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Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEXBASE IS BACK!
I februari när vi skrev om Lex-
base varnade vi för att hemsidan 
skulle återuppstå så fort de löst 
hackningsproblemen. Så har 
nu också skett. Lexbase is back. 
Utgivarna ser inga problem med 
verksamheten. De ställer ”bara” 
redan offentlig information till 
förfogande för alla. En ren de-
mokratiservice – i deras ögon.

Att uppgifter är felaktiga och 
människor därmed blir felaktigt 
uthängda tycker de är ett över-
gående problem eftersom t ex 
adresser uppdateras vartefter. 

De undviker skickligt att svara 
på frågor kring grundproblemet - 
att deras tjänst spär på fördomar 
om att den som en gång begått 
ett brott alltid ska betraktas och 
behandlas som en brottsling. En 
fördom som i sig försvårar för 
den som begått ett brott att bli en 
hederlig och respekterad med-
borgare med samma rättigheter 
och skyldigheter som alla andra. 
De undviker också frågan om 
företagets ansvar för att skydda 
den personliga integriteten på t 
ex arbetsmarknaden och 
bostadsmarknaden.

Genom att köpa ett frivilligt 
utgivningsbevis undviker Lexbase 
de krav som finns i personupp-
giftslagen som andra företag vars 
affärsidé kräver person-
uppgifter följer.  

Som före detta kriminella vet vi 
hur det är att dribbla med regler 
och tänja på paragrafer. Vi gjorde 
så själva när vi var kriminella. 
Nu är det en självklarhet för oss 
att ta avstånd från sådant och vi 
definierar möjligen hederlighet 
tuffare än andra. Kanske är det 
därför det är uppenbart för oss 
att företag som Lexbase bara vill 
tjäna pengar på redan utsattas 
olycka. De skiter i om barn till 
före detta kriminella blir mob-
bade i skolan och de skiter i om 

sambon till en före detta krimi-
nell blir stämplad som svag, dålig 
eller dum och därför inte får de 
arbete han eller hon sökt. 

Datainspektionens chef, som in-
sett det förkastliga med Lexbase, 
kräver en grundlagsändring för 
att stoppa företag som via sök-
tjänster på nätet lämnar uppgifter 
om personer som dömts för 
olika brott. 

Politikerna, som har makten 
att ändra grundlagen eller vidta 
andra åtgärder, är förvånansvärt 
passiva. Partierna vid makten 
säger sig se problemet men göm-
mer sig bakom att det tar tid och 
att det är svårt att ändra 
en grundlag.

Att något är svårt och tar tid är 
snarare ett starkt skäl till att börja 
göra något nu än att ytterligare 
passivt vänta. 

Steg ett brukar vara att tillsätta 
en utredning som ska analysera 
problemen och komma med 
förslag på åtgärder. Tillätts ingen 
utredning lär knappast några 
förslag ramla ner i huvudet på 
regeringen. Det lär ta minst 5-6 
år att ändra en grundlag eftersom 

två riksdagar, med allmänna val 
emellan, måste fatta likalydande 
beslut. Kan en utredning hitta 
andra lösningar som går fortare 
är det självklart bara bra.

Just nu känns det som att politi-
kerna tror att Lexbase är en över-
gående fluga. Det tror inte vi. I 
USA, som Sverige ofta inspireras 
av, har liknande tjänster funnits 
länge. Men allt som finns i USA 
behöver inte finnas här. Vi säger 
ju t ex nej till dödsstraff, vilket 
också handlar om vår svenska 
människosyn och syn 
på rättssäkerhet.

Företag som Lexbase behöver 
få en tydlig signal om att den 
svenska demokratisynen och 
rättsväsendet bygger på att alla 
människor är lika mycket värda 
och att den som avtjänat sitt 
straff och därmed sonat sitt brott 
inte ska dömas eller straffas igen.

Politiker – gör något nu! 

Lexbase och andra aktörer behö-
ver höra att det inte är fritt fram 
att trampa ner vår människosyn 
och syn på den personliga 
integriteten.

Anders Eriksson
Förbundsordförande Unga KRIS
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W FA D
World Forum Against Drugs

Den 19-20 maj hölls narkotikakonferensen World Forum 
Against Drugs i Stockholm, den fjärde i ordningen. Deltagare 

från hela världen hade anslutit och spenderade dagarna i 
Münchenbryggeriet på Södermalm.

Forumet var en sammanslag-
ning av 4:e World Forum Against 
Drugs och ECAD:s (European Cities 
Against Drugs)  21:a borgmästarkonfe-
rens. Man samordnade konferensernas 
invigning och avslutning, och kunde 
därigenom erbjuda fler prominenta 
talare samt ge olika målgrupper en möj-
lighet att mötas. Konferensen lockade 
400 deltagare från 63 länder. I vanlig 
ordning var det HM Drottning Silvia 
som öppnade konferensen med sitt tal. 
Hon uttryckte sin oro för legaliserings-
rörelsens framryckning över världen. 

”Målet bör vara en drogfri värld”, sade 
Drottningen och poängterade att alla 
barn bör ha rätt att leva utan påverkan 
av droger. Hon betonade särskilt flickors 
utsatthet och pratade vidare om hur 
drogerna leder till korruption och misär. 

Under Folkhälsominister Maria Lars-
sons tal riktade även hon in sig på 
barnen och nämnde att barnkonventio-
nen är den enda av FN:s konventioner 
som nämner skydd mot droger och 
deras effekter. Hon nämnde också hur 
viktigt det är att lyfta kunskapen om 

cannabis skadeverkningar i tider då 
legaliseringsrörelsen vinner terräng och 
unga uppfattar att cannabis är ofarligt. 
Sten Nordin som är finansborgar-
råd i Stockholm, påpekade under sitt 
anförande att drogproblem inte känner 
några geografiska eller sociala gränser, 
utan drabbar alla.

Under konferensens två dagar erbjöd 
man ett digert program av talare från 
hela världen och med olika bakgrunder. 
Under dessa dagar volontärarbetade 
ungdomar från Smart Ungdom, en 

H.M. Drottning Silvia är otroligt engagerad i drogrelaterade frågor och mycket omtyckt av både arrangörer och besökare. 
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organisation som jobbar för att motver-
ka både alkohol, narkotika och tobak 
bland ungdomar.

