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UNGA

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARNA

Att ”samverkan mellan Krimi-
nalvården och andra aktörer i 
syfte att förbättra möjligheterna 
till återanpassning till ett liv fritt 
från kriminalitet” låter som en 
bra idé, men vilka är dessa 
aktörer. Till oss på KRIS och 
Unga KRIS kommer det perso-
ner med varierande belastnings-
register, olika bakgrunder och 
förutsättningar men vi har en sak 
gemensamt; uppfattningen om 
att det riktiga straffet börjar när 
man kommer ut från anstalt eller 
avtjänat sitt straff på annat vis.

I och med att varken hyresvärdar, 
operatörer för telefonabonne-
mang eller försäkringsbolag blir 
informerade när en person blir 
frihetsberövad så är resultatet av 
obetalda fakturor med mera bara 
en liten del av allt som väntar när 
denne muckar. Dessutom är det 
i dagsläget mer ovanligt att ett 
företag INTE begär ett utdrag 
från belastningsregistret än att de 
faktiskt gör det. Det spelar ingen 
roll hur mycket en intagen har 
studerat eller arbetstränat under 
sin fängelsevistelse, allt faller på 
samma oönskade meriter från 
belastningsregistret.

Något som räddat många som 
kommer till KRIS och Unga 
KRIS är just möjligheten att få 
en anställning trots år av saknad 
närvaro på (den vita) arbetsmark-
naden. Inte alltid en anställning i 
ordinarie verksamhet, men inom 
organisationen eller våra sociala 
företag som bedrivs runt om i 

Anders Eriksson
Förbundsordförande Unga KRIS

landet. Vi tror att räddningen 
kan vara just det, fler sociala före-
tag. Varför inte inrätta ett särskilt 
arbetsmarknadspolitiskt program 
till stöd för utvecklingen av so-
ciala företag. I bästa fall så går fö-
retaget plus, all ekonomisk vinst 
återinvesteras och leder kanske 
till att fler kan bli anställda. 
I dag känns det som om man 
håller krampaktigt vid Fas 3, 
OSA och andra anställningsfor-
mer. Satsa mer på att starta upp 
och stödja all ideell kraft som 
jobbar för att förebygga återfall i 
brott och fortsatt missbruk istäl-
let. På så vis sparar vi samhället 
enorma summor pengar och hjäl-
per folk att komma tillbaka till 
samhället och arbetsmarknaden. 

Annars är det vanliga tjatet om 
hårdare straff och förkortad 
villkorlig tid helt åt skogen. Är 
det någonting vi ska ta efter i 
det amerikanska rättssystemet så 
är det ”Drug Court”. Hur dom 
jobbar med kriminaliteten som 

en problematik i sig och inte bara 
drogmissbruk. En person som 
återfaller i brott kan troligtvis ha 
ett pågående drogmissbruk men 
inte sällan är det kriminaliteten 
som är huvudproblemet.

Vid en häktning och inför tunga 
väntande rättegångar upplever 
många det som vi ibland kall-
lar för ”moment of clarity”. Det 
innebär att man under korta 
perioder i sitt liv verkligen är vil-
lig att ta emot hjälp. Det är även 
under dessa stunder det är helt 
avgörande att träffa rätt person 
som presenterar rätt lösning. Vi 
vet idag att det finns program 
för kriminalitet som gett väldigt 
bra resultat. Tänk om intagna 
på häkten och anstalter skulle få 
träffa personer med egna erfa-
renheter istället för den ordinarie 
personalen. Då skulle nog många 
börja öppna sig och förbereda sig 
för muck som en ny människa.

Inget nytt under solen, inte heller när partiledare pratar kriminalpolitik!
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Väsby mot våld anordnade 
sin årliga ”All fair cup”. 
För fjärde året i rad hölls 
en fem-manna fotbolls-
turnering på Bollstanäs IP. 
Utmaningen för lagen blev 
som vanligt inte bara att 
sträva efter att vinna cupen 
utan att även försöka vinna 
All Fair-bucklan. Ett vik-
tigt moment för att visa sitt 
ställningstagande mot våld.

Självklart var Unga KRIS 
Stockholm /Unga KRIS 
Umeå där. Roligaste match-
en var i mitt tycke att vinna 
derby matchen mot Unga 
KRIS Umeå. Vi vann med 
2-1 en tuff stabil match där 
rutin och tyngd drog det 
vassare strået.

Och hur gick det då?
Jo vi kom tvåa efter en soft 
och trött final med straf-

VÄSBY MOT VÅLD -  ALL FAIR CUP 2014

far som avgjorde. Samtidigt 
som en högerextrem grupp 
höll tal i city, Gustav Adolfs 
Torg i ”Stockholm”.

Fuck våld!
Bless and love gillar vi.
Vi gillar olika!

Tack för en fin och kamrat-
lig dag till alla er som var 

med och bidrog med ladda-
de positiva energier. En su-
per eloge till Sofia Modigh 
som spelade flest matcher av 
alla. Utan dig och den andra 
Sofia hade vi inte kunna gå 
hela vägen.

Text: Ricardo ”Rico” Hed
Foto: Christer Karlsson

TACK TOMMY PERSSON! 

Björne Bergmark, Tommy Persson och 
Jan Thornqvist utanför KRIS Malmös lokal.  
Foto: Joakim Berndes

Efter femton år kliver nu Tommy Persson ur 
KRIS organisation. Han har under många år 
kämpat för att hjälpa människor tillbaka in i 
samhället och varit en stöttepelare för många 
”KRIS Malmöiter”. Tommy har under det se-

naste åren varit verksamhetsansvarig för Malmö 
föreningen och han lämnar ett stort tomrum 

efter sig i lokalen. 

Tack för femton händelserika år, 
och lycka till i framtiden!
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BEATRICE ASK PRATAR LEXBASE I  REKONDEN

Den 3 – 5 september 2014 
kommer Christer Karlsson 
(Förbundsordförande KRIS) 
och Ali Reunanen (Vice 
ordförande KRIS) repre-
sentera och få möjligheten 
att presentera KRIS på EU 
projektet ”Justice Coopera-
tion Network – European 
treatment and transition 
management of 
high risk offenders”

Förfrågan om KRIS 
representation från Sverige 
kommer från KRIS Finland 

KRIS BESÖKER TYSKLAND
som tycker att KRIS ska 
presenteras av KRIS Sverige 
och vi kommer att hålla vår 
föreläsning på engelska inför 
massor med deltagare från 
ett flertal EU länder. Infor-
mationen vi fått är att det 
kommer vara ca 400 konfe-
rensdeltagare som ska utbyta 
erfarenheter om arbetet 
inom anstalter, verkställig-
hetsplanering, arbetet inför 
frigivning och framför allt 
arbetet för att kunna kom-
ma in i samhället och inte 
behöva leva i kriminalitet, 

missbruk och utanförskap. 
Det finns i Europa flera 
lyckade metoder och or-
ganisationer som fungerar 
och som här får möjlighe-
ten att dela med sig av sina 
metoder och resultat. Vi ser 
fram emot att få chansen 
att presentera KRIS och vår 
verksamhet på en så viktig 
konferens som detta är för 
vår målgrupp.

