
delat upp alla medlemmar i sex olika 
grupper för att täcka upp under de olika 
aktiviteterna under veckan och dela ut 
flyers innan de olika partiledarna höll 
sina tal. 

Tors Gård ligger cirka en mil utanför 
Visby och varje morgon samåkte 
KRISare in till händelsernas cen-
trum. Varje kväll åt man en gemensam 
grillmiddag som ordnades av medlem-
marna själva och varje kväll hölls även 

känslorundor, där medlemmarna fick 
chansen att sätta ord på det de kände 
och upplevde där och då.

Denna veckan ger verkligen bevis på 
något KRIS håller högt, nämligen 
kamratskapen. Engagemanget medlem-
marna visar under Almedalsveckan är 
enormt och äkta och denna vecka är 
något alla verkligen ser fram emot.

Robert, Michel och Tonie lirar lite innan middagen. 

Sommar, sol och långa arbetsdagar resulterar i 
mycket tvätt på tork. 

Syns man så finns man. Klassiska ordspråket 
från reklambyråerna.

Har man KÖTT tatuerat på kroppen, blir man 
automatiskt grillmästare.

Nästan alla KRIS & Unga KRISare samlade på gruppfotograferingen. Även fast det var kväll hade några medlemmar viktiga uppdrag inne i Visby.
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För att komma åt den grova organiserade brottsligheten har justitieminis-
ter Beatrice Ask öppnat ett förslag för att tillåta kronvittnen i rättsproces-
sen som kan få straffrabatt. Men vad innebär ett kronvittnessystem för 
rättssäkerheten? 

KRIS höll ett seminarium där man diskuterade riskerna med kronvittne-
systemet. Under seminariet deltog KRIS förbundsorförande Christer 
Karlsson, RIKS KRIS kassör Paul Barath, två riksdagsledarmöter, Caroline 
Szyber från Kristdemokraterna och och Anti Avsan från Moderaterna. 
Moderator under seminariet var Sofia Modigh.

– Vi menar att personer, även om de är 
kriminella och som väljer att vittna om 
brott de deltagit i och som kan leda till 
fällande domar ska ha credit för det. 
De bör få ett lägre straff därför att de 
medverkat till att lösa brottet. Det kan 
i princip gälla vilka brott som helst – 
ekobrott, bankrån eller mord, 
säger Avsan.

– Vi tycker inte att ett kronvittnes-
system är rättssäkert.  Man ska väl inte 
kunna köpslå med polis, åklagare och 
domstol för att få sitt straff sänkt, säger 
KRIS ordförande Christer Karlsson. 
Dessutom tror vi inte att svensk polis 

Kronvittnen - vilka risker finns med systemet?

och kriminalvård har förmågan att 
kunna skydda ett kronvittne eller deras 
familjer. Vi är rädda att det blir ett 
system som man har i USA där man 
tar gisslan och skrämmer vittnet till 
tystnad.

–Framförallt, vad händer efter rätte-
gången? Vilket skydd kan man ge till 
vittnet?, undrar Carolin Szyber, KD:s 
talesperson i rättsfrågor. Vi är oroliga 
för falska vittnesmål och risken för att 
oskyldiga tar på sig saker de inte gjort 
sig skyldiga till. Men jag är nog mest 
orolig för om kronvittnen ska kunna 
vittna anonymt, det ingår ju också i 
moderaternas förslag, fortsätter Szyber. 

Paul Barath, ordförande i KRIS 
Halmstad som själv varit medlem i ett 

ALMEDALEN 2013

Ett system med kronvittnen innebär att 
den brottsling som vittnar så att andra 
brottslingar kan åtalas som tack får ett 
reducerat straff. KRIS är skeptiska till 
ett sådant system. Hur ska kronvittnena 
skyddas inom Kriminalvården och hur 
ska anhöriga utanför murarna skyddas 
mot vedergällningsattacker? Ökar ett 
kronvittnessystem antalet ”målvakter” 
som sitter av straff åt andra och därmed 
får högre status i de kriminella gängen?
Riksdagsman Anti Avsan som sit-
ter med i Beatrice Asks arbetsgrupp 
försökte förklara hur Moderaterna har 
tänkt sig att kronvittnessystemet
ska fungera.

