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UNGA

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARE

Anders Eriksson
Förbundsordförande Unga KRIS

Straffet efter straffet!
Vi i KRIS och Unga KRIS har 
länge arbetat med att motiverat 
människor i en kriminell livsstil eller 
i utanförskap att sluta med droger 
och kriminalitet och ta sig tillbaka 
in i samhällsgemenskapen med 
nya kompisar, arbete, bostad och 
fritidsaktiviteter. Tyvärr har alltmer 
fokus hamnat på svårigheterna på 
arbetsmarknaden.

Våra medlemmar som efter en tid i vår 
förening är hederligare och nyktrare än 
genomsnittet på arbetsmarknaden får 
inte ens chansen på arbetsmarknaden.

Deras yttre med t ex synliga 
tatueringar och deras förekomst i 
belastningsregistret i kombination med 
brist på arbetslivserfarenhet, kanske en 
ADHD-diagnos och ofta avsaknad av 
högre utbildning gör att de inte över 
huvud taget inte får chansen.

Ett resultat av situationen är att vi 
själva skapat alltfler arbetsplatser inom 
KRIS. Nästan alla föreningar säljer 
tjänster småskaligt t ex föreläsningar, 
kontaktmannaskap, arbetsträning 
med mera. Tack vare lönebidrag och 
anordnarstöd får våra medlemmar 
åtminstone känna på arbetsmarknaden.

Men det blir allt svårare. 
Arbetsförmedlingen skickar numer 
ut en förhandlare för att sänka 
lönebidragen och själva lönebidraget 
är så lågt att vi inte har råd att 
teckna kollektivavtal. Likaså är 
handledningsstöden så låga att de på 
intet sätt finansierar det stöd som våra 
medlemmar behöver när de ska börja 
sitt ofta första hederliga 
arbete någonsin.

Situationen är ohållbar. Utan arbete 
får inte våra medlemmar bostad 
utan de fastnar i träningslägenheter 
eller stödboenden och de kan inte 
heller börja betala av skulder från det 

gamla livet hos Kronofogden. Det i 
sin tur gör det svårt att ha ordnade 
familjeförhållanden och t ex återuppta 
en kontakt med sina barn eller föräldrar.

Det här är alltså individer som avtjänat 
sina straff, bytt livsstil och som snabbast 
möjligt vill vara vanliga medborgare i 
landet Sverige.

För att förändra detta har vi under 
våren och sommaren haft kontakt med 
justitieminister Morgan Johansson och 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 
för att få tillstånd en ändring. Systemen 

måste stödja och inte lägga krokben för 
den som vill och kan ändra sig.

I veckan träffade vi Mikael Sjöberg, 
generaldirektör för Arbetsförmedlingen, 
som vi fick möjlighet att presentera 
problemen för. Mycket glädande var 
att han var intresserad och han ville 
tillsammans med oss hitta bra lösningar.

Vi hoppas nu att han och regeringen 
går från ord till handling. Vi måste 
stoppa en utveckling där utestängningen 
från arbetsmarknaden blir ett straff 
efter straffet! 

Ali Reunanen, Mikael Sjöberg, Christer Karlsson efter mötet på Arbetsförmedlingen
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FENIX 019 blir KRIS ÖREBRO
Inom kort kommer kamratföreningen 
Fenix 019 i Örebro att byta namn till  
KRIS Örebro.

I Örebro jobbar man hårt för inför 
övergången till KRIS. Fenix 019 var 
för några år sedan en KRIS förening. 
Fel personer i betydelsefulla positioner 
såg till att föreningen blev utesluten 
av RIKS KRIS styrelse. Allehanda 
oegentligheter var anledningen till 
uteslutningen. Nu har det städats upp 
ordentligt i föreningen och förenings-
medlemmarna ser med tillförsikt på 
framtiden. 

Steve Holm är samordnare för KRIS 
Örebro.

– Vi börjar få ordning på föreningen nu. 
Det känns otroligt skönt att få börja om 
som en KRIS förening igen, s
äger Steve Holm.

Vad är avgörande för att ni ska kunna 
bli en KRIS-förening igen?

– Viljan framför allt. Vi har jobbat 
hårt med att städa upp i föreningen. Vi 
jobbar på att återskapa förtroendet från 
våra samarbetspartners. Vi har många 
bra verksamheter under vårt paraply. 

Vilka då?

– Vi bedriver öppenvård som fungerar 
bra. Vi driver ett skyddat boende och 
har tillsynslägenheter. Vårt mål är att 
komma igång med ett stödboende för 
kvinnor också - men där är vi inte än. 
Bilrekond är en annan verksamhet som 
vi är stolta över. En annan verksamhets-
gren som är nog så viktig - vår kamrat-
förening. Vi jobbar hårt på att få igång 
den igen. Kamratföreningen är något av 
stommen i verksamheten.

Hur ser samarbete ut med 
kriminalvården?

– Bra! Men det kan bli ännu bättre. Vår 
förhoppning är att övergången till KRIS 
kommer att innebära att vi kan återfå 
förtroendet att göra anstaltbesök. An-
staltbesöken är viktiga för att värva nya 
medlemmar som är i behov av vår hjälp.

En viktig samarbetspartner är Örebro 
kommun. Föreningen har haft ett bra 
samarbete med kommunen.

– Vi välkomnar att Fenix 019 blir KRIS 
. Det är positivt att man städat upp i 
föreningen. Det ska framhållas att vi re-
dan nu har ett bra samarbete med Fenix 
019. Namnet i sig är av underordnad 
betydelse, säger Ann-Kristine Olofsson, 
enhetschef på socialtjänsten.

Kan samarbete utvecklas mer när 
Fenix 019 blir KRIS Örebro?

– Vi står i en ständig dialog med före-
trädare för Fenix 019 så visst finns det 
utvecklingspotensial. 

KRIS förbundsordförande, Christer 
Karlsson, är nöjd med framstegen.

– Det känns bra att de är på banan igen, 
vi ser fram i mot ett bra samarbete och 
önskar dem välkomna till oss, säger 
Christer Karlsson.

Text: Christer Renlid
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Vila i frid Taisto
Tack Rebecca! 
För att jag fick förtroendet att göra ett 
minnesporträtt av din bror.

Taisto har gått ur tiden. En älskad pappa, 
bror, vän och arbetskamrat. Vi på KRIS 
vill genom den här texten hedra en vän 
som spred både glädje och kunskap 
omkring sig.

Taistos syster Rebecca har på ett 
kärleksfullt sätt berättat för mig om vem 
han var som människa. 

Efter en tuff uppväxt och ett hårt liv 
bestämde sig Taisto för att bryta med det 
gamla livet år fick 2010. Det var många 
som var glada och lättade över hans be-
slut. De som var mest glada var nog Tais-
tos familj. Ett par år senare träffade han 
en tjej och fick sitt andra barn. Taisto var 
tvåbarnspappa till en flicka och en pojke.

Taisto började jobba på på Unga KRIS 
i Linköping 2014. Taisto var oerhört 
driftig och duktig. Han omvände sin 
krigarmentalitet från den kriminella 
tiden till att nu göra bra saker. Det tog 
inte lång tid innan han blev ordförande 
för Unga KRIS i Linköping. Han hade 

ANNONS

många fina egenskaper. Han var alltid 
glad och kunde entusiasmera sin omgiv-
ning till att prestera bättre. Han var 
positivt inställd till livet och stod alltid 
för sitt ord.

“En sprudlande virvelvind” är en bra 
beskrivning på Taisto.

Taisto lyckades åstadkomma mycket 
under året han var på Unga KRIS i 
Linköping. Det byggdes om i lokalerna 

Rebecca tillsammans med Taisto

så att föreningen fick extra rum för 
studier. Han drev igenom ett förslag 
om en dansstudio. Taisto var också 
kontaktperson för flera ungdomar och 
hjälpte till med myndighetskontakter.

Tack för allt Taisto. 
Vila i frid!

Vid pennan, Christer Renlid
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I Visby fanns Anders Thornberg, generaldirektören för 
SÄPO. Vi passade på att ställa några snabba frågor till 
honom inne på ett mysigt café mitt i vimlet bland alla 
politiker, företagare, organisationer och 25.000 besökare. 

Anders Thornberg utanför Krukmakarens café i Visby. 

På ett kafé någonstans i Visby den 
2 juli 2015. 

– Hej, jag heter Joakim... 
– Jag vet vem du är, svarar mannen 

med hörselsnäckan innan Joakim hinner 
fortsätta att presentera sig. 

– Jag ska intervjua...
– Ja, jag vet. Han kommer snart. 
Joakim sätter sig och väntar. 

Mannen med hörselsnäckan sitter 
kvar, bläddrar lite i en tidning men 
det märks att han ändå har full koll på 
omgivningen. Säpo.