Med vänliga hälsningar
Ali och Christer  

KRIS Bilvårdscenter i 
Halmstad får rekommen-
dationer av många för deras 
miljösystem, trevliga per-
sonal och skinande resultat. 
Det var kanske det Justitie-
minister Beatrice Ask hade 
fått veta en dag i augusti 
då hon tog sin valturnebil 
och husvagn och rullade in 
i lokalen. Hon skulle besöka 
Ullared och Halmstad för 
att prata om brotts-
förebyggande arbete. 

Efter det åkte hon till KRIS 
Bilvårdcenter för att få sina 
fordon tvättade och efter en 
kort tid började hon prata 
om Lexbase och svårighe-
terna kring att få en anställ-
ning.  Den nya omtalade 
tjänsten på internet är som 
en ”digital prick”. Problemet 

är att denna ”digitala prick” 
är synlig för allmänheten 
dock och försvinner inte ef-
ter tre år som Kronofogdens 
prick gör. 

Lexbase är något som Jus-
titieminsitern vet att vi i 
KRIS arbetar hårt för att 
stänga ner då vi tycker att
tjänsten har väldigt 
många brister. 

KRIS var glada att hon tog 
sig tid att diskutera detta 
under tiden hennes bil och 
husvagn blev omhänderta-
gen av KRIS. Reslutatet blev 
hon mycket nöjd med 
så klart. 

Text: Mia Berndes
Foto: Kristoffer Johansson
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ANDERS
ERIKSSON

Anders Eriksson växte upp i förorten, på västra sidan om Stock-
holm. Hans liv präglades tidigt av missbruk och stökigheter. 

Idag har han precis blivit förbundsordförande i Unga KRIS och jobbar 
med att hjälpa unga människor till sundare liv. Vägen ut passar på att 
känna honom på pulsen under en långfrukost i ett somrigt Stockholm.
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Trasslig bakgrund
Anders är uppvuxen i Hässelby-Välling-
by med pappa mamma och tvillingsys-
ter. Mamman var alkoholist och narko-
man och under de första åren Anders 
levde eskalerade hennes drickande och 
hon började knarka mer och mer.

-Jag har svårt att se tillbaka på den här 
tiden, säger Anders. Allt flyter ihop 
liksom. Men jag vet att fram tills jag var 
tolv år var en väldigt stökig period.

Det var en jobbig period för hela 
familjen och särskilt när mamman var 
borta i långa perioder. Idag har Anders 
blivit mer medveten om hur hemskt det 
faktiskt var och hur ont det gjorde i den 
lilla killen han var då. Känslor han inte 
kunnat greppa innan han jobbat med 
sorgbearbetning och andra program. 
Han pratar om vilken befrielse det är att 
kunna bryta mönstret, att familjesjukdo-
men och allt det som kommer med den 
slutar här, med honom. 
Men det var flera i hans ålder som 
upplevde samma stötar tidigt i livet och 
växte upp i dysfunktionella familjer, så 
Anders normaliserade hela 
sin livssituation. 

Han trassliga tonår eskalerade i ett 
missbruk av både alkohol, droger och 
tabletter och kriminaliteten kom som 
ett brev på posten. När han var 22 år 
hade han suttit häktad i två månader 
och bad för första gången i sitt liv om 
hjälp. Det gjorde att han blev dömd till 
kontraktsvård på behandlingshemmet 
Hatten i Älvsjö, som visade sig vara helt 
rätt ställe för honom. Där var Anders i 
nästan ett helt år och fick gott om tid 
att reda ut alla känslomässiga knutar 
som fått honom att må så dåligt och 
göra dåliga val under så lång tid.  

På behandlingshemmet träffade han 
Jimmy, en kille som varit med och 
startat Unga KRIS Norrköping för ett 
antal år sedan. I december 2011 bildade 
Jimmy, Anders och tre andra killar unga 
KRIS Stockholm. 

-Jag hade ingen aning om vad KRIS 
egentligen var till en början utan jag 
hängde mest med, säger Anders och 
skrattar. Jag har aldrig haft en plan med 
någonting i mitt liv utan jag har bara 
gjort. Aldrig reflekterat utan bara kört 
på, utan att bry mig om vilka jag sårat 
längs vägen. Det var först när jag kom 
till behandlingshemmet som jag fick 
göra en grundlig städning av mitt käns-
loliv. Men så var jag ju där nästan ett år 
också, avslutar han.

Idag har han tre års nykterhet och är 
ordförande i föreningen. I våras blev 
han dessutom vald som förbundsordför-
ande, ett uppdrag som han fått ett 
år framåt.

Anders berättar att förtroendeuppdraget 
som förbundsordförande till en början 
skrämde honom men att han växer i rol-
len mer för varje dag.

 -Jag börjar känna mig mer bekväm 
med tanken på att jag har axlat den rol-
len jag gjort. Jag känner att Almedalen 
kommer att vara ett eldprov för mig, för 
den veckan är jag totalt uppbokad med 
möten där jag ska träffa ministrar, kon-
sulter, hålla föredrag och göra intervjuer.

Politik har annars alltid varit en källa 
till ilska hos honom. Han har gjort jätte 
mycket musik och alltid varit arg på 

samhället och alla som sitter på höga 
poster. Alltid velat att de ska ändras och 
inte förstått att det var han själv som 
behövde göra en förändring. 

-Det är inte förrän nu jag förstår vad 
man faktiskt kan göra, hur mycket man 
kan påverka om man organiserar sig, 
säger han med eftertryck.

Sysslar med musik igen
Musiken har alltid legat Anders nära 
hjärtat. Han berättar om när han och 
barndomsvännen spelade in låtar på 
kassettband och väsnades på kastrul-
ler. Intresset tog dem vidare till olika 
hemmastudios, något det fanns gott 
om i Vällingby och Hässelby där de 
växte upp. Intresset för just rapmusik 
var enormt stort där. Anders berättar 
att han sumpat flera chanser för att han 
knarkade för mycket.