Forumet, som genomförs vartan-
nat år, erbjuder unika möjligheter till 
kunskapsutbyten, inspirerande möten 
och nätverkande. Självklart var KRIS 
på plats, förbundsordförande Chris-
ter Karlsson och kassör Paul Barath 
deltog i konferensen och knöt kontakter 
samt utbytte erfarenheter. Denna gång 
konferensen hölls hade den tre huvud-
inriktningar, Cannabis – 
legalisering och potentiella konsekven-
ser, Läkemedelsbehandling och det 
straffrättsliga systemet – Så arbetar 
domstolar och kan vi metoderna spridas, 
samt Genus – könsrelaterade skillnader 
och likheter.

På kvällen den 19 maj hölls en bankett 
i Stadshuset där finansborgarrådet 
Sten Nordin var värd och även höll tal 
inledningsvis. Christer Karlsson, Ali 
Reunanen och Paul Barath var där och 
representerade KRIS.  Kvällen avsluta-
des med en guidad tur runt stadshuset.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

H.M. Drottning Silvia är hedersmedlem i KRIS sedan länge. Drottningen 

passade på att växla några ord med Christer och Paul efter invigningen.

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
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Unga KRIS Linköping 
vill säga TACK!

Proffice har vid flera tillfällen varit i kontakt med Unga 
KRIS sedan de träffades i Almedalen 2013. Denna 
gång var det av en anledning som fick Unga KRIS Lin-
köping att jubla. De skänkte nämligen kontorsutrustning 
såsom bord, stolar, hurtsar och annat så att föreningen 
fick ett rejält ansiktslyft. 

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

facebook.com/max3min

ANNONS

World Class i Linköping har valt att sponsra Unga KRIS 
Power i Linköping med fri träning för deltagare samt 
anställda.
Friskvård och själavård är under samma tak och upp-
skattas jättemycket, hälsar medlemmarna i Unga KRIS 
Power som är otroligt glada. 
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På flygplatsen köpte jag en bok, What Budd-
hists Believe In och läste den på flyget hem. 

Väl tillbaka i Sverige gick han med i 
Göteborgs Zen-center. Det finns olika läror 
inom Buddhism och den man 
använder sig av på centret i Göteborg passar 
Kristoffer som handen i handsken.  Där är 
inte Buddha statyn något heligt utan mer en 
påminnelse om att vi alla har en Buddha 
inom oss.

Vi fastnar i begär och status, säger Kristof-
fer allvarligt. Jag tror att vi måste titta på oss 

Hemma hos Kristoffer är det harmoniskt 
med ljusa och rena linjer i ett genomgående 
tema. Den uppmärksamme noterar att 
Buddha statyer finns närvarande i alla rum, 
gärna på en central plats. Kristoffer berättar 
att han försöker att leva efter den Buddhis-
tiska läran. Hans intresse väcktes under en 
resa till Thailand.

-Det var min första resa till Thailand, säger 
Kristoffer. Jag tyckte det var helt sjukt, att 
man kunde köpa precis allt, så billigt. Jag 
tyckte det var stressigt, allt från trafiken till 
ha-begäret till att måsta se allt och så vidare. 

Han berättar att han på vägen till flygplat-
sen såg en tempelport där han bestämde 
sig att gå in och kika vad som fanns
innanför murarna.

-När vi klev innanför portarna var det som 
om all trafik och hets som fanns 
utanför bara försvann, säger han och ler 
vid minnet. Det var helt lugnt och fridfullt. 
Det var några munkar där som gick och 
sopade och smådjur överallt. Min känsla 
var att djuren också flytt dit för att få lugn 
och ro. Därinne såg jag något i munkens 
ögon som jag kände att jag också ville ha. 

Kristoffer är Halmstadskillen som var ute på stormigt vatten men lyckades 
vända livet till det bättre. Han har varit ett ankare i Unga KRIS under snart 

åtta år och de två senaste har han axlat ansvaret som förbundsordförande. 
En plats han nu lämnar över till nya krafter.

KRISTOFFER JOHANSSON
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själva och förstå att det är bara hos oss själva 
vi kan göra en förändring. Lycka kan man 
aldrig få utifrån utan den kommer alltid 
inifrån, det är såna basic grejor, men i dagens 
samhälle kan dessa små förändringar vara 
stora nog att göra, avslutar han.

I hans vardag innebär det buddhistiska lev-
nadssättet att meditera och att försöka följa 
de fem principerna. Mycket överensstämmer 
med KRIS deviser, såsom att inte använda 
några sinnesförändrande medel, att vara ärlig 
och att inte medvetet skada något levande. 
Kristoffer berättar att det var just liknelserna 
med hur han redan levde efter tolvstegsfi-
losofin, i KRIS, som fick honom att välja 
buddhism. Han ser det nämligen mer som 
en livsfilosofi, snarare än en religion. 

-När jag försöker att efterleva dessa prin-
ciper får jag så lite konsekvenser för mina 
handlingar som möjligt. De dagar jag medi-
terar märker jag att jag blir mycket lugnare, 
har lättare att fatta rationella beslut och har 
mycket mer tålamod och sover bättre.  Det 
som passat mig bäst är att meditera en stund 
på morgonen och då har jag märkt att dagen, 
för det mesta, blev mycket bättre då jag gav 
mig själv den tiden, säger han eftertänksamt.

Fråga vem som helst inom KRIS, alla har 
något gott att säga om Kristoffer Johansson. 
Enormt omtyckt och duktig på det han tar 

sig för. En bra förbundsordförande för Unga 
KRIS och en bra förebild. Kristoffer har 
precis klivit av posten som förbundsordför-
ande för Unga KRIS, däremot finns han 
kvar i organisationen i ytterligare ett och ett 
halvt år. Han kommer att jobba vidare med 
sitt uppdrag som projektledare för 
Unga KRIS Power.