Caroline Szyber Anti Avsan

Sofia ställer frågor till panelen och även besökarna fick chansen att fråga dem. 
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KRIS fortsatte sin debatt för att det 
statliga knarket skall stoppas. Under 
sitt seminarium debatterade KRIS mot 
landstingens behandlingsprogram och 
hur de läcker droger till missbruks-
marknaden. KRIS har de senaste åren 
undersökt hur missbruket av Subutex, 
Suboxone och Metadon ser ut. Här 
kunde åhörarna ta del av hur erfarenhet 
ser ut i denna fråga och det var välbe-
sökt i Soberian.  Medverkande på sce-
nen var Jimmy Hägg (Ordförande Unga 
KRIS Norrköping), Joseline Asaba 
(Ansvarig för kvinnogruppen KRIS-08 
Stockholm) och Ali Reunanen 
(Ordförande KRIS-08) 

Ali var moderator och började med att 
berätta om studien som genomfördes 
av KRIS och presenterades 2011 under 
Almedalenveckan. Då löd budskapet  
”Statligt Knark är också Knark” och det 
bidrog till häftiga diskussioner på plats 
men också långt efter på olika forum. 
Nu var det återigen diskussioner om  
medicinerna som läcker från program-
men och ut på gatorna. Men detta 
klassas som lagligt och är förödande 
eftersom det finns en enorm tillgång. 

KRIS-08 har med stöd av Folkhälso-
institutet genomfört ett projekt som 

MC-gäng hade även han farhågor med 
förslaget om kronvittnen.  
-De medlemmar man ser med västar 
kanske inte har tid att jaga efter ett 
kronvittne, men däremot alla de som 
vill komma in i gänget, eller komma 
upp ett steg i hierarkin, säger Barath. 
Jag tror definitivt att det kommer att 
starta fler hot mot både kronvittnet och 
dess familj. Jag tror att en sådan person, 
ett kronvittne, absolut inte kan sitta 
på ett vanligt fängelse, då måste vi fixa 
särskilda anstalter till dessa, för gängen 
kommer att samarbeta över gränserna 
för att få tag i dessa personer, avslutar 
Barath.

Anti Avsan höll delvis med om kriti-
ken, men försvarade ändå förslaget om 
kronvittnessystem.

-Jag håller med Christer Karlsson i att 
man inte skall kunna förhandla om 
sitt straff, detta är inte den ultimata 
lösningen utan en liten pusselbit och jag 
tror att detta kan hjälpa till att lösa ett 
fall man inte kunnat lösa annars, 
säger Avsan.

Hans förklaringar om systemet föll dock 
inte i god jord hos de övriga paneldelta-
garna på seminariet i Soberian. 

Christer kritiserar säkerheten i 
kronvittnesystemet.

Läcker landstingets behandlings-
program droger till missbrukare?

undersökte hur verkligenheten såg ut 
med Subutex, Suboxone och Metadon 
på anstalter och ute på gatan.
KRIS misstankar besannades och det är 
ett faktum att det behandlingsprogram-
met läcker som ett såll. Det finns flera 
nackdelar med programmet, och en av 
de stora nackdelarna är att behand-
lingen är livslång. Utan någon typ av 
samtal eller annan form av stöd under 
behandlingen. De som går programmen 
får sina ”piller” och sedan skickas de ut 
på gatan. Vi får se hur diskussionerna 
fortskrider nästa år i Almedalen då rap-
porter och KRIS fortsatt med sitt arbete 
att informera landsting och kommuner 
om hur det verkligen ser ut. 

Fr.v Jimmy Hägg (KRIS Norrköping), Joseline Asaba (KRIS-08) och Ali Reunanen som var 
moderator på seminariet Läcker landstingets behandlingsprogram droger till missbrukare?

