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

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARE

Anders Eriksson
Förbundsordförande Unga KRIS

Statligt knark är fortfarande knark!
År 2011 genomförde vi i KRIS och 
Unga KRIS kampanjen Statligt 
knark är också knark. Det gjorde vi 
för att statens missbruksutredning 
då sände ett budskap att enda vägen 
till drogfrihet var behandling med 
narkotikaklassade beroendefram-
kallande mediciner. 

Våra medlemmars erfarenhet av 
såväl missbruk som olika former av 
behandling var och är att så kallad 
substitutionsbehandling med bupre-
norfin eller metadon snarare stjälper 
än hjälper en missbrukare.  

Vi från KRIS och Unga KRIS var 
och är kritiska både till behand-
lingsformen, till läckaget till miss-
bruksmarknaden och till risken att 
ungdomar, som skulle kunna sluta 
knarka med annat stöd, får ett livs-
långt beroende av narkotikaklassade 
mediciner det vill säga statligt knark.

Vi blev 2011 hårt kritiserade för att 
inte var vetenskapliga. Vi har i och 
för sig aldrig utgett oss för att vara 
forskare men vi hävdar fortfarande 
att vi vet vad vi talar om eftersom 
våra föreningar runt om i Sve-
rige består av människor som nyss 
befunnit sig i missbruk eller suttit 
i fängelse. Till oss kommer inte de 
lätta fallen utan snarare de värsta 
fallen. De som myndigheterna gett 
upp hoppet om, de som fått massor 
av insatser men som ändå fortsatt 
missbruka. Det är för alla dessa så 
kallade hopplösa falls skull som vi 
nu, år 2015, slår larm igen. 

Det statliga knarket, i form av 
buprenorfin och metadon, flödar 
fritt. Socialstyrelsens riktlinjer där 
substitutionsbehandling rekommen-
deras för behandling av heroinister 
har fått effekt. Negativ effekt. Aldrig 
har så många som nu dött av knark i 
Sverige. Detta trots att förskrivning-

en av substitutionsläkemedel just 
skulle förebygga dödsfall. Statistiken 
visar också att aldrig tidigare har så 
många som nu dött med just bupre-
norfin och metadon i kroppen.

Nu finns alltså siffror som visar att 
den nu utbredda substitutionsbe-
handlingen med statligt knark inte 
är någon lösning på missbruks-
problemen. 

Vi får ibland höra från så kallade 
”proffs” att vi som slutat utan statligt 
knark inte finns. Att det inte finns 
någon sådan statistik. Vår uppma-
ning till er är: Se till att mäta resul-
tat på rätt sätt så statistiken speglar 
verkligheten istället för att försöka 
anpassa verkligheten till statistiken. 

Vi vet att det är möjligt att sluta 
med heroin utan statligt knark t ex 
med drogfri behandling och kam-
ratstöd. Vi lever drogfritt och heder-
ligt och vi är övertygande om att fler 
missbrukare skulle kunna göra det 

om inte den enda vägens politik är 
att kortsiktigt bedöva missbrukare 
med statligt knark. 

Det är nu hög tid att fler 
konstaterar samma sak som vi:

1. Statligt knark minskar inte den 
narkotikarelaterade dödligheten. 

2. Statligt knark på fängelser 
och vid frigivning skapar brott 
och missbruk.

3. Statligt knark läcker fortfarande 
till missbruksmarknaden.

4. Statligt knark = livslångt bero-
ende. Det finns ingen avgiftning 
eller behandling för att sluta med 
det statliga knarket.

5. De enda som tjänar på statligt 
knark är läkemedelsindustrin

// Christer Karlsson &
Anders Eriksson
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RIKS KRIS PÅ TURNÉ
Vi fick för ett tag sedan en 
inbjudan om att delta på en 
konferens om möjligheterna att 
hjälpa kriminella som är på väg ut 
ur fängelse. Christer och Ali begav 
sig på nya äventyr. Denna gång till 
Lettlands huvudstad Riga. 

Vi packade ihop våra grejer och åkte 
med flyget till Riga söndagen den 17 
maj för att delta på ett nätverksmöte 
tillsammans med ett antal andra 
internationella ideella organisationer 
från ett flertal länder. Dessa 
organisationer arbetar för att hjälpa 
människor som hamnat i fängelse och 
då framför allt att de inte ska behöva 
hamna där igen.

På måndag morgon bar det iväg till ett 
kvinnofängelse där vi fick möjligheten 
att se verksamheten. Vi träffade intagna 
som berättade om de olika områden 
som fängelset arbetade med. Det visade 
sig att all verksamhet som bedrevs på 
anstalten var i frivilliga organisationers 
regi. Jag passade på att fråga om hur 
mycket av deras ekonomi som de la 
på programverksamheten. Ingenting 
var svaret. Det släppte bara in gratis 
verksamhet på anstalten.

Efter anstalten så var det en snabb 
lunch och direkt till första seminariet. 
En introduktion av konferensen och 
presentation av två av de deltagande 
organisationerna. Vid varje del eller 
anhalt var det två presentationer. Vi 
skulle hålla vår presentation på ett 
behandlingscenter för missbrukare och 
kriminella på tisdag.

På måndag kväll så var det 
gemensam middag där jag fick början 
på en givande kontakt representanter 
från Rumänien, Tyskland, Holland och 
Malta. De var mycket intresserade av 
KRIS. Vi berättade framförallt om hur 
viktigt vi på KRIS tycker att vår historia 
är för att kunna hjälpa andra som lever i 
missbruk och kriminalitet. Alla de andra 
på konferensen var så att säga ”vanliga” 
utan vår bakgrund. De hade säkert sina 
egna ryggsäckar och historier och när vi 

pratade med dem så märkte jag hur de 
reagerade och fick känslomässiga påslag. 
Några av oss gick tillbaka tillsammans 
och samtalade om olika metoder. Jag 
märkte vilka fina människor det finns 
som vill hjälpa andra som har det svårt. 
De som jag mest fick kontakt med var 
en kille från Malta och två tjejer från 
Rumänien. De visade mycket intresse 
för oss och KRIS.

Tisdag morgon så var det turné. Vi 
skulle åka till flera olika ställen för 
att få se hur de arbetar med missbruk 
och kriminalitet. Det första stället vi 
kom till var ett mycket fint ställe med 
egenhändigt nybyggda timmerhus för 
de boende. De hade ett snickeri där 
de boende kunde arbeta. Det var här 
som jag höll en presentation om KRIS 
och även en kortare livshistoria om 
hur det är att leva med missbruk och 
kriminalitet. Det kändes som att det var 
viktigt att de fick höra om att – och hur 
– det går att tillfriskna från missbruket. 

Innan jag var klar så tänkte jag på 
att vid varje tidigare presentation så 
hade organisationerna givit ställena 
en gåva. Det hade vi inte tänkt på. Jag 
tänkte att jag ska ge det här centret det 
värdefullaste jag har, min 21-årsmedalj 
som visar på min drogfria tid. Det blev 
ett mycket känslomässigt ögonblick 
för mig och som det visade sig även för 
flera andra i gruppen. Det var ett flertal 
som kom och tackade och tyckte att 
det var en fin sak som jag gjorde. Jag 
hoppas att den kan ge kraft, styrka, mod 
och sinnesro till de som kommer att bo 
där. Min medalj var laddad av många 
tillfrisknande beroende med massor av 
tillfrisknande i Sverige. Varför jag gav 
den vidare var för – som vi brukar säga: 
”Jag kan inte behålla något om jag inte 
ger bort det”.