-Det känns som det har blivit dags att 
lämna över till nya friska krafter, säger  han.  
Projektet jag håller i kommer att startas 
upp på två nya orter under detta år och jag 
inser att jag inte kan vara överallt. Så jag har 
tagit mitt förnuft till fånga och inser att jag 
inte kan göra att bra jobb, starta upp nya för-
eningar, vara ansiktet utåt och finnas överallt 
på samma gång.

Efter projektet Unga KRIS Power har 
avslutats planerar han att utbilda sig. Han 
berättar att han gärna vill vara med och 
påverka vårt samhälle, men vet inte på vilket 
sätt ännu. 

-Jag är extremt tacksam för vad KRIS har 
gett mig under den här tiden, säger Kristof-
fer. Ett brett nätverk, kunskaper både socialt 
och inom andra områden. Kunskaper som 
jag kanske inte hade fått om jag inte fått 
dessa möjligheter inom KRIS. Och jag kom-
mer alltid att vara medlem i organisationen, 
vare sig jag jobbar inom den eller inte.

När Kristoffer avslutat sitt uppdrag som pro-
jektledare har han siktet inställt på studier. 
Han vet inte ännu exakt vad han vill plugga 
men det kommer att bli någonting inom 
sociologi. Han är idag godkänd handledare 
år socionomkandidaterna vid universitetet 
i Lund och samverkar även med högskolan 
i Halmstad, på det sociala programmet. 
Han berättar att han skulle vilja fortsätta att 
påverka samhället men kanske 
genom forskning. 

-Uppdraget som förbundsordförande för 
Unga KRIS har gett mig enormt mycket 
insikter och kunskaper, säger Kristoffer och 
letar efter orden. Förståelse om hur samhälle 
och organisationer är uppbyggda samtidigt 
som jag kommit i kontakt med väldigt 
kompetenta och intressanta personer. När 
jag först kom i kontakt med KRIS hade jag 
väldigt låg självkänsla och liten social insikt. 
Grundkunskaperna i min sociala kompetens 
hade jag, men jag hade inte kunnat sitta i ett 
rum fullt av politiker och känna mig bekväm 
med det. Jag hade inte kunskaperna om vad 
jag skulle prata om eller hur jag skulle bete 
mig, så det har jag lärt mig under 
resans gång. 

För Kristoffer som för så många andra 
KRIS:are har organisationen betytt mycket 
för hans tillfrisknande. Han pratar varmt 
om gemenskapen på föreningen. När han 
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har börjat titta med ”meningen-med-livet-
perspektivet” ser han att hans kontakt med 
KRIS kom i rätt tid. Innan hade han inte 
varit mottaglig för förändringen.

-Det största och viktigaste jag tar med mig 
från KRIS är gemenskapen. För det var 
den som var viktigast för mig i början. Det 
hade varit näst intill stört omöjligt för mig 
att själv klättra uppför det berget som mitt 
tillfrisknande var, visst hade det gått men det 
hade varit enormt svårt, berättar han vidare. 
Jag var inte särskilt stark, väldigt osäker och 
rädd så gemenskapen var väldigt viktig.

Ett kvitto på det viktiga arbete han gjort och 
fortfarande gör har han just fått. Som ende 
svensk har han blivit inbjuden att tala på 
LHFORUM, en  stor konferens för engage-
mang för det goda området. The Movement 
for a positive economy kommer att hålla 
konferensen i Italien, Rimini, den 12-14 juni 
2014. Närmare bestämt i San Patrignano, 
där KRIS hade en studieresa för ett par år 
sedan. Över 4000 personer kommer att delta 
-politiker, skådespelare och frivilligarbetare 
och talare är inbjudna från hela världen. 
Inför sitt tal har han blivit erbjuden hjälp av 
en erkänd italiensk retoriker.

-Det känns helt overkligt, ler han. Att jag 
ska hålla detta tal och prata inför Italiens 
premiärminister. Det som KRIS och Unga 
KRIS har gett mig är en plats i samhället 
som jag inte trodde var möjlig. Under hela 
min uppväxt har jag haft en känsla av att 
inte ha rätt till den sociala status och plats i 
samhället jag har idag. Bästa belöningen är 
när det går bra för människor man möter 
som också börjar ett annat liv. Att se föränd-

ringen hos någon ung person som sökt sig 
till föreningen och sedan, två tre år senare 
springa på samma människa som drar en 
barnvagn, har en firmabil eller en anställning 
och har en ordnad tillvaro. Det är väldens 
bästa känsla, säger han och skrattar.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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Vill du också stödja vår verksamhet?  
Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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-Det började för tre år sedan när jag 
muckade från Brinkeberg, säger Håkan. 
Då fanns KRIS Trestad fortfarande och 
jag fick kontakt med dem innan jag 
muckade. När jag fortfarande satt inne 
började jag jobba med studiecirkeln 
Bättre Framtid, i KRIS regi. Jag var på 
väg in i KRIS redan 97 när det startades 
upp, berättar han vidare. Men då var 
knarket fortfarande för roligt och jag 
hade inte nått botten ännu. Men nu, när 
jag såg en gammal polare komma för att 

KRIS Trollhättan är en ung förening, inne på sitt andra verksamma år. 
Ordförande är Jocke Antonsson som är ivrigt påhejad av vice ordföran-
den Håkan Lindén. Föreningen har ett enormt stort upptagningsområde 
och täcker idag upp området mellan Göteborg och Karlstad. Men här vill 
man skynda långsamt och vill växa inifrån i den takt som känns bra.

göra anstaltsbesök hajade jag till. Frisk 
och kry och tänderna i käften, skrattar 
han. En gammal knarkare, kunde han så 
kan nog jag, tänkte jag då.

-Jag hade aldrig hört talas om KRIS, 
säger Jocke och skrattar. Inte den ble-
kaste aning om vad det var, det var min 
terapeut på behandlingshemmet som 
själv varit aktiv i KRIS och tyckte att 
det kunde passa mig. 

Sagt och gjort, Jocke tog kontakt med 
dåvarande KRIS Uddevalla och de 
hjälpte honom med en trygg utsluss 
med boende och sysselsättning i KRIS 
Trollhättan, som på den tiden var en 
filial till KRIS Trestad.  Men när KRIS 
Trestad gick i konkurs ställde de sig 
frågan om de skulle dra igång en egen 
förening i Trollhättan. Under Almedals-
veckan 2012 ansökte man till Riks 
KRIS om att få bli en egen förening och 
i slutet av samma månad var man igång. 