Kaféet ligger lugnt och avsides i 
Visby. Ett mysigt gammaldags kafé. 
Bryggkaffet puttrar och de hemgjorda 
mackorna ligger på rad bakom disken.

En perfekt plats. Vald med omsorg. 
Lättbevakat. Riskminimering.

Efter en stund öppnas en dörr inne 
på kaféet. Sirpa Franzén, presschef 
på Säkerhetspolisen, kommer ut 
tillsammans med ytterligare en 
säpovakt. Inne i rummet sitter 
säpochefen Anders Thornberg med 
två kollegor.

Detta är tyvärr inget spännande 
spiondrama. Joakim är ingen avhoppare 
från fjärran nation i färd med att utväxla 
hemligheter med vår säkerhetspolis. 
Det är bara KRIS egen fotograf 
Joakim Berndes som ska göra en 
intervju med Anders Thornberg under 
Almedalsveckan.

Du började jobba på Säpo 1990. Vad 
gjorde du innan dess? 

– Jag började faktiskt på Säpo 

redan 1986. Från 1986 till 1989 var 
jag spanare på Säkerhetspolisen. Men 
det var så hemligt på den tiden så det 
var det ingen som visste. 1990 fick 
jag fast anställning. Jag är uppvuxen i 
Halmstad. Efter skolan så gjorde jag 
reservofficersutbildning. Sen kom jag in 
på Polishögskolan och var först vanlig 
polis.

Okej, vad krävs egentligen för att 
jobba på Säpo? 

– Det är väldigt höga krav för att 
komma in på Säkerhetspolisen. Vi har 
ungefär hälften poliser och hälften 
civila. Det behövs mångfald. Poliser, 
statsvetare, ekonomer. Akademiker. 
Administrativ och teknisk personal. 
Vi har medarbetare från många olika 
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FAKTA 
ALMEDALEN HAR FALLIT
av Erik Lewin
Terrorister slår till mot Visby mitt 
under Almedalsveckan. Alla innanför 
murarna – däribland Sveriges högsta 
politiker, näringslivsprofiler och landets 
överbefälhavare – tas som gisslan 
och Sverige ställs inför sin värsta 
säkerhetskris någonsin.
Med mer än tjugo år inom underrättelse- 
och säkerhetstjänsten är Erik Lewin väl 
förtrogen med sitt ämne. Han började 
som officer i specialförbanden och 
rekryterades som 25-åring till Sveriges 
hemliga elitförband SIG (numera 
SOG) när detta startades. Under tiden i 
specialförbanden, och senare i sin roll i 
säkerhets-branschen, har han deltagit i 
konflikter och strider i Irak, Afghanistan 
och på Balkan. De senaste åren har Erik 
Lewin arbetat som säkerhetschef och 
rådgivare med fokus på Mellanöstern 
och Centralasien.

Källa: http://nona.nu

Uppvärming inför årets upplaga av SÄPO-joggen 2015. Många KRIS:are på plats i år igen.

bakgrunder. Vi har en noggrann 
anställningsprocedur. Det får inte finnas 
risk för läckor eller att någon informerar 
om vad vi gör. Vår verksamhet bygger ju 
på att man kan hålla sekretess.

Varför sökte just du till Säpo? 
– Jag tycker om att jobba med 

människor och samhällsfrågor. Jag 
tycker att mitt jobb är det finaste jobbet 
man kan ha. Att skydda demokratin, 
ett öppet samhälle och se till att den 
värsta brottsligheten inte inträffar. 
Man blir inte polis för att bli miljonär, 
man blir det för att man vill göra 
skillnad. När jag blev polis hade man 
värdeord som ”skydda, hjälpa, ställa till 
rätta”. Det tycker jag är fina ord. När 
jag hörde att man kunde söka sig till 
Säkerhetspolisen så gjorde jag det. Jag 
ville hit och syssla med att skydda rikets 
säkerhet.

Intresset för polisyrket, kommer det 
från familjen? 

– Nej, det är mitt  
samhällsengagemang. Har alltid 
försökt vara allmänbildad. I nionde 
klass kom jag på delad förstaplats i 
min skola i DN:s nutidsorientering. 
Jag kom även in på juristlinjen och 
lärarutbildningen i Lund. Visste inte 
vad jag skulle göra. Det var en polis 
på reservofficersutbildningen som 
berättade om yrket. Jag sökte och kom 
in på Polishögskolan också. Tänkte 
prova ett år på Polishögskolan och sen 
var man fast. Fantastiskt yrke.

Härligt. Vad är det svåraste arbetet för 
Säpo i Almedalen? 

– Vi jobbar tillsammans med polisen 
men har olika arbetsuppgifter. Vi 
ansvarar för säkerheten för den centrala 
stadsledningen. 200 personer vi skyddar 
brukar passera revy här under den här 
veckan. Vår uppgift är att de är trygga. 
Att de vågar gå runt. En fin men svår 
uppgift. Vanliga polisen tar hand om 
ordning och säkerhet på gatorna.

Det krävs ju att ni är på tå hela tiden. 
Hur hanterar ni stressen? 

– Väldigt duktiga medarbetare 
framför allt. Tränade och vana att verka 
under exceptionella förhållanden. Det 
krävs ett gott ledarskap. Vi har bra 
chefer som ser till medarbetarnas behov. 
Chefer som undanröjer hinder och ger 
de bästa förutsättningar. Arbetsmiljö, 
avlösningar, tillräcklig med personal, 
vila, mat och allt sånt. Vi är ju inte bara 
livvakter. Vi har massor av personal här 
som inte syns också.

Boken Almedalen har fallit har fått 
stor uppmärksamhet. Skulle det kunna 
inträffa på riktigt? 

– Jag har inte läst boken. Det är 
ju fiction. Jag har hört den refereras 
lite. Vi på Säkerhetspolisen lever ju 
i verkligheten och vi har ett förhöjt 
terrorhot. Jag vet inte exakt vad som 
påstås i boken. Men det har skett 
attentat i andra länder. Frankrike, 
Danmark, stranden i Tunisien, ett 
nyligen avvärjt försök i Belgien. Vi är 
beredda. Vi har bra koll på de individer 
i landet som vi tror skulle kunna utföra 
ett terrorattentat. Sen kan man aldrig 
garantera något. Vid en omfattande 

planering med många individer 
inblandade så skulle jag vara väldigt 
förvånad om vi inte skulle fånga upp 
det. Jag är kanske mer rädd för någon 
ensam galning. Det är svårare. Boken 
har jag hört handlar om någon större 
operation. Men jag vill inte recensera 
fiction. Jag lever i verkligheten, det är 
tillräckligt svårt.

Du var inte med i Säpojoggen. Får vi 
se dig med KRIS:arna där nästa år?

– Ja, jag sprang förra året och 
året innan. Anledningen till att jag 
inte var med i år är en besvärlig 
luftrörsinfektion. Men jag var där, vi 
tog bilder, gjorde high five med många 
KRIS:are. Om jag inte är förkyld 
nästa år så kommer jag att springa, 
om jag är här och inte har något annat 
evenemang. Det är ett fantastiskt 
tillfälle för oss att få träffa KRIS:are och 
andra under trevliga former. Motion 
och välbefinnande är otroligt viktigt. 
Det är ju en del i vårt arbete när man 
skapar förutsättningar för personal. Jag 
var väldigt glad att se dina och mina 
kollegor tillsammans där.

Text: Jens Gröndahl
Foto: Joakim Berndes
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Anders Roy Advokatbyrå 
Borås

Beans AB
Solna

Competens Utbildning Sverige AB 
Stockholm-Globen

Debet & Kredit i Stockholm 
Stockholm

Degerfors Laboratorium AB 
Degerfors

Ef Ekonomikonsult
Avesta

Ekerö Kommun
Ekerö

Essagruppen AB 
Märsta

F G Måleri Service
Skogås

Fagersta Kommun
Fagersta

Frank Söderlund AB
Hallsberg

Fumex AB 
Skellefteå

GA Lindberg Chem Tech AB 
Kista

Haki AB
Sibbhult

Innovativa läkemedel inom området specialistvård

Hallstahammars Kommun 
Hallstahammar

Kävsjö Kyrkliga Samfällighet 
Gnosjö

Nordtek AB
Kåge

Smedjebackens Kommun 
Smedjebacken

Tierps Kommun
Tierp

Varbergs Revisionsbyrå
Varberg

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM
Ungdomshem Långanäs
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Vill du också stödja vår verksamhet?  
Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

En plats för möten

Välkommen!

Svenska Kyrkan / 
Finspångs församling

FINSPÅNG

Ljungbackens 
Ungdomshem
UDDEVALLA

Klingbogården AB

GIMO

Sju Advokater AB

STOCKHOLM

IKEA IT AB

HELSINGBORG

Vemdalsfastigheter AB

STOCKHOLM

VILL DU SYNAS HÄR?