Nuförtiden har han väckt liv i sitt mu-
sikintresse igen men idag är det på ett 
helt annat sätt. En EP är under arbete 
just nu och han har blivit signad hos ett 
distributionsbolag. Han har en förhopp-
ning om att komma ut och spela 
live framöver.

-Jag är så glad att det funkar fortfaran-
de, eller förresten- musiken är bättre nu 
än då. Jag trodde länge att det inte gick 

Anders och Kristoffer Johansson (nere t.h) med vännerna från Ortens Favoriter i Almedalen. 



att skapa bra musik om jag inte druckit 
eller var påtänd. Nu när jag är ren och 
har börjat att SE för första gången, upp-
lever jag allt så starkt. För första gången 
UPPLEVER jag årstidernas skiftningar 
i naturen!

-Vet du, jag hittade inte ens i stan förut, 
säger han och skrattar till. Jag har sett 
mina fötter och gatan jag gått på. Jag 
har verkligen varit i min egen bubbla. 
Jag är så tacksam för min pånyttfödelse.

När Anders kapitulerade och bytte 
livsstil totalt påverkades så klart andra 
runtom honom. Han berättar att han 
är förvånad över hur mycket de andras 
liv också förändrades. Hela hans familj 
och den tjej han lever med har påverkats 
positivt på många plan.

-Även min mamma, som idag trasslar ut 
sitt medberoende och skräp hon burit 
under sin uppväxt som påverkat hennes 
liv i högsta grad, säger han.

Att han nu jobbar som förbundsordför-
ande i Unga KRIS är något som gör 
framförallt hans mamma oerhört stolt.
-Det finns ingen som är så glad över hur 

mitt liv ser ut idag, som min mamma är, 
säger han och skrattar.

Unga KRIS
 Hos Unga KRIS pratar man mycket 
hur man ska fånga upp ungdomarna 
och få dem att förändra livet.
-Att använda sig av kultur och fritid 
och fånga upp tidigare intressen som 
man kanske tappat längs vägen tror vi 
stenhårt på, säger Anders. Musik är som 
sagt något som ligger mig själv väldigt 
varmt om hjärtat och sedan har vi flera 
idéer om hur vi kan använda oss av fot-
boll. Vi har en idé om att göra en intern 
fotbollsturnering med alla Unga KRIS 
föreningarna. Som en form av tillitslä-
ger och den skall hållas någonstans mitt 
i Sverige. Man kan också ha fler andra 
grenar under det lägret- till exempel 
grund träning i till exempel thaibox. 
Samtidigt köra utbildningar men det 
viktigaste är att alla i hela landet kan få 
chans att träffas. Jag hoppas att det kan 
bli ett återkommande evenemang, 
säger han.

Anders berättar att han gärna ser en 
musikstudio för de i Unga KRIS 08 på 
sikt. Just nu är man i startgroparna för 
ett musikprojekt med KRIS i Finland.

-Ett pilotprojekt, säger han och 
ler. Vi ska göra en fet låt tillsam-
mans, de kommer hit till Sverige 
och spelar in sin del av låten och 
vi åker över till Finland. Proble-
met för mig nu är att det finns så 
otroligt många som är grymma 
på musik i våra föreningar, så jag 
vet inte vilka som ska få åka. Vi 
ska vara i Unga KRIS Linkö-
pings musikstudio en helg och 
kommer att filma allting och 
filmar när vi åker över till Fin-
land också. Då blir det både en 
musikvideo och en regelrätt låt!

Tankar om framtiden
Anders upplever ofta att männ-
iskor han möter hänger upp sig 
på ordet Kriminell, i Kriminellas 
revansch i samhället. Något han 
blir bekymrad över, eftersom 

det inte är något krav överhuvudtaget 
att man ska ha begått brott eller provat 
droger för att gå med i Unga KRIS.

-Jag trodde inte att jag själv var till-
räckligt kriminell för att tillhöra denna 
organisation, och idag är jag förbunds-
ordförande i den, säger han. 
Han tror att ordet kriminell är ett 
väldigt laddat ord för många och att det 
ibland kan begränsa snarare än hjälpa.

-Jag vet att många ungdomar tror 
att man måste vara involverad i den 
kriminella världen för att kunna söka 
sig till Unga KRIS, andra vill inte söka 
sig till oss av rädsla för att få en kri-
minell stämpel. Då har det blivit fel, 
när vi missar många unga människor 
som kanske är i behov av vårt stöd och 
kunskap. Det var därför Unga KRIS 
startade från första början, vi jobbar 
förebyggande och alla är välkomna hos 
oss hur än man kan identifiera sig som 
ex-kriminell eller inte. Det handlar bara 
om kärlek och gemenskap hos oss, säger 
han och ler.

Anders pratar vidare om förebilder, om 
vikten av att ha goda förebilder.

-En förebild behöver inte alltid vara en 
god förebild, säger han.  Det kan lika 
gärna vara någon gränslös person du 
ser upp till som påverkar dina val. Det 
kan lätt bli så, om du kanske saknar 
en pappa, har en storebror som är lite 
stökig eller något liknande.

Han pratar om hur viktiga de i Unga 
KRIS är, för att just vara goda förebilder 
för de som möter dem. De följer ofta 
med unga människor på möten 
med Socialtjänsten.

-Unga KRIS behövs verkligen, säger 
Anders. Jag ser mig nästan som en tolk. 
Jag vet inte hur många ungdomar jag 
följt med, som har ett stort myndig-
hetsförakt, baserat på egna och ibland 
andras erfarenheter. Jag känner igen 
mig så väl i dessa ungdomar. Som inte 
kan prata för sig, har svårt att titta folk 
i ögonen, inte kan sitta stilla och har 

I folkvimlet i Almedalen går Anders med flyers 
för att möta och prata med besökarna. 
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då. Han blev snabbt hjälpt till ett skyd-
dat boende och har lyckats få en nystart 
på livet.

-Jag åkte dit direkt, säger Anders. Visa-
de med hela kroppen hur bra jag mådde 
och att det finns en annan väg att gå.

Något Anders skulle vilja jobba med 
på sikt inom föreningarna är något för 
tjejerna. Han vill införa ett nationellt 
projekt där både killar och tjejer åker 
runt till de olika föreningarna i landet 
och informerar och pratar om olika 
situationer och gör övningar kring dem.

-Det är oftast mansdominerat i fören-
ingarna, förutom här i Stockholm där vi 
har en särskild grupp för tjejerna, säger 
han. Det kan vara svårt för tjejer att 
komma in på ett bekvämt sätt. Om det 
är ett starkt grabbgäng som kanske haft 
mindre bra manliga förebilder tidi-
gare så är det inte så lätt för en tjej att 
komma in och stå upp för sig.