KRIS TROLLHÄTTAN SATSAR PÅ STABILITET

Håkan Lindén välkomnar oss med ett varmt leende
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Under föreningens första år var Sofia 
ordförande, men då hon valde att gå 
vidare hoppade Jocke på tåget och han 
trivs med den rollen.

-Jag har varit den unga arbetshästen 
med engagemang och driv och Håkan 
har stått bakom mig och styrt mig, säger 
Jocke.  Vi har kört på med vår filosofi, 
berättar han vidare. Att synas, höras och 
finnas där folket finns. Därför valde vi 
att ganska omgående flytta från Krono-
gården som är en förort till Trollhättan 
och in hit till centrum. När vi startade 
föreningen kom vi överens om att alla 
större beslut skulle fattas på styrelse-
nivå, berättar Jocke. Om det gäller ett 
inköp på över 1000 kr så ska det också 
godkännas av en hela styrelsen istället 
för en person som då lättare kan göra 
dåliga val. Vi löste det så att vi har en 
sms-grupp så det går ut grupp-sms vid 
dessa tillfällen så man slipper dra ihop 
alla rent fysiskt. Det har funkat jättebra.

Håkan rusar iväg för att hålla en före-
läsning, något man gör ofta i förening-
en. De har ett samarbete med trafik-
skolor i stan då de kommer dit under 
Riskettan för att prata om droger och 
kriminalitet. (Riskettan är en teoretisk 
halkbana där man går igenom broms-
sträckor, reaktionsförmåga och liknande. 
Reds anm.)

Föreningen finns i en stor lokal mitt i 
city, längre ned på samma gata driver 
man även en second handbutik. I Vä-
nersborg som ligger bara någon mil bort 
finns en annan second handbutik som 
är nästan 300 kvm stor. Man har bra 
försäljning på båda second 
hand butikerna.

-Vi håller väldigt låga priser, berättar 
Jocke. Vi vill att de utsatta i samhället 
ska kunna gå dit och köpa saker som 
passar deras plånbok. Våra priser ligger 
långt under alla andra second handbuti-
ker i Trollhättan.

Föreningen har ett samarbete med en 
antikbyrå som köper upp dödsbon. 
När de har tagit det de vill ha till sin 

antikaffär får KRIS hämta resten till 
sina butiker. De hämtar mellan en till 
tre gånger i veckan. 

-Han som äger antikbyrån vill verkligen 
hjälpa till, säger Jocke, han är en eldsjäl 
som tror på människor. En annan som 
verkligen vill hjälpa oss är vår hyresvärd, 
Valexi AB. Han har hyrt ut alla loka-
ler till oss, även butikerna till mycket 
förmånliga hyror.

 I lokalen har man även ett boende med 
plats för två. Boendet har varit igång i 
sex månader och den första personen 
har just fått lägenhet och flyttat ut.
-Jag som var först att bo här tyckte 
det var jättebra och jag hade verkligen 
massor med stöttning hela vägen, säger 
Mariella Martinsson. Men nu har jag 
precis fått ett eget boende i en lägenhet 
och det känns såklart kanon!

Föreningen har öppet måndag-fredag 
mellan kl 8.30-15.30 och har nästan 
dagligen morgonmöten. Man har stu-
diecirkeln Kreativt Tänkande och KRIS 
Basic. De erbjuder även sina medlem-
mar studiecirklarna Kriminella mönster 
och en cirkel om att ge och få kritik. 
Stämningen är god när vi kommer och 
besöker KRIS Trollhättan. Det är något 
alla värdesätter och de har till och med 
schemalagt en tid varje måndag då de 
har friskvård. Det kan vara allt från att 
åka och bowla, spela minigolf eller spela 
fotboll. Denna vecka har de planerat 
in en heldag med fiske vid en sjö med 
inplanterad fisk. Då är alla medlemmar 
och familjer välkomna att hänga med.  

På föreningen serveras frukost och lagad 
lunch varje dag. Varje månad lägger alla 
en liten summa pengar och så åker man 
och storhandlar. Den som vill komma 
in och äta lunch får betala 20 kr. Marija 
Nikolic har huvudansvaret för maten.

-Jag är lokal och köksansvarig tillsam-
mans med en annan tjej som inte är här 
idag, säger Marija. Jag sköter den mesta 
planeringen av matsedel men så får folk 
lägga in önskemål om olika maträtter. 
Jag är även med på föreläsningar som vi 
håller på folkhögskolorna 
och trafikskolorna.

-Jag har alltid blivit uttråkad när jag 
haft ett jobb som är statiskt och det blir 
samma visa dag efter dag, säger Jocke 
och ler. Därför uppmuntrar jag de som 
är på föreningen att byta ansvarsområ-
den med varandra. Om de som jobbar 
i våra second handbutiker vill byta 
arbetsplats med varandra en vecka är 
det helt ok, bara alla områden täcks in. 
Alltid lär man sig något nytt. Alla här 
får ta mycket eget ansvar och det kanske 
är därför det går bra för föreningen, 
avslutar han.

Jocke berättar att det florerar stora 
mängder nätdroger och många andra 
droger i Trollhättan. Kriminaliteten 
kommer således som ett brev på posten, 
något måste ju finansiera ett missbruk. 
Mycket grundar sig i att staden har 
en av Sveriges högsta arbetslöshet. En 
önskan man har i föreningen är att få 
komma in på skolorna i kommunen och 
prata om droger, kriminalitet och KRIS. 

Jocke vid disken i Second Hand butiken
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Dessvärre har det varit kalla handen.

-Det finns inga problem, säger Jocke 
bistert. Ingen skola vill erkänna eller se 
att det finns problem och att det är hög 
tid att göra något åt det. Däremot har 
vi kontakt med många folkhögskolor 
där vi föreläser. Vara, Skara, Ljungskile 
och Grebbestads Folkhögskolor för att 
nämna några.