Kontakta vår annons-
avdelning för mer info 

Team Work Trading AB
Kungsgatan 12
713 31 Nora
Telefon: 
0587-17 00 00
E-mail: 
annons@krisvagenut.se

Trelleborgs Församling
www.trelleborgsforamling.se

www.kyrkan.com
Trelleborg

Speicher Auto AB

HUDDINGE

Ystads Kommun / Brå

BRÅ
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Det är nog ingen överdrift att personer 
med tatueringar  och som är ärande av 
livets hårda skola möts med viss skepsis 
när de ska söka jobb eller i övrigt inte-
grera sig i samhällets gemenskap igen.

– Vi vill få upprättelse och visa all-
mänheten att det finns en väg tillbaka 
från ett kriminellt liv. Vi vill helt enkelt 
tvätta bort stämpeln att en person med 
tatueringar måste vara kriminell. Att 
komma tillbaka till ett normalt liv krä-
ver både mod och uppoffringar. Spjut-
spetsen för kampanjen är ändå att nå 
ungdomarna. Det är viktigt att vi lägger 
krutet på våra ungdomar. Det är i ton-
åren många gör sina val. Medlemmarna 
i KRIS Sundsvall är av olika bakgrund 
men har samma intentioner att förändra 
sina liv, säger Martin Dahlander från 
KRIS Sundsvall.

Döm inte en #DÖMD

På Sundsvalls kommun ser man positivt 
på den här typen av kampanjer. Kom-
munen har sen tidigare givit KRIS 
Sundsvall ett föreningsbidrag. 

– Det är positivt att vårt bidrag går till 
den här typen av kampanjer. Det är ett 
bra initiativ från KRIS. Förhoppningsvis 
får kampanjen den effekten att vi få en 
bättre dialog i kommunen kring frågor 
gällande kriminalitet och missbruk.. I 
ett samhälle måste alla få plats. KRIS 
bidrar till att avdramatisera frågor kring 
missbruk och kriminalitet, säger Mikael 
Bäckström som jobbar på kommunens 
föreningsbyrå.

Kampanjer som denna är behjärtans-
värda – de leder ofta till diskussioner 
och ökar förståelsen för olikheter samt 
bidrar till upprättelse för personer som 

lever utanför samhällets normer – ”gör 
om gör rätt”.

Ett annat incitament är nog så viktigt 
- kampanjen drar med sig näringslivet 
på ett positivt sätt. Den här kampanjen 
stöds av ett lokalalt företag - Kobra 
Sweden som också har fått i uppdrag att 
vara projektledare för kampanjen. Fö-
retaget har varit KRIS behjälpliga med 
att ta fram affischer som skall sättas upp 
runt om i Sundsvall samt anordna en 
tävling med fina priser.

Vad gjorde er på Kobra Sweden 
intresserade av denna utmaning?
– Vi tycker att KRIS gör ett kanonjobb. 
De kämpar verkligen för att hjälpa till 
att förändra livet för många killar och 
tjejer som haft det tufft i livet. Om det 
finns något vi kan bidra med så gör vi 
det. Hela samhället tjänar på att dom 
här killarna och tjejerna lyckas ta sig ur 
ett destruktivt liv och utanförskap. De 
ekonomiska incitamenten är inte avgö-
rande för vårt samarbete, säger Annelie 
Berg, projektledare på Kobra Sweden.

Våra politiker pratar ofta om hur viktig 
vår välfärd är men är man beredd att 

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) i Sundsvall 
kommer under augusti och september genomföra en 
kampanj som går under namnet ”Döm inte en dömd”. 
Kampanjen går ut på att visa allmänheten att den som 
har begått brott under en period i livet inte ska behöva 

leva med den stämpeln resten av sitt liv.

Miljöbild tagen i Sundsvall 
Foto: Kobra Sweden
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Martin Dahlander, KRIS Sundsvall, en av 
karaktärerna som avbildas i kampanjen.  
Foto: Joakim Berndes

betala för den? Våra eldsjälar som jobbar 
ideellt i olika frivillighetsorganisationer  
är vår tids hjältar och en förutsättning 
för att bära upp välfärdens brister. Det 
har aldrig det har varit så viktigt som 
nu  att vi har organisationer som KRIS.  
Det är ingen självklarhet att du får rätt 
hjälp av samhället om du hamnar snett 

ANNONS

i livet. Personer som slussas ut från våra 
anstalter i dag har ofta missbrukspro-
blem. Många klarar inte av att vidmakt-
hålla någon drogfrihet när de kommer 
ut från fängelset genom att enbart gå 
i öppenvård som innebär att träffa en 
socialsekreterare eller frivårdsassistent 
ett par gånger i veckan och  en sängplats 
på ett härbärge.

Den här målgruppen blir lätt bortprio-
riterade när det skall sparas pengar i 
kommunerna. Alternativa lösningar som 
substitutbehandlingar med Subetex eller 
liknande föreslås alltför ofta innan en 
missbrukare överhuvudtaget fått möjlig-
het att behandlas i slutenvård med en 
tolvstegsbehandling eller liknande. 
Många ungdomar som hamnar i ett 
drogberoende är chanslösa när samhäl-
let sviker. Men på KRIS är alla väl-
komna som vill och är beredda att göra 
en förändring i sitt liv. 

– Alla människor är värda en 
andra chans.

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.

Missa inte tävlingen 
#dominteendomd 

För mer info gå in på 
www.fb.com/dominteendomd

Kampanjen följs upp med föreläsningar. 
Föreläsningarna startar på kulturma-
gasinet i Sundsvall den 31 augusti  och 
den 2 september.

Text: Christer Renlid
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DET VÅLDSAMMA GÖTEBORG! 
Del 3

Det var en slump att Calle kom i 
kontakt med de kriminella kretsarna i 
Göteborg. Det var gamla vänner han 
just då behövde som senare kom att 
behöva honom. Så han blev kvar där, i 
gränslandet mellan att vara laglig och 
kriminell. Calle beskriver hur den kri-
minella värld han delvis hade en inblick 
i blev allt tuffare. Narkotikan fanns i allt 
större utsträckning med i bilden och 
människor i hans närhet gick omkring i 

Göteborg har de senaste åren drabbats hårt av skottlossningar under gäng-
uppgörelser. Statistiken från Polisen (2013,2014 fram till maj 2015) visar 
på 17 mördade, 66 skadade och många fler avlossade skott. Den undre 
världen med sina gäng har skapat ett eget krig där man gör upp med vapen 
och människoliv. Hur kunde det bli så här? Vägen UT träffar Calle, en kille 
som under flera år befunnit sig i gråzonen mellan det lagliga och kriminella li-
vet. I det gränslandet har han upplevt både polisers övervåld men också blivit 
hotad till livet av gängledare.

skottsäkra västar och med vapen.
Lyssnade han på sin magkänsla så sade 
den att detta var något som inte var bra, 
utan rentav farligt. Han beskriver hur 
de som befinner sig i den kriminella 
världen dras med starka hierarkiska 
mönster. Den som börjar som spring-
pojke i den undre världen vill självklart 
avancera i hierarkin. Det är inte bara 
konkurrens gäng emellan utan även 
inom gängen kan det vara tuffa 

slitningar. Ofta är det interna konflikter, 
som resulterar i att man avsatt någon 
ledare och skapat plats för en ny. 

– Samhället bidrar till att skapa dessa 
stereotyper. Kommer du från förorten 
har du till exempel ingen chans att 
komma in på nattklubbar i city. Ung-
domar har svårt att hitta sin identitet 
och möts av fördomar. I media beskrivs 
alltid hur dessa personer har hamnat 

Foto: ”Göteborg harbor Älvsborgsbron - The Älvsborg Bridge” 
by Blondinrikard Fröberg. (CC BY 2.0) Some rights reserved 
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snett, men frågar du dem själva anser de 
att de har hamnat helt rätt. De har tagit 
den chans som samhället gett dem i den 
kriminella världen har de lätt kunnat 
skaffa sig ett mål som de försöker nå. 
Att avancera i den undre världen är 
enklare än i vårt lagliga samhälle, 
berättar Calle.

Enligt Calle handlar det om en stor 
vänskapskrets där de får uppleva en 
tillhörighet och där alla bär på ett 
gemensamt förakt mot samhället och 
polisen. Calle som sett båda världarna 
berättar hur han upplevt att polisen i 
Göteborg varit orättvisa. Han är kritisk 
till polisens arbete och önskar större och 
bredare insatser. Han berättar vidare att 
han är säker på att polisen i Göteborg 
har en bra kunskap kring vem som gjort 
vad i de uppmärksammade 
skottlossningarna.