Efter vårt möte på centret så var det 
tid att åka vidare till Slottet som skulle 
bli dagens sista anhalt. Där skulle vi 
övernatta. Det var en fantastiskt vacker 
plats där vi fick uppleva lite kultur med 
musik. Slottsägaren var en munk som 
köpt slottet och rustat upp det alldeles 

själv. Det var jättestort med fin konst på 
väggar och tak. Jag fick ett jättefint rum 
med egen dusch. Christer hamnade i ett 
rum som påminde alldeles för mycket 
om en cell och hans gamla fängelsetider. 
De ordnade ett annat rum. Alla gick 
och la sig nöjda.

Nästa morgon hade vi en presentation 
och ett uppsamlingsmöte om vad 
dessa dagar har gett för intryck och 
upplevelser med alla deltagare. Det 
var ett positivt inslag. Vi avslutade 
de viktiga göromålen med att alla 
deltagande organisationer skrev under 
ett dokument om att vi ska fortsätta 
samarbetet och fortsätta att hjälpa och 
stödja människor som lever i missbruk, 
kriminalitet och utanförskap i alla 
deltagande länder.

Efter att allt var färdigt så gick vi 
ut och tittade på en klosterbyggnad 
som de höll på att bygga på området. 
Det var byggt av människor som aldrig 
hade gjort sådant förut. De byggde det 
av kärlek och viljan att göra någonting 
tillsammans. De har ett mål, de har 
tiden på sin sida och viljan att skapa 
någonting till dem som kommer dit 
efter dem.

Det var det sista och vi gav oss 
iväg till Riga flygplats. Där hade vi 
ganska gott om tid så det blev ett par 
koppar kaffe med bland annat tjejerna 
från Rumänien, som nu är mycket 
intresserade av att vara med och starta 
KRIS i Rumänien.

En annan bra kontakt blev en 
kille från Malta som verkligen vill att 
KRIS ska komma dit för att presentera 
föreningen och vår verksamhet. De 
har en mycket internationell intagning 
av kriminella för deras land är ett 
transferland av bland annat droger.

Vi fick även bra kontakt med en 
finsk delegation som arbetar mycket 
med begagnade möbler och kläder. 
De vill vara med och stödja eventuell 
verksamhet till Rumänien om den 
kommer igång.

Många kramar från Ali och Christer
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KRIS-08 har tidigare varit i kontakt med Ba Konstgjuteri så när 
Anders Eriksson och dåvarande ordförande i Stockholm Jimmy 

Lenefjäll bad om att få träffa butiksansvarig och 
grundare för Ba så blev dom väl bemötta.

Detta var i startgropen för Unga KRIS Stockholm vid 2012 och 
deras förhoppning om att få lite ekonomiskt stöd eller annan 

sponsring för att utföra en aktivitet för medlemmarna i 
Stockholm blev något de aldrig hade kunnat föreställa sig.

Chris Rung och Karl-Axel Andersson hade en helt 
annat plan. Vi började diskutera ett samarbete och efter 

ett par möten så uppstod idén om att tillsammans 
skapa en smyckeskollektion.

Ba Konstgjuteris guldsmed och formgivare Chris Rung är den 
som tagit fram kollektionen av armband, hängsmycken och pins. 

Vi kom att kalla kollektionen ”Kamratskap och Frihet” för att 
lyfta fram våra grundvärderingar. Smyckena ska säljas till våra 

ungdomar och till personer som stödjer vår verksamhet.

Vi har även tillsammans med Ba Konstgjuteri bildat en fond som 
ska ge bidrag till ungdomsgrupper som arbetar inom ramen för 
Unga KRIS värderingar och idéer. 10 procent av intäkterna från 

försäljningen av smyckena ska tillfalla fonden.

Idag är försäljningen igång. På webbsidan kan man köpa smyck-
ena och beräknat datum för pressreleasen är 15 december 2014. 
I samband med pressreleasen öppnar vi upp Freedom 4 Youths 

Facebook-sida där en kort video i samband med 
smyckeskollektionen kommer släppas. 

Mer bilder och kortfilmer är på g.
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Sista helgen i Maj hade Unga KRIS årsstämma i UK Stockholms nya 
lokaler. Det samlades cirka 40 personer, bland annat representanter 

och ombud från lokalföreningar, sittande styrelseledamöter, 
prismottagare, samarbetspartners, gäster och anhöriga.

Helgen såg ut så att folk kom till 
Stockholm på fredagskvällen för lite 
middag och häng i lokalen och direkt 
på lördagsmorgonen efter frukost 
kickstartade vi helgen med att köra 
Bumperball eller även kallat Bubble ball. 
Bumperball är en fartfylld aktivitet som 
är uppfunnen i Norge. Lämpligt nog 
för oss tyckte vi då det äntligen gavs en 
chans att tackla ner ordföranden och 
andra kollegor en gång för alla.

Efter några svettiga timmar ute på 
Årstafältet var det dags för lunch i 
lokalen. Själva årsmötet inleddes av 
ingen mindre än Rebecka Prentell, 
Ordförande i LSU. Rebecka pratade 
bland annat om mångfald, LSU’s 
utmaningar samt om ungdomsrörelsens 
vikt i det moderna civilsamhället. Hon 
lyfte även hur viktig Unga KRIS roll är i 
allt detta och hur stolt hon är över att vi 
är en av de 84 medlemsorganisationerna 
i LSU. 

Unga KRIS är en del av den svenska 
ungdomsrörelsen. En ny rapport från 

LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) 
visar att en genomsnittlig 
ungdomsorganisation på tio år har 
fått sitt statsbidrag kapat med över 20 
procent, fortsätter Rebecka.

– Med ett rimligt stöd skulle 
ungdomsrörelsen i än högre grad 
kunna berika unga människor, skapa 
kunskap och öka den demokratiska 
medvetenheten.

För oss i Unga KRIS skulle ett ökat 
stöd innebära en bredare och mer 
omfattande verksamhet. Vi skulle kunna 
hjälpa många fler unga som är på glid, 
säger Anders Eriksson.

Unga KRIS vill därför passa på att 
uppmärksamma kampanjen. 

Efter talet var det dags för den årliga 
prisutdelningen av Unga KRIS-priset. 
Detta år tilldelades Anders ”Aje” 
Berntsson från EASAS-priset (En 
annan sida av Sverige) för sitt värdefulla 
och i många fall livsavgörande arbete 

han gjort för personer som vill byta 
bana i livet. Aje själv kunde tyvärr 
inte närvara på mötet så Geir Stakset, 
delägare i EASAS, blev den som tog 
emot priset å Ajes och EASAS vägnar.

Priset ges till en person eller 
organisation som uppmärksammat 
situationen för ungdomar som lever i 
utsatthet och löper hög risk att hamna 
i kriminalitet, missbruk och psykisk 
ohälsa. Priset har tidigare tilldelats 
Barnombudsmannen, Janne Åkerlund 
från Kronofogden, och drogföreläsaren 
Erik Leijonmarck. 

