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Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARE

ÅRSMÖTESTIDER OCH VALÅR!

Nu är det årsmötestider vilket innebär att alla vi som är medlemmar i KRIS ska välja vilka som 
ska sitta i styrelserna i föreningarna och vilka som ska representera föreningarna i regionråden. 
Som medlem är det viktigt att man sätter sig in i hur ens egen förening fungerar. Är verksam-
heten bra? Är ekonomin bra? Sitter rätt personer i styrelsen?

En förutsättning för att sitta i 
en styrelse i KRIS är att man 
har en egen bakgrund med 
missbruk och/eller kriminali-
tet. Bakgrunden är ett krav. Vi 
som har egen erfarenhet är de 
som bäst kan råda andra med 
samma bakgrund och vi är de 
som bäst vet hur KRIS ska 
skötas. 

En annan förutsättning är att 
man har distans till sitt eget 
missbruk och sin egen krimina-
litet. Därför har vi tidsgränser. 
För att sitta i en föreningssty-
relse måste man ha minst två 
års frihet från missbruk och 
kriminalitet och tre år om man 
ska väljas till ordförande. 

Alla medlemmar har ett ansvar 
för att se till att våra fyra led-
ord Drogfrihet, Hederlighet, 
Kamratskap och Solidaritet 
gäller i alla lägen. 

Förutom att det är årsmötes-
tider i KRIS så är det också 
valår i Sverige i år. I höst får 
alla svenska medborgare rösta 
på vilka som ska sitta i riksda-
gen, landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige.

Man kan tänka sig att det blir 
mer snack om politik även 
inom KRIS när det är valår och 
säkert även när vi t ex besöker 

anstalter, håller föreläsningar 
m.m. Därför känns det viktigt 
att påminna om KRIS Policy, 
det är vårt dokument där det 
står vad KRIS tycker. Till 
exempel att vi inte för fång-
arnas talan, inte tar ställning 
om straffmätning, förutom att 
vi är emot livstidsstraff, att vi 
är emot ersättningsdroger och 
sprutbyten. 

KRIS Policy kan också vara 
bra att läsa igenom innan man 
träffar politiker så man vet vad 
vi tycker och inte tycker. När 
man företräder KRIS ska man 
föra fram KRIS åsikter och 
inte sina egna.

I KRIS stadgar står också att 
”Lokalföreningen är obunden 
i religiösa och partipolitiska 
frågor”. 

Att vara obunden innebär 
att man inte tar ställning för 
eller mot den ena eller andra 
religionen eller partiet. Våra 
medlemmar får alltså i valet 
i höst rösta på vad de vill och 
som förening lägger vi oss inte 
i hur de kommer fram till vad 
de ska rösta på.

Detsamma gäller religion, vi är 
obundna. Vill medlemmarna 
fira jul som förening så går det 
bra, liksom att fira Hanukkah 

(judisk högtid) eller Magha 
Puja – Sanghadagen (buddis-
tisk högtid). Om man är oense 
i föreningen om vilka religiösa 
högtider som ska firas kan det 
vara smidigare att helt enkelt 
låta bli att fira religiösa högti-
der på föreningen så behöver 
ingen känna sig kränkt.
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

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

     

 

SIS Ungdomshem Folåsa
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Kriminellas Revansch I Samhäl-
let 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 drogmissbrukare som har 
tröttnat på att leva kriminellt och 
vill byta livsstil - en frizon under 
den första tiden efter muck. 

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

Här nedan följer den manual 
som du som tröttnat på skiten 
kan följa om du vill arbeta för att 
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 friges, KRIS vill 
gärna kunna få möjlighet att be-
söka 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 
medlem. Genom medlemska-

pet 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. Dess-
utom ingår en prenumeration av 
Vägen UT samt ett antal andra 
förmåner beroende på vilken 
lokal KRIS-förening du tillhör.

3 När denna kontakt har etable-
rats och vi tillsammans har hit-

tat 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 gemen-
skap och vi gör tillsammans 

det arbete som krävs för att vi 
gemensamt ska lyckas få ett 
liv där hederlighet, drogfrihet, 
kamratskap 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 att styra upp 
sociala och myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i 
Sverige. Organisationen är också 
etablerad i Danmark, Finland, 
Vitryssland, Ryssland, Ukraina 
och har samarbete i Japan.

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

Hederlighet 
Drogfrihet
Kamratskap
Solidaritet

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och 
stödmedlemskap ingår en prenu-
meration på Vägen UT.  
Tag kontakt med din lokala 
KRIS förening om du har frågor 
kring ett medlemskap i KRIS. 

Normalmedlemskap 
100 kr per år. Första året är gratis. 
(Normalmedlem är du som är  
straffad och/eller har varit missbru-
kare).