Unga KRIS föreningen i Stockholm 
har haft ett samarbete med företagen 
Antenn och Proffice. De utbildades 
av några duktiga föreläsare på Antenn 
och blev coachade i föreläsningsteknik. 

Unga KRIS besöker en hel del skolor 
och genom att ge mer knivskarpa  före-
läsningar kan man också nå fram till 
fler ungdomar.  

-Jag och Johan som tog del av den här 
utbildningen vi fick av Antenn fick 
hjälp med allt från hur man bygger upp 
föreläsningen till det muntliga genom-
förandet. Och det blev så bra! Så nu 
känner vi att vi vill dela med oss av den 
kunskap vi fått till det andra förening-
arna runtom i landet. Sammanställa allt 
till ett utbildningsmaterial som alla kan 
ta del av, avslutar han.

Frukosten är för längesedan uppäten, 
kaffet är urdrucket och Anders har åt-
skilliga missade samtal på sin mobil när 
vi skiljs åt. Anders skrattar och säger att 
han gärna pratar länge och mycket om 
sitt nyfunna liv.

-Idag mår jag så bra, säger han. När nå-
gon frågar mig idag hur jag mår- så vill 
jag fråga, hur lång tid har du? Jag har så 
mycket att berätta, allt jag upplever för 
första gången!

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

lätt att bli kränkta. En sådan person kan 
inte prata för sig själv under ett myn-
dighetsmöte, därför är vi en sådan viktig 
brygga för att fånga upp ungdomarna. 
Jag tror att det behövs fler personer med 
större kunskap om beroende och det 
utanförskap det för med sig, säger han.

-När man sitter där och har blivit kallad 
till ett möte, då ska det börjas en utred-
ning som tar tre månader. Tre månader! 
Vet du hur lång tid det är för en person 
som är mellan 14-20 år? Under den 
tiden har man både hunnit vara nära 
att dö ett par gånger, eller blivit häktad, 
säger Anders allvarligt.

Anders berättar om en gammal knark-
kompis han brevväxlat med under tiden 
de båda satt inlåsta av olika orsaker. De 
träffades när de båda var ute i frihet 
men hans gamla kompis gillade inte 
KRIS och allt de jobbade för och de 
fortsatte åt varsitt håll i livet. För en tid 
sedan blev Anders dock uppringd av 
samma kille. Panikslagen, mordhotad 
och med enorma skulder satt han i en 
lägenhet och gömde sig för några som 
ville komma åt honom. Anders var hans 
enda länk till verkligheten och den enda 
person i världen han kunde lita på just 
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ANNONS

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

 



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.
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ALMEDALEN  2014
Första veckan i juli varje år sjuder det av liv och rörelse i Visby. 

Almedalsveckan går av stapeln och det vimlar av politiker, makthavare, 
myndigheter och andra som är med och påverkar vårt samhälle. Kort 

sagt ALLA är där. Såklart var KRIS & Unga KRIS på plats i år igen, denna 
gång var det hela åttioåtta stycken som deltog i årets roligaste vecka.

I vanlig ordning syntes KRIS:arna på 
gatorna. I år med ett tydligt budskap 
tryckt på allas tröjor, Stoppa Lexbase! 
Inget seminarium hölls kring detta men 
man kände inom organisationen att det 
var viktigt att visa sin ståndpunkt under 
denna vecka, som kommit att bli Sveri-
ges största öppna politiska mötesplats. 
Tröjorna och det tydliga budskapet 
uppmärksammades direkt. Redan första 
dagen blev Unga KRIS förbundsordför-
ande Anders Eriksson intervjuad kring 
detta av P3 nyheter. Personer från Lex-
base reagerade starkt på KRIS och Unga 
KRIS budskap och kommenterade detta 

i Dagens Media. Detta gjorde att många 
medier fick upp ögonen för kampanjen 
och många intervjuer gavs under veckan 
i syfte att berätta varför KRIS agerar 
mot att en sådan tjänst skall finnas. 
Christer Karlsson, KRIS och Benham 
M-Heidari, Unga KRIS, blev inbjudna 
av SVT Forum för att prata om Lex-
base och att sona sitt brott, något som 
inte går när en tjänst som Lexbase är 
igång. Benham blev även intervjuad av 
Ung Press om Lexbase, och Kristoffer 
Johansson blev intervjuad av Emanuel 
Karlsten i P3 om farorna med Lexbase 
och hur det skadar människor. Christer 

Karlsson, Eva Jeppson och Kristof-
fer Johansson blev även intervjuade i 
WEBB-TV programmet Godmorgon 
Almedalen. Där pratade de om vad de 
gjorde i Almedalen, om kampanjen och 
Lexbase. Återigen ett år i Almedalen 
med mycket fokus på KRIS och vad de 
står för och vilka budskap de vill 
föra fram!

Vidare under veckan deltog KRIS och 
Unga KRIS som inbjudna gäster under 
olika seminarium, bland annat satt 
Kristoffer Johansson i panelen under 
Kriminalvårdens seminarium Dömd 
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för alltid- livet efter straffet. Christer 
Karlsson deltog i en podcast- ”Veckans 
viktigaste intervju” som Akademikernas 
a-kassa och SACO spelade in, där han 
berättade om sitt tidigare kriminella 
liv och hur KRIS nu hjälper andra till 
hederliga och drogfria liv. Christer blev 
också inbjuden av RNS, Riksförbundet 
Narkotikafritt Samhälle att debattera 
kring frågan: Är fullständig drogfrihet 
nödvändigt när man som kriminell ska 
bli hederlig? 

Många seminarium
Soberian är KRIS hemmaarena inne i 
Almedalen. Det är en mötesplats där 
alla nykterhetsförbunden håller till och 
även andra som arbetar för ett drogfritt 
samhälle. Där håller KRIS och Unga 
KRIS alla sina seminarium och många 
andra seminarium besöks såklart, då 
de tar upp ämnen som är så viktiga för 
KRIS. Totalt arrangerades sex semina-
rium under veckan:

Missbruksvård: vilka är de lyckligt 
lottade? Unga KRIS var först ut under 
Almedalens första dag, då de ordnade 
ett seminarium som handlade om miss-
bruksvården i samarbete med SCAA 
Man utgick från en nyskriven bok, De 
lyckligt lottade och talade kring Min-
nesotamodellen, olika behandlingsme-
toder och hur man kan få kommunerna 
att tänka om.  Medverkande var Bjarne 
Sellin, Författare SCAA, Anders Eriks-
son, Unga KRIS förbundsordförande 
och Sofia Modigh, eldsjäl.

