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UNGA

LEDARNA

Kristoffer Johansson
Förbundsordförande Unga KRIS

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEXBASE – Brottsoffrens skräck

När Lexbase lanserades för ett 
tag sedan startade en viktig de-
batt om vad ökad kännedom hos 
företag och allmänhet för med 
sig. Innebär ökad kännedom om 
gärningsmän och brottsoffer hos 
allmänheten ökad trygghet eller 
ökad rädsla?

Lika snabbt som Lexbase hacka-
des sönder, lika snabbt försvann 
debatten men affärsidén kommer 
sannolikt lanseras igen av samma 
eller andra aktörer.

Vi i KRIS och Unga KRIS, som 
ofta själva är både brottsoffer 
och gärningsmän, måste förklara 
vad problemen med denna typ 
av tjänst är. Vi är självklart inte 
emot att domar är offentliga men 
det vi är kritiska till är när de via 
internet blir så lättillgängliga att 
de blir var mans egendom. Etiskt 
känns det också tveksamt att pri-
vata företag ska bygga hela sin af-
färsidé på att de kan tjäna pengar 
på andras olycka med hjälp av en 
digitalisering av statliga register. 

För det första innebär tillgäng-
liggörandet av domar att även 
brottsoffrens namn och 
adress offentliggörs. 

För det andra offentliggörs alla 
detaljer i de brott de utsatts för. 
De blir lätt för ungdomar att 
ta reda på vad deras kompisar 
utsatts för och använda 
det i mobbningssyfte.

För det tredje innebär det att 
gärningsmän som juridiskt har 
sonat sina brott genom fängel-
sestraff, behandling eller böter 
blir ”dömda” igen av arbetsgivare, 
bostadsbolag, telefonbolag, fören-
ingar med flera. Om återanpass-
ningen till samhället försvåras 
ytterligare (det är nog svårt som 
det är) finns till slut ingen anled-
ning att ändra sig utan den gamla 
skrönan ”en gång kriminell alltid 
kriminell” blir en sanning. Övriga 
samhället kan då beklaga sig över 
den höga återfallsfrekvensen och 
försöka vidta åtgärder men hur 
bra behandlingsprogram som än 
utvecklas kommer inte återfallen 
i brott att minska om den som 
någon gång begått brott inte är 
välkommen in i 
samhällsgemenskapen igen.

För det fjärde är det rimligt att 
anta att en tjänst som påstås 
minska rädsla genom att öka 

tryggheten snarare ökar rädslan i 
samhället. Granntanten som du 
hälsat på varje dag i trapphuset 
eller i affären får plötsligt reda 
på att du i ditt tidigare liv miss-
handlat och rånat någon – hur 
påverkar det henne och er rela-
tion? Hon kanske känt sig trygg 
med sin trevliga hjälpsamma 
granne. Denna trygghet byts 
blixtsnabbt mot rädsla 
och misstro. 

Avslutningsvis noterar vi att det 
inte finns några garantier för 
att privata företag som bygger 
databaser av offentliga register 
gör som myndigheterna ska och 
raderar innehållet efter t ex 10 år.   

Med Lexbase  eller liknande 
hemsidor riskerar det starka stö-
det för vår starka övertygelse - att 
människor kan ändra sig - 
att upphöra.
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I år hölls en av deltävlingarna av Melodifestivalen i 
Linköping. Med ett sådant jättearrangemang kommer mycket 
kringaktiviteter i staden. Torsdag den 6 februari samlades 
Sveriges artistelit, låtskrivare och produktionspersonal för en 
gemensam fest i Linköpings Konsert och Kongress. 

Värd för festen var Linköpings Kom-
mun och borgmästaren i staden, Ann 
Cathrine Hjerdt, fick bjuda in sina egna 
gäster till förfesten för artister, journa-
lister och övriga i produktionen till Me-
lodifestivalen. Middagen hade självklart 
mellotema och 280 gäster fick njuta av 
en trerätters supé. Årets val av gäster föll 
på de eldsjälar som jobbar för och med 
ungdomar men som också arbetar med 
utsatta grupper i samhället. De inbjudna 
föreningarna var förutom Unga KRIS 
också Shanazi Hjältar, Kvinnojouren 
och Lugn Ljungsbro. 

-Det var kul att borgmästaren kontakta-
de oss och ville att vi skulle delta under 
kvällen, säger Robin som är ordförande 
i Unga KRIS. Det var spännande att 
träffa många av de andra som arbetar 
för ett bättre Linköping. Det här är ju 
ett bevis på att vi blivit socialt accep-
terade och uppmärksammade för vårt 
arbete under åren.

Robin berättar vidare att kvällen började 
med ett mingel där de fick träffa många 
intressanta personer och knöt viktiga 
kontakter för framtiden. Taisto och 
Rebecca från Unga KRIS fick en för-
bättrad kontakt med Hoshi för Shanazi 
Hjältar inför kommande samarbeten. 
Shanazi Hjältar är en förening i Linkö-
pings kommun där Hoshi är initiativta-
gare till verksamheten. De tar ställning 
mot hedersförtryck och för jämställdhet, 
demokrati och de mänskliga rättighe-
terna. De jobbar med positiva förebilder 
och för att ändra ungdomars attityd 
genom att visa att det finns andra vägar 

att gå, bland annat genom killgrupper. 
Rebecca fick bra kontakt med Kvin-
nojouren i staden och man knöt även 
upp kontakter med Lugn Ljungsbro. De 
jobbar för att finnas för alla människor 
men framförallt ungdomar efter morden 
som ägde rum i Ljungsbro, Linköpings 
kommun. Alla eldsjälar tyckte det var 
jätteroligt att bli inbjudna till evene-
manget och att det var ett kvitto på att 
man jobbar på bra med sina hjärtefrågor.

Efter välkomstminglet höll borgmäs-
taren tal om kvällen och om deltagarna 
som fanns på plats, hon talade om 
Linköping och om de gäster hon bjudit 
in att närvara.

-Unga KRIS var ett självklart val då vi 
sett frukterna av ett gott samarbete un-
der tre år, berättar Ann Cathrine Hjerdt. 

Vårt lokala Unga KRIS erbjuder bra 
verksamhet, stöd och kompisanda till 
unga som söker förändring. Att bjuda 
in dem är ett sätt att visa vår uppskatt-
ning och under kvällen såg vi också prov 
på att många artister känner till Unga 
KRIS verksamhet.

-Det var på många sätt en givande kväll, 
säger Robin. Vi knöt viktiga kontak-
ter för vårt fortsatta arbete och vi fick 
även möjlighet att hälsa på deltagarna i 
Melodifestivalen. En av medlemmarna 
i gruppen JEM som deltog i denna 
deltävling hjälpte oss att inviga våra 
lokaler härom året, så det var ett kärt 
återseende, avslutar Robin.