Stödmedlem
100 kr per år. Första året är gratis. 
(Stödmedlem är du som inte  
kvalificerar dig som normalmed-
lem).

Vid utebliven tidning kontakta 
KRIS Riksförbund 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

VÄLKOMMEN TILL KRIS
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FAKTA
Tidningen Vägen UT ges ut fyra 
gånger om året i cirka 5.000 
exemplar per utgåva. Den distri-
bueras till medlemmar, föreningar, 
anstalter, intuitioner, företag och 
sponsorer.  
 
Vägen UT digitala hemsida 
har dagligen av ett par hundra 
unika besökare.

Webbsida: http://krisvagenut.se
E-post: redax@krisvagenut.se
Telefon: 08-642 00 06

Christer Renlid
E-post: christer.renlid@kris.a.se
Mobil: 070-156 43 40

Redan i oktober 2013 blev Vägen 
UT en digital utgåva, då i liten skala 
med några få besökare per månad. 
Tanken var att detta skulle vara ett 
komplement till pappersutgåvan 
mellan numren och det har den till 
viss del också varit. Men att den nu 
ökar rejält är tack vare vår nya sats-
ning. 

För att öka organisationens med-
lemsantal och få nya läsare beslutade 
redaktionen att lägga mer resurser på 
tidningen och öka antalet nyhetsar-
tiklar som kretsar kring våra kärn-
områden, brott och straff, missbruk, 
kriminalitet och kriminalvård. 

Vi kommer att bevaka vad som 
beslutas i maktens korridorer hos 

våra politiker och vissa rättegångar 
av allmänintresse skall följas upp 
med nyhetsbevakning.

Det viktigaste för oss för att vi ska 
kunna erbjuda en bra nättidning är 
att vi har ett jämnt flöde med ar-
tiklar, kolumner och för den delen, 
debattinlägg. Vi vill därför att våra 
medlemmar, sponsorer och andra 
som läser vår tidning kommer med 
förslag och tips på vad vi ska publi-
cera.

Har ni ett tips eller ska ni göra en 
aktivitet eller evenemang som vi ska 
skriva om, kontaka vår redaktion här 
på Vägen UT eller Christer Renlid 
som är vår frilansjournalist.

VÅR TIDNING VÄGEN UT
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Enligt kriminalvården är trycket på svenska häkten 
och anstalter högt. Antalet intagna ökar för första 
gången på flera år. Nu planerar man för att bygga 
fler fängelser. 

KRIMINALVÅRDEN 
VILL BYGGA FLER 

FÄNGELSER
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Politikernas straffskärpnings-
hysteri och nykriminaliseringar 

kommer att bli en dyrbar historia 
för staten. Om inflödet till anstalter, 
häkten och frivård ökar tvingas kri-
minalvården bygga fler instutitioner. 

Den så kallade straffrabatten för 
unga är på väg bort och reglerna för 
villkorlig frigivning är också på väg 
att ändras. Risken finns att svensk 
kriminalpolitik blir rekorddyr. Och 
då är ändå inte kostnader för utsluss-
ning och eftervård inräknade. 

Det finns personer som begår fruk-
tansvärda brott, mord, våldtäkter och 
andra hemskheter för vilka fängelse 
med långa strafftider är en självklar-
het. 

Men det pågår ett populistisk spel 
i den kriminalpolitiska debatten som 
stundtals gör debatten verklighets-
frånvänd. Den bygger inte på lång-
siktighet och effektivitet, utan hand-
lar snarare om retorik. Politiker som 
inte skriker på längre fängelsestraff 
riskerar att förlora valet i höst.  

Hur ser verkligheten ut bakom den 
hårda retoriken? Statistiken står inte 
i proportion till åtgärderna.

Enligt Brottsförebyggande rådets 
rapport för 2016 inträffade 106 fall 
av dödligt våld i Sverige (varav 29 
med kvinnliga offer). 

Det var 6 fall färre än föregående 
år. Under åren 2007–2016 varierade 
antalet mellan 68 och 112 årligen. 
Variationerna är stora, vilket beror på 
att detta är en mycket liten kategori 
av alla brott.

Siffrorna varierar från år till år. 
Men i rapporten för BRÅ även ett 
resonemang om det dödliga våldet 
över längre tid. 

Myndigheten har sedan lång tid 
tillbaka följt utvecklingen. Studierna 
visar en nedåtgående trend. Under 
1990-talet inträffade i genom-

snitt om 100 mord om året. Under 
2000-talet i genomsnitt 91 mord per 
år.
Vi kan med stöd i BRÅ:s rapport 
konstatera att en ny kategori av 
mord, som inte var lika vanlig tidi-
gare, det vill säga de gängrelaterade 
morden, i stor utsträckning har ersatt 
de traditionella fyllemorden. 