Power- Vi bygger en Streetwise 
Academy för ungdomar i utanförskap 
Unga KRIS seminarium om deras 
projekt UNGA KRIS Power. Semina-
riet var välbesökt, bland annat fanns 
barnombudsmannen Fredrik Malmberg 
på plats. Medverkande var Kristoffer 
Johansson, nationell projektledare för 
Unga KRIS Power och Ove Svensson, 
Fil.Dr. i sociologi, Halmstads Högskola. 

Flera ungdomar från Unga KRIS deltog 
också i seminariet. Ove Svensson, 
väldigt hängiven både sitt arbete med 
projektet och Unga KRIS pratade kring 
socialt utanförskap och hinder och 
svårigheter för målgruppen ungdomar. 
Ungdomar som deltar i projektet delgav 
sina erfarenheter kring att komma in på 
arbetsmarknaden.

Från gärningsman till brottsplats 
Unga KRIS i samarbete med Väsby 
Mot Våld och Svenska Brottsförebyg-
garna ordnade detta seminarium. Man 
visade en kartläggning av gatuvåldet i 
Upplands Väsby, som Väsby Mot Våld 
och Unga KRIS tagit fram tillsammans. 
Föreningarna presenterade sitt gemen-
samma arbete och tankar och visioner 
om hur man kan förbättra situationen. 
Kartläggningen och förändringsför-
slagen gavs som en gåva till Upplands 
Väsbys Kommun.

Fortsättning sid 18 -->
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Hur förebygger man i förorten? Unga 
KRIS och Ortens Favoriter höll detta 
seminarium ihop och presenterade sina 
svar på varför polis, socialtjänst och 
skola inte ännu lyckats skapa positiva 
förebilder i förorten. Man talade om 
hur myndigheter ska kunna stoppa våld 
och kriminalitet. Medverkande från 
Unga KRIS var Förbundsordförande 
Anders Eriksson och Johan Doverland 
från Unga KRIS 08. Av alla seminarium 
man hade under veckan var detta det 
mest välbesökta.

Ungdomar i nöd: hur kan socialtjäns-
ten agera snabbt? Unga KRIS har 
mycket erfarenhet av socialtjänst och 
upplever att många ungdomar bemöts 
på fel sätt och utsätts för långa utred-
ningar och handläggningstider. Unga 
KRIS gav här sina synpunkter och ideér 
på hur socialtjänsten kan utvecklas. 
Under seminariet delade flera medver-
kande med av sina egna erfarenheter. 
Medverkade gjorde Benham M-Heidari 
och Johan Doverland från Unga KRIS 
Förbundsstyrelse, samt Carola Gun-
narsson från SKL och Maria Fälth, 
ordförande i social - och äldrenämnden 
i Upplands Väsby kommun.

Kriminalitet som livsstil KRIS semi-
narium med Ali Reunanen som mode-
rator. Det var fullsatt och stort intresse 
från polisen av att delta i seminariet. 
Under seminariet pratade man om hur 

mycket allt kring kriminalitet kostar, 
från vandalism, försäkringspremier, polis 
och rättssystem till slutligen fängelser. 
Man presenterade Behandlingspro-
grammet Kriminalitet Som Livsstil som 
kan användas för de som vill ha hjälp till 
ett hederligt och drogfritt liv. Medver-
kande var Gunnar Bergström, grundare 
av behandlingsprogrammet Krimina-
litet som livsstil och terapeut. Mehmet 
Kaplan, riksdagsledamot i Miljöpartiet 
samt Anti Avsan, riksdagsledamot i 
Moderaterna.

Varje kväll fanns KRIS och Unga KRIS 
på plats i Almedalsparken när partile-
dartalet skulle hållas. Där delade man 
ut flyers, svarade på frågor om organi-
sationen och budskapet kring Lexbase. 

Det var obligatorisk närvaro varje kväll 
då det är ett viktigt ställe att synas på, 
dock deltog man inte under Sverigede-
mokraternas kväll. Då fanns de flesta 
KRIS:are på Özz Nûjens show där 
man även hjälpte till att bygga scenen. 
Tidigare samma dag deltog många från 
KRIS i en manifestation organiserad av 
Fryshuset, Svenska Kyrkan och Röda 
Korset. Under manifestationen släppte 
man upp vita ballonger i skyn, som en 
symbol för öppenhet och mångfald. 
Många KRIS:are deltog också i en kon-
sert som ABF arrangerade i samarbete 
med Asylstafetten 2014. Essa Cham 
från Unga KRIS fanns på plats på 
scenen och rappade och hade ett hav av 
KRIS:are som dansade och supportade 
i publiken.

Många medlemmar i KRIS och Unga 
KRIS har fått upp ögonen för hur 
mycket roligt man får uppleva under 
denna vecka på Gotland. Varje dag var 
det femton bilar som körde fram och 
tillbaka mellan Visby och Tors Gård. 
Unga KRIS var uppdelade i fem olika 
grupper och KRIS hade nio olika grup-
per, med en gruppledare i varje grupp. 
Det ligger mycket planering och logistik 
bakom ett sånt stort arrangemang som 
innefattar så många personer men allt 
flöt på riktigt bra.

Åttioåtta personer blev deltagarantalet 
i år och det innebar att boendet på Tors 
Gård inte riktigt räckte till. Som vanligt 
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fyllde man upp alla stugor som fanns 
där men i år fick man också hysa in 
folk i en stor buss, tre husbilar och fyra 
husvagnar. Nytt för i år var att fem per-
soner hade ansvar för all logistik kring 
maten. Tre personer från Gävle, en från 
föreningen i Umeå och en från Halm-
stad skötte detta med bravur under hela 
veckan.