Text: Mia Berndes
Foto: Christer Gustavsson

MELLOFEST I LINKÖPING

F.v Desireé Lindström, Robin Hallberg, Borgmästare Ann Cathrine Hjerdt, 
Rebecca Svart och Taisto Blomerus
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ANNONS

KRIS HELSINGBORG EXPANDERAR KRIS BO

- Vi erbjuder de boende eget rum med 
TV, ett samlingsrum med dator, gemen-
samt kök, toalett och dusch, säger P-G 
Johansson. Meningen är att de boende 
ska sköta hushållet själva med tvätt, 
matlagning, städning. Vi har tre killar i 
boendet just nu, avslutar han.

Urinprov och utandningsprov sker 2 
gånger i veckan och speciella kontrakt 
och ansvarsförbindelser upprättas mel-
lan den boende/myndighet och KRIS.                                                            
På KRIS Bo Gård börjar dagen med ge-
mensam frukost och morgonmöte till-
sammans med personalen för boendet.                                                                    
Boendeansvariga är Christoffer ”Poffe” 
Svensson och Behnam M Heidari från 
KRIS Helsingborg.

Självklart så är det totalt alkohol och 
drogförbud för den boende och dennes 

besökare och våld, hot och kriminalitet 
accepteras inte och leder till uppsäg-
ning av kontraktet. Självklart så lämnas 
urinprov vid inflyttning för att garantera 
drogfriheten och när KRIS personal 
begär att ett sådant skall det lämnas, vid 
urinprovsvägran så sägs hyreskontraktet 
upp omedelbart. Övernattning utanför 
boendet är inte aktuellt under de första 
två månaderna i normalfall, därefter tas 
beslut på boendemötet om kommande 
övernattning. Den boendes gäster får av 
förklarliga skäl inte övernatta, undan-
taget egna barn och långväga besök av 
närstående familj efter ett godkännande 
av boendeansvarig.

Den boende skall delta i all verksamhet 
som bedrivs tills den dagen han eller 
hon påbörjar studier, praktik eller annat 
arbete. De skall även aktivt söka bostad 

men KRIS kommer givetvis att hjälpa 
till utifrån den boendes specifika behov. 
Hela KRIS verksamhet är uppbyggd 
på fyra stycken deviser och dessa är en 
förutsättning för att den boende skall 
kunna skapa ett bra liv, Hederlighet-
Drogfrihet-Kamratskap-Solidaritet.

- Är man villig att förändra sitt liv och 
börja leva nyktert, drogfritt och utan 
kriminalitet så är man varmt välkom-
men till vår KRIS-förening här i 
Helsingborg och vi ser fram emot att 
ta emot en boendeansökan, säger P-G 
med glädje i rösten.

Vägen UT önskar KRIS Helsingborg 
lycka till i deras fortsatta arbete.

Text: Roger Karlsson Uhrman

KRIS Bo Gård är ett motivationsboende för både män och kvinnor åldersgrupp16 år och 
uppåt. Här kommer man under 2014 att starta grupper med Kriminalitet som livsstil. 
Det finns 4 platser för män och här kommer även kvinnoboendet med 3-4 platser att 
ligga när det så småningom blir klart. 

Foto: Magnus Persson

VÄSTERBERGSLAGENS
UTBILDNINGSCENTRUM
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Halmstads Eldsjälar är galan som hyllar de ideella krafterna i Halmstad. 
En Eldsjäl är någon som brinner för något. Eldsjälen arbetar ofta ideellt 
för en förening – ett arbete de anser så viktigt att de ofta lägger ner sin 

själ i det. Eldsjälarna arbetar oftast bakom kulisserna och de 
får alltför sällan det erkännande som de är värda.

KRIS Halmstad vinnare 
på Eldsjälsgalan

Den här kvällen den 15 januari 2014 
visade Halmstad sin uppskattning och 
stolthet över stadens inspirerande och 
rika föreningsliv genom att bjuda några 
av de Eldsjälar på en numera årligen 
återkommande gala. 

Kvällen började med mingel på Halm-
stad Teater då kommunstyrelsens ord-
förande Carl Fredrik Graf sade några 
väl valda ord sedan fortsatte man in i 
Figarosalen som var fullsatt till 
sista plats. 

Konferencier Gun Bergström och 
hennes ”Sidekick” komikern Peter 
Wahlbeck guidade gästerna genom en 
kväll med massor av underhållning i 
form av körsång av Halmstads bidrag 
till Körslaget ”Team Rickard” och 
Linnea Ohlsson. Dessutom bjöds det 
på teater, ”De tre Vise Männen” och 
”Nycirus” med Isak Lindberg, prisut-
delningarna skedde mellan akterna.

Nytt för i år var att man instiftat två 
nya priser, bland annat Årets Förening. 
Juryn hade haft ett tufft arbete att 

Paul Barath visar stolt upp priset 
tillsammans med Carl Fredrik Graf.
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sortera ut bland de cirka 400 förening-
arna som finns i Halmstad. Men till slut 
hade de enats om ett vinnande bidrag 
som verkligen behövde ett erkännande 
från Halmstads kommun. Priset tillde-
lades KRIS Halmstad.

Motiveringen i Kategori Årets 
Förening löd:

”KRIS Halmstad har under de senaste 
åren utvecklats oerhört mycket. Med ett 
stort engagemang har föreningen hjälpt 
många människor med ett kriminellt 
förflutet till ett ”normalt”, nyktert och 
hederligt liv. Därmed har föreningen, på 
ett föredömligt tydligt sätt, visat vilken 
betydelse ett föreningsengagemang kan 
ha för såväl individ som samhälle.”

Det var två väldigt nervösa och rörda 
herrar som tog emot priset för KRIS 
Halmstads räkning, en glasstatyett och 
ett diplom för sitt arbete med att hjälpa 
utsatta människor.
Paul Barath berättade att det var väldigt 
rörande och att hela KRIS var stolta, 

glada och väldigt överraskade av ut-
märkelsen, och sa att KRIS räddat hans 
liv, sedan med glimten i ögonen, ”och 
förmodligen era värdesaker också” vilket 
fick publiken att brista ut i skratt 
och applåder. 

Per Uno ”Putte” Fransson som en gång 
i tiden startade KRIS Halmstad tackade 
dåvarande kommunfullmäktige, trots att 
hon inte då trodde på idén med KRIS 
då han presenterade den, men idag är 
glad att KRIS finns i Halmstad. Putte 
passade även på att be alla KRIS:are 
resa sig upp inför publiken under 
stora applåder. 