Motiveringen lyder:
”Anders har med egen erfarenhet, 
en bred kompetensutveckling, ett 
visionärt ledarskap och förmågan att 
få saker gjorda nått stora framgångar 
i verksamheten och hjälpt många 
personer runt om i landet som levt 
i utsatthet, inte minst ungdomar i 
gängmiljö. Verksamheten utgår från 
varje persons verklighet och riktar 
sig till de personer där droger och 

UNGA KRIS FÖRBUNDSSTÄMMA 2015
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kriminalitet har blivit ett sätt att 
leva. De har som mål att uppta de 
individer som samhället annars inte 
når ut till och erbjuder bland annat 
professionell behandling, utbildningar 
och föreläsningar. Dessutom agerar 
de anordnare för arbetsförmedlingen 
inom jobb- och utvecklingsgarantin 
som bidragit till att många personer 
fått ett arbete. Personer runtomkring 
vittnar om Anders som en ledare med 
stort hjärta som vill alla väl. Ett gott 
föredöme och en stor förebild för andra 
företagare och organisationer! – Med 
dessa insatser och kvaliteter är han 
precis den rätte för att ta emot Unga 
KRIS Hederspris.” Grattis!

Innan själva årsmötet så bad vi Chris 
Rung (grundare och guldsmed på 
BA Juveler) att säga några ord om 
smyckekollektionen och Freedom 4 
Youths. Samarbetet med BA Juveler 
har pågått sedan starten av Unga 
KRIS Stockholm. Det började som 
ett villkorslöst möte om eventuell 
sponsring av en mindre aktivitet, som 
senare utvecklades till Freedom 4 
Youths. Chris och Anders pratade även 
om framtidsvisionerna för Freedom 
4 Youths, utvecklingsmöjligheter och 
ambitioner för det växande varumärket. 

Efter det var det dags för årsmötet som 
varade i ungefär 2 timmar. Vi har nu 
nya styrelseledamöter samt några som 
redan hunnit sitta en mandatperiod 
(ett år). Anders Eriksson omvaldes som 
förbundsordförande och med i presidiet 
sitter nu även Johan Doverland som 
sekreterare och Behnam M. Hejdhari 
som kassör. 

Ett historiskt årsmöte för oss då en 
väldigt viktig person valt att gå vidare 
från sitt förtroendeuppdrag i Unga 
KRIS Förbundet. Anne-Sofie Persson 
som suttit som förbundssekreterare 
sedan många år tillbaka och innan det 
varit verksam lokalt i Bollnäs och Gävle 
har nu gjort sitt i denna organisation. 
En stor förlust och sorg som resulterar 
i en större förändring för Unga KRIS. 
Anne-Sofie har länge varit ”ryggraden” 

för organisationen och haft koll på att vi 
upprätthållit en demokratisk och rättvis 
struktur i organisationen, både lokalt 
och nationellt. 

– Att Anso nu slutför sitt uppdrag och 
tar av sig sekreterare-hatten känns både 
lite läskigt och sorgligt. Ingen kommer 
kunna ersätta hennes plats till fullo, 
trots att Johan Doverland som sedan 
mitten av 2014 fått börja ta över det 
tunga ansvaret som förbundssekreterare 
och gjort ett fantastiskt jobb så har 
Anso en speciell plats i organisationen 
och i våra hjärtan. Det är med stor sorg 
och samtidigt glädje och förhoppningar 
som du lämnar oss med alla utmaningar 
vi står inför, och vi på Unga KRIS 
Förbundet önskar dig all lycka till i 
framtiden, vad du nu bestämmer dig 
för att göra, säger Anders under sitt 
avslutande tal efter att mötesordförande 
lämnat över den stora klubban. 

Trots en lång och intensiv dag på alla 
sätt så fanns det ändå energi över. 
Vi avslutade dagen med middag på 
O’Learys i Heron city, och senare på 
kvällen gick ett gäng för titta på Essa 
Cham som uppträdde på Debaser 
på Södermalm i Stockholm. En 
lyckad helg gick mot sitt slut och vi i 
Unga KRIS Förbundet vill tacka alla 
inblandade. Vi vill även tacka de som 
suttit med i styrelsen under 2014-2015 
som nu valt att lämna plats åt andra. 

Tillsammans har vi skrivit historia! 
Stort tack för er insats och lycka till 
i framtiden.

Text: Anders Eriksson
Foto: Jörgen H. Jönsson
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RESTRESAN GENOM EU

Den 14 april åkte vi till Bryssel med 
“Röstresan genom EU” anordnad av 
LSU. Tillsammans representerade vi 
organisationer och ungdomspolitiska 
grupper från hela Sverige!

Vi har genom utbildningen fått 
kunskap och förståelse för hur EU 
fungerar, hur beslut fattas och när 
och hur organisationer och personer 
kan komma in och påverka. Vi fick 
möjlighet att knyta ovärderliga 
kontakter i EU och i Sverige 
och ett kontaktnät bland andra 
ungdomsorganisationer som också 
arbetar med påverkan på olika sätt. 

Målet var att vi skulle lära oss mer, få 
en större förståelse samt att ta arbetet 
vidare till vår organisation när vi är 
tillbaka på hemmaplan. Vi har också 

fått lära oss om det ungdomspolitiska 
arbetet inom EU och Anders och Johan 
är från idag två av “Röstresan genom 
EU’s” lokala ambassadörer.Utbildningen 
skedde i Stockholm och Bryssel, över 
totalt fem dagar och innehöll bland annat:

• Möte med regeringskansliet om den 
svenska regeringens EU-arbete

• En halvdag hos Europaparlamentets 
och EU-kommissionens 
Sverigekontor

• Erfarenhetsutbyte med andra 
ungdomsorganisationer från Sverige 
och organisationer i Bryssel

• Besök på EU-kommissionen i 
Bryssel

• Besök på Europaparlamentet 
och möten med svenska 
Europaparlamentariker 

Nu gäller det bara att ge informationen 
vidare till resten av organisationen. Vi 
har fått massor av bra kontakter samt 
tips på vart man kan söka pengar för 
att göra ännu en resa, men den här 
gången med Unga KRIS. Vi kom hem 
proppfulla med info och hittills har 
vi inte ens hunnit lyfta frågan om det 
finns intresse att åka till Bryssel med 
lite ledare och ungdomar. 

Nu ser vi fram emot Almedalen och alla 
sommarens upptåg, fortsättning följer!

Text: Anders Eriksson
Foto: Privat

UNGA
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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
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    OKQ8 Ekerö 
Hälsar nya och gamla 

kunder välkomna! 

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Ungdomshem Bärby

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

AB 
Peter Westöö

Ikea It AB
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Sommaren är nästan här. Ljudet från de senaste skottsalvorna har tystnat. För 
den här gången. Dess ekon lever kvar i invånarnas medvetanden för evigt. 
Sannolikt är det inte lång tid kvar tills skotten igen hörs över den gamla anrika 
industristaden i väst. Göteborg. Vart är du på väg, Göteborg? I vår andra del om 
våldet och skjutningarna i Göteborg möter vi Karwan Faraj, ungdomscoach och 
kulturarbetare. Han har en verklighet att berätta om – en verklighet som präglas av 
både uppgivenhet och hopp.