Tors Gård är ett behandlingshem för 
ungdomar och det är ett väldigt härligt 
ställe att vara på. Där finns fotbollsplan, 
äventyrsbana och höghöjdsbana. Beläget 
en mil utanför Visby ger Tors Gård ett 

skönt avbrott för alla som varit inne 
i Almedalen hela dagen. Varje kväll 
avslutades med en kvällsrunda där de 
som ville delge något de upplevt/tänkt 
på under dagen kunde få göra det. Varje 
samling avslutades med sinnesrobö-
nen. Torsdag kväll hade man vikt för 
gruppfotografering, något som är lättare 
sagt än gjort med så många personer, 
men resultatet blev lyckat! Därefter var 
det dags för den årligt återkommande 
fotbollsmatchen mellan Tors Gård och 
KRIS:arna. KRIS:arna fick i vanlig ord-
ning storstryk, Tors Gård 
vann tvåsiffrigt…

Om man bortser från resultatet på 
fotbollsmatchen hade alla en jätterolig 
vecka. Härlig gemenskap och chans 
att träffas från de olika föreningarna i 
landet och dessutom känslan att göra 
skillnad. För skillnad gör man i KRIS, 
både för den enskilda människan och i 
större sammanhang då man är med och 
påverkar beslut som fattas av dagens 
politiker och makthavare.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

ANNONS

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

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Yngve Norbergs Däck AB
0660-37 64 90
Jour 0762-13 76 94
Själevad

Advokatfirman Lars Solvik
Arvika

Aktiebolaget Systemstöd AB
Kista

Almgård Consulting AB
Västra Frölunda

Ampere AB
Lidingö

Arla Foods AB
Jönköping

ATK
Stockholm

Bernes Service
Vittsjö

Bjuvs Kommun / 
BUF-Förvaltningen
Bjuv

Boat And Car Fashion
Spånga

Botkyrka Försammling
Tumba

Competens Utveckling
Stockholm Globen

Degerfors Laboratorium AB
Degerfors

Dyna Mate Industrial
Södertälje

Ekerö Kommun
Ekerö

Ericson Bad & Snickeri
Skokloster

Essen Bygg AB
Sundsvall

Fastighetsanställdas Förbund
Stockholm

Fastighetsägarna Stockholm
Stockholm

Fotograf Oskar Lüren
Linköping

Fotograf Per-Olof Svensson
Dalsjöfors

Fragerus Fastigheter AB
Göteborg

Grays American Stores AB
Skärholmen

Göteborgs Handelsstål AB
Hisings Backa

Hjälmareds Folkhögskola
Alingsås

ICA Nära
Söderfors

ICA Nära Henriksdal
Nacka  

Incrementa AB
Borlänge

IT-Stil AB
Stockholm

Johannesbergs Ungdomshem
Kalix

Jokkmokks Kommun / 
Biståndsenheten
Jokkmokk

Karlströms AB
Bro

Kommunstyrelsen Förvaltning
Helsingborg

Kvinnohemmet Rosen AB
Storvik

Lev & Co AB
Odensbacken

Marks Kommun / IFO
Kinna

Megaron Arkitekter AB
Stockholm

Mix Måleri AB
Spånga

Mjölby Kommun / Kombrå
Mjölby

Motala Kommun
Motala

Nobeli Business Sopport AB
Karlskoga

Nordbakels AB
Göteborg

Ojojoj Music AB
Robertsfors

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

Ungdomshem Bärby

Uppsala

Pallmax sweden AB
Enskede

Peritia Redovisningsbyrå
Norrköping

Rotationsplast i Munka Ljungby
Munka Ljungby

Sju Advokater KB
Stockholm

SkiStar AB
Sälen

Speicher Auto AB
Huddinge

Storsättra Gård AB
Brottby

Svenska Kyrkan / 
Boo Församling
Saltsjöö-Boo

Svenska Kyrkan / 
Enskede-Årsta Församling
Årsta

Svenska Kyrkan i Bro
Bro

Sävsjöviks Förstärkta 
Familjehem AB
Hökerum

Tierps Kommun
Tierp

Timrå Bibliotek
Timrå

Kultur & Fritidsförvaltningen, 
Trollhättans Stad
Trollhättan

Tyresö Fritidsgårdar
Tyresö

Ungdomens Hus
Karlskrona

Upplands Bro Kommun
Bro

Väddö Kakel & Renovering AB
Väddö

Wäxthuset Väddö AB
Väddö
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 Get and give
För KRIS Gävle har det inte varit någon särskild semesterlunk i år. 
Här har man arbetat hela sommaren, så när på korta avbrott för 
ledighet. Varför sliter man då en sommar som denna, då dagarna bäst 
spenderas i skuggan eller med svalkande dopp i sjöar och hav? 

Svaret är KRIS Gävle Second hand- get and give. 

Lördagen den 30 augusti invigdes 
butiken. Redan innan öppning var det 
kö utanför affären, filmkameror som 
surrade och bilder togs. Precis klockan 
tio höll Christer Karlsson ett kort 
anförande, klippte bandet och förkla-
rade KRIS Gävle Second hand öppnat. 
Därefter rusade alla in och började riva 
i allt och därmed var kommersen igång. 
Firandet startade dock redan dagen 
innan, då man hade ordnat en kräftskiva 
för alla inblandade. Christer Karlsson, 
Ali Reunanen och Jonas Togan körde 
upp redan på fredagen för att delta 
i festligheterna.

Lokalen känns enorm men så är KRIS 
Second Hand Butik en av de största i 
Gävle. Här möts vi av Billy och Anetta 
som visar oss runt i lokalerna. Billy, 
ordförande i KRIS Gävle och Bollnäs 
sedan 2012, berättar att man startar en 
tredje förening i och med detta. Butiken 
kommer att vara en egen förening och 
har fått namnet KRIS Gävle Second 
Hand - get and give.

-Jag har letat lokal sedan i maj 2013, 
berättar Anetta. Det har varit oerhört 
svårt men så av en lyckosam händelse 
kom vi över denna, säger hon och slår ut 
med handen.

Butikslokalen är 500 kvm stor och 
man har slagit upp väggar för att skapa 
ett lagerutrymme. I källaren finns ett 
utrymme på 168 kvm som är tänkt som 
personalutrymme. När de släpptes in i 
lokalen var det bara en stor yta som man 
nu delat av för att kunna ha ett lager 
och en cafédel. 

Lokalen är belägen ungefär 350 meter 
från Centralstationen och har därmed 
ett mycket bra läge. I Gävle, som är 
känd för sitt rika Second hand utbud, 
finns redan tolv butiker. Anetta berättar 
att hon trots det inte tror att behovet 
är fyllt, tvärtom. Många åker till Gävle 
enkom för att göra en Second hand 
shopping och besöker alla butiker under 
sitt besök.

-Vi hoppas nu när vi är i gång på riktigt 
att det kommer vara ett tjugotal perso-
ner som jobbar med detta, på ett eller 
annat sätt, säger Anetta. Någon dag var 
vi tretton som var här och fixade och en 
dag har vi faktiskt varit så många som 
tjugo. Det varierar och beror på dags-
form och andra åtaganden, 
fortsätter hon.

-Det kommer även ungdomar från 
HVB hem hit, inflikar Billy. Vi har ett 
HVB hem som vi samarbetar med, då 

ungdomarna ska spendera tre dagar i 
veckan i vår verksamhet men det beror 
ju som sagt på dagsform.