Per Uno ”Putte” Fransson tackade även 
KRIS Helsingborg för att dessa helt 
överraskande anslutit för att gratulera 
KRIS Halmstad till priset. KRIS Riks-
förbund hade också valt att sända ner 
mig för ett reportage för Vägen Ut och 
samtidigt gratulera till utmärkelsen.

Efter galan väntade intervjuer med både 
radio och TV och gratulanterna stod 
på kö för att visa sin uppskattning och 
det tog en bra stund innan alla lämnat 
Halmstads Teater. Det stod glada och 
stolta KRIS:are och småpratade och det 
var som om att ingen ville lämna denna 
trevliga kväll som de just varit med om. 
Kamratskapen och värmen som omgav 
dessa män och kvinnor lyste verkligen 
upp omgivningen trots den 
bistra januarikvällen. 

Eldsjälsgalan genomfördes i samarbete 
mellan Halmstad kommun, Hallands 
Idrottsförbund och Hallands Bildnings-
förbund blev en väldigt lyckad tillställ-
ning som det kommer att pratas om 
länge inom KRIS.

Text & foto: Roger Karlsson Uhrman

Dawit Isaak är en svensk journalist
som sitter fängslad i en cell på
tre kvadratmeter i Asmara, Eritrea.
Dawit Isaak sitter där enbart för att
ha bedrivit journalistik. Utan att ha
beviljats rättegång har han nu suttit
fängslad sedan 23 september 2001.

Vi kräver, som företrädare för över
500 tidskrifter, att Sveriges re-
gering tar krafttag för att få den 
svenske medborgaren Dawit Isaak 
fri. Vill du stödja kampanjen för 
Dawit Isaaks frigivning?

Besök www.freedawit.com
#freedawit #sittmeddawit

Sveriges Tidskrifter och Föreningen
för Sveriges kulturtidskrifter.

Fo
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STÖDJER KAMPEN FÖR DAWIT!
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KRIS MÖBELSNICKERIKRIS MÖBELSNICKERI
KRIS Göteborg är en förening där det händer mycket. Idéerna är många och man gör det 
mesta möjliga för att ta idén vidare till verklighet. Här har man just startat upp ett möbel-

snickeri – det första i KRIS regi. En kall januaridag möter vi upp några från 
föreningen för att kolla närmre på snickeriet och höra mer om den nya satsningen.

”-Det som är så roligt med KRIS verksamhet är att 
inga tankar eller idéer är för dumma, 

för stora eller för långt borta”

Föreningen har både boenden, Second 
Handbutik och utökar nu verksamheten 
ytterligare med ett möbelsnickeri. De 
startade strax efter årsskiftet och håller 
som bäst på att strukturera upp verk-
samheten. Man letar också efter en lokal 
som är stor nog att rymma så många 
som visat intresse för snickeriet. En kille 
har just kommit från anstalt och ska bo 
i KRIS boende och socialtjänsten har 
köpt plats för arbetsträning för honom.

-Jag har haft tanken på ett möbelsnick-
eri  väldigt länge, säger Martin, Ordfö-
rande i KRIS Göteborg. Tanken är att 
vi ska börja lite lätt, fortsätter han. Köpa 
in lite möbler och renovera, skapa och 
längre fram kanske till och med sälja 
våra alster. Vår second hand butik är 
för liten, där säljs bara kläder så i första 
skedet kommer nog försäljningen att 
skötas via en Facebooksida.
Martin berättar att han själv alltid tyckt 
om att jobba och fixa med möbler men 
så kom missbruket och kriminaliteten 
emellan. Att slipa ner, måla, lacka och 
fixa och dona – det är inte så svårt. 

Tanken är att göra iordning möbler 
till KRIS egna boenden i första hand 
och samtidigt under tiden skaffa sig 
kunskap. För varje enskild person som 
har en arbetsträningsplats gör man upp 
ett schema som passar den personens 
behov. Det finns tid för att gå på AA 
eller NA möten, möten med socialtjänst 
och eventuell tid för att träffa barn ska 
klaffa med själva arbetsträningen. Så det 
är sällan det är 40 timmarsveckor. Det 
kommer alltid att finnas en person som 
ansvarar och handleder de som arbets-
tränar på snickeriet. Martin berättar att 
man pratat med arbetsförmedlingen och 
hoppas att det kanske finns någon FAS 
3a, någon långtidsarbetslös snickare el-
ler så som kan komma till snickeriet och 
handleda dem. 
-Vi vill ta det lite vackert i början med 
att åta oss specifika uppdrag eftersom 
ingen av oss är proffs på detta utan 
behöver en upplärningsperiod, säger 
Martin och ler.

-Vi har ett proffs, säger Carina. Ann, en 
kvinna som som jobbar på Kraftkällan 

är gammal möbelsnickare och kommer 
förhoppningsvis bidra med värdefull 
kunskap. 

-Sen har vi ju Danijel som är alltiallo 
och kan det mesta skrockar Martin. 
Det finns ingenting som han inte vågar 
prova! 

Danijel Tadic jobbar i KRIS Göteborg 
och har varit involverad i det mesta i 
föreningen. Han är en fixare som kan 
greja det mesta och det han inte kan ser 
han till att lära sig.

-Han är min högra hand, säger Martin 
och skrattar.

-Han pratar och jag gör, inflikar Danijel. 
Jag är händig, helt enkelt, lite som min 
farsa, han kan allt. Han kommer ga-
ranterat hjälpa oss massor i verkstaden, 
han brukar vara mycket i KRIS lokalen 
också, så alla känner honom och kallar 
honom pappa, säger han och ler.
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I lokalen finns en truck och Martin 
har en idé om att man kan involvera 
den i verksamheten. Kanske att man 
via Arbetsförmedlingen kan få gå en 
åttaveckorskurs för att få ett truckkort 
och vidare då kunna få ett jobb på en 
terminal eller liknande. Tanken är att 
man ska kunna öppna upp olika vägar 
till kontakter i yrkeslivet. Man har goda 
kontakter med arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten så det känns jättepositivt, 
berättar Martin. 

-Förutom att renovera möbler är tanken 
att de som ska arbetsträna skall skapa 
små trädetaljer såsom adventsljusstakar 
och liknande. Att få lära sig att tyda 
och följa en ritning med allt det innebär 
att mäta och hålla på, det blir en nyttig 
lärdom, säger Danijel.

-Det är detta jag tycker är bra, inte bara 
med just denna verksamhet utan med all 
verksamhet man drar igång inom KRIS, 
säger Martin. Man får ju hela paketet, 
och i början kanske det inte är själva 
skapandet som är det viktigaste utan ok, 
jag har fått en arbetsplats som jag ska 
gå till- jag ska komma i tid, ha med mig 
lunchlåda, hålla ordning i lokalen och 

få gå på rast osv. Precis som ett vanligt 
jobb- det är ju det vi är tänkta att göra- 
hjälpa folk tillbaka till samhället och 
också till vanliga jobb.