Jimmy förstår inte hur det kan kallas medicin, 
efter egen erfarenhet av missbruk av det.
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Unga KRIS hade tillsammans med 
KRIS tagit fram t-shirts för årets Al-
medalen. Två viktiga frågor skulle visas 
upp för alla som såg en Unga KRISare. 
”Barnperspektiv Ja Tack!”, det var bud-
skapet på framsidan som syntes på långt 
avstånd mot den orange färgen. Kristof-
fer Johansson, Unga KRIS förbundsord-

förande, var en av de som medverkade 
på deras seminarium om hur barn och 
ungdomar skulle kunna bemötas vid 
till exempel häktning för att nå ett 
bättre resultat vid deras rehabilitering. 
Tillsammans med Tor Rauschenbach, 
styrelseledamot i Unga KRIS, diskute-
rade de tillsammans med Anna Karin 

Hildingson Boqvist och Sara Philipson, 
jurister på Barnombudsmannen, vikten 
av att ha ett barnrättsperspektiv när 
det gäller unga som har frihetsberövats. 
Seminariet var välbesökt och visade att 
det finns stort intresse av att lyssna på 
de barn och unga som har erfarenhet av 
arrest och häkte.  

Fr.v Sara Philipson, Karin Hildingson Boqvist.

ALMEDALEN 2013

Unga KRIS andra seminarium, om våld 
i förorter var väldigt välbesökt. 
Några unga KRIS:are berättade om sina 
erfarenheter, vilka orsaker som finns 
bakom våldet och ungdomskriminalite-
ten och om hur Unga KRIS arbetar 
i förorter.

-Man måste hitta starka personer inne 
i förorterna som kan bli goda förebil-

der och erbjuda alternativ. Alla andra 
försök att lösa problemen är dömda att 
misslyckas, säger Mejsam Abdulla, ord-
förande i Unga KRIS Uppsala. Ungdo-
marna i förorten – och de vuxna, mina 
föräldrar – de har inte förtroendet för 
myndigheter, eller ens vanliga männis-
kor som bor utanför det området. Med 
kravallerna i Husby i färskt minne är 
det just hur viktigt det är att vinna över 

tongivande personer i förorterna på rätt 
sida som diskuteras. Nyckelpersonerna 
som Mejsam Abdulla uttrycker det – de 
som ungdomarna ser upp till. 

Almedalen 2013
Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Den orange färgen stack ut bland alla besökare.

Fr.v. Sara Philipson, Karin Hildingson Boqvist, Kristoffer Johansson, Tor Rauschenbach och Sofia 
Modigh som var moderator. 

Anders Eriksson Unga KRIS Stockhom 
intervjuas av Mejsam Abdulla. 

Och Mejsam Abdulla intervjuas av 
Sveriges Radio

Många ungdomar från Stockholm fanns på 
plats under seminariet.
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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

Aktiebolaget  Systemstöd  AB 
Kista

Appelia  Advokater  AB 
Falun

Beijer  Alma  AB 
Uppsala

Carbex  AB
Vadstena

Degerfors  Laboratorium  AB
Degerfors

Eton  AB
Gånghester

Fagersta  Kommun 
Fagersta

Grays  American  Stores  AB 
Skärholmen

Green  Quality  AB 
Bromma

Hotel  Oden
Stockholm

Jönköpings  Kommun / 
Fritidsförvaltningen 
Jönköping

Kommunstyrelsen 
Helsingborg

Komvux  /  Varberg  
Varberg

Kvinnohemmet  Rosen AB 
Storvik

Länsförsäkringar  Söderman-
land
Eskilstuna

Nederkalix  Församling 
Kalix

Nordisk  Byggnadsrenovering
Norra Sorunda

Ollebo  Terminalen  AB
Vintrie

Orsa  Kommun / Klk  Info. 
Orsa

Perstorps  Kommun / Fritids-
kontoret 
Perstorp

Pool 
Stockholm

Riktig  TV  AB 
Stockholm

Sankt  Mikaels  Försam-
ling 
Huddinge

SEV  Tidsystem  AB 
Västerhaninge

SIS  LVM–Hem  Älvgården
Hedemora

SIS  Ungdomshem  Ljung-
backen
Uddevalla

Sjömaskiner
Västerhaninge

Skellefteå  Kommun 
Skellefteå

Sting  AB 
Trollhättan

Tak  &  Fasad
Visby

Tingsryds  Kommun / Social-
förv.
Tingsryd

Trelleborgs  Kommun
Trelleborg

Uppsala  Kommun / 
Återbruket
Uppsala

Västerort Pizzagrossist 
Spånga

XXL - Bygg  Hans  Anders 
Skurup

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM
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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