Han berättar vidare att den enda skolan 
i kommunen de har ett samarbete med 
är Högskolan i Väst, där Jocke och 
Håkan sitter med i en rådskommitté. 
Där är de med och föreläser för eleverna 
som läser Kriminologiprogrammet samt 
för de som skall jobba inom frivård 
och kriminalvård. 

-Vi har ett jättebra stöd och en riktigt 
bra kontakt på kommunen, däremot 
drar de inte nytta av oss och det hoppas 
jag kommer att förändras, säger Jocke.
Planerna de har för den närmsta framti-
den är att växa inifrån. De vill inte utöka 
på något sätt utan vill växa i sina kläder 
först. Boendet vill de också behålla litet 
och exklusivt med bara två platser. Alla 
är dock rörande överens om att man vill 
synas mer.

- En idé är att kunna expandera vår 
butikslokal och även inreda en liten 
fikahörna där för den som vill stanna till 
på en billig fika, säger Marija. Det gäller 
ju att ge dem ett trevligt bemötande och 
ta sig tid om någon undrar något eller 

behöver råd eller stöttning i en fråga, 
fortsätter hon. Det behöver ju inte bara 
vara dömda som det gäller utan det kan 
ju till exempel vara någon anhörig till 
nån som missbrukar.  

-Min vision för föreningen just nu, in-
flikar Peo Christiansson, är att vi skulle 
flytta ner till gatunivå. Vi har ett jättebra 
läge mitt i centrum redan idag, men hur 
det än är så är vi för osynliga. Folk ska 
kunna gå förbi lokalen och kika in och 
se att det händer saker härinne. Att sy-
nas mer och få fler medlemmar är också 
något jag skulle tycka var bra. En annan 
anledning till att jag vill ner till gatuplan 
är att det ska vara lätt att ta kontakt 
med oss. Nu ska du ringa på porttelefon 
och gå uppför trapporna- det blir för 
krångligt och man hinner kanske ångra 
sig på vägen upp till oss.

- Jag tror att när folk ser vårt KRIS 
märke, vår symbol, kan det i vissa fall 
vara en stöttning för någon som vill 
sluta men som tror att det inte finns 
något annat val, säger Marija och de an-
dra nickar instämmande. Att vi faktiskt 
kan gå ut och visa att man KAN leva 
drogfritt och hederligt, man KAN ha en 
gemenskap och kamratskap. 

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Övre raden fr.v Micke Hagstedt, Jocke Antonsson och Ana Bernhardsson Andersen. 

Nedre redan fr.v Teodora & Marija Nikolic, Mariella Martinsson, Ann Andersson, Maria Svanström, 

Johan Karlsson, Peo Christiansson, David Larsen och Madeleine Gustafsson.

I Second Hand butiken lockar man med mycket låga priser. 
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

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

Ungdomshem Bärby

Uppsala
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I LUREN
Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Grattis Anders Eriksson till Förbundsordförandeposten för Unga KRIS!

Hur känns det såhär dagarna efter du tilldelats ditt uppdrag?
-Det känns väldigt stort och nästan overkligt. Innan jag blev ordförande i Unga KRIS Stockholm kände jag en stor 
rädsla inför att axla den rollen och det ansvaret, men det gick jättebra. Jag har precis samma känsla nu. Funderingar 
på hur jag ska kunna leva upp till alla krav och förväntningar och vad det egentligen är som förväntas av mig. Men 
bortsett från det känner jag mig väldigt taggad och enormt hedrad för att ha fått förtroendet.

Vilka är dina styrkor?
-Jag har en stark koppling och kan identifiera mig med hur det är att växa upp i utanförskap. Samtidigt har jag fått en 
väldig distans, jag förstår mig på utanförskapet på ett sätt jag aldrig gjort förut. Jag är närmare än någonsin samti-
digt som jag är så långt ifrån som jag aldrig har varit. Jag tror det är precis här jag ska vara, just nu. I den här rollen, 
i den här organisationen. Det finns ingen annanstans jag skulle kunna göra mer nytta. 
Andra styrkor jag har är att jag har en god ledarinstinkt, försöker aldrig att ta någons parti eller kränka någon. Sen 
anser jag att jag är en rättvis och ärlig person och med det kommer man långt!

Har du några rädslor inför det nya uppdraget?
-Till en början, innan jag blir bekväm i rollen är jag rädd att jag kommer att ställa för höga krav på mig själv. Jag 
måste komma ihåg att alla inte kan bli nöjda och jag kan inte vara perfekt och klara allt. Om ett halvår tror jag nog 
att jag känner mer säkerhet och inte är lika beroende av tidigare förbundsordförandes åsikter och erfarenheter. Ta 
mer självständiga beslut och vara mer bekväm i rollen. Jag har en massa idéer på nya nationella projekt, idéer som 
jag vill att förbundet och jag ska ta tag i tillsammans. Jag vill satsa på fler tillitsläger, att alla föreningar träffas kontinu-
erligt och det är viktigt att alla vet vem jag är, inte bara till namnet. Jag ska se till att alla träffas!

-Hur skulle andra personer beskriva dig?
-Jag tror att folk har en bild av mig som en snäll person. Som vill göra gott och har ett stort hjärta, det är vad andra 
har sagt till mig.

-Vad brinner du starkast för?
-Eftersom jag har upplevt utanförskap så är det något som ligger nära hjärtat, att motverka det. Att ge ungdomar ett 
alternativ, att vara med och skapa goda förebilder tidigt. En annan sak som är viktig för mig är ungdomsvård och 
behandling. Att ungdomar som kommer och söker vård för första gången ska bli erbjudna rätt åtgärd, det ska finnas 
människor med rätt kunskap om drogberoende i första kontakten. Vi vill vara den kontakten då vi har den erfarenheten. 
Sen vill jag såklart att myndigheter och 
kommuner skall använda sig mycket mer av ideella 
styrkor. De riktiga förebilderna finns mitt i skiten, 
där allt händer, det är bara det att ingen ser dem.
Många av ungdomarna som kommer till oss har 
påbörjat en kriminell bana innan dom blir 
drogberoende. Därför ser jag att det är viktigt 
att vi har program och kan jobba med 
den typen av problematik. 