Tankarna och idéerna är många. Man 
hoppas att komma in i UK Power med 
Unga KRIS GBG och kommer då att 
involvera snickeriverksamheten i det 
projektet. På vilket sätt vet man ännu 
inte. Till sommaren skall föreningen 
flytta från sina lokaler till nya lokaler i 
en privat fastighet i Kungstens industri-
område. Då har man en förhoppning att 
komma över en lokal i anslutning där de 
kan ha möbelförsäljning på sikt.

-Jag har ingen aning om hur detta 
kommer att gå, säger Martin. Det vi 
alltid måste kämpa med inom KRIS är 
att få alla att dra åt samma håll fortsät-
ter Martin, känna samma ansvar och 
jobba mot ett gemensamt mål. Eftersom 
vi alla har en problematik inom miss-
bruk och kriminalitet kan det lätt bli 
lite spretigt annars. En stabil personal 
trots att alla har sina gamla ryggsäckar 
att bära på. Mycket handlar om att 
träffa rätt människa, fortsätter han.  De 
finns ute i samhället, det gäller bara 

att springa på rätt person vid rätt tid. 
Man måste bara ha tålamod och ta alla 
hinder och fördomar under tiden, för 
tids nog träffar man människor då man 
tänker att det är för bra för att vara sant. 
Men de finns faktiskt, de som verkligen 
vill ge oss en andra chans och litar på 
oss, avslutar han.

-Jag kommer ihåg själv när man gick 
i skolan, det var ju hur kul som helst 
med slöjd, säger Danijel. Så jag tror 
verkligen att detta kommer att falla väl 
ut, många av oss i KRIS behöver jobba 
med händerna.

-Det som är så roligt med KRIS verk-
samhet är att inga tankar eller ideér 
är för dumma, för stora eller för långt 
borta, säger Martin. Nu är vi här, var 
börjar vi, vad behöver vi göra för att 
komma dit vi vill? Vad som än händer 
här så kommer vi att kunna hjälpa 
någon eller några och då är både pengar 
och tid väl satsade, eller hur?, säger han 
och ler stort.

Text: Mia Berndes 
Foto: Joakim Berndes

Martin Johansson, ordförande och Danijel Tadic, vice ordförande KRIS Göteborg längtar till driften är i full gång. 
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ROBERT MEDVED 
Robert Medved var en kille som hade alla chanser att få ett helylle 

Svensson liv, han växte upp långt från missbruk och utan en dysfunk-
tionell familj. Men längs vägen gick det ändå snett. Konsekvensen 

och straffet för den då unga pojken blev flera år i exil då han skicka-
des till Kroatien, ett land han inte tillbringat mer än semesterveckor i.

Robert växte upp med föräldrar som 
var så långt borta från kriminalitet och 
droger som det bara går. Föräldrarna, 
som på 60-talet invandrade från Kroa-
tien för att arbeta på Volvo hade alltid 
haft väldigt hög arbetsmoral men även 
samhällsmoral och Robert hade således 
en ganska strikt uppfostran. Drömmen 
föräldrarna bar på var att få ett drägligt 
liv i Sverige och på sikt kunna återvända 
till sitt hemland. Under tiden hjälpte 
de sin familj i Kroatien, som så många 
andra som invandrat gör.

Robert föddes i Göteborg och hade som 
han själv säger, en fot i varje land. Han 
umgicks med svenska barn som inte alls 
var lika hårt drillade i sin hemmiljö som 
han blev, något han senare revolterade 
mot. Som sjuåring flyttade han med sin 
familj till Halmstad och det var där han 
tillbringade efterföljande år.

-När jag var tretton började jag tuffa till 
mig och gjorde lite bus, säger Robert 
och ler snett. Buset stegrades snabbt 
i omfattning, berättar han vidare. Jag 
träffade två vänner som till skillnad mot 
mig vuxit upp i dysfunktionell hem-
miljö, en av kompisarna satt redan på en 
ungdomsvårdsanstalt.

De tre grabbarna började röka hasch 
och göra inbrott tillsammans. Efter 
tre-fyra månader hade bruket ökat till 
att röka dagligen och köra andras bilar. 

Robert gjorde revolt både hemma och 
i skolan och sket bokstavligt talat i allt 
förutom rökat och kompisarna. Han var 
vid fjorton års ålder borta mycket och 
slutligen eskalerade det under en vecka 
då han inte kom hem överhuvudtaget. 
Trion körde sitt race utan tanke på 
konsekvenserna och polisen hade dem 
under uppsikt. De blev tagna i en polis-
spärr och satt anhållna i två dygn och 
förhördes flera gånger.

-Jag kommer ihåg att polisen försökte 
lägga andra grejer på oss, säger Robert. 
Såsom villainbrott och sådant, men det 
hade vi haft en hederskodex om. Inbrott 
i affärer, kiosker och liknande var ok, 
men inte ta sig in i folks hem, 
säger han allvarligt.

Under de två dygn Robert satt anhål-
len hade hans föräldrar tät kontakt med 
polisen, socialtjänsten och skolan. Soci-
alen ville placera Robert på ungdoms-
vårdsanstalt men hans far hade annat i 
åtanke. Han ville skicka honom tillbaka 
till Kroatien, något han lobbade igenom 
hos socialtjänsten. Samma dag Robert 
blev utsläppt från häktet kom hans far 
och hämtade honom, sade inte ett ord 
på vägen hem, utan gav order om att 
Robert genast skulle packa sina väskor, 
de skulle åka samma natt. 

-Jag visste inte vart vi skulle, berättar 
Robert. Jag vågade inte fråga farsan, 
utan såg bara att vi åkte mot Skåne. När 

vi körde på färjan i Helsingborg förstod 
jag var vi skulle, men farsan vägrade 
fortfarande att prata med mig. Inte för-
rän vi var i Tyskland tilltalade han mig. 
Det var hans sätt att visa att han var 
missnöjd med mig.

Robert blev alltså lämnad i ett nytt land, 
där han knappt kunde göra sig förstådd. 
Han skulle bo hos sina morföräldrar 
som han bara träffat under ett par som-
marlovslediga veckor varje år. Skola var 
det inte tal om, Robert fick börja jobba 
på en restaurant som fanns i familjens 
ägo. Hans pappa återvände till Sverige 
och Robert försökte att anpassa sig till 
sin nya vardag.

-Det var inte precis ett tidsbegränsat 
straff, säger Robert och skrattar. 