En annan anledning till att unga dras 
till den undre världen är möjligheten 
att tjäna pengar. En drivkraft för en del 
från förorten är att tjäna mycket pengar, 
kunna åka in till stan och köpa cham-
pagne för femtusen en kväll, precis som 
en kille som vuxit upp i ett finare om-
råde gett honom helt andra möjligheter.

Calle berättar om hur just föraktet ung-
domar från förorten möter formar dem 
och begränsar dem. Trots att detta finns 
hos många av dem en heder som är 
större än i andra kretsar. Calle berättar 
även om hur de många gånger visar på 
större respekt inför äldre människor än 
exempelvis ungdomar uppvuxna i andra 
områden. De förortsungdomar som 
ändå pluggar och skaffar sig en utbild-
ning av rang möts av ett motstånd och 
en diskriminering på arbetsmarknaden.
Han har ingen bra förklaring på varför 

det blivit så många skottlossningar i just 
Göteborg, annat är att det börjat med 
knivar tills någon kommit på att med 
vapen i hand får man mer respekt. Då 
är du på toppen direkt, tills nån annan 
kommer med ett vapen i handen och 
då handlar det om vem som trycker av 
först. Calle anser att många av ungdo-
marna saknar en moralisk kompass och 
efterlyser en skola som ser annorlunda 
ut än den idag. Han har själv upplevt 
hur ojämn skolan är beroende på var i 
landet man studerar och hur svårt det 
är att koncentrera sig på studier på en 
skola där det är mycket våld och stökigt. 

I nästa nummer kommer vi att höra vad 
myndigehetera har att säga om det våld-
samma Göteborg.  

ANNONS

Alla kan behöva 
en ny start
Svenska kyrkan i
Enskede-Årsta stöder
Unga KRIS.
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SIKK ROXX

Vi matas ständigt av rapporter från 
olika trovärdiga och mindre trovärdiga 
medier om att flyktingkatastrofen som 
råder i världen just nu, är den värsta 
sedan andra världskriget. 

Människor vallfärdar in i Europa från 
Syrien där ett inbördeskrig har pågått 
en längre tid.

Och det som skär i mitt hjärta, är alla 
unkna människor som vräker ur sig 
saker som att ”vi måste ta hand om våra 
egna först!” Really? Berätta mer om hur 
ni brydde er om och aktivt jobbade för 
att få bukt på hemlösheten. Eller hur 
ni själva jobbar ideellt för att bekämpa 
mobbing på skolor och fritidsgårdar. 
Ganska märkligt egentligen. Alla de 
som verkligen jobbar aktivt och ideellt 
för att göra vårt samhälle i Sverige 

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

bättre och framför allt tryggare, är 
också de som mer än gärna stödjer 
välkomnande av flyktingar utan att yttra 
sig om att ”vi måste ta hand om våra 
egna först”. 

Vi är egentligen jävligt lata av oss. Vi 
gör inte mycket för andra, utan vi röstar 
fram diverse regeringar och förväntar 
oss att de ska sköta allt. Men vi kan inte 
lägga allt ansvar på vår regering, vårt 
landsting eller vår kommunfullmäktige. 
Vi måste själva ta vårt ansvar för att 
aktivt jobba med att göra vårt samhälle 
bättre. Vi måste alla dra vårt strå till 
stacken och förbättra situationen som 
råder uti världen och i vårt eget land! 
Handen på hjärtat, hur många av Er gör 
något för att hjälpa en invandrare att 
integrera i vårt svenska samhälle? Inte? 
Varför inte det? Aha, så det ansvaret ska 

enbart ligga på staten? Men det låter ju 
som en effektiv lösning. Eller inte! 
Nä, då är det lätt att sitta i sitt trygga 
hem framför datorn och vräka ur sig 
sina vidriga åsikter på sociala medier 
och hoppas på att Jimmie Åkesson får 
sin äckliga vilja igenom. 

Nä, de som har kostat det svenska 
samhället mest onödiga pengar är fan 
vi missbrukare och kriminella! Inte de 
stackars flyktingar som flyr från terrorn. 
Och det är inte bara vi i Sverige som 
ska ta vårt ansvar och hjälpa dessa arma 
människor. Nä, hale Europa måste se 
till att ta sitt ansvar! Europa är den 
världsdel som exploaterat världen mest 
i alla tider. Nu är det dags för oss att 
betala tillbaka…

Att det är kaos i världen har väl knappast kunnat undgå någon? 
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Vill du också stödja vår verksamhet?  
Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

Alliera Sälj & Ledarutveckling AB
Täby

ATK
Stockholm

Bernes Service
Vittsjö

Bildelen AB
Vara

Bohmans Nätverk AB
Stockholm

Bula AB
Umeå

Fog Team i Eskilstuna AB
Stora Sundby

Frykeruds Församling
Kil

Gnesta Ventilationsmontage & 
Service AB
Gnesta

Grays American Stores AB
Skärholmen

Hamburgare i Norr Marketing AB
Lyckesle

Hjälmared Folkhögskola
Alingsås

Huddinge Kommun / Kfs
Huddinge

Husman Hagberg Värmdö
Gustavsberg

ICA Maxi
Trelleborg

Inger SMT HB
Täby

Installationscertifiering i Stockholm AB
Stockholm

Krokströms Advokatbyrå AB
Hudiksvall

LIBO AB
Lindesberg

Mix Måleri AB
Spånga

N-Vet AB
Uppsala

Olanders Maskiner & Verktyg AB
Halmstad

PA:s Bygg AB
Mariestad

Plinten Elektriska AB
Bromma

Profilplast AB
Mörarp

Rockesholms Behandling & Utbildning
Grythyttan

Rotationsplast i Munka Ljungby AB
Munka Ljungby

Röjskog i Närke AB
Askersund

Sala Mureri & Kakel AB
Sala

Shesea Cargo i Falköping AB
Falköping

Svenska Kyrkan / Kyrkogårds-
förvaltningen
Malmö

Svenska Kyrkan / Toarps Pastorat
Dalsjöfors

Svenska Teknikingenjörer
Trollhättan

Söderhamns Kommun / Socialförv.
Söderhamn

T. Vespä Transport AB
Salbohed

Tidala Maskinstation
Borrby

Vetlanda Kommun / Fritidsgården 
Zonen
Vetlanda

Västerås Stift
Västerås

Ålidhems Församling
Umeå

Åtta.45 Tryckeri AB
Järfälla

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Rosengårdskyrkan
Helsingborg

SIS Ungdomshem Folåsa
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STATLIGT

KNARK
ÄR OCKSÅ

KNARK

2011

71st KRIS &
Unga KRIS

1:a 
kampanjen

Hetast i 
Almedalen

ALMEDALEN 2015

Vi är oroliga!
Våra vänner dör

Vart är vi på väg? 
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2015

88st KRIS &
Unga KRIS

5:e året 

4
seminarium

ALMEDALEN 2015

Vi är oroliga!
Våra vänner dör

Vart är vi på väg? 
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”Dödsfall av metadon och subutex ökar”
”Fler dör av metadon och subutex än av heroin. Det visar en rapport från Karolinska 
institutet.”
Källa: ACCENT/IOGT-NTO 2012-11-01

Ungdomar, utanförskap & ADHD

Det har varit en hektisk vecka för Johan 
och hans medarbetare i Unga KRIS 
under veckan i Almedalen. Förutom de 
politiker som de har träffat under veck-
an så hade Unga KRIS sitt seminarium 
Ungdomar, utanförskap & ADHD som 
inte är en sjukdom utan en funktions-
nedsättning. Seminariet handlade om 
hur man kan leva med ADHD och hur 
man kan få hjälp utan att använda så 
kallade ADHD mediciner. Det var som 
vanligt en bra uppslutning när Unga 
KRIS finns på scenen i Soberian. Unga 
KRIS fick fram sitt budskap på ett 
bra sätt. 

Johan och hans medarbetare var även 
inbjudna till att sitta i panelen på ett 
seminarium som Hassellarörelsen 
hade - där man diskuterade hur man 
ska förebygga att unga människor inte 
hamnar i kriminalitet.

Enligt Johan kommer Unga KRIS att 
satsa ännu hårdare nästa år under 

Almedalsveckan nästa år. Förberedelser-
na är redan i full gång.

Gunnar Bergström som var en av dom i 
panelen säger så här:

– Det finns en diskussion om ADHD 
verkligen finns eller om det är en 
illusion och att diagnosen saknat verklig 
grund. Denna debatt går vi inte in på 
här. Däremot vill vi hävda att diagnosen 
överanvänds och ingår tendensen i 
samhället att göra sociala problem rent 
medicinska. Några skäl för att hävda 
detta är att:

• Antalet människor men diagnosen 
har tredubblats på 4 år  

• Antalet barn med diagnoser är 
starkt  överrepresenterade hos 
ensamstående föräldrar och de 
med försörjningsstöd

• Diagnosen är dubbelt så vanlig för 
barn födda sent på året

• Medicinering med 
amfetaminliknande preparat 
har ökat 300% 2006-11 
 

Gunnar Bergström, Johan Doverland, Rebecca Svart och Anders Eriksson. 