Vi ser dem, varje dag.
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I’m Livin’ My Dream

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

Jag vet att det låter som en massa skryt, men 
jag lever verkligen min dröm. Jag lirar i ett 
band som jag får åka runt i världen med 
och stå på scen inför hundratals (ibland 
tusentals) åskådare. Jag får uppleva saker 
som jag tidigare bara drömt om. Jag blir inte 
ekonomiskt rik på allt turnerande, men jag 
blir otroligt rik på alla upplevelser 
och minnen.

Nästa tur blir till en enorm festival som 
heter Rocklahoma i Oklahoma, USA, där vi 
som enda svenska band ska uppträda.
Att få åka till USA och lira har varit en 
dröm ända sen jag tapetserade mitt pojkrum 
med affischer på Twisted Sister, Mötley 
Crüe, WASP och KISS från tidningen Okej 
på 80-talet. Och nu ska jag alltså ÄNT-
LIGEN få chansen att få åka till det stora 
landet på andra sidan Atlanten och lira på 
en festival med bland annat just Twisted 
Sister. Och allt det här får jag uppleva 
enbart för att jag tog det där beslutet den 1:a 
augusti 2010 om att lägga ner spriten och 
drogerna. För om jag inte hade varit nykter 
och drogfri, så hade jag heller aldrig fått 
chansen att uppfylla mina drömmar. Jag tror 
inte ens jag hade levt idag om jag inte hade 
tagit tag i mitt liv och tillbaka in i samhället. 
Antingen hade spriten och drogerna tagit 
livet av mig eller så hade jag själv gjort det. 
För jag hade verkligen inte mycket livsglädje 
i slutet av mitt missbruk. Och jag såg heller 
ingen väg ur det. Jag trodde inte att jag 
kunde leva utan droger, men hittills har det 
ju funkat bra. Genom att varje morgon ta ett 
beslut om att bara för idag vara hederlig och 
drogfri. Och jag har verkligen en önskan om 
att jag ska leva nykter och hederlig livet ut. 

En annan dröm som jag lever, är att få jobba 
med människor. Framför allt med miss-
brukare och kriminella som vill bryta med 
misären och ta sig tillbaka till samhället. Jag 
pratar så klart om att få vara anställd på en 
underbar förening som heter KRIS, Krimi-
nellas Revansch I Samhället. Denna dröm 
har jag också haft länge. Mycket längre än 
jag har varit hederlig och drogfri. Ganska 
komiskt egentligen, men jag började faktiskt 
drömma om att få jobba med att hjälpa 

andra när jag fortfarande var en fullt
aktiv missbrukare.

Visst är det ett krävande yrke och det är 
oerhört tidskrävande många gånger, men 
att veta att man lyckats motivera och hjälpa 
en enda missbrukare till ett bättre liv är den 
bästa belöningen som finns! Inte heller här 
blir jag ekonomiskt förmögen, men jag blir 
så fantastiskt rik som människa genom att 
få jobba på denna förening. Jag märker själv 
hur otroligt mycket jag har utvecklats som 
person bara under det senaste året och jag är 
så tacksam att få möjligheten att få uppfylla 
även denna dröm.

Jag tjänar inga stora summor pengar på att 
spela i band eller att jobba på KRIS, men 

jag har i alla fall så jag klarar mig och det 
är det enda jag behöver. Jag har mat på 
bordet varje dag och jag har fortfarande 
råd att röka mina cigaretter.

Jag har förståndet till att inse att jag BOR-
DE sluta röka, men jag har helt enkelt inte 
viljan till att verkligen göra det. Men den 
kommer kanske inom en snar framtid. För 
jag hade kunnat ha så mycket roligare för 
alla pengar jag slänger på dessa giftpinnar.
Nåja,  jag är i alla fall drogfri och det är jag 
både stolt och tacksam över…



20

#V IVET
ALMEDALEN  2014

SEMINARIER

KRIS
Fredag 4/7 
Kl  14:00 -  16:00
”Kr iminal i tet  som l ivsst i l ”
Gäst : Gunnar  Bergström

År efter år försöker vi påverka politiker 
i Almedalen för att de ska lyssna till 
de som vet. Vet vad det handlar om att 
komma från gatan och ta sig tillbaka 
med rätt verktyg, eller åka in i fängelse 
och inte kunna komma tillbaka som 
en hederlig medborgare på grund av 
informationstjänster som till exempel 
”Lexbase”, eller leva i missbruk och 
kriminalitet och inte få rätt hjälp att ta 
sig ur det. 

2011 uppmärksammades vi med flera 
priser för vårt engagemang och budskap 
med vår kampanj ”Statligt knark är 
också knark” 

2012 fortsatte vi att lägga fokus på 
den inte fungerande substitutionsbe-
handlingen för opiatmissbruk genom 
att släppa rapporten ”Den livslånga 
avgiftningen”

2013 satsade vi på en tuff kritik med 
”Kronvittne nej tack”

2014 året vi kommer att sätta fokus 
på det som vi vet fungerar bäst för att 

hjälpa kriminella att byta livsstil: 
VI VET HUR!

VI VET HUR man bryter sig ur en kri-
minell livsstil som pågått under flera år, 
satt sin prägel på ens personlighet eller 
kanske levt i tunga kriminella gäng. 

VI VET HUR man gör med hjälp av 
programmet ”Kriminalitet Som 
Livsstil”. 

VI VET HUR svårt det är att ha ett 
belastningsregister som försvårar vägen 
tillbaka in i samhället, efter man sonat 
sina brott. 

Så är ni i Almedalen i år, så kom gärna 
fram och fråga oss om hur…..

UNGA KRIS
Tisdag kl  15:00-16:00 
”Unga KRIS Power :
Hur bygger  v i  en Streetwise 
Academy?”
Vad krävs  för  at t  förbereda ung-
domar i  socia l t  utanförskap för 
arbete?

Lördag kl  09:00-09:45
”Från gärningsman t i l l  brotts-
plats”
Unga KRIS och Väsby mot vå ld 
presenterar  en kar t läggning av 
vå ldsbrott  som begåtts  i  centra la 
Upplands Väsby, samt diskuterar 
vad för  åtgärder  man vi l l  ha t i l l . 