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

Stöd oss du med!
Kontakta vår annons-

avdelningen på telefon: 

0587-17 00 00
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Den 1:a augusti 2010 var min första 
nyktra, drogfria dag. Det var där min 
resa i tillfrisknandet började.
3 år har passerat sen dess och jag är 
fortfarande nykter och drogfri, trots 
många frestelser! Som jag har skrivit 
tidigare, så är jag hårdrocksmusiker och 
är ute en hel del och spelar. Och visst 
stöter jag på många fulla människor när 
jag är ute och lirar. Och ja, jag stöter 
även på människor som är påverkade av 
andra, illegala substanser. Men jag har 
(enligt andra) styrkan att stå emot den 
typen av frestelser. Jag har lite svårt för 
att se det som en styrka, eftersom jag 
inte känner att jag behöver kämpa emot 
dessa frestelser. Det slipper jag eftersom 
jag har accepterat mitt beroende som 
en sjukdom. Men det har inte varit så 
här enkelt sen dag 1. I början accep-
terade jag inte att mitt beroende är en 
sjukdom. Jag såg det mer som ”dålig 
karaktär att inte kunna säga nej”.
Jag var även rädd att avhållsamheten 
från droger skulle hämma min krea-
tivitet. Att mitt låtskrivande skulle bli 
lidande på grund av min drogfrihet. 
Jag insåg ganska fort att det var precis 
tvärtom! Jag har alltid varit kreativ, men 
mycket mer sen jag blev nykter.
Första gången jag skulle stå på scen 
nykter, var i slutet av november 2010 
och jag var fruktansvärt nervös. Benen 
skakade och mina knän höll på att 

vika sig. Men efter ett tag insåg jag att 
jag inte alls behövde vara nervös! Jag 
upptäckte att jag hade full koll på vad 
jag sysslade med på scen. Jag behövde 
längre inte va rädd för att snubbla och 
trilla på scen. Jag behövde längre inte 
vara rädd för att spela fel.
Då spelade jag i ett band som hette 
Famoüs Jameson, ett band som jag hade 
startat ihop med en vän och skrev ca 90 
% av allt material.
I början av detta året hoppade jag av 
Famoüs Jameson för att jag var trött på 
bandet.
I april blev jag ny basist i Bai Bang, 
men det har jag ju redan skrivit i förra 
numret.
Nu i höst ska jag ut en del i Europa och 
spela, vilket ska bli riktigt kul!

Trots att jag nu har varit nykter i över 
3 år, så inser jag hur lite jag har föränd-
rats på vissa plan i mitt liv. Jag har växt 
enormt mycket i min nykterhet, men 
på andra plan känns det som att jag har 
stått helt still!
Framför allt så har jag märkt hur jag 
har en enorm förmåga att kasta mig in 
i förhållanden! Jag kastar mig in med 
huvudet före och sen tar de slut lika fort 
som de startade. Och jag är inte den 
enda som är så här.
Under mina år i Anonyma Narkomaner 
och sen KRIS, har jag sett hur många 
andra är (och i vissa fall, även värre) 
likadana. Och detta är inget typiskt 
manligt beteende! Jag har sett minst lika 
många tjejer vara som mig.
Så varför är vi då så angelägna om 
att kasta oss in i första bästa relation? 
Varför har vi så bråttom med att skaffa 
förhållande? Tja, vi är ju trots allt bero-
ende. Många av oss har ju en förmåga 
att rusa fram i full fart på de flesta plan 
i våra liv. En annan anledning kan vara 
att vi vill passa in i någon ”norm” som 
egentligen bara är en illusion i våra 
huvuden. Att vi tror att vi ska vara 
”normala” medborgare i samhället och 
därför ska bygga upp en familj så snabbt 
vi bara kan.