Karwan Faraj: ”Tänk om, tänk rätt”

DET VÅLDSAMMA GÖTEBORG! 
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ganska vana vid regn, västkusten har 
störst årsnederbörd i hela landet. Vid 
bussterminalen utanför centralstationen 
möter Karwan Faraj upp mig i sin 
Volkswagen Golf. Vi hittar varandra 
snabbt. Karwan ler varmt och 
välkomnar till Göteborg. Vår resa går 
mot en göteborgsförort en knapp mil 
utanför city.

Är det någon som borde kunna förklara 
problematiken med gängvåldet och 
alla skjutningar som på senaste tiden 
präglat Göteborg så är det Karwan 
Faraj. Karwan, 32 år, har över tio års 
erfarenhet av arbete mot utanförskap 
och med ungdomar i förorten.

Väl framme promenerar vi genom 
ortens affärscentrum. Vi är på väg till 
en gymnasieskola där vi ska ta en fika i 
kafeterian. Karwan ska berätta om sin 
bakgrund och sina erfarenheter. Om sin 
syn på stadens ökande våldsspiral. Om 
orsaker och verkan. Hopplöshet och 
hoppfullhet. Detta är Karwans historia. 
Det är en historia som är ganska 
signifikativ för många som växer upp i 
segregationens Sverige.

Han pratar mycket och gärna, det 
märker man. En social person som 
verkar känna var och varannan 
person vi möter. Många leenden och 
handskakningar blir det innan vi till 
slut kommer fram till gymnasieskolan 
och slår oss ner vid ett bord i den stora 
kafeterian.

Att Karwan är en lokalt känd person är 
inte så konstigt. Han är en prisbelönad 
ungdomsledare, musiker, författare, 
manusförfattare, frilansjournalist och 
föreläsare. Allt detta genomsyras av en 
enorm vilja att förbättra sitt samhälle – 
att minska klyftor och segregation.

Karwan kom till Sverige – till en förort 
utanför Göteborg – som fjortonåring. 
Året var 1996. Familjen var politiska 
flyktingar som flytt Saddam Husseins 
våldsamma framryckningar i den 
irakiska delen av Kurdistan. Karwan 
flydde med sin mor och sina sju syskon 

Volvo. Liseberg. Avenyn. 
Fotbollsklubbarna. En underbar 
skärgård. Den härligt signifikativa 
dialekten – göteborgskan. Det är en del 
av de många saker som ofta förknippas 
med Göteborg. På senare år har även 
mindre trevliga saker lagts till denna 
lista. Gängkulturen. Utanförskapet. 
Skjutningarna. Morden. Är det media 
som förstorar upp saker? Är det här 
verkligheten? 

Polisen inrättade under 2013 en särskild 
händelse kallad Trygg i Göteborg 
– en satsning för att få bukt med 
våldet, kriminaliteten och de ökande 
skjutningarna i staden. Detta efter att 
en 17-årig pojke och en 28-årig man 
sköts till döds i Norra Biskopsgården 
i Göteborg den 4 september 2013. 
Satsningens beslut och ledord var i 
stort: ”Ett förstärkt trygghetsskapande 
arbete”, ”En brottsförebyggande 
polisinsats” och ”Ett fortsatt långsiktigt 
och uthålligt utredningsarbete”. 

Stora beslag av vapen, kontanter, stulet 
gods och narkotika har skett inom 
ramen för Trygg i Göteborg sedan 
starten. Runt 60 personer har dömts för 
grova brott och totalt har det utdömts 
ungefär 112 fängelseår. Skjutningarna 
har gått ner. Femtio stycken skjutningar 
skedde under 2014. Tolv stycken 
skjutningar har skett under 2015 fram 
till den 19 maj. Minskningen är en 
framgång. Problemet är att en annan del 
av statistiken går åt motsatt håll. Antal 
skjutna till döds var i fjol – på de 50 
skjutningarna – fyra stycken människor. 
2015 har redan fem människor fått 
sätta livet till trots att inte ens halva året 
passerat.

– Nu kanske de inte skjuter lika mycket 
men när de skjuter så dödar de. Det har 
ju begåtts mer mord hittills i år än hela 
förra året, säger Karwan Faraj.

Det är en ganska kylig torsdagsmorgon 
i slutet av maj. Snabbtåget rullar in på 
Göteborgs centralstation. Tre timmars 
tågresa från Stockholm är över. Det 
regnar i Göteborg. Göteborgarna är 

från hemstaden, via fem månader i 
Turkiet, till Sverige. De kom fram en 
kall vinterdag. Hans far hade flytt till 
Sverige två år tidigare via smuggelvägar 
och nu äntligen fått uppehållstillstånd. 
Familjen kunde återförenas.

– Vi flydde för att vi var kurder. Vi 
kommer från den kurdiska staden 
Kirkuk som länge var ockuperad av 
Irak. Pappa var en av dem som inte 
accepterade ockupation. Det kurdiska 
folket föll offer för kolonialmakternas 
vision för Mellanöstern. De ritade 
kartorna och Kurdistan blev uppdelat 
mellan Turkiet, Syrien, Irak och Iran. 
Kolonialmakterna drog sig därifrån 
sen, men lämnade ett elände för 40-45 
miljoner kurder. Man kunde inte döpa 
sina barn till kurdiska namn, man kunde 
inte köpa mark, berättar Karwan.

– Pappa har alltid trott att kunskap 
kan ta dig långt, att med kunskap kan 
du förändra. Han var politisk på ett 
milt sätt. Klimatet blev hårdare och 
våldsammare. Pappa trodde inte på våld 
och väpnad revolution. Ville inte att vi 
barn skulle hamna i det, falla offer för 
det.

Redan 1991 var familjen på flykt från 
hemstaden för första gången. Karwan 
var då bara nio år. Kurderna hade gjort 
uppror mot irakiska regimen och Irak 
slog ner upproret med militär kraft. 
Miljoner kurder tvingades samtidigt att 
fly från sina hem. Familjen flydde norrut 
i Kurdistan. Det var kaotiskt.

– Jag har många traumatiserande 
minnen därifrån. Jag har sett mycket 
hemskt och levde flera månader i 
flyktingläger. Kurder som de fångade 
antingen avrättades eller fängslades.

Under den flykten såg Karwan för första 
gången en människa bli mördad. Det 
var pappans kusin. Han blev skjuten.

– Som ung ska man inte se sånt. Folk 
dog av svält. Folk frös ihjäl. Folk 
lämnade sina barn för att de inte kunde 
ta hand om dem.



16

Karwan berättar den gripande historien 
om när en kurdisk peshmerge-soldat 
knackade på deras bilruta och ville ha 
hjälp med ett litet spädbarn som han 
höll i sin famn. Spädbarnet hade blivit 
lämnad eller borttappad av sin familj 
under massflykten. Karwans familj 
med en redan överfull bil inte kunde ta 
hand om barnet. De var tio personer i 
den lilla personbilen, mest ungar, och 
de kunde knappt klara sig och överleva 
själva. Att ansvaret för ett till litet barn 
skulle ha blivit för stort. Det var svårt 
att förstå det beslutet för Karwan som 
själv var ett litet barn.