Lördag kl  11:00-12:00
”Tensta  Vs. Rosengård ”
Som ett  resul tat  av  förra  årets 
möte i  Almedalen har  en hel  del 
saker  hänt . Unga KRIS berättar 
om samarbetet  med föreningen 
Ortens Favor i ter. 

Lördag kl  13:00-13:00
”Snabbare lösningar  för  unga i 
nöd ”
Av vår  er farenhet  t ycker  v i  at t 
samarbetet  mel lan myndighe-
ter  och ideel la  sektorn kan bl i 
bättre.
Ta ungdomar på a l l var  det 
hand lar  om l iv  och död!
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Boken berättar om Minnesotamodellen, den hittills mest framgångs-
rika behandlingsmodellen för att hjälpa alkoholister och narkomaner 
tillbaka till livet. Modellen slog igenom i Sverige på 1980-talet, men 
med framgången kom också de kritiska rösterna. Hur kan tron på 
en högre makt �nnas med som ett led i en behandling? Vad innebär 
sjukdomsinsikt som förutsättning för en meningsfull vård och är inte 
risken stor att charlataner täljer guld i Minnesotamodellens namn? 
Metoden har kommit att förknippas med kända personer som Liz 
Taylor, Ulf Lundell, Gudrun Schyman med �era och har därför av en 
del avfärdats som rikemansvård. Men alkoholen gör inte skillnad på 
person och då blir frågan snarare politisk; vilket samhälle vill vi ha 
och hur ska kostnaderna för alkoholens skadeverkningar fördelas?   
 
Boken tar ett samlat grepp om Minnesotamodellen, dess historia, �lo-
so�, kopplingar till AA-rörelsen, grundvision och strategier, satt i rela-
tion till vår syn på alkohol, droger och andra beroenden förr och nu .

Stort fokus läggs på behandlingsperspektivet. Anhörigperspektivet be-
lyses särskilt, liksom terapeuternas perspektiv. Som en röd tråd genom 
boken går mötena med en rad färgstarka personer som på olika sätt 
varit med om att forma och introducera Minnesotamodellen i Sverige. 
En av dem är Monica Getz. Hon lanserade idén och �ck med sig bland 
andra Drottning Silvia, SAS:s chef Jan Carlzon, månfararen Buzz Al-
drin och socialminister Gertrud Sigurdsen som invigningstalare  på 
Grand Hotel i Stockholm då SCAA, Svenska rådet för alkohol- och 
beroendefrågor, bildades och Minnesotamodellen sjösattes i Sverige.  
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De som överlevt ett missbruk? De som 
lärt sig leva med sin beroendesjukdom? 
De som aldrig drabbats? De som fick 
ett bra vårdprogram beviljat av social-
tjänsten eller sin arbetsgivare?

Den 3/6 lanserades boken De lyckligt 
lottade vars syfte är att berätta Minne-
sotamodellens 30-åriga historia i 
Sverige med framväxten av 12-stegs-
grupper och sinnesrogudtjänster 
som följd. 

Minnesotamodellen och 12-stegs-
rörelsen har bidragit till att utveckla 
hela behandlingsbranschen och många, 
många människor har rest sig ur misä-
ren, övervunnit sin besatthet och funnit 
tacksamhet över att de är de lyckligt 
lottade tack vare modellen.

Boken siktar framåt och uppmärksam-
mar ett antal aktuella frågor för utveck-
lingen inom missbruks- och 
beroendebehandlingen. 

Boken är skriven av den tidigare Bon-
nierförfattaren Jan Henrik Swahn och 
Bjarne Selin. Svenska rådet för alko-
hol- och beroendefrågor (SCAA) har 

finansierat boken.  SCAA är den ideella 
organisation som sedan 1984 stått 
bakom Minnesotamodellens utveckling 
i Sverige.

Nu har SCAA och Unga KRIS hittat 
varandra. SCAA var pionjärer för 30 år 
sedan. Nu är det Unga KRIS som 
är pionjärer. 

-Vi vet att det går att bryta med miss-
bruk och beroenden. Vi vägrar ansluta 
oss till uppgivenhetens linje. Därför är 
det bra att boken är skriven och därför 
tänker vi använda den för att sprida 
kunskap och hopp, säger Anders Eriks-
son, nyvald förbundsordförande för 
Unga KRIS.

Boken är alltså viktig läsning för 
den som är engagerad i debatten om 
behandlingsutveckling i Sverige. NBV 
tar nu i samarbete med Unga KRIS-
förbundet fram en studieplan till boken 
så att alla föreningar kan genomföra 
studiecirklar i höst.  Unga KRIS-för-
bundet och NBV har en liten upplaga 
böcker till cirklarna men för den vanlige 
läsaren går den att köpa i bokhandeln 
och på nätet. 

Unga KRIS genomför dessutom ett 
seminarium om De lyckligt lottade i 
Almedalen, söndagen den 29/6 kl.14.00, 
i RNS-tältet på Cramérgatan. Med-
verkar gör författaren, Bjarne Selin, 
konstnären Catrin Näsmark, som gjort 
omslaget och Unga KRIS:s förbunds-
ordförande Anders Eriksson. 

VILKA ÄR 
DE LYCKLIGT LOTTADE?
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HLR - PÅ LIV OCH DÖD
Första helgen i maj hade KRIS Halmstad utbildning i HLR, hjärt- 
och lungräddning. Tretton personer hade slutit upp och det tog 
inte lång tid innan temperaturen hade stigit avsevärt i lokalen. 
Här kämpade man nämligen febrilt med att träna på hjärt-och 
lungräddning, både på dockor men också på varandra.

Anders Centerwall berättar om det 
slumpartade möte som skedde för ett 
par månader sedan. Anders stod vid en 
busshållsplats och väntade på bussen 
en dag när en hemlös kille plötsligt 
dök upp och bad om pengar. Han gav 
honom tjugo kronor och tänkte inte 
särskilt mycket på det. Men en man såg 
detta och började prata med Anders.