• 3,3 % av pojkarna mellan 10 och 
17åringar (2012) medicinerar.  

• 60 000 svenskar äter 
amfetaminliknande medicin 
idag. Sverige leder ligan för 
vuxna användare

• Hur många som får diagnosen 
varierar stort mellan olika län 
beroende på olika synsätt hos 
olika läkare

Sociala problem, skolproblem och 
skolproblem löses bäst med insatser på 
olika områden: med rätt bemötande, 
med självförtroendeskapande insatser, 
med resurspersoner. Det kan hända att 
medicinering behövs ibland, men idag 
har det tagit överhanden.  Det skrivs ut 
så generöst att medicinerna nu säljs på 
gatan och används av missbrukare.

Idag finns det kommuner där över 
10 % av pojkarna medicineras med 
amfetaminliknande preparat. Det tyder 
på att medicineringen gått överstyr. Det 
finns skäl att vara orolig för vad detta 
leder till på sikt. 

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

Johan Doverland i panelen under 
Hasselarörelsens seminarium
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”Heroinets offer – Jim blev bara 21 år”
”Jim fastnar för Subutex, som egentligen är ett läkemedel för heroinavvänjning. 
Ett år senare börjar han också injicera heroin.”
Källa: Expressen 2014-07-06

Stärkt Föräldraskap 

KRIS Stockholm jobbar för fullt med 
att utveckla en viktigt verksamhet Stärkt 
föräldraskap. I projektet arbetar Sara 
Woldu som ansvarig för målgruppen. 
Sara ser behovet för unga kvinnor att få 
hjälp med mammarollen 
som omfattande. 

Unga kvinnor som blir med barn när de 
befinner sig i ett missbruk vet inte alltid 
var de ska vända sig för att få hjälp. De 
flesta som deltar i mammagruppen är 
före detta missbrukare.

– Vi vet vad vi pratar om, säger Sara.

På vilket sätt kom du med i projektet?
- När jag kom till KRIS Stockholm 
hade projektet pågått en tid men det var 
svårt att få ihop en mammagrupp. Jag 
såg snabbt ett behov att unga mödrar 
behövde någonstans att vända sig, på 
den vägen är det. Jag har själv levt ett 
hårt liv som kantats av droger och kri-
minalitet. Jag vet i dag hur svårt det kan 
vara att komma tillbaka. Jag vet också 
vad som krävs för att lyckas. För mig 
har tolvstegsrörelsen varit avgörande 
för mitt tillfrisknande. Jag har därför 
avstått från alla typer av substitutions-
behandlingar. Ofta erbjuds nyblivna 
unga mödrar med missbruksproblem 
Subutex, metadon eller liknande. Vissa 
läkare tvivlar på att mödrarna klarar av 
sitt livslånga föräldrarskap utan dessa 
substitut. Jag är ett levande exempel på 
att det går att klara sig utan läkeme-
del - något jag gärna förmedlar till våra 
unga mödrar.  Har man väl fått dessa 
substitut kan det vara farligt att trappa 

ur från läkemedlet - risken för missfall 
ökar avsevärt. Det budskapet levereras 
till många nyblivna mödrar av läkare. 
Snacka om att dessa läkemedel är farliga 
när det är livsfarligt att sluta med dem.

Hur arbetar ni i gruppen?
– Vårt främsta mål med mammagrup-
pen är att stötta och hjälpa ensamståen-
de mödrar. Självklart är också papporna 
välkomna. Det finns inga hinder att ta 
kontakt med oss om man är pappa och 
ensamstående. Ibland kan hela familjen 
behöva stöd och hjälp. Vårt mål är att 
utvecklas hela tiden. Vi försöker hitta på 
olika aktiviteter tillsammans, hjälpas åt 
helt enkelt. Vi har också ett bra samar-
bete med Rosenlunds mödravårdsteam. 
De brukar rekommendera nyblivna 
mödrar att komma till oss. Av förklar-
liga skäl arbetar vi tolvstegsinspirerat. 
Vi tvingar ingen att gå på möten, eller i 
övrigt delta i tolvstegsprogrammet. Men 
vi pratar om tillfrisknande för att kunna 
bli bättre föräldrar, andlighet är 
också viktigt.

KRIS Stockholm jobbar för fullt med att utveckla en 
viktigt verksamhet - Stärkt Föräldrarskap. 
I projektet jobbar Sara Woldu som är ansvarig för 
Mammagruppen och var en av dom som stod på 
scenen i Soberian. 

Under veckan i Almedalen var Stärkt 
Föräldrarskap ett uppskattat semina-
rium. Sara och hennes medarbetare var 
flitiga hela veckan med att informera 
om stärkt föräldrarskap och vinsterna 
med att försöka klara av sin egen miss-
bruksbehandling utan läkemdel som 
subutex, metadon eller liknande. Alla 
åhörare på seminariet var engagerade, 
det var en stark upplevelse att se så 
många människor gripna av stundens 
allvar. När Sara berättade sin historia 
var inte ett öga torrt. 

Allmänna arvfonden stöder projektet. 
Per Callermo är deras representant och 
han var personligen på plats.
 
– Det var en gripande tillställning och 
ett udda KRIS projekt, säger 
Per Callermo.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

Carl, Jacob, Melina, Sara, Gibbe och moderatorn Ali Reunanen på scenen i Almedalen. 
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”Narkotikadöden: Vi måste få ordning på det här”
”Det här är det tydligaste exemplet på att något är galet – och det är också det vanligaste 
argumentet bland de som vill förändra narkotikapolitiken i en mer liberal riktning.”
Källa: Accent 2015-06-05

STATLIGT KNARK 

KRIS närvaro under årets 
Almedalsvecka var massiv. Nästan 
hundra KRIS- och Unga KRIS:are 
var på plats i Almedalen. Med våra 
gemensamma kampanjtröjor så 
syntes vi överallt. På seminarier. 
Ute på gatorna. Vi delade ut 10000 
tablettaskar med trycket ”Statligt 
knark är fortfarande knark” fulla 
med godis i läkemedelsliknande 
blisterförpackningar. Flera tusen 
informationsblad delades ut och vi 
hade en tjugofem meter lång banderoll 
som stolta KRIS:are höll upp mitt i 
Visby. Ingen i Almedalen kunde undgå 
oss och vårt budskap. Statligt knark är 
fortfarande knark.

Fyra år hade passerat sedan vi körde 
i gång vår första uppmärksammade 
kampanj, Statligt knark är också 
knark, under Almedalsveckan 2011. 
En protest och kritisk röst mot den 
ökande substitutionsmedicineringen 
– läkemedelsassisterad behandling vid 

opiatberoende (LARO) samt de ökande 
dödsfallen som följer i dess kölvatten. 
Nu var det dags igen. Det här vill vi 
belysa och påverka.

Vi smygstartade kampanjen några 
veckor innan Almedalsveckan genom 
en hög aktivitet på sociala medier. 
Vi samarbetade även med webbteve-
kanalen Kontro och deras reporter 
Patrik Pelosio som nyligen gjort en 
dokumentärfilm som heter ”Statligt 
Knark dödar”. I filmen får man träffa 
två unga människor – Henrik och 
gravida Terese – som missbrukar 
bland annat Subutex (buprenorfin). 
När filmen var färdig fick vi tyvärr 
veta att Henrik just gått bort. Filmen 
släppte vi tillsammans med Kontro i 
en längre version som vi visade under 
vårt seminarium i Almedalen. Den 
längre versionen innehåller även en 
intervju med Gunnar Bergström, 
författare och drogterapeut som arbetat 
i missbrukarvården i över 40 år.

Seminarium på Soberian
Den 3 juli hade vi vårt eget Statligt 
knark-seminarium på Soberian i Visby. 
KRIS vice förbundsordförande Ali 
Reunanen inledde med att berätta 
om sin bakgrund och oro inför den 
läkemedelsassisterade behandlingen, det 
statliga knarket.

– Jag tror inte folk får distansen att bli 
rena innan de blir medicinerade. Det 
här är vi oroliga för. Folk blir alldeles för 
tidigt diagnostiserade och medicinerade 
[...] Jag vill också säga att vi inte är helt 
emot medicinering, men vi ser att det är 
ett kaos som det fungerar just nu. Vi vill 
att det ska stramas åt, sa Ali 
bland annat.

Seminariet fortsatte med visning av 
Kontro:s film ”Statligt Knark dödar”, 
vilken togs emot starkt och känslosamt. 
Efter filmvisningen tog Kontros Patrik 
Pelosio över scenen och berättade om 
sin verklighet, sin film och sin bakgrund 
som före detta missbrukare 
och kriminell.