– I min värld som barn tänkte jag 
”ta emot ungen för fan, den har inga 
föräldrar, den har ingen som kan ta 
hand om den”. Men min farfar sa ”det 
är ett för stort ansvar, vi kan inte, vi 
kommer kanske själva dö under den här 
flykten”.

Familjen återvände till Kirkuk efter 
några månader i flyktingläger. Men det 
var nog. Kirikuk var ingen plats där 
Karwans föräldrar kunde leva med sina 
barn under dessa våldsamma tider.

Första åren i Sverige blev en 
kulturkrock för Karwan som kunde ha 
slutat illa.

– Jag var skoltrött redan i hemlandet. Så 
när jag kom hit orkade jag inte sitta och 
koncentrera mig i skolan. Vi var åtta 
syskon, mamma och pappa. Vi levde 
på socialbidrag. Jag minns att pappa 
brukade köpa tre skor – betala för två, 
du vet. När man är tretton-fjorton år så 
vill man inte vara tre syskon i samma 
skola med likadana skor. Likadana 
jackor. Det var många i skolan som 
var nyanlända och hade det liknande. 
Jag ska inte säga att vi hade det dåligt, 
men svårt. Jag hamnade utanför skolan 
ganska direkt faktiskt.

Svenska språket lärde sig Karwan 
genom musiken. Inte skolan.

– Jag började intressera mig för svensk 
rap. Petters första platta kom när 

jag hade bott här i två år. Min kusin 
skrev ut texterna och översatte de till 
kurdiska. Jag skaffade en ordbok. Språk 
är jätteviktigt. Man kan säga att svensk 
rap lärde mig svenska.

Stöket fortsatte i gymnasiet. Det blev 
försök på tre olika gymnasieskolor med 
lika många avhopp som resultat.

– Jag vill inte skylla på skolsystemet 
men det fanns faktiskt ingen vuxen 
som kunde fånga upp mig. Jag började 
umgås med likasinnade som också var 
stökiga och hade liknande bakgrund. 
Vi hängde mycket i Nordstan och på 
torget. Vi begick en hel del dumma 
saker faktiskt. Jag tränade mycket 
kampsport. Den kunskapen tog jag 
ibland med mig på stan och använde 
mot ungdomar från andra stadsdelar 
och så. Jag sökte kickar och blev 
avtrubbad. Jag visste inte vad jag ville 
göra med mitt liv. Jag var förvirrad.

Vändningen kom i tidiga tjugoårsåldern. 
Karwan berättar om två specifika 
händelser. Den första händelsen var när 
en vän blev mördad.

– Det var en kille som jag tränade med. 
Han var två år yngre än mig tror jag. 18 
år. Han mördades av misstag. Det blev 
en tankeställare.

Den andra händelsen var när en 
fritidsledare uppmärksammade och 
fångade upp Karwan. Lyssnade. Brydde 
sig. Såg människan bakom den vilsna 
fasaden.

– Hon var den första vuxna som inte 
dömde mig kändes det som. Hon 
försökte hjälpa mig utifrån den jag är. 
Jag började öppna upp lite, prata om 
känslor för första gången i livet. Hon 
har betytt så mycket. Hon gav mig 
vägledning och motivation.

– Jag stod mellan två val. Kriminalitet 
eller att gå den lagliga vägen. Jag tog det 
rätta valet med hennes hjälp. Hon var 
min förebild. Jag ville bli som henne. 
Jag ville hjälpa andra så som hon hade 

hjälpt mig. Jag hade också konstant 
stöd av familjen vilket var viktigt. Mina 
föräldrar ställde alltid upp i vått och 
torrt. Jag har växt upp i ett tryggt hem. 
Ett kärleksfullt hem.

Karwan blev plötsligt målmedveten. 
Gjorde flerårsplaner. Visste vad han 
ville med livet. Studera pedagogik. 
Konflikthantering. Göra skillnad för 
samhället och människor. Sitt första 
jobb fick han som skolvärd på sin gamla 
skola.

– Det blev lite komiskt. (skratt) Träffade 
gamla lärare. Vissa hade väl trauma kvar 
från tiden jag gick där. Helt plötsligt var 
vi kollegor.

– För första gången visste jag skulle 
göra varje dag när jag vaknade. 
Ville berätta om mina upplevelser i 
bokform. Tog tag i det. Skrev en bok. 
Samhällsengagemanget har varit med 
ända sen jag ”vaknade” upp kan man 
säga.

Romanen Vildsvinet skrev han 
tillsammans med författaren Renzo 
Aneröd. Boken gavs ut 2007 och är en 
semisjälvbiografi i romanform.

– Det har blivit många jobb genom 
åren. Alla med samma röda tråd. 
Skolvärd, stadsdelsvärd, jobbat med 
ungdomar inom LVU och LSU. Jag har 
jobbat med massa olika grejer.

– En sak jag är riktigt stolt över är 
musikprojektet Maktskiftet. Vi gav ut 
ett album på sex spår där vi rappar om 
samhällsklimatet utifrån vårt perspektiv. 
Gjort tre videos, skrivit manus. Ett 
ganska stort projekt.

Just nu jobbar Karwan som 
frilansjournalist, manusförfattare och 
föreläsare. Han och sin vän Kamran 
Rahimi har nyligen gjort en serie 
uppmärksammade radiodokumentärer 
om våldet i Göteborg som sändes på 
Sveriges Radio.
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– Att berätta historier är min grej. Jag 
och min vän Kamran håller på med ett 
tv-serieprojekt nu. Vi har ett avtal med 
ett produktionsbolag och ska försöka 
realisera det hela.

Vi kommer in på problemen med våldet 
och skjutningarna i Göteborg.

– Stadsdelarna är separerade. 
Segregationen ökar och ungdomarna 
bygger upp sitt eget system. 
Kriminaliteten har vuxit på ett nytt 
sätt de sista åren. Tidigare hade vi mer 
traditionella gäng med symboler och så. 
Nu är det mer lösa grupperingar. Det är 
ett nytt koncept för hur man kan vara 
kriminell. Det är svårt att kartlägga 
grupperna. Det kan vara en snubbe du 
följt i en grupp, efter några år träffar du 
han och han är i en ny konstellation. 
Man är mer fri jämfört med de äldre 
traditionella gängen.

Vad beror den här strukturförändringen 
på?
– När jag flyttade hit bodde det både 
svenskar och finnar här. Det var mer 
blandat på det sättet. Men de lämnade 
dessa stadsdelar med åren. Det blir 
segregerat. En ung kille som kommer 
från krigsdrabbat område kommer 

inte in i samhället och hamnar utanför 
systemet. Det blir vi mot dem. Klyftor. 
Man vill inte vara ensam, man vill 
tillhöra något. Då blir gängen en 
gemenskap och utväg.

Hur hade samhället kunnat gjort 
annorlunda?
– Staden isolerar, vilket inte är så bra. 
Jag tycker det förebyggande arbetet 
har misslyckats. Jag har jobbat här ute 
i tio år. Man tror inte jättemycket på 
förebyggande arbete. Man tror polisen 
och socialtjänsten ska lösa alla problem. 
Sociala projekt läggs ner för snabbt. 
Det behövs långsiktighet. Det behöver 
skapas förutsättningar.