Då var det inte lika lätt att skratta åt det 
dock, han ville såklart hem till Sverige, 
polarna, det liv han kände. Efter en tid 
fick han besked om att han kommit in 
på målarlinjen på gymnasiet i Sverige, 
något han ville utbilda sig till. Men det 
var inte tal om att komma hem. Med 
tiden började han att rota sig i Kroatien 
och blev så småningom värvad till en 
större restaurant. Eftersom han bodde i 
landet blev han också kallad till armén 
två år senare. Robert berättar att han 
blev livrädd och kontaktade en advokat 
och frågade om det fanns något sätt 
han skulle slippa militärtjänstgöringen. 
Hans vilja att lämna landet avråddes 
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dock av advokaten, då han riskerades 
att bli stämplad som desertör och aldrig 
mer kunna komma innanför landets 
gränser igen. Så Robert var på plats 
dagen då han blev inkallad för militär-
tjänstgöringen.

-Det var nästan som att sitta inne, 
säger han. Visst vi var inte inlåsta men 
även stora områden blir små när de är 
begränsade. De sex första månaderna 
var tuffa. Sen kom man upp sig lite i 
hierarkin, berättar han vidare. Det var 
mycket affärer där, kommer jag ihåg. I 
liten skala såklart, men det dealades 
om det mesta.

Våren -83 ryckte han ut efter fjorton 
månaders militärtjänstgöring och då 
ville han hem till Sverige igen. Hans 
föräldrar tyckte också att han var väl-
kommen hem för en flygbiljett skicka-
des ner och han återvände till Halmstad 
efter mer än fem år i Kroatien. Väl 
hemma i Sverige kontaktade han sina 

gamla kompisar, de var de enda han 
kände till och det blev snabbt ett återtåg 
till drogerna. 

De kommande åren vistades han i 
Halmstad, i kriminella kretsar. Det 
såldes varor och man drev in pengar och 
blev ibland häktade och med rättsliga 
följder.  Robert däremot klarade sig 
alltid och blev aldrig dömd till något 
fängelsestraff. Åren gick och 1987 träf-
fade han kvinnan som sedan kom att 
bli hans fru. Då kände han att han ville 
bryta med det gamla levernet och börja 
om på ny kula. Han valde kärleken och 
lyckades skapa sig ett vanligt liv med 
familj och stadig inkomst. Det enda han 
inte bröt med då var spriten, den släppte 
han för sex år sedan.

Robert berättar att han haft många 
jobb och provat på många yrken. Egen 
firma har han även haft men det har 
alltid varit viktigt för honom att hjälpa 
andra människor. Han kände mycket väl 

till Palle, (ordf. KRIS Halmstad) men 
kände honom inte personligen. Så träf-
fades de två för ett antal år sedan via ge-
mensamma bekanta. Palle berättade då 
för Robert om KRIS och att de startat 
en förening i Halmstad. Robert gick in 
som stödmedlem men blev alltmer aktiv 
i organisationen med tiden. Det ena gav 
det andra och sedan fyra år tillbaka är 
han ledamot i styrelsen.

Sedan mars 2013 jobbar han även som 
projektledare för Unga KRIS Power, 
ett projekt som riktar sig till ungdomar 
och skall hjälpa dem ut på arbetsmark-
naden. Robert hade redan ett jobb men 
kände att det var viktigt att få hjälpa till 
i föreningen och i projekten som drivs. 
Så han sade upp sig och började som 
projektledare.

-Grunden i KRIS är ju att man ska 
hjälpa människor tillbaka till ett bra och 
hederligt liv, säger Robert. Det är något 
jag tycker är så otroligt viktigt och det 
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EN DAG PÅ SKÄNNINGEANSTALTEN

Dick Sällberg, KRIS Norrköping, Tom-
my Hansson, KRIS Linköping, Rebecka 
Johansson & Carina Eriksen, KRIS 
Tranås och slutligen Bengt Eringstad 
från KRIS-08 var tillsammans inne på 
Skänningeanstalten för ett unikt besök 
och fick träffa killarna som är intagna 
på behandlingsavdelningen.

Normalt är det åtta avdelningar totalt 
fördelade på två hus som inte får träffas 
tillsammans, men den här dagen så 
träffades A-paviljongen på förmiddagen 
och B-paviljongen på eftermiddagen, 
det var stor uppslutning, 60-70 intagna 
totalt tillsammans med ett tiotal befatt-
ningshavare.
Schemat för dagen innehöll Life storys, 
diskussioner kring KRIS som organi-
sation och om hur lokalföreningarna 
jobbar och fungerar. 

Frågorna var många och intresset stort 
bland både intagna och personal som 
tyckte att det var en intressant dag och 

Måndagen den 24 februari var en historisk dag för KRIS Sverige Östra Regionen. 
KRIS Föreningarna gjorde ett unikt besök på Skänningeanstaltens behandlings-
avdelning. Detta var första gången fyra föreningar gemensamt gjorde ett anstaltsbesök. 

Text & foto: Roger Karlsson Uhrman

ett bra initiativ av KRIS att göra detta 
besök. Tanken är nu att detta skall fort-
sätta framöver med ett besök i månaden 

då anstalt och häktesbesök är en av 
grundstenarna i KRIS verksamhet.

Text: Mia Berndes 
Foto: Joakim Berndes

är därför jag trivs så bra i 
organisationen, fortsätter han.
Jag har hjälpt människor de senaste 
tjugo åren, på ett eller annat sätt. De 
senaste elva åren har jag jobbat på en 
grundskola och hjälpt till på ett pre-
ventivt sätt. Det är många kullar med 
ungdomar jag har följt och slussat vi-
dare de tjejer och killar som behövt. Jag 
har stort nätverk och mitt mål i KRIS 
är ju att fortsätta att hjälpa människor 
såklart, säger han och ler. Vara med och 
utveckla KRIS, inte bara lokalt utan 
KRIS i Sverige. 

Här sitter Robert tillsammans med Ove Svensson från fil. Dr i socialt arbete 
från Halmstads Högskola under ett möte i Unga KRIS Power projektet. 



15

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Mats Granberg är mycket glad att ramavtalet nu är undertecknat. 

I LUREN

Hej Mats! Berätta, när blev ramavtalet 
färdigt?

-Vi blev godkända i februari och har i 
dagarna skrivit på papperen med Krimi-
nalvården så avtalet har just trätt i kraft. 
 
Berätta lite om hur ni började?