Mycket av verksamheten på KRIS 
föreningarna har stått stilla just nu, 
berättar han vidare. Allt fokus har varit 
på att bli färdiga med lokalen och kunna 
öppna butiken. 

En gemensam vän presenterade Anetta 
för KRIS och hon berättade om sin idé 
om att starta en Second hand butik i 
Gävle. Något som togs emot med öppna 
armar av KRIS.

-Jag är uppväxt i den här branschen, 
säger Anetta. Min pappa hade auktions-
verk och jag har jobbat inom RIA och 
Röda Korsets verksamhet och star-
tade även upp Erikshjälpen här i stan. 
Jag hade en tanke på att kunna skapa 
arbetstillfällen och jag tänker mycket 
på de som har det svårt. Jag hade haft 

Anetta & Billy önskar alla välkommen till nya butiken! 
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tanken på detta i nästan tio år, att 
starta en verksamhet där man delar ut 
överskottet som blir, till de som haft det 
tufft, så därför gick jag till Billy, säger 
hon och ler.

Tanken är att butiken skall bli så popu-
lär och dra in pengar så det räcker och 
blir över men nu i uppstarten har man 
ansökt om pengar för att kunna driva 
butiken. Man har ansökt en summa från 
Göransonska stiftelsen i Sandviken. De 
har fått fin kontakt med de som sitter 
i styrelsen och träffat dem flera gånger 
och berättat om sin verksamhet i KRIS 
och vilka framtidsplaner man har. I maj 
2013 ansökte man om mer pengar och 
fick ok på en rejäl summa som ger dem 
en chans att nu genomföra 
detta projekt. 

-Med tiden är ju som sagt tanken är 
att vi ska gå med vinst här, så vi kan 
portionera ut till föreningarna i Gävle 
och Bollnäs, säger Billy. 
-Så vi ska slippa söka så mycket bidrag, 
fyller Anetta i.

Billy berättar att han nu slits mellan tre 
olika föreningar- Gävle, Bollnäs och nu 
Second hand butiken. Men han erkän-
ner snabbt att KRIS Bollnäs känns som 
hans livsverk. Billy var en av de som var 
med och startade KRIS Bollnäs 2007. 
-Jag kom i kontakt med KRIS i Umeå 
redan år 2004, berättar Billy. Då blev 
jag medlem men var inte riktigt redo att 
bryta med mitt gamla liv. Samma vinter 
fick jag flera strokar och den sista var 
så kraftig så jag blev kvar på sjukhuset 
flera dagar. När jag fick gå hem sa de i 
förbifarten åt mig att sluta knarka, säger 
han och skrattar till. 

Efter fyra månader ute i svängen igen 
hamnade Billy på Sörbyanstalten 
utanför Umeå. 

Han blev dålig en sväng till under tiden 
han avtjänade sitt straff och åter tillbaka 
på sjukhuset konstaterades flera strokar 
och han fick en hel hög med mediciner 
och varnande pekfingrar.

-Men jag körde huvudet ännu längre in 
i väggen, säger han och skakar på huvu-
det, så jag knarkade i två år till. 
2006 hade han precis flyttat till Bollnäs 
och fick ett kort fängelsestraff på tre 
månader. Men då kände han att han 
ville göra en förändring. 

-På dagarna höll jag på som vanligt 
och knöt upp bra kontakter för drogaf-
färer men på nätterna, då jagades jag av 
tankar på förändring. Så jag avbokade 
alla affärer jag gjort upp under dagarna, 
säger Billy. Jag ville verkligen få kontakt 
med min yngste son, som vid den tiden 
var tre år, berättar han vidare. Det var 
en stark drivkraft men det är klart att 
det var oerhört svårt. Tänk själv om du 
ska köra in på en skogsväg med djupa 
uppkörda spår i leran. Du får kämpa 
hårt för att inte kana ner i de spåren 
hela tiden, säger han allvarligt.

Men Billy klarade av att bli drogfri och 
då började han och en kille som heter 
Fredrik att spinna vidare på att starta en 
KRIS förening i Bollnäs. 

-Sommaren 2007 hade vi fått ihop till-
räckligt med folk för att ha i en styrelse 
och hade vårt första möte.
Både KRIS Gävle och Bollnäs hade 
dock problem med styrelserna och 2009 
bestämde man sig för att slå ihop bägge 
föreningarna och då valdes Billy in som 
vice ordförande.

Han plockade då bort allt som kostade 
pengar, sade upp lägenheten man hade  
i verksamheten och gjorde sig av med 
anställda föreningen inte hade råd att 

ha kvar. 2012 blev Billy ordförande för 
båda föreningarna och trivs med det 
trots att han får åka emellan 
de två städerna. 

Just nu har man flyttat ner i princip all 
verksamhet från den ordinarie lokalen 
till Second hand butiken. Vanligtvis 
lagar man alltid mat på föreningen som 
erbjuds till ett självkostnadspris, men 
nu sker all matlagning i källarutrymmet 
under butiken, eftersom det är här alla 
är och sliter på dagarna.

För att locka folk nu när man slagit upp 
portarna tänker man fortsätta att sätta 
upp affischer, plakat och  satsa mycket 
på mun-till-mun metoden för att syn-
liggöra att butiken är igång.

-Igår fick vi tjugo vindsförråd som vi får 
hämta i Stockholm, säger Billy och ler. 
Vi har även flera vindsförråd på Öster-
malm som hyresvärden ger oss, vilket är 
helt fantastiskt.

-Det viktigaste är att allt är helt och 
rent, säger Anetta. Att det luktar gott 
när man kommer in i lokalen och att vi 
erbjuder bra fika. Fikat bakar vi själva 
nere i köket och säljer vid den nybyggda 
cafédisken. 

De som var på plats under invigningen 
kan bara hålla med om att det både 
luktar gott och att fikat smakar toppen.
Vägen UT och alla andra KRIS:are 
på plats under invigningen tackar för 
ett bra arrangemang och önskar alla 
inblandade i den nya butiken ett stort 
lycka till!