– Det här berör mig mycket, jag har 
jobbat med ungdomar i tjugo år. Jag 
kunde inte förstå att det var så illa som 
det är idag. Jag hade ingen aning om 
statligt knark på det sättet som det är 
idag. Därför kände jag att jag måste ge 
mig ut på gatan och se. Är det så här? 
Är det så fruktansvärt som det sägs? Jag 
måste säga att det är värre. Det är en 
tickande bomb där ute. Jag förstår inte 
att beslutsfattare och andra människor 
inte kan se det här. Jag förstår inte 
beslutsfattare och andra människor som 

Vår nya kampanj, Statligt knark är 
fortfarande knark, var en kraft att 
räkna med under årets intensiva 
vecka i Almedalen. Kampanjen var 
en uppföljning av 2011-års kampanj, 
Statligt knark är också knark, för en 
mer återhållsam läkemedelsassisterad 
behandling vid opiatberoende. Tyvärr 
har det inte blivit bättre. Det har blivit 
mycket värre. Narkotikadödligheten i 
Sverige har ökat.

Patrik Pelosio är mycket berörd över hur 
det ser ut i dag. 

Fullsatt inne på Soberian och även utanför, där det 
även fanns extra högtalare för att alla skulle höra. 
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”Vi måste veta varför fler dör av narkotika”
”Majoriteten av dödsfallen i Stockholm är relaterade till opiater som heroin samt 
opiatrelaterade läkemedel som metadon, buprenorfin (tidigare ”Subutex”) och fentanyl. 
Under senare år står dessa läkemedel tillsammans för fler dödsfall än heroin.” 
Källa: Svenska Dagbladet 2013-12-25

ÄR FORTFARANDE KNARK
inte kan se det här, sa Patrik Pelosio.
KRIS:arna Janne och Gibbe kom 
upp på scenen och berättade om sina 
erfarenheter av läkemedelsassisterad 
behandling. Sedan var det dags för 
drogterapeuten Gunnar Bergström att 
hålla en intressant föreläsning om sina 
erfarenheter i ämnet efter sina många i 
missbrukarvården.

– Var det en bra idé det här från början? 
Var det en god idé att bota narkomani 
med narkotika? frågade sig 
Gunnar Bergström.

Gunnar Bergströms seminarium följdes 
upp av en panel på scen. Ali Reunanen, 
Patrik Pelosio och Gunnar Bergström 
fick i panelen sällskap av Kerstin Käll, 
överläkare på beroendekliniken på 
Linköpings universitetssjukhus och 
Anti Avsan, moderat politiker, domare 
och före detta polis. Publiken fick även 
chansen att ställa frågor och ge 
sina åsikter.

Dessa berättelser är utdrag av vad 
respektive person berättade på scenen 
och är bäst i sin helhet. Hela seminariet 

finns att se på RIKSKRIS youtube-
kanal under namnet Statligt knark 
del ett och två. Filmen ”Statligt knark 
dödar” finns på Kontros youtube-kanal.

Narkotikadödligheten ökar
Vart är vi på väg? Det är en 
viktig fråga. Frågan var även vår 
kampanjslogan. Sedan möjligheterna 
att få läkemedelsassisterad behandling 
i drogavänjningssyfte underlättades 
år 2005 har utvecklingen av 
narkotikarelaterade dödsfall ökat 
drastiskt enligt statistik från Toxreg. 
Toxreg är ett forskningsregister 
som samlar toxikologiska 
rådata från rättsmedicinska 
dödsorsaksundersökningar och ger 
svar på vilka preparat de avlidna har i 
kroppen. Statistiken finns att läsa på 
Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ökningen är ett faktum som är 
mycket illavarslande, något som de 
flesta medier uppmärksammat under 
de senaste åren. Antal dödsfall med 
substitutionsläkemedel i kroppen, 
buprenorfin och metadon, överstiger 
nu dödsfall med heroin i kroppen med 

mer än det dubbla. Detta trots att även 
dödsfall med heroin i kroppen har ökat 
under de senaste åren. Det ena har inte 
tagit ut det andra – tvärtom. Det är 
ingen hållbar ekvation.

Sverige har tagit sig upp på en 
andraplats i Europa över flest 
narkotikarelaterade dödsorsaker 
per capita enligt en ny rapport, 
European Drug Report 2015, från 
EU:s narkotikabyrå. En skrämmande 
placering som tyder på att något inte 
står rätt till.

Det var med denna verklighet i ryggen 
vi drog igång vår nya kampanj, Statligt 
knark är fortfarande knark. Vi är 
djupt oroliga över utvecklingen och en 
förändring måste ske. Förhoppningsvis 
gjorde vi ett stort intryck under 
Almedalsveckan och i de sociala 
medierna denna sommar. Vår ambition 
är att fortsätta på samma bana. Vi hörs 
snart igen.

Text: Jens Gröndahl
Foto: Joakim Berndes

Fr.v Kerstin Käll, Gunnar Bergström, Anti Avsan, Patrik Pelosio och 
Ali Reunanen från RIKS KRIS som även var moderator under hela fredagen. 
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Narkotikarelaterade dödsfall i Sverige
En sammanställning gjord av KRIS & Unga KRIS
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DÖDSFALL OPIOIDER

TOTALT 686 
narkotikarelaterade 

dödsfall 2014

VART ÄR VI PÅ VÄG?

“Priset på heroin har rasat i Stockholm och drogen orsakar nu allt fler dödsfall”  
Källa: Dagens Nyheter 2015-05-21

”Människor dör utan att någon orkar bry sig”

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 
beroendeframkallande läkemedel.

Våra medlemmars erfarenhet av 
såväl missbruk som olika former 
av behandling var och är att så 
kallad substitutionsbehandling med 
buprenorfin eller metadon snarare 

stjälper än hjälper en missbrukare.

Vi blev 2011 hårt kritiserade för att inte 
vara vetenskapliga. Vi har i och för sig 
aldrig utgett oss för att vara forskare 
eller läkare men vi hävdar fortfarande 
att vi vet vad vi talar om eftersom våra 
föreningar runt om i Sverige består av 
människor som befunnit sig i missbruk, 
kriminalitet och utanförskap. 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.

Våra slutsatser är:

• Statligt knark minskar inte 
den narkotikarelaterade 
dödligheten, idag ökar 
dödligheten lavinartat.
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VART ÄR VI PÅ VÄG?

Narkotikarelaterade dödsfall fortsätter öka i Sverige. Ifjol avled minst 589 personer med 
narkotika i kroppen, gruppen unga män är värst drabbad, visar Socialstyrelsen statistik.
Källa: Drugnews 2014-08-27

”Rekordhög dödlighet av narkotika”

• Statligt knark på fängelser och vid 
frigivning skapar brott och 
missbruk, människor som varit 
drogfria under flera år försöker 
de tvinga in i medicinering 
inför frigivning.

• Statligt knark läcker fortfarande 
till missbruksmarknaden. När 
läkemedlen från programmen 
läcker ut på gatan så används 
de som knark och blandas med 
andra mediciner och droger.

• Det finns ingen avgiftning 
eller behandling för att 
sluta med det statliga 
knarket. Det är otroligt 
svårt att få en nedtrappning 
och avgiftning från 
läkemedelsbehandling. 

• De enda som tjänar på statligt 
knark är läkemedelsindustrin. 
Om du blir klient och 
inskriven i programmet så 
är och kommer du vara en 

potentiell kund för resten 
av ditt liv vilket innebär 
en livslång inkomst för 
läkemedelsinsdustrin.

Källa: Rapport 54 - STAD av Anna 
Fugelstad, psykolog och drogforskare, 
Karolinska Institutet.
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“Priset på heroin har rasat i Stockholm och drogen orsakar nu allt fler dödsfall”  
Källa: Dagens Nyheter 2015-05-21

”Människor dör utan att någon orkar bry sig”

Läkning - Inte droger

Gunnar Bergström 
Har arbetat i missbruksvården 
sedan 1974, på Mariapolikliniken, 
i Hasselarörelsen och senare inom 
12-stegsbehandling. 1992 startades 
behandlingshemmet Atlantis där jag 
var föreståndare fram till nedläggningen 
1996. Atlantis klienter kom främst från 
kriminalvården. Under tiden på Atlantis 
utvecklade jag program om kriminalitet 
som går under namnet ”Kriminalitet 
som Livsstil”. 
Förutom arbetet på behandlingshem 
var jag i 5 år verksamhetschef inom 
socialtjänsten  i Upplands Väsby 
kommun. Numera arbetar jag på 
heltid i eget företag med utbildning, 
metodutveckling och handledning 
om kriminalitet och missbruk 
Kriminalitetsprogrammen jag utvecklat 
(Nya Utmaningar, Ett Nytt Vägval, 
Avbrottet) används på ett 80-tal 
behandlingshem och institutioner. 