-När jag slutade missbruka fick jag 
mycket hjälp av KRIS Sundsvall. Jag 
satt ofta på föreningen och funderade 
på vad jag skulle göra efter KRIS, för 
jag såg det som en språngbräda ut i 
vanliga samhället. På den tiden var Tord 
Svensson ordförande för KRIS Sunds-
vall och han hade en idé om att starta 
ett halvvägshus så han bollade över den 
uppgiften till mig, att se om jag kunde 
göra något av idén. Så jag och två killar 
till tog tag i det och tog kontakt med 
Vägen Ut! halvvägshus som redan fanns 
i Göteborg för att få tips och råd. Så på 
den vägen var det. 

I Sundsvall finns halvvägshuset Villa Vägen Ut, eller Villa Revansch som 
det oftast kallas. Boendet har varit igång i sex år men man har just fått ett 
ramavtal med Kriminalvården. Vägen Ut ringde upp KRIS Sundsvalls vice 
ordförande Mats Granberg som är ansvarig för boendet.

Hur många platser finns det i huset?

-Det är sju platser i huset men det 
finns också fyra lägenheter kopplade 
till det här huset. När de har varit i vårt 
halvvägshus och allting fungerar har de 
möjlighet att flytta ut till våra lägenhe-
ter och få referenser för att komma ut 
på bostadsmarknaden och så vidare.

Är det fullt i huset idag?

-Nej, idag har vi fyra upptagna platser i 
huset och två ute i lägenheterna.

Vad innebär det att få ett ramavtal med 
Kriminalvården?

-Rent praktiskt innebär det att vi kan 
ta emot killar som blir dömda till 
kontraktsvård eller får vårdvistelse sista 
delen av sitt fängelsestraff.

Vad har ni för samarbete med KRIS 
Sundsvall?

-Vi har i dagsläget två killar som bor 
hos oss som jobbar på KRIS och vi har 
en som praktiserar på föreningen. Så vi 
har ett jättefint samarbete och är ofta 
på föreningen. Alla går inte till KRIS 
såklart, men många. Vi vill ju att de 
som bor i vårt hus skall skaffa sig ett 
nytt nätverk och då kan KRIS vara ett 
jättebra ställe att träffa nya människor 
på. Människor som vill fortsätta som 
drogfria och hederliga.

Hur ser framtidsplanerna ut?

-Att fortsätta med det vi gör och för-
hoppningen är att få några placeringar 
från Kriminalvården.

Då håller vi tummarna och önskar er 
lycka till framöver!



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

Hallå 2014!
Ja, jag vet att det redan gått ett par 
månader av det nya året, men detta är 
ju trots det första numret för 2014. Och 
jag ser förväntansfullt framemot vad det 
här året har att erbjuda. För sedan jag 
tog mitt första beslut om att vara nykter 
och drogfri den 1:a augusti 2010, har 
varje år bara blivit bättre och bättre.

De sista månaderna av 2010 var ganska 
tuffa, men jag mådde trots det ganska 
bra. Mycket bättre än jag hade vän-
tat mig. Jag minns så väl när jag tog 
emot den där 90 dagars nyckelringen 
på ett NA-möte, för det var en verklig 
milstolpe för mig! Det längsta jag hade 
varit nykter innan dess var runt 2 måna-
der sen 14 års ålder.
De första månaderna av 2011 var 
enormt tunga och jag kämpade verk-
ligen hårt för att fortsätta vara nykter 
och drogfri. När det var som tuffast, fick 
jag ta ett nytt beslut varje timme om att 
hålla mig nykter och drogfri.

Till sist orkade jag inte längre på egen 
hand, utan skrev in mig på en 12 stegs 
behandling i Helsingborg. Efter ett par 
veckor i behandling, vände mitt mående 
igen och allt började flyta på. 

Efter avslutad behandling i slutet av 
året, påbörjade jag en praktik i min 
favoritbutik Halmén Musik på Drott-
ninggatan i Helsingborg.

Så jag inledde mitt 2012 som praktikant 
i butiken, men fick en 6 månaders prov-
anställning den 1:a februari. Detta trots 
en sviktande försäljning, vilket jag är så 
oerhört tacksam för. Halmén hoppades 
verkligen att siffrorna skulle vända och 
ville ge mig chansen att stanna kvar, 
trots att de visste min bakgrund som 
narkoman och kriminell!

Tyvärr vände inte siffrorna och jag blev 
uppsagd från och med den 30:e septem-
ber 2012. Och även om jag var fruk-
tansvärt ledsen för att ha förlorat mitt 

jobb, så var jag fortfarande otroligt glad 
och tacksam för tiden jag fick jobba där.
Det var en tung förlust, men nånstans 
inom mig visste jag att det skulle bli bra 
igen!

Jag inledde mitt 2013 som arbetslös, 
men även fast i ett band som jag inte 
längre trivdes i. Ett band som jag hade 
startat med några vänner 2006, då jag 
fortfarande var fullt aktiv i mitt miss-
bruk. Under åren hade dock mycket 
förändrats och till sist var jag ensam 
kvar som originalmedlem.

I januari valde jag därför att lämna ban-
det för att försöka sätta ihop ett nytt.

Den 4:e februari började jag praktisera 
på KRIS Helsingborg och den 1:e maj 
blev jag anställd. Och sedan mitten 
av april förra året är jag även basist i 
Helsingborgs baserade Bai Bang. Med 
andra ord är livet verkligen underbart!

Och allt detta är ett resultat av att jag 
håller mig nykter, drogfri och hederlig!
Men inte enbart för att jag håller mig 
hederlig och drogfri, utan även för 
att jag trots motgångar fortsätter vara 
positiv! För det handlar inte bara om att 
vara drogfri och hederlig. Min nykter-
het skulle inte vara värdefull för mig om 
jag hela tiden var negativ. Nä, jag måste 
ju även förgylla mitt nyktra liv och 
sträva efter att uppfylla mina drömmar 
och mål. 

Och eftersom varje nytt år har varit 
bättre än det föregående, ser jag för-
väntansfullt framemot vad 2014 har att 
erbjuda just mig.