Dessutom har många av oss NOLL 
tålamod när det kommer till relationer! 
Jag har sett många flytta ihop inom 
loppet av 1 månad. Även jag har haft 
de tankarna flera gånger, men som tur 
är har mitt förstånd tagit över och det 
har stannat vid enbart tankar. Värst är 
det när en beroende blir ihop med en 
som inte är beroende. Den normala vill 
gärna ta det lite lugnare och bygga upp 
ett stabilt förhållande. Antagligen för 
att den icke-beroende har en långsiktig 
plan för sin relation. Men den beroende 
får då ännu mer bråttom och vill gärna 
ha kontrollen över sin nyfunna partner. 
Som ni säkert förstår, så är detta bete-
ende som bäddat för katastrof, haha.

Men det är verkligen inte alla beroende 
som är så här intensiva och stressade i 
relationer. Nä, jag har även sett många 
andra vara raka motsatsen. Att de inte 
kan släppa in andra människor i sina liv. 
Att de är så pass rädda för att bli sårade 
att de väljer att vara ensamma i evighe-
ter innan de vågar öppna sig för kärle-
ken. Detta är ju givetvis lika illa som det 
andra, stressade beteendet. Båda fallen 
tyder egentligen på brist på tillit.
Jag har absolut sett de beroende som har 
fungerat helt normalt i sina relationer, 
men de fallen är faktiskt lätträknade.

Så vart vill jag då komma med dessa 
teorier och funderingar?
Att vi borde ta det lugnt i ALLA våra 
angelägenheter! Långsamt kommer 
faktiskt längst! Och gräset är inte alltid 
grönare på andra sidan!
Som beroende, måste jag stanna upp 
och reflektera över alla mina handlingar 
för att kunna rätta till fel innan de blir 
enorma misstag! Och framför allt lära 
mig att erkänna mina fel…

UNDER SKINNET PÅ SIKK ROXX

//  ”Sikk Roxx” 

Christoffer Svensson
KRIS Helsingborg.
http://sikkroxx.blogspot.se

Foto: Sarah Svensson
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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

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
Gävlevägen 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 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
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E-postadress:

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

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Svenska kronor öre

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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KRAFTKÄLLAN 
INVIGD! 

Tove Aldén, Kriminalvården, uppsökare på häktet i Göteborg och 
Carina Johansson verksamhetsansvarig KRIS Kraftkällan.

Tisdagen den 4 juni invigdes motivationsboendet Kraftkällan i 
Göteborg. Här ges nymuckade kvinnor i alla åldrar en chans att 
lära sig leva på nytt- utan droger eller kriminalitet.

Under invigningsdagen höll man öppet 
hus hela dagen och det kom runt sextio 
besökare berättar Carina Johansson, 
verksamhetsansvarig på boendet. Besö-
karna under dagen var bland annat Kri-
minalvården, Beroendekliniken, Social 
Resursförvaltning, BonAvia, Stadsmis-
sionen, Socialtjänsten, Projekt Kaj och 
medlemmar i andra arvsfondsprojekt. 
Huset, en gammal kommunalägd villa 
är renoverat invändigt och andas positiv 
energi och nystart.

-Ja, vi måste ju leva upp till namnet 
Kraftkällan, säger Carina med ett skratt, 
nästa år skall utsidan få sig en ansikts-
lyftning.

Kraftkällan har varit igång med verk-
samheten sedan november förra året 
och för tillfället bor fem kvinnor här, 
man har plats för sex stycken totalt. 

Man tar emot kvinnor från 18 år och 
uppåt och det finns möjlighet för en av 
de boende att ta med sig hund. Kraft-
källan har ramavtal med kriminalvår-
den och är upphandlat av Göteborgs 

kommun. Dessutom placeras kvinnor av 
socialförvaltningar i andra kommuner.