Det finns klara belägg för att en 
långsiktig trend med gängrelaterat 
våld växer fram. Det dödliga våldet i 
dessa kretsar ökar och får dessutom 
avsevärt mer uppmärksamhet från 
media, vilket också kan bidra till 
bilden att dödandet ökar lavinartat, 
totalt sett. 

Våra politiska företrädare försöker 
komma tillrätta med utanförskap 
och segration genom att straffa bort 
problemen. 

Ett fängelse är inte enbart en 
byggnad, det måste också finnas ett 
innehåll som förebygger framtida 
återfall i brott.  Det kan verka som 
en självklarhet, men det är ändå långt 
ifrån alltid det är så.

Mot den bakgrunden kan man 
fråga sig om  det inte vore bättre 
att bygga ut och förstärka frivården 
i stället. Skapa förutsättningar för 
frivårdspåföljder i större utsträckning 
än i dag. 

Nära 70 procent av alla fängelse-
straff är kortare än sex månader. Att 
på så kort tid förmå en människa att 
lämna missbruk och kriminalitet är 
svårt. Alternativ till korta fängelse-
straff finns, men utnyttjas inte till-
räckligt. Straff i frihet kan ge bättre 
resultat och motverka återfall i brott.

Därför är det olyckligt att den 
kriminalpolitiska debatten så ofta 
ensidigt fokuserar på att göra långa 
straff längre. 

Vi behöver snarare prata mer om 
de korta fängelsestraffen och de al-

ternativa påföljder som verkställs i 
frihet, under frivårdens ansvar. 

Utöver fängelse finns böter, vill-
korlig dom, skyddstillsyn och över-
lämnande till särskild vård. 

Skyddstillsyn kombineras ofta 
med behandling eller samhällstjänst. 
Kortare fängelsestraff kan också, om 
den dömde vill och bedöms lämplig, 
avtjänas i hemmet med så kallad 
fotboja.

Skäl finns också att  diskutera 
myndighetsansvaret när en person 
blir villkorligt frigiven efter ett 
fängelsestraff. Som det ser ut i dag 
tar socialtjänsten över ansvaret efter 
frigivning. Kriminalvårdens ekono-
miska ansvar omfattar endast verk-
ställighetstiden. 

Detta skapar ofta stora problem, 
många hamnar mellan stolarna och 
socialtjänstens handläggningstider 
är långa. Därför måste det finnas ett 
heltäckande ekonomiskt ansvar när 
en person blir frigiven. 

Det är av stor vikt att kunna pla-
nera sin frigivning innan straffet är 
slut och redan då veta om planering-
en är ekonomiskt genomförbar. 

Att lämna fängelselivet med enbart 
en plastpåse i handen utan bostad, 
pengar eller någon planerad sysselsätt-
ning är förödande. 

Regeringen borde utreda möjlig-
heterna att låta en enda samlad myn-
dighet ta det ekonomiska ansvaret, 
både under verkställighetstiden och 
den villkorliga frigivningen. Hel-
hetsperspektivet är viktigt och oftast 
avgörande för att begränsa risken för 
återfall.  

På KRIS finns möjligheter att ta 
emot personer som avtjänar sitt 
straff i frihet med ett individanpassat 
program. Möjligheter att bli drogfri, 
skaffa nya vänner och få chansen 
attbygga upp ett självständigt liv. 

Fortsättning sidan 11
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www.stodkris.se
info@stodkris.se
08-642 00 06

Vårt mål är att hjälpa och stödja människor ut ur ett liv fyllt av 
missbrukoch kriminalitet in i en hederlig och drogfri gemenskap. 
En gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk 

förening som alltid ställer upp.

För att nå dessa gör vi nästan 2000 besök på anstalter och häkten runt 
om i landet. Det är där inne som många bestämmer sig för att göra
 en livsförändring, och med vår hjälp har de mycket större chans att 

klara av den resan tillbaka in i samhället. 

Hjälp oss i vårt arbete 
Plusgiro: 90 05 53-9  
Bankgiro: 900-55 39 
Swish: 123 900 55 39 

Märk inbetalningen med ditt namn och “Jag stödjer KRIS”
Tack för ditt stöd! 
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Men det kostar pengar. I dagsläget 
får KRIS ersättning från kriminal-
vården för att göra anstaltsbesök, det 
vill säga besöka intagna för motive-
rande samtal. 