Good things come to those 
who stay positive...
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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 Sverige
Kista

Botkyrka  Församling 
Tumba

Castenbäck  AB,  Stig 
Stockholm

Degerfors  Laboratorium AB
Degerfors

Delsbo-Hallen  ICA 
Delsbo

Ericson  Bad & Snickeri 
Skokloster

Eton  AB
Gånghester

Fagersta  Kommun 
Fagersta

Falkenbergs  Kommun
Falkenberg

Fastighetsanställdas Förbund
Stockholm

Fortunagården
Värnamo

Grays  American  Stores  AB
Skärholmen

Green  Quality  AB
Bromma

Hellströms  Bil  &  Allservice  AB 
Kristinehamn

Know  It  Gävleborg  AB 
Gävle

Landstinget  Kronoberg / 
Vuxenpsykiatrin 
Växjö

Länsförsäkringar  Södermanland
Eskilstuna

Mikas  Stockholm  KB
Stockholm

Mix  Måleri  AB
Spånga

Nanolfsvillan  AB
Finspång

Nederkalix  Församling
Kalix

Nils  Malmgren  AB 
Ytterby

Nynäshamns  Kommun / Kultur & 
Fritidsenheten
Nynäshamn

Ollebo  Terminalen  AB
Vintrie

Roslagens  Sparbank
Norrtälje

Räddningsmissionen
Göteborg

Sting  AB
Trollhättan

Swish  AB  System
Täby

Sätrahallen  Centrumlivs AB
Stockholm

Tingsryds  Kommun / 
Socialförvaltningen
Tingsryd

Trelleborgs  Kommun  
Hälso & Trygghetsrådet 
Trelleborg
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ROBIN HALLBERG TACKAR FÖR SIG

Efter många år i Unga KRIS och nu senast som ordförande för Unga KRIS Linköping så tackar Robin för sig. Han 
säger att det känns vemodigt, men nu när han blir 26 år känner han sig färdig med Unga KRIS. 

Han poängterar att han är evigt tacksam för det Unga KRIS har gjort för honom och vad han har fått vara med 
om under dessa år. 

Robin kommer dock aldrig att lämna Unga KRIS helt och hållet. Han har träffat många och byggt upp ett stort 
kontaktnät med vänner, medlemmar och andra i Linköping som han kommer att ta med sig, och han ser fram 
emot att träffa dem på stan för en kopp kaffe eller bara en pratstund. 

Lycka till i framtiden! 
Text: Joakim Berndes

ÅRSSTÄMMOR
Runt om i landet håller lokalföreningarna på att förbereda och genomföra de årliga årsstämmorna. Du som är 
medlem i Unga KRIS och har betalt din medlemsavgift för 2014 är röstberättigad och får delta på årsstämman. 
Kontakta din lokalförening för att ta reda på när de håller sitt årsmöte. 

Unga KRIS förbundsstyrelse har sin årsstämma lördag den 31 maj. 
Text: Joakim Berndes

ANNONS

UNGA KRIS INFORMERAR
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BÄTTRE FRAMTID
Tisdagen den 17 december var det cirkelledarutbildning i 
KRIS och NBV:s studiecirkel Bättre Framtid. I NBV:s lokaler 
vid Hornstull, Stockholm samlades 8 stycken deltagare från 

KRIS-08, Tranås, Linköping, Unga KRIS och RIKS KRIS.

Dagen började med en presen-
tation av deltagarna och en 
delningsrunda. Förmiddagen 

ägnades till att gemensamt gå igenom 
studiematerialet Bättre Framtid som 
är framtaget inom Equal-projektet: 
Bättre frigivning som tar upp ett antal 
områden som är viktiga inför en frigiv-
ning. Materialet kan även användas av 
andra grupper än interner, till exempel 
om man genomgår behandling el-
ler deltar i kamratstödsverksamhet.                                                                                            
Syftet är att ge möjlighet att dis-
kutera och fundera kring de olika 
områden materialet tar upp, vad du 
vill och hur man skall nå sina mål.                                                                                                         
Studiematerialet skall vara ett stöd för 
att man skall kunna skapa ett bra liv.

Studiematerialet är enkelt uppbyggt och 
det består av en pärm med elva avsnitt 
som tar upp områden som är viktiga i 
livet. Varje avsnitt innehåller flera olika 
moment som arbetas igenom varje 
gång och till en del områden finns även 
förslag på extrauppgifter.  

När man startar en cirkel i Bättre 
Framtid är det viktigt att man 
i god tid lägger upp ett schema 
och bokar in resurspersoner som 
kan delta vid de olika träffarna.                                                       
Om man nu skall bedriva cirkeln på 
anstalt är det väldigt viktigt att i god tid 
informera deltagare och anstaltspersonal 
om vad cirkeln kommer att handla om.                                                                
Det är ett bra sätt för deltagaren att få 
vara delaktig i att själv påverka sin egen 
resa i den riktning som är den bästa 
utifrån just den personens behov. När en 
grupp samlas för att söka nya kunskaper 
bör alla få komma till tals i 
diskussionerna och känna de synpunk-

ter man har tas tillvara och att de frågor 
man har kommer upp i gruppen. En 
del grupper fungerar nästan av sig själva 
men många grupper kan komma att 
behöva stöd för att några deltagare inte 
ska dominera och att vissa inte alls får 
komma till tals. Gruppstorleken har en 
avgörande betydelse men om man vill 
få med sig alla i gruppen i en diskus-
sion finns metoder man kan använda sig 
utav och hur det går till finns att läsa i 
studiematerialet som finns tillgängligt 
på de lokala KRIS föreningarna.
 
Efter förmiddagens genomgång av stu-
diematerialet och allmän diskussion var 
det sedan gemensam lunch och givetvis 
var samtalsämnet Bättre Framtid 
även då. 

Eftermiddagen fortsatte med att Jose-
line Fridsdotter Asaba fick uppdraget 
att ta cirkelledarrollen i gruppen. Hon 
tog sig an avsnittet: Fritid. 
Hon började med att läsa upp första 
delen av texten innan högläsningen gick 
vidare till nästa deltagare och sen vidare 
genom hela gruppen. 

Efter läsningen fick alla dela med sig 
av sin syn på ämnet Fritid och vad var 
och en har för fritidsintressen och annat 
som rör ämnet. 

Vidare så fortsatte gruppen med avsnit-
tet: Familj och Relationer och där tog 
Rebecka och Pierre cirkelledarrollerna 
och läste igenom avsnittet och sen 
berättade var och en vad familj och rela-
tioner betyder för envar, det är ett ämne 
som alltid berör. 

Då utbildningen var avslutad så gjordes 
en sammanfattning av dagen där grup-
pen gemensamt pratade om sin egen 
betraktelse, åsikter och gav kommenta-
rer av studiematerialet.                                    

Alla deltagare var väldigt nöjda och 
positiva och planerade redan innan de 
lämnade NBV:s lokaler att åka hem till 
sina lokala KRIS föreningar och sätta 
fart på Bättre Framtid.

Text & foto: Roger Karlsson-Uhrman

Fv: Carina Eriksen, Rebecka Johansson, Joseline Fridsdotter Asaba, Ali Reunanen, 
Pierre Netz, Tommy Hansson, Ricky Ricardo Hed. 
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NYTT BOENDE I FALKENBERG

E n regnig dag i november besö-
ker Vägen Ut Falkenberg och 
träffar tre glada gentlemän som 

strålar av lycka trots höstvädret. Fastig-
heten ligger naturskönt i ett villaområde 
i Falkenberg och jag blir mäkta impo-
nerad då vi anländer till fastigheten för 
en visning. 