Vad skulle du göra om du var 
kommunfullmäktige och skulle stoppa 
våldet?
– Jag skulle öronmärka pengar för 
projekt tio-femton år framåt. Inte bara 
kortsiktiga projekt. Vi måste inrikta oss 
på just de ungdomar som är i riskzonen 
för kriminalitet. Som står vid vägskälet. 
Fånga upp dem. Med rätt uppbackning 
så skulle man kunna se skillnad på sikt. 
Det finns inga snabba lösningar.

Karwan beskriver att det behövs mer 
kompetent folk ute bland ungdomarna. 

Äldre förebilder med erfarenhet som 
ges rätt redskap och utbildning. Det är 
för mycket gammalt tänk, för mycket 
prestige. De kriminella grupperingarna 
anpassar sig snabbt och suger in nya 
ungdomar. Staden är inte lika snabb att 
anpassa sig.

Du har inte fått respons för dina idéer 
då?
– Nej, ingen har velat ta tag i det på 
rätt sätt. Jag har gått runt på många 
ställen här i Göteborg och varnat för 
vad som kan hända. Det har jag gjort 
sedan 2006. Se på de kriminella som 
bemanningsföretag och ungdomarna 
som deras rekryter. Sno deras rekryter! 
Konkurrera ut ”bemanningsföretagen”. 
Vi måste tänka om. Tänka nytt. Vi 
måste tänka annorlunda.

– Det finns jättemånga från förorten 
som brinner för de här frågorna. Som 
vill lösa det. Jag vet det.

Text och foto: Jens Gröndahl

Tips: Lyssna på Karwans och Kamrans 
radiodokumentärer på Sveriges Radios 
hemsida. Sök på ”Skotten i Göteborg”.
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

A Jensen Ingenjörsfirma AB
Kolmården

AB Bakels Aromatic
Göteborg

Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Kista

Alulux CCT Ab
Partille

Behandlingshemmet Rälsögård
Kopparberg

Brand Teater AB
Sigtuna

Competens Utbildning Sverige AB
Stockholm-Globen

Coop Extra Huddinge Centrum
Huddinge

Eilas NaturKosmetic
Saltsjöö-Boo

Ekab Finans
Uppsala

Ericson Bad & Snickeri
Skokloster

F G Måleri Service
Skogås

Fagersta Kommun
Fagersta

Hallstahammars Kommun
Hallstahammar

ICA Nära Långbrotorg
Örebro

Installations Certifiering i 
WStockholm AB
Stockholm

Know IT Gävleborg AB
Gävle

Krabat & Co AB
Stockholm

Kristianstads Kommun
Kristianstad

Kvänum Energi AB
Kvänum

Lampbolaget A. Häggroth AB
Bandhagen

Lidköpings Kommun
Lidköping

Ljungbackens Ungdomshem
Uddevalla

Länsstyrelsen Kalmar Län
Kalmar

Magnus & CG Landerholm
Grödinge

Marks kommun / IFO
Kinna

Mix Måleri AB
Spånga

Nils Malmgren AB
Ytterby

Olov Wågbergs Elservice
Örnsköldsvik

Orsa Kommun / Kik Info
Orsa

Socialförvaltningen / Orsa Kom-
mun
Orsa

Peter Karnik AB
Solna

Rent & Fint  Mona & Camilla
Arboga

Skärholmens Församling
Skärholmen

Smedjebackens Kommun
Smedjebacken

Sufraco-Savon De Marsielle AB
Åhus

Swedref i Göteborg AB
Askim

Svenska Kyrkan / Enskede-Årsta 
Församling
Årsta

Sättna Församling / Indalens 
Pastorat Kovland Tuneup AB
Falun

Tuneup AB
Falun

Upplands Bro Kommun
Kungsängen

Utvägen AB
Uppsala

Wessjö AB
Sollentuna

Västerort Pizzagrossist
Spånga

Lindecrantz  
Consulting

0702-87 78 38
Tystberga

NF Städ AB
08-652 19 89
0704-15 70 76

Stockholm



19

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

ATK 
Stockholm

Axma Bil AB
Oskarshamn

Borlänge kommun / 
Ungdomsenheten
Borlänge

Bredängs Camping Stockholm
Skärholmen

BRF Jupiter Täby
Stockholm

Döderhults Församling
Oskarshamn

Essen Bygg AB
Sundsvall

Fastighetsanställdas Förbund
Stockholm

Hammarö Kommun
Skoghall

Hanebo-Segersta Församling
Bollnäs

Hedemora - Garpenbergs 
Församling
Hedemora

Hjälmared Folkhögskola
Alingsås

ICA Kvamtum Sätra
Gävle

ICA Kvantum
Bollnäs

ICA Maxi
Trelleborg

ICA Nära
 Söderfors

ICA Supermarket 
VästerHaninge

Socialförvaltningen / 
Kristinehamns Kommun
Kristinehamn

Kvinnohemmet Rosen AB
Storvik

MA Gustafsson Kvalitet AB
Stockholm

Norr-Don AB
Norsjö

Piteå Kommun
Piteå

Region Gotland
Visby

Equmenia Trossamfund
Helsingborg

Rydströms Skogsentreprenad 
Ör

Sjöfors Skogsservice AB
Eriksmåla

Trollhättans Stad / Kultur & 
Fritidsförvaltningen
Trollhättan

Täby Kommun / 
Missbruksenheten
Täby

Värmdö Allrör
Värmdö

Österman Machinery AB 
Upplands Väsby

En plats för möten

Välkommen!
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KRIS UPPLAND

Det är dags med en ny förening 
i Sverige fjärde största stad, 
Uppsala. Tidigare fanns 

både KRIS och Unga KRIS i staden. 
Båda blev nedlagda för några år 
sedan. För att visa på nystart så heter 
föreningen denna gång KRIS Uppland. 
Namnbytet är även för att tydligt visa 
att upptagningsområdet är större än 
bara Uppsala.

KRIS Uppland har redan startat 
igång sin verksamhet. Lokalen är ännu 
inte hittad. Diskussioner pågår med 
kommunen. Ali Reunanen är tills vidare 
ordförande och Johan Enander är 
verksamhetsansvarig.

– Vi är redan ett tiotal medlemmar, 
säger Johan Enander stolt.

Vad säger kommunen?
– De är jätteglada. Det är så skönt. Både 
Magnus och Håkan känner mycket 
politiker. De har känt att kommunen 
vill ha denna brygga ut till samhället, ut 
till företagarna, och det är ju verkligen 
vi. Vi kan hjälpa till att placera folk och 
ta hand om dem på ett bra sätt. Från att 
ha varit en lite frågande inställning så 
har det blivit väldigt positivt, 
säger Johan.

Hur kom ni fram till idén att öppna 
KRIS Uppland?
– Jag satt på Hattens behandlingshem. 
Jag var intresserad och kände till KRIS. 
Det var genom KRIS-folk på Hatten 
som jag fick kontakt med Ali och 
Christer. Jag är från Uppsala och känner 
mycket folk i Uppsala. Företagare, 
restauranger. Jag kände att jag kunde 

vara till hjälp att placera ut folk. Då 
fanns det ju inget KRIS i Uppsala. Så 
det vore jättekul att hålla på med  
det här.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en ganska stor kriminell 
bakgrund. Sen 2001 har jag slutat med 
det kriminella. Men det här med droger 
var ju lite svårare. Det slutade med att jag 
kom in på behandlingshem under förra 
året. Nu håller jag bara på med KRIS.
 