Det sprids idag ett negativt budskap 
om att många missbrukare aldrig kan 
bli drogfria utan måste medicineras 
med narkotika resten av sitt liv. Detta 
är ett falskt budskap. Det finns många 
som tillfrisknar och en förutsättning 
för tillfrisknande att man slutar tillföra 
sinnesförändrande droger till den 
kidnappade hjärnan.

Att förstå beroendet

En framgångsrik behandling 
måste bygga på förståelse för den 
kärleksrelation den beroende utvecklar 
till drogen men också dubbelheten som 
utvecklas inom varje drogberoende 
person – en Beroendepersonlighet och 
ett Jag som egentligen inte vill fortsätta 
missbruket. Vi behöver stödja det 
friska Jaget som inte vill missbruka och 
motarbeta Beroendepersonligheten som 
vill hålla fast vid drogen. 

Beroendet är en livslång sjukdom 
– men man kan leva med den som 
drogfri

I tillfrisknandet lär sig den beroende 
att hen aldrig mer kan använda 
sinnesförändrande preparat men kan 
leva drogfri en dag i taget. För att det 
skall fungera behöver den  beroende 
en del verktyg och förhållningssätt att 
hålla sig till. Dessa verktyg kan man 
lära sig om under en behandling eller i 
en självhjälpsgrupp där beroendesjuka 
hjälper varann att tillfriskna

Några viktiga punkter i tillfrisknandet

Sjukdomen är ingens fel – ingen har 
planerat att tappa kontrollen över sitt liv

• Bestämma vad du menar med 
drogfrihet tillsammans med 
någon annan som förstår 
beroendesjukdomen

• Skaffa dig dagliga rutiner som 
motverkar missbrukets ritualer

• Lär dig att övervaka missbrukaren 
inom dig och ge honom inte 
utrymme 

• Den beroendesjuke litar bara på 
drogen. I tillfrisknandet får du 
lära dig att lita på dig själv, din 
grupp och på hela tillvaron

• En nödvändighet i tillfrisknandet 
är ärlighet

• En ensam missbrukare är i dåligt 
sällskap. 

Du kan inte lyfta dig i håret och du 
kan inte klara tillfrisknandet ensam. 
Sök dig till de gemenskaper som 
finns världen över och som hjälper 
dig när du inte klarar det själv – 
och där du kan hjälpa andra

• Andlighet

Du kan inte bara sluta knarka på 
vita knogar. I tillfrisknandet kan 
du hitta en ny andlighet i stället 
för den destruktiva andlighet du 
levt i när drogen var allt som livet 
kretsade kring. Det tomrum som 
drogen lämnar efter sig kan du 
behöva hjälp att fylla med en ny 
andlighet som handlar om tillit, 
hopp och tro

Det finns alltså ett annat budskap än 
uppgivenhet  att ge till alla som lever 
med en beroendesjukdom – det går att 
tillfriskna och många har gjort det. 

Text: Gunnar Bergström



27
UNGA

Narkotikarelaterade dödsfall fortsätter öka i Sverige. Ifjol avled minst 589 personer med 
narkotika i kroppen, gruppen unga män är värst drabbad, visar Socialstyrelsen statistik.
Källa: Drugnews 2014-08-27

”Rekordhög dödlighet av narkotika”

Summering

– Hej, jag heter Ali och är en kriminell, 
alkoholist och narkoman!

Jag vill börja med att tacka alla KRIS 
och Unga KRIS:are som arbetat och 
kämpat för att årets Almedalskampanjer 
har genomförts så bra som de har gjorts.

Och ett särskilt tack till Kerstin Käll, 
Gunnar Bergström, Anti Avsan och 
Patrik Pelosio för er medverkan. 

Vi har visat under Almedalsveckan vad 
vi upplever på våra föreningar runt i 
Sverige. Varje dag möter vi människor 
som lever i tungt missbruk, kriminalitet 
och utanförskap. Vi har under åren visat 
vägen för massor med människor som 
hamnat snett i livet och som inte känner 
att de passar in någonstans. I många fall 
känner en del sig så utanför att de till 
och med tar sina liv för att de inte orkar 
leva på livets villkor.

Vi har med våra seminarier visat vad vi 
anser är ett problem och är oroliga för 
framtiden. Framför allt för de unga som 

kommer att hamna i missbruk, krimina-
litet och utanförskap.

Vi har haft läkare, forskare, terapeuter 
och politiker som delat med sig av sina 
erfarenheter om de svårigheter och 
konsekvenser som samhället har fått 
och står inför. Detta är på grund av de 
förändringar som skett tack vare den 
ökande läkemedelsassisterade behan-
dlingen. Av den anledningen ser vi våra 
kamrater dö ute på våra gator. 

Idag börjar människor som arbetar 
inom sjukvården, psykiatrin, kriminal-
vården, socialtjänsten med flera och 
förstå problematiken. De börjar lyssna 
på oss som levt det liv som Henrik och 
Terese i filmen, ”Statligt knark dödar”, 
har gjort. Vi som idag har skapat ett liv 
utan droger och kriminalitet. (Filmen 
finns på Youtube)
 
I början var det tungt och jobbigt men 
efter en tid när känslorna börjar fung-
era började vi för första gången känna 
riktiga fina, ärliga, sanna känslor. Då 
visste vi att den resan vi gör verkligen är 
värd att göra.

Vårt liv börjar fyllas av andra saker än 
droger och kriminalitet, våld och kränk-
ningar, lögner och hemligheter. Istället 
fylls livet med sunda vänner, ärlighet, 
kärlek, omtanke, mod, självkänsla och 
mycket mer. Ibland kan det vara bra att 
ta en titt i backspegeln för att se varifrån 
vi har kommit och se hur den verkli-
gen var. Då fylls vi av tacksamhet och 
ödmjukhet inför livet.

Vi vill visa besökare och politiker i Al-
medalen att det går att leva helt drogfri 
och hederlig. 

Just nu håller vi på och ladda inför 
Sverige mot narkotikakonferensen i 
Landskrona. Där ska vi berätta om vår 
väg och vad vi tror är det bästa för oss. 
Vi som är kriminella, alkoholister 
och narkomaner. 

Vi är övertygade om att målet med all 
missbruksbehandling bör var total drog-
frihet och ett tillfriskande där det finns 
ett liv värt att leva. 

Vi är oroliga, våra vänner dör där ute, 
hjälp oss att påverka samhället så vi får 
en drogfri och läkemedelsfri 
behandling.

Ali Reunanen
Vice ordförande KRIS 
Kampanjansvarig Almedalen
Foto: Joakim Berndes
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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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Friprojektet är ett 3-årigt 
Arvsfondsprojekt med syfte att skapa 
en bättre frigivning för personer med 
ADHD som kommer ut från anstalt. 
Friguiden är ett inspirationsmaterial 
för personer som brottas med 
kriminalitet och/eller missbruk som har 
funktionsnedsättningen ADHD, men 
även för personer som känner igen sig i 
symptomen men inte har fått 
någon diagnos. 

Efter ett liv med kriminalitet och 
missbruk, så är det många bitar som 
ska falla på plats igen. Det kan vara nog 
så tufft – även för personer som inte 
har någon funktionsnedsättning. Har 
man dessutom andra kringliggande 
svårigheter så kan resan till ett nytt liv 
bli betydligt svårare.

Tanken med Friguiden var att samla 
en massa berättelser från personer som 
har löst de här problemen och göra ett 
material av det som många kan ta del 
av.  I Friguiden har personer som har 
egna erfarenheter av kriminalitet och 
missbruk, samt har ADHD eller känner 
igen sig i den symptombilden, delat 
med sig av sina historier. Det rör frågor 
inom områden som att skaffa sig ett 
arbete, att få sina relationer att fungera, 
ekonomi och så vidare. 

Nicole Wolpher är projektledare på 
Friguiden tillsammans med Johan 
Bysell och Olle Hård. 

– Vår förhoppning med Friguiden är 
att ge hopp och inspiration till personer 
med ADHD som står inför att bryta 
med kriminalitet och missbruk. Att 
materialet ska kunna vara till hjälp i den 
processen, säger Nicole Wolpher.

Hur har ni arbetat med det?
– Vi har intervjuat personer som 

berättar om vad de själva gjort och 
vad som varit viktigt för dem i sin 
förändringsprocess. Jag rekommenderar 
de som är intresserade att klicka in 
på Friguiden.se och titta på de korta 
filmklippen med intervjuerna.

Hur ser du på samarbetet med KRIS?
– Mycket positivt! Vi har fått ett varmt 
bemötande och mötts med stort intresse 
kring dessa frågor, samt lärt oss mycket 
av de samtal vi haft. Att de personer 
som deltagit i intervjuerna har valt att 
dela med sig av sina berättelser har varit 
avgörande för vårt arbete. 