Tjejerna som bor i huset är antingen 
nymuckade från fängelse eller place-
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Yvonne Kjellman, Kassör KRIS Göteborg, Marie-Louise Ahlberg motivatör, Jenny Törnqvist 
motivatör, Carina Johansson verksamhetsansvarig på Kraftkällan och maskoten Buffy.

rade av socialförvaltningar, men inte 
alla har suttit i fängelse utan man tar 
även emot vårdvistelser. Tjejerna ska bo 
i huset under minimum tre månader 
för att komma igång med livet igen. 
Under boendetiden kan kvinnorna 
arbetsträna i Kris second-handbutik på 
Karl Johansgatan. Kraftkällan har sex 
stycken anställda och det är alltid någon 
ur personalen på plats i huset, dygnet 
runt. De håller koll på drogfriheten med 
regelbundna tester men även på andra 
beteenden. Skulle någon av kvinnorna 
plötsligt dyka upp med en massa dyra 
kläder eller annat ber man om kvitton 
på sakerna, berättar Carina.

-Sen jag var 23 år har jag har jag miss-
brukat antingen narkotika eller alkohol, 
säger en av kvinnorna som bor i huset. 
Nu har jag varit utan i ett år och så ska 
det fortsätta. Här får man tuff kärlek 
och det är nog bra, jag får lära mig att 
stå på egna ben. Nu har jag till och med 
skrivit in mig på arbetsförmedlingen för 
första gången på tjugo år, det är stort, 
berättar hon vidare. 

En annan kvinna som bor i huset berät-
tar om sitt drogberoende som började 
i 16-årsåldern- idag är hon 55 år. Hon 
berättar att hon nådde botten, förlorade 
bostad, sina djur och hennes sambo dog 
i hennes armar. Hon fick komma till 
huset efter ett två månaders långt fäng-
elsestraff och hon säger att det räddade 
hennes liv, det är nämligen först här i 

huset hon verkligen fått en önskan om 
att sluta med sitt kriminella liv.

Men det handlar inte bara om att bli 
fri från drogmissbruk, för även om du 
är drogfri finns den kriminella livsstilen 
och identiteten kvar, berättar de båda 
kvinnorna. Mycket går på rutin, en 
av tjejerna berättar hur hon är van att 
skaffa saker hon behöver utan att betala 
för det, och ibland när hon är inne i en 
butik tvingas hon gå ut för att inte falla 
tillbaka i gamla mönster.

-Hittills har jag klarat det, säger hon 
stolt och ler.

Varje morgon startas i samlingsrum-
met med yoga och meditation och det 
är också schemalagda gymbesök och 
NA möten (Anonyma Narkomaner). 
Varje vecka har ett tema då man håller 
föreläsningar men också samtalar kring 
de ämnen som tas upp. Det kan vara re-
lationer, sorg och förlust eller krimina-
litet. Allmänna arvsfonden har bidragit 
till finansieringen; 2,6 miljoner kronor 
under tre år, vilket täcker en tredjedel 
av lönekostnaden, utbildning och vissa 
aktiviteter. Man har ett gott samarbete 
med Korpbergets behandlingscenter 
där Carina själv en gång i tiden startade 
sin nyktra och hederliga bana. Hon fick 
kontraktsvård med hjälp av Tove, som 
på den tiden arbetade på häktet- idag är 
de samarbetspartners i hopp om att ge 
kvinnor en nystart.

Efter avslutad tid på boendet finns möj-
lighet för kvinnorna att flytta till en av 
de referenslägenheter som Kris har och 
efter de skrivits ut har man eftervård 
med en träff i veckan under ett års tid.

För den som vill veta mer, gå in på 
www.kraftkallangbg.se samt 
www.korpberget.se

Text: Mia Berndes
Foto: Sophie Andersson Levasseur

ANNONS

Core Link AB

Falkenberg

Condera Com AB

Stockholm Globen

Institutet För 
Medicinsk Yoga

Stockholm

Nynäshamns 
Kommun
Nynäshamn

Peter Westöö AB

Limhamn



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