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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KRIS-08 STOCKHOLM
Mantalsvägen 4
191 49 Sollentuna
Tel: 0721-80 30 89
E-post: anders.eriksson@ungakris.se

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

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg
Tel: 0762-63 55 45
E-post: sundoor.eriksson@ungakris.se

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

GÖTEBORG
Knipplagatan 4 
414 74 Göteborg 
Tel: 031-14 51 58
E-post: stefan.henriksson@ungakris.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
E-post: kristoffer.johansson@ungakris.se

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

KALMAR
Timmermansgatan 54
392 36 Kalmar
Tel: 0480-207 91
E-post: kalmar@ungakris.se

LINKÖPING
Sturegatan 5
582 21 Linköping
Tel: 072-309 66 32
E-post: taisto.blomerus@ungakris.se

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

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
E-post: umea@ungakris.a.se

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

FALKENBERG
Storgatan 36 D
311 31 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Tel: 026-65 25 62
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Knipplagatan 4
414 74 Göteborg
Tel: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Tel: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@kris.a.se

KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Tel: 0480-207 93
E-post: kalmar@kris.a.se

KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: 073-688 99 54
E-post: karlskrona@kris.a.se

LINKÖPING
Platensgatan 5
582 20 Linköping
Telefon: 0769-32 86 73
E-post: linkoping@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 011-13 72 43
E-post: orrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
Tel: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

STOCKHOLM
Krukmakargatan 37 A
117 41 Stockholm
Tel: 08 - 720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Tel: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Tel: 0410-124 24
E-post: trelleborg@kris.a.se

TROLLHÄTTAN
Olof Palmesgata 11 A
461 30 Trollhättan
Tel: 073-720 42 49
E-post: trollhattan@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 090-71 35 30
E-post: 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.

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 din 

verkställighet. 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 av Vägen UT.  Tag kontakt 
med din lokala KRIS förening om du 
har frågor eller funderingar kring ett 
medlemskap i KRIS. 

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)

Vid utebliven tidning, kontakta 
medlemsansvarig eller 
redaktionen: redax@krisvagenut.se 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

Välkommen till KRIS!

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT
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Ifylld blankett får inte kopieras	  	  
	  

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

 
Bli medlem i Unga KRIS 

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

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

nykterhet och ett drogfritt samhälle. 
 

* obligatoriska uppgifter 
    

* Förnamn 
  

* Efternamn 
  

     * E-postadress 
  

  * Telefon 
  

* Födelsedatum 
     ååååmmdd-nnnn  

* Adress 
 

Med ifylld adress får du vår medlemstidning 
* Postnummer 

 
* Ort 

  
 * Unga KRIS-förening  

 
* Inträdesdatum  

 
* Namnteckning 

 

 

Blanketten	  postas	  till:	  
Dennis	  Persson	  

Unga	  KRIS	  medlemsregister	  
Stensbergsvägen	  13	  
392	  44	  Kalmar	  

	  

Jack Skoglund
Unga KRIS Bollnäs
Björkharegatan 42 B

821 34 Bollnäs

UNGA



27

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

VALÅRET 2014
Att det är valår i år har väl knappast 
undgått någon. Så fort vi slår på tv:n, ser 
vi partiledare i rutan som överöser oss 
med sitt valfläsk. ”Om ni röstar på oss så 
LOVAR VI att göra så och så mycket”! 
Och så låter det alltid! I skrivande stund 
är det ca 2 veckor kvar till valet och jag 
har ännu inte bestämt för vad jag ska 
rösta på.  Jag vet bara att jag SKA rösta 
i år! För det är en rättighet jag har som 
jag ska värna om. Så har det dock inte 
sett ut under tidigare val, för jag har helt 
enkelt inte brytt mig. Droger och krimi-
nalitet har varit det enda som har varit 
viktigt för mig och jag har därför inte 
röstat sen 1998. Då var jag 19 år och 
fick rösta för första gången. Sen har det 
varit ytterligare 3 val, vilka jag inte har 
brytt mig om alls. 

Vilket egentligen är ganska skamligt, 
med tanke på alla de människor runtom 
i världen som inte alls får lov att rösta. 
Jag slipper att få leva i en diktatur, utan 
några som helst rättigheter. Jag lever i 
ett demokratiskt land, är fri och borde 
därför vara tacksam för min frihet och 
rättighet till att rösta på precis vilket 
parti jag vill. Jag kan också välja att rösta 
blankt om jag inte tycker att något parti 
alls faller mig i smaken. Men jag ska 
absolut gå och rösta!!
För det är min skyldighet och rättighet 
som jag är tacksam över att få ha.

Jag vet i alla fall vilket parti jag absolut 
INTE ska rösta på i alla fall. Och det 
är Sverigedemokraterna. För deras ”Vi 
och dem”-politik är verkligen inget jag 
vill ansluta mig till. Jag är medlem i en 
underbar kamratförening där ALLA är 
lika mycket värda! En förening där vi 
inte gör skillnad på kön, hudfärg, etniskt 
ursprung, religion, sexuell läggning eller 
bakgrund. Då kan jag heller inte lägga 
min värdefulla röst på ett parti som 
ständigt gör skillnad på folk och folk. 
Det går helt emot min syn på SOLI-
DARITET. Och då pratar jag inte om 
solidariteten gentemot KRIS (som 1 av 
våra 4 deviser), utan om solidariteten 
gentemot mina medmänniskor på vår 

jord. Jag anser att vi alla har en skyldig-
het att hjälpa de som har det sämre 
ställt än oss själva. Jag menar inte att vi 
alla ska bli några vardags-hjältar som 
lägger all tid och energi på att springa 
runt och försöka hjälpa alla, men att i 
alla fall någon gång då och då hålla upp 
dörren för någon som har händerna 
fulla med matkassar. Eller att dela med 
sig av egna erfarenheter till de som är i 
behov av det. 

GENOM ATT HJÄLPA ANDRA, 
HJÄLPER MAN SIG SJÄLV!

Vi kan alla dra vårt strå till stacken för 
att hjälpa varandra. Till att skapa ett 
samhälle där alla har samma värde. Att 
se till att ingen halkar efter. Till att ge 
en hjälpande hand till den som trillat. 
Att vara medlem i KRIS och vara del-
aktig i att hjälpa andra som är i samma 

sits som jag själv har varit, är mitt 
bidrag till att hjälpa till med att bygga 
upp ett sådant samhälle. Men det finns 
oändligt många andra områden där vi 
kan hjälpa till. 

Vi kan stå upp emot orättvisor genom 
att demonstrera. Vi kan lägga våra rös-
ter på partier som har något vettigt att 
komma med. Som värnar om mänsk-
ligheten och allas lika värde. Och vi kan 
öppna vår dörr och bjuda in den som 
har det tufft och välkomna denne med 
öppna armar.

I sommar hade jag än en gång möjlig-
heten att få följa med KRIS till Gotland 
under Almedalen. Och under tiden jag 
var där, slog det mig att jag faktiskt var 
där med Sveriges elit inom politik. Inte 
illa av en f.d. kriminell missbrukare, 
haha!



Posttidning B
Returadress:
RIKS KRIS
Långholmsgatan 30
117 33 STOCKHOLM

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. 