Har projektet fått bra respons?
– Mycket! Det finns en stor 
efterfrågan om kunskap kring 
ADHD på många olika nivåer; såväl 
inom brukarorganisationer som hos 
myndigheter och andra verksamheter.

Hur kommer man i kontakt med er?
– Projektet avslutas under hösten, 
men på webbsidan Friguiden.se finns 
materialet tillgängligt, och finns det 
andra frågor om ADHD går det bra att 
vända sig till Attentions lokalföreningar.

Ett samarbete mellan KRIS och Friprojektet inom Riksförbundet 
Attention har kommit till stånd. Samarbetet innebär bland annat att 
personer från KRIS deltagit i Friprojektets inspirationsmaterial Friguiden.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

Friguiden är ett projekt 
som finanseras av 
Allmänna Arvsfonden

Starten på kampanjen i Almedalen började med 
80 stycken personer på Donners Plats. 
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Unga KRIS i LSU-vimlet
Här är vi tillsammans med LSU’s 
Alexandra Brundin (politisk 
sekreterare) och Mirjam Olsson 
(projektledare för Politik & Påverkan) 
på deras seminarium #dubblastödet 
i Almedalen. Vi deltog även på deras 
olika frukostseminarier där vi fick träffa 
förebilder inom olika områden. 

LSU är en ideell organisation, 
partipolitiskt och religiöst obunden, av 
och för ungdomsorganisationer. LSU 
arbetar utifrån demokratisk grund för 
att stärka ungas föreningsliv i Sverige 
och världen. Deras uppgift är att stärka 
den demokratiska organiseringen med 
mångfald och mänskliga rättigheter som 
utgångspunkt. 

LSU samlar ungdomsorganisationer 
för att gemensamt förbättra 
förutsättningarna för ungas 
organisering, i Sverige och världen. 

Genom att vara medlemmar hos LSU 
har vi genom åren gått utbildningar för 
ledarskap (Ung Med Makt), inbjudits 
till viktiga seminarier, åkt på studieresor 
och mycket mer. Framför allt har vi 
fått väldigt goda vänner som Alexandra 
och Mirjam. Vår alldeles egna 
förbundsordförande Anders Eriksson 
höll även det inledande talet på LSU’s 
årsmöte i fjol.

LSU’s ordförande Rebecka 
Prentell talade även på Unga KRIS 
förbundsstämma 2015. 

Jag och Anders är även utbildade 
EU-ambassadörer genom LSU, 
genom att vi deltog i en utbildning 
som hölls av Alexandra och Mirjam 
kan vi stolt använda den titeln. 
Då besökte vi Bryssel tillsammans 
med andra representanter av olika 
ungdomsorganisationer runt om i 
landet för att få se hur EU fungerar i 
praktiken. 

Vi stöttar LSU i deras kampanj 
#dubblastödet såklart, med 
motiveringen som följer:

”På tio år har antalet organisationer 
som får statsbidrag ökat markant 
(från 87 till 106 stycken, 2006 till 
2015). Ungdomsorganisationernas 
viktiga verksamhet har länge varit 
underfinansierad. 
Dagens unga möter dessutom större 
utmaningar i form av t.ex. psykisk 
ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet 
än tidigare. Ungdomsorganisationerna 
är viktiga aktörer för att möta dessa 
utmaningar.

Istället för ett höjt stöd har den 
genomsnittliga organisationen de 

senaste tio åren förlorat över en 
femtedel av sitt totala statsstöd.
Med ett rimligt stöd skulle 
ungdomsrörelsen i än högre grad 
kunna berika unga människor, skapa 
kunskap och öka den demokratiska 
medvetenheten.

 Det skulle också kunna göras på ett 
sätt som inte är på bekostnad av negativ 
stress och utbrändhet i organisationerna. 
I höstens budget måste regeringen visa 
att detta är en rörelse som prioriteras. 
Det är dags att #dubblastödet”

Text: Johan Doverland
Foto: Joakim Berndes
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Unga KRIS Trelleborg

UNGA

Det har varit långa och intensiva för-
beredelser, enligt Martina Hellgren. 
Hon hoppas att verksamheten skall 
blomma ut och bli en bra kamratfören-
ing för unga människor i Trelleborg som 
behöver stöd och hjälp. 

En undermålig ekonomi är dock något 
föreningen får dras med under ytterli-
gare en period.

– Vi lämnade in en bidragsansökan till 
kommunen för sent - men vi har rättat 
till misstaget och kommer att få besked 
inom kort angående ett kommunalt 
bidrag, säger Martina

Hur driver ni verksamheten utan 
pengar?
– Vi har fått hjälp från olika företag och 
organisationer som skänkt kontorsmate-
rial och annat som vi behöver.

Vad har ni för planer för Unga KRIS?
– Vi vill utveckla föreningen och bli ett 
stöd för unga människor som behö-
ver hjälp. Vi kommer även vara ute 
och nattvandra i samarbete med polis 
en. För en tid sedan nattvandrade vi 
tillsammans med polisen på Palmfesti-
valen i Trelleborg. Det blev lyckat och 
uppskattat.

Har ni någon egen verksamhet som 
ungdomar kan delta i?
– Inte direkt, vi har för avsikt att på-
börja ett samarbete med ett byggbolag 
som kommer att kunna erbjuda våra 
ungdomar praktik. En annan viktig 
del i verksamheten är samarbetet med 
kommunen. Vi kommer att inleda ett 
samarbete med Råd och Stöd - en 
verksamhetsgren inom socialtjänstför-
valtningen.. 

I början av augusti öppnade Unga KRIS sin verksamhet. 
Styrelseledamoten Martina Hellgren ser med tillförsikt på framtiden - 
hon anser att verksamheten är viktig för Trelleborgs Kommun.

Hur kommer samarbetet se ut?
– Deras arbete går ut på att samtala 
med ungdomar upp 21 år som har 
missbruksproblem. Vi kan skicka dit 
ungdomar som vi anser behöver deras 
kompetens - likaså kan Råd och Stöd  
skicka över ungdomar till oss - för stöd 
och hjälp av likasinnade med samma 
problematik.

Vi på Vägen UT önskar Unga KRIS i 
Trelleborg lycka till i framtiden!

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes
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Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn 
 
En svensk studie visar att ungdomar som får alkohol från föräldrarna (med föräldrarnas tillåtelse) har en högre 
sannolikhet att   

a) ha druckit alkohol senaste månaden   
b) dricka sig berusade   
c) oftare dricka starköl, vin och spritdrycker   
d) dricka större mängder vin, spritdrycker och illegal sprit vid ett typiskt dryckestillfälle.   

Detta gäller jämfört med andra ungdomar som dricker alkohol men som inte får alkoholen från föräldrarna  
Ungdomarna har även en högre sannolikhet att dricka sig berusade på just den sortens alkohol  de har fått av sin 
förälder!  

- Föräldrarnas egna alkoholvanor har betydelse för barnens konsumtion, liksom tillgången till alkohol i hemmet och 
föräldrarnas generella attityd till att minderåriga dricker alkohol.  

 
Den totala konsumtionen blir mindre om förälder och barn har en god relation som är präglad av värme och tillgivenhet, 
och om föräldern är insatt i vad barnet gör på sin fritid samt känner till barnets vänner.  

- Andra avgörande faktorer är att barnet känner acceptans från föräldern eller föräldrarna och får stöd, vägledning 
och uppmuntran, liksom vågar prata öppet med föräldern när det gäller känslomässiga frågor.   

Slutsats  
Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn, även om de själva är närvarande när alkoholen konsumeras och 
oavsett vilka mängder det handlar om. I övrigt bör de vara medvetna om att deras eget konsumtionsmönster och 
allmänna inställning till alkohol kan påverka barnets förhållande till alkohol.  
Det finns många anledningar till att ha en god och förtroendefull relation med sitt barn – bland annat eftersom det kan 
förebygga alkoholkonsumtion under uppväxten.  
 

TÄNK OM… 
fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol! 

 
 

       
Tänk om fler 

föräldrar hjälptes 
åt att sätta 

gemensamma 
gränser kring 

alkohol. 
 
 

På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
 

 

  

Folkhälsomyndigheten i samverkan med  
Polismyndigheten, Systembolaget,  

samt Länsstyrelsens nätverk i Västerbotten för kommunal 
samordning inom ANDT – 

Alkohol-, Narkotika-, Tobak- och Dopingfrågor 

ANNONS
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TRELLEBORG
Nygatan 29
231 45 Trelleborg
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Tel: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
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E-post: orrkoping@kris.a.se
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Tel: 090-71 35 30
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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: 

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

H e d e r l i g h e t 
D r o g f r i h e t
K a m r a t s k a p
S o l i d a r i t e t



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. 