Fr.v. Kim Håkansson, Johan Enander och Ali Reunanen

KRIS har startat upp igen i Uppsala. 
Nya takter. Nya tag. Denna gång med nya
personer och nytt namn. KRIS Uppland.

Vi önskar Johan, Kim, Ali och alla 
andra KRIS:are i Uppsala och Uppland 
stort lycka till! Vägen UT kommer att 
återkomma med ett öppningsreportage 
och en längre intervju när lokalen  
är klar.

Text och foto: Jens Gröndahl

UPPLAND
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SIKK ROXX

Nu är det sommar och jag firar 
snart 5 år som nykter och 
drogfri. Och jag börjar fundera 

över vad jag vill bli när jag blir stor. 
För jag känner mig faktiskt ganska liten 
än idag. 5 år som nykter och drogfri 
är ganska lång tid, men nykterheten är 
trots det ändå ganska okänd mark  
för mig. 

Missförstå mig inte nu, för jag känner 
mig trygg i min nykterhet, men inte för 
trygg. Jag vet att återfallet ligger lika 
nära oavsett hur lång tid jag har om jag 
inte vårdar mitt tillfrisknande.

Jag känner fortfarande sug efter droger 
då och då. Jag tänker kriminella tankar 
ibland. Framför allt när Kronofogden 
har gjort utmätning på min lön. 
Men det är inte mina tankar som 
definierar mig som människa. Det är 
inte mina tankar som betyder något. Så 
länge jag inte handlar efter dessa tankar, 
utan tänker steget längre innan jag tar 
några beslut och går till handling, så är 
allt väl. För så länge jag gör bra saker, 
blir allt bra! Det är mina handlingar 

som definierar mig som människa, inte 
mina tankar. Men vad vill jag bli när jag 
blir stor? Vad vill jag göra med mitt liv?

Just idag vill jag vara hederlig och 
drogfri. Men jag vet inte vad jag vill 
jobba med i framtiden. 
Just nu vill jag jobba på KRIS, för jag 
älskar mitt jobb. Men någon gång är det 
dags att gå vidare.

Jag ser mig själv jobba på KRIS inom 
de nästa två åren, men inte om fem. Att 
leva bara för idag har sina fördelar, men 
ibland måste jag ha drömmar och mål 
för framtiden. Jag måste ha mål i livet 
för att ha en destination för att veta vart 
jag är på väg.

Nåja, i sommar är min destination 
Almedalen på Gotland, där jag ska 
bedriva kampanjen ”Statlig knark är 
fortfarande knark” med mina kamrater 
från hela landet! 

Sen vill jag önska alla KRIS:are en 
underbar sommar.

”Sikk Roxx”
Christoffer Poffe Svensson
Unga KRIS Helsingborg
sikkroxx.blogspot.se 

ANNONS

Innovativa läkemedel inom området specialistvård

Beijer Alma är en internationell industrigrupp med in-
riktning på komponenttillverkning och industrihandel.

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM
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”VI ÄR OROLIGA - 
VÅRA VÄNNER DÖR!”
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ALMEDALEN – SOBERIAN 
Fredag den 3 juli 2015 

 10.00 Ungdom, utanförskap och ADHD 
 (Unga KRIS)

11.00 Stärkt föräldraskap – Ett arvsfondsprojekt
 om att hjälpa gravida missbrukare  
 (KRIS)

 13.00 Statligt knark är fortfarande knark 
 (KRIS och Unga KRIS)

19.30 Mingel

Allt fler ungdomar fastnar i 
drogberoende genom lagligt 
statligt knark i form av preparat 
som buprenorfin och metadon. 
KRIS och Unga KRIS befin-
ner sig i Almedalen under hela 
politikerveckan med kampanjen 
”Statligt knark är fortfarande 
knark”. På fredagen den 3 juli 
klockan 13.00-14.30 genomförs 
ett seminarium om effekten av 
det statliga knarket och KRIS 
kritik mot det.

Bakgrunden till kampanjen 
”Statligt knark är fortfarande 
knark” är den oro och förtviv-
lan som KRIS och Unga KRIS 
känner efter att Socialstyrelsens 
nya riktlinjer för substitutionsbe-
handling införts. Socialstyrelsen 
menar att opiatberoende i första 
hand ska erbjudas substitutions-
behandling med buprenorfin och 
metadon. En behandling som är 
livslång eftersom ingen avgift-
ning, nedtrappning eller behand-

ling mot de preparaten finns.
Effekten av Socialstyrelsen rikt-
linjer är att opiatberoende inte 
längre erbjuds alternativet drog-
fri behandling. Statistiken visar 
nu en ökad narkotikadödlighet 
trots att det var dödligheten som 
substitutionsbehandlingen skulle 
minska. KRIS och Unga KRIS 
består av missbrukare, även opi-
atberoende, som har erfarenhet 
av bland annat statligt knark och 
som mot alla odds blivit drogfria 
och hederliga.

Hela fredagen håller KRIS och 
Unga KRIS i programmet på 
mötesplatsen Soberian på Kil-
gränd 1 nära Donners plats. 
Resten av veckan fylls Soberian 
av seminarier från övriga 
nykterhetsrörelsen.

Unga KRIS håller ett semina-
rium på fredagen klockan 10.00-
11.00 om ungdomar, utanförskap 
och ADHD. 

Almedalen 2015:
KRIS och Unga KRIS varnar - 
Statligt knark är fortfarande knark!

Följ resan till Almedalen 
via sociala medier:
#KRISiAlmedalen
#UngaKRIS
#StatligtKnark
#DubblaStödet

Direkt efter, klockan 11.00-12.00 
genomförs ett seminarium om 
arvsfondsprojektet Stärkt för-
äldraskap. Genom projektet har 
KRIS utvecklat en metod för att 
hjälpa gravida missbrukare att 
bli drogfria och därmed bättre 
föräldrar.

Välkomna till våra seminarier in 
Soberian, Kilgränd 1, nära Don-
ners plats, på fredagen den 3 juli!

Kontaktpersoner:

KRIS
Christer Karlsson
070-461 22 45
christer.karlsson@rikskris.se
http://kris.a.se

Unga KRIS
Anders Eriksson 
072-180 30 89
anders.eriksson@ungakris.se
http://ungakris.se

UNGA



KRIS PAINT SHOP

Det doftar av sprayfärg och maskiner 
när man kliver in i den trevliga lilla 
verkstadslokalen på Marieholmsgatan 
50 i Gamlestaden. Den är nyöppnad 
men affärerna rullar redan och en 
glänsande skylt hänger stolt utanför. 
KRIS Paint Shop är Göteborgs enda 
renodlade motorcykellackerare.

– En av KRIS viktigaste uppgifter 
är ju att förverkliga människors olika 
drömmar, säger Martin Johansson, 
ordförande i KRIS Göteborg, och tittar 
stolt på Gabriel Rydberg, initiativtagare 
till KRIS Paint Shop, när han står där 
och putsar på en tank.