Huset är på 6 r.o.k. varav fyra är sovrum, 
och har en total yta på 211 kvm, förde-
lat på 121 kvm på övervåningen och 90 
kvm i källarplanet och en tomt på 1,129 
kvm. Huset har finansierats av Mar-
cus Wolter från Halmstad och KRIS 
Falkenberg vill rikta ett extra stort 
tack till honom för sitt engagemang.                                                                                                                           
Ordförande Djem Mangos är sprud-
lande glad och visar runt i huset och 
berättar om sina planer så man knappt 
hänger med i svängarna. Djem, Putte 
och Henke är ivriga att berätta om 
boendet och pratar nästan i munnen på 
varandra vilket blir lite komiskt, men jag 
förstår deras iver och glädje. 

- Boendet kommer att vara beman-
nat dygnet runt av personal från KRIS 
och vi kommer att erbjuda ett boende 
med tillsyn kombinerat med ett dagligt 
program för en bättre framtid berättar 
Djem Mangos. 

Med hjälp av en stor sponsor har KRIS Falkenberg äntligen fått sitt eget boende, 
så Vägen UT var självklart på plats i Falkenberg för ett reportage.

Programmet vänder sig till dem som 
nyss muckat, kommer hem från en 
avslutad behandling eller avgiftning. 

Det är en av anledningarna att de startat 
boendet, som dessutom är kopplat till 
programmet där man får vara tills man 
är mogen, och får chansen att skriva 
ett eget kontrakt. När en kamrat skrivs 
in i boendet får han eller hon skriva på 
ett kontrakt som rör KRIS regler och 
stadgar. För att garantera nykterhet och 

drogfrihet i boendet kommer de att ta 
urinprover.                                                        

Vi på Vägen Ut gratulerar KRIS Fal-
kenberg och önskar dem lycka till med 
sitt arbete och när vi lämnar dessa glada 
och stolta män känner jag stolthet över 
vad vi gemensamt åstadkommer inom 
KRIS. 

Text & foto: Roger Karlsson-Uhrman

Tre stolta herrar. f.v Putte Fransson, Djem Mangos och Henrik Åback
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KRIS-08 STOCKHOLM
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@ungakris.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
stefan.henriksson@ungakris.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 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
kalmar@ungakris.se

LINKÖPING
Sturegatan 5
582 21 Linköping
Tel: 072-309 66 32
robin.hallberg@ungakris.se

MALMÖ

Tel: 076-196 15 75 
malmo@ungakris.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 0122-859 19 
norrkoping@ungakris.se

KRIS-08
Krukmakargatan 37 A
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Tel: 08 - 720 21 15
kris-08@kris.a.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 32 Bollnäs
Tel: 076-113 91 82
bollnas@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
gavle@kris.a.se

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

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 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
Platensgatan 5
582 20 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
Storgatan 44
573 31 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

KRIS FÖRENINGAR

UNGA KRIS FÖRENINGAR
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Kriminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att infor-

mera kriminella om rätten att friges 
med möjlighet att få 
”revansch i samhället”.

Denna information sker främst ge-
nom att KRIS besöker anstalter och 
häkten samt genom tidningen Vägen 
Ut. KRIS erbjuder kriminella och/el-
ler drogmissbrukare som har tröttnat 
på att leva kriminellt och vill byta 
livsstil - en frizon under den första 
tiden efter muck.

I dag har vi drygt 5 000 medlemmar 
i Sverige, men vi är inte nöjda 
med det.

Vägen Ut distribueras till samtliga 
fängelser och häkten i Sverige, i 
tidskriften informerar vi om att KRIS 
finns och att vi tillsammans kan 
jobba för att just du också ska kunna 
sluta upp i våra led.

Här nedan följer den manual som du 
som tröttnat på skiten kan följa om 
du vill arbeta för att till-
sammans med KRIS hjälpa dig själv 
och senare andra som är i samma 
situation som du nu befinner dig i. 

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

verkställigheten. Men helst innan du 
friges, KRIS vill gärna kunna få möj-
lighet att besöka dig vid några tillfäl-
len. 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 med-
lem, 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 kriminali-
tet 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 tillsam-

mans det arbete som krävs för att vi 
gemensamt ska lyckas få ett liv där 
hederlighet, drogfrihet,
kamratskap och solidaritet är de ton-
givande bitarna för att lyckas med 
vår Revansch I Samhället.

5 KRIS kan i de allra flesta fall 
hjälpa till med boende och sys-

selsättning samt hjälpa till att styra 
upp sociala och 
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i Sveri-
ge. Organisationen är också etable-
rad i Danmark, Finland, Vitryssland, 
Ryssland, Ukraina och samarbetar 
med Second Chance i Japan.

Det enda kravet vi har på dig är att 
du ställer upp på KRIS fyra deviser: 

Heder l ighet 
Drogfr ihet

Kamratskap
Sol idari te t

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och 
stödmedlemskap ingår en prenume-
ration på Vägen UT.  Tag kontakt 
med din lokala KRIS föreningen om 
du har frågor/funderingar kring 
medlemskap i KRIS eller kontakta vår 
medlemsansvarige.

Normalmedlemskap 
100 kr per år. 
(Normalmedlem är du som är straf-
fad och/eller varit missbrukare.)

Stödmedlem
200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalifice-
rar dig som normalmedlem.)

Medlemsfrågor 
Behnam Mahajerzadeh Heidar
Telefon: 042-13 22 95
Mobil: 073-981 50 40
E-post: medlemsansvarig@rikskris.se

Vid utebliven tidning, kontakta 
medlemsansvarig eller 
redaktionen redax@krisvagenut.se 
Adressändring måste meddelas 
medlemsansvarige snarast.

Välkommen till KRIS!

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT



Posttidning B
Returadress:
KRIS Helsingborg
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg

ANNONS

Carina Johansson
Addiktolog/Verksamhetsansvarig

Telefon: 0736-88 31 96 
E-post: carina.johansson@kraftkallangbg.se

Kraftkällan
Telefon: 031-309 77 79 
Mobil: 0701-43 43 80
E-post: info@kraftkallangbg.se 
Webbsida: http://kraftkallangbg.se/

Vi är ett motivationsboende för kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt 
från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol.  

Vårt unika och personliga program grundar sig på egna erfarenheter av kriminalitet 
och missbruk kombinerat med evidensbaserad forskning. Vi har en (1) placering i 

huset med hund, och vi tar emot kvinnor från 18 år och uppåt. 

Vi har ramavtal med Kriminalvården och samarbetar med 
Korpbergets Behandlingscenter.  

 
Är du intresserad kontakta oss för mer info. 