-Jag tyckte han var modig som fläkte 
upp plånboken sådär öppet, säger 
Bengt-Åke Andersson och skrattar. Jag 
hade lagt märke till killen som tiggde 
pengar och såg att han var drogad, så jag 
tyckte att det var vågat av Anders. De 
flesta undvek den hemlöse mannen men 
Anders betedde sig annorlunda.

-Vi började prata och jag berättade lite 
om att jag jobbade på KRIS och vad vi 
sysslar med just nu, säger Anders.  Efter 
en stund kom vi överens om att behovet 

Anders Centerwall övar HLR på dockan ”Little Anne”
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att kunna HLR är ganska stort för oss 
i KRIS. Då erbjöd sig Bengt-Åke att 
utbilda oss helt gratis i HLR, säger han 
och ler stort. 

-Jag känner till KRIS mycket väl, infli-
kar Bengt-Åke. Många av killarna kän-
ner jag till sedan länge och jag tycker att 
de gör ett fantastiskt jobb.

Anders är föreläsningsansvarig på KRIS 
Halmstad. Han är även projektledare 
för Välja Rätt, ett brottsförebyggande 
projekt där man föreläser på kommu-
nens skolor. Han berättar att behovet av 
HLR är stort eftersom man i fören-
ingen volontärjobbar som publikvärdar 
på de allsvenska fotbollsmatcherna och 
de är dessutom ofta ute och åker i bilen, 
därtill har man stödboende i KRIS regi 
i staden. 

Bengt startade egen firma inom HLR 
för tjugofem år sedan och behovet av 
utbildningar finns ständigt. Han har en 
bakgrund i både flygvapnet och armén 
och därigenom har han fått en mängd 
bra utbildningar med sig i bagaget. Han 
berättar att det är ett jätteroligt jobb och 
att det känns meningsfullt.

-Det roligaste är när de ringer och 
berättar att de har hjälpt någon . När 
de har skapat fria luftvägar på sitt barn 
eller sin man, säger han. Då känner man 
att det är viktigt.

-Jag sa att jag kan utbilda dem gratis, 
berättar Bengt-Åke. Kan de rädda något 
liv är det ju värt det alla gånger. Dess-
utom känns det rätt att hjälpa dem som 
i sin tur hjälper människor. Jag viger 
gärna min lördag för att KRIS ska få 
den här möjligheten, sen tycker jag att 
kommunen kan sponsra dem med en 
hjärtstartare, avslutar han.  

Efter helgens utbildning får deltagarna 
varsitt internationellt kompetens-
kort som visar att de fått ta del av en 
utbildning med alla de senaste nyhe-

terna inom hjärt- och lungräddning. 
KRIS:arna kämpade på hårt under 
dagen och stämningen var på topp. Alla 
var glada över att ha fått 
denna möjlighet.

-En god gärning gav en annan, säger 
Bengt-Åke och ler.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Glada nyutbildade KRIS:are som kanske kommer rädda liv på ett annat sätt än de normalt gör i dag. 

Heimlichmanövern testades flitigt.
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Avenbokens  Behandlings -
Centrum
Malmö

Aktiebolaget  Systemstöd Sverige
Kista

Almgård  Consulting  AB 
Västra  Frölunda

Atlas  Copco  Constructions
Tools  AB 
Kalmar

Axima  i  Erikstad  AB 
Mellerud

Björn  Nihlén  Plåtslagare 
Gustavsberg

BN  Construction  AB 
Motala

Botkyrka  Församling 
Tumba

Carbex  AB 
Vadstena

Car-o-Liner  AB
Kungsör

Castenbäck  AB,  Stig 
Stockholm

CH  Skog  AB
Nyköping

Competens  Utveckling
Stockholm Globen

Degerfors  Laboratorium AB
Degerfors

Dentangela  AB 
Stockholm

Dyno  Mate  Industrial
Services  AB 
Södertälje

Ekab  Finans  AB
Uppsala

Emmaboda  Granit  AB
Emmaboda

Eton  AB
Gånghester

Falkenbergs  Kommun
Falkenberg

Frank  Söderlund  AB
Hallsberg

Future  Cad  In  Sweden  AB
Stockholm

Fyrklöverns  Stugby
Rättvik

Grays  American  Stores  AB
Skärholmen

Göteborgs  Handelsstål  AB
Hisings Backa

Hallstahammars  Kommun
Hallstahammar

Hanséns  &  Linds  
Begravningsbyrå
Kristianstad

Hellströms  Bil  &  
Allservice  AB 
Kristinehamn

Hotel  Lilton 
Ängelholm

IKEA  IT  AB 
Helsingborg

KGK  Motor  AB
Sollentuna

Lemo  Nordic  AB
Bromma

Levin  VVS  Konsult  AB
Stockholm

Lidköpings  Kommun / Utbildning
Lidköping

Linköpings  Kommun / 
Omsorgskontoret 
Linköping

Nederkalix  Församling
Kalix

Ollebo  Terminalen  AB
Vintrie

Peter  Gustafsson  i  
Skällby  Norrgård
Vassmolösa

Piratförlaget
Stockholm

Raskens  Entreprenad  AB
Hammarö

Schoolsoft  Svenska  AB
Stockholm

SEV  Tidsystem  AB
Västerhaninge
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Skellefteå  Kommun
Skellefteå

Stabil  Betong  i  Håbo  AB
Bålsta

Storsättra  Gård  AB
Brottby

Sundsvalls  Pastorat
Sundsvall

Svea  Skogsförvaltning 
Kalix

Svenska  Haland  Teknik  AB
Spånga

Svenska  Kyrkan / 
Boo  Församling
Saltsjöö-Boo

Svenska  Teknikingenjörer
Trollhättan

Söderköping  S:t Anna  
Församling
Söderköping

Umeå  Kommun / 
Umeå  Fritid
Umeå

Upplands  Bro  Kommun
Bro

Wessjö  AB
Sollentuna

Weta  Plast  AB 
Ingemarsö

Väsby  Finmekaniska  AB
Upplands Väsby

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM

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

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

STOCKHOLM
Krukmakargatan 37 A
117 41 Stockholm
Tel: 08 - 720 21 15
stockholm@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
Olof Palmesgata 11 A
461 30 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



27

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. 