Gabriel Rydberg är än så 
länge den enda som jobbar på 
lackeringsverkstaden De har en till 
person på gång. En gammal lackerare 
som snart muckar. Affärerna är redan i 
full gång. De tog över en redan färdig 
affärsrörelse och tänker förfina den. 
Befintlig kundstock ingick i köpet.

Det hela började med att Gabriel 
– som är lackerare i grunden – surfade 
på Blocket. Av en slump så hittade han 
en lackeringsverkstad som var till salu. 
Gabriel gick med förslaget till Martin 

som sa kör – det ena ledde till andra – 
de fick en bra pris på verksamheten och 
ett förmånligt lån av Almi. Efter några 
månader från att först ha sett annonsen 
så tog de över rörelsen. En dröm för 
Gabriel som gick i uppfyllelse.

– Den här verkstan var så himla 
mysig när jag kom in här. Jag kände 
med en gång, jag vill ha den, säger 
Gabriel med ett stort leende.

– Vi kommer ju att kunna utveckla 
det här med tiden. Det kanske kommer 
in någon konstnär som vill lära sig 
airbrush och så. Det finns så driftiga 
och kreativa människor, trots att man 
knarkat och suttit på kåken. Det är en 
av mina drivkrafter, säger Martin.

Det är inte bara de här bitarna i 
Gabriels liv som fallit på plats på 
sistone. Han är nykter och har fått bra 
kontakt med sin dotter igen.

– Jag är 34 år och är uppväxt ute på 
Öckerö under mina första elva år. Sen 
flyttade vi upp till Kungälv. Där bodde 
jag från att jag var 11 till 16 år. Man 
kan säga att min uppväxt var ganska 
normal. Till hälften kan man säga, hos 
farsan var det normalt. Det är där jag 

är uppväxt. Min mamma missbrukade. 
Hon tog livet av sig när jag var 14, 
berättar Gabriel.

– När mamma gjorde det så 
bestämde jag mig för att jag skiter i de 
vuxna. Jag blev en rännstensunge. Det 
var mina vänner som var min familj. 
Det var de som betydde något. Till 
en början gick det ganska bra. Vi höll 
oss faktiskt drogfria. Ungdomarna 
som hängde i nere centrum i Kungälv 
började röka brass och så ganska tidigt. 
Men inte vi. Men så småningom 
började vi ju umgås med de där nerifrån. 
Då började man ju äta ecstasy och sånt. 
Det blev ett helgknarkande fram till att 
jag var 22. Då gjorde min tjej slut med 
mig, min dotters mamma. Min värld 
rasade samman.

– Jag började knarka som en jävla 
idiot. Jag tänkte att jag ska knarka 
ner mig så mycket så att hon tar 
tillbaka mig. Det resulterade i att jag 
började hamna på tillfälliga boenden, 
behandlingshem, någon kort vända på 
kåken och jag fastnade någonstans i det.

Hur vände det?
– Första gången var när jag var 29-30. 

KRIS Göteborg öppnade nyligen Göteborgs bästa 
motorcykellackerare, KPS KRIS Paint Shop. Vägen UT åkte 

såklart dit och tog tempen på det intressanta och roliga projektet.
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Fr.v Gabriel och Martin ser ljust på framtiden.

Då bestämd jag mig. Jag hittade NA 
och senare hittade jag KRIS via NA. 
Men jag klarade inte av det. Fick ett 
återfall på något år. Kände bara skuld 
och skam. Så jag kontaktade Martin 
helt enkelt. Det var 2013. Spiknykter 
sen dess.

Hur är relationen med din dotter?
– Henne hade jag inte träffat på sju år. 
Jag är glad att mitt ex har varit så hård 
så att jag inte fick kontakt med min 
dotter tidigare. Allting bara klaffade, 
min dotter valde att lita på mig nu. Jag 
skrev till henne att jag är sex månader 
nykter, och att jag hör av mig när jag 
har ett år. Då ringde hon mig. Sen dess 
har jag haft Emilia varannan helg. Hon 
är 13 år nu.

Härligt. Hur länge har du varit 
lackerare?
– Jag började med lackering år 2001 
som lärling på en lackering här i 
Göteborg. Sen har jag jobbat på 
massor av olika lackerare. Det var som 

billackerare då. Lackering är världens 
roligaste när det funkar, jag hatar det 
när det inte funkar. (skratt)

Vad önskar du mest av allt just nu?
– Familj. Ha en familj hemma, ha 
rutiner. Det har alltid varit min önskan.

Då önskar jag stort lycka till med allt!
– Tack!

KRIS Paint Shop vill passa på att tacka 
sina sponsorer. Festool har sponsrat 
med slipmaskin och dammsugare. 
Standox har sponsrat med mycket 
material.

Text och foto: Jens Gröndahl

ANNONS

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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KRIS-08 STOCKHOLM
Partihandlarvägen 49
120 44 Stockholm
Tel: 0721-80 30 89
E-post: anders.eriksson@ungakris.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0738-35 11 41
E-post: jack.skoglund@ungakris.se

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg
Tel: 0704-53 59 40
E-post: alexander.jonsson@ungakris.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4a
802 53 Gävle
Tel: 0701-91 77 83
E-post: david.ungakris@gmail.com

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
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
Tel: 0722-24 69 05
E-post: kalmar@ungakris.se

LINKÖPING
Sturegatan 5
582 21 Linköping
Tel: 0735-18 86 68
E-post: cristoffer.soderberg@ungakris.se

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

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 32 Bollnäs
Tel: 076-232 25 67
E-post: bollnas@kris.a.se

FALKENBERG
Köpmansgatan 4
31130 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4 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

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

MALMÖ
Fricksgatan 1
214 26 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

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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K riminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att  

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

Denna information sker främst genom 
att KRIS besöker anstalter och häkten 
samt genom tidningen Vägen UT. KRIS 
erbjuder kriminella och/eller drogmiss-
brukare som har tröttnat på att leva kri-
minellt och vill byta livsstil - en frizon 
under den första tiden efter muck.

Vägen UT distribueras till samt-
liga 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 tillsammans 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 fri-
ges, KRIS vill gärna kunna få möjlighet 
att besöka dig vid några tillfällen. Detta 
för att hinna lära känna dig och för att 
kunna hjälpa just dig att planera inför 
din frigivning.

2 Du kan så småningom bli 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 pre-
numeration av Vägen UT samt ett antal 
andra förmåner beroende på vilken lokal 
KRIS-förening du tillhör.

3 När denna kontakt har etablerats 
och vi tillsammans har hittat en 

plan för att du ska få en rejäl chans till 
ett liv utan kriminalitet och droger – 
då kommer vi och hämtar dig när du 
muckar. Vi ser till att din frigivning blir 
en positiv upplevelse.

4 Du välkomnas i vår gemenskap och 
vi gör tillsammans det arbete som 

krävs för att vi gemensamt ska lyckas få 
ett liv där hederlighet, drogfrihet, kam-
ratskap och solidaritet är de tongivande 
bitarna för att lyckas med vår  
revansch i samhället.

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

samt hjälpa till att styra upp sociala och 
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i 
Sverige. Organisationen är också eta-
blerad 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 
Drog fr ihet

K amr atsk ap
S olidar itet

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration 
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 straffad 
och/eller varit missbrukare)

Stödmedlem
200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar 
dig som normalmedlem)

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

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

Välkommen till KRIS!

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT



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. 