KRIS skulle kunna göra betydligt 
mer för personer som vill lämna dro-
ger och kriminalitet bakom sig ge-
nom att erbjuda olika program. Men 
i dagsläget betalar kriminalvården 
intye för sådana insatser. 
Regeringen borde se över möjlighe-
ten till den typen av placeringar. Det 
skulle vara en väl investerad peng för 
samhället. 

Vi vet att en aktiv, kriminell miss-
brukare kostar samhället ofantligt 
mycket pengar. Enligt Allmänna 
arvsfonden har enbart Unga KRIS 
arbete för att hjälpa unga bort från 
droger och kriminalitet och i stället 
bli hederliga samhällsmedborgare 
som betalar skatt, inneburit bespa-
ringar för samhället på 2,1 miljarder 
kronor.

Förebyggande insatser för 20 ung-
domar i riskzonen kostar samhället 2 
miljoner kronor. Om dessa åtgärder 
uteblir kan prislappen i stället bli 250 
miljoner om personerna hamnar i 
utanförskap. 

Exemplet är hämtat från en färsk 
svensk rapport där nationalekono-
merna Ingvar Nilsson och Anders 
Wadeskog räknat på vad utanför-
skap och kriminalitet kostar för ett 
samhälle.  Rapporten heter "Det är 
bättre att stämma i bäcken än i ån", 
och har givits ut av försäkringsbola-
get Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Snart börjar valrörelsen och KRIS 
står i startgroparna redo ta fighten 
mot kriminalitet och utanförskap. 

Text: Christer Renlid

Holmbergs Safety System 
Holding AB 

Halmstad

Stadsbudskontoret  
Döbelnsgatan 77 HB 

Stockholm

AB Peter Westöö Avenbokens  
Behandlingscenter

Fogutek AB Follow me darling

LM Maskinuthyrning AB Sundsvalls Sjukhus

Svenska Kyrkan /  
Uppsala Stift Vemdalsfastigheter AB

SIS LVM-Hem Rebecka/Ekebylund

SIS Ungdomshem Rydsbrunn

NATURKOSMETIK



ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

AB Bakels Aromatic
Göteborg

Östfora Behandlingshem

Allt i trä AB
Väster Haninge

Arupsgård AB
Hörby

BRF Jupiter 1 i Täby
Täby

EF Ekonomikonsult
Avesta

Fridströms Måleri AB
Norrköping



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

http://www.futurumadvokat.se

ATK 
Stockholm

Canadian Plastic Flooring AB 
Huddinge

Döderhults Församling 
Oskarshamn

Gnesta Ventilationsmontage & 
Service AB 
Gnesta

Nacka Församling 
Nacka

Nordens Folkhögskola Biskop-
Arnö 
Bålsta

Peritia Redovisningsbyrå 
Norrköping

Persienn Giganten AB 
Solna

Shesea Cargo i Falköping AB 
Falköping

Skötbordspecialisten AB 
Bjärred

Specialwell  J & J  AB 
Olsfors

Svenska Teknikingenjörer 
Trollhättan

T. Vespä Transport AB 
Salbohed

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Varbergs Revisionsbyrå AB 
Varberg

Väddö Kakel & Renovering AB 
Väddö

Värmdö Allrör 
Värmdö

XL Bygg Hans Anders 
Simrishamn

Österman Machinery AB 
Upplands Väsby

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Bredängs Camping 
Stockholm
08-97 70 71

www.bredangcamping.se
Skärholmen

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling

Umeå

Socialförvaltningen / 
Kristinehamns Kommun

Kristinehamn
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Jacob Fraiman har lämnat sitt gamla liv bakom sig och jobbar idag för att hjälpa andra.

Jacob Fraiman, 41, är grundare av KRIS i Södertälje. Bakom sig 
har han ett liv präglat av drogmissbruk och kriminalitet. Idag 
har han varit drogfri i mer än 7 år och besöker samma fängelser 
som han själv suttit i för att motivera andra att byta livsstil. 

– Det är en jävla revansch att kunna gå där inne och ge tillbaka. 
Att ge andra samma chans som jag fick, säger han.

JACOB HITTADE VÄGEN UT 
UR KRIMINALITETEN —
NU HJÄLPER HAN ANDRA
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Vi möter mannen bakom Unga 
KRIS 08/KRIS Södertälje, Jacob 
Fraiman, 41, i KRIS lokaler i Söder-
tälje. 

Efter att tidigare ha varit livsstils-
kriminell, jobbar han nu för att hjäl-
pa andra kriminella att få revansch i 
samhället.

Han betonar ordet ”livsstilskrimi-
nell” eftersom att han tycker att den 
allmänna beteckningen ”yrkeskrimi-
nell” är missvisande. 

Att vara kriminell är inget yrke. 
Det finns ingenting häftigt med det 
och är ingenting som ungdomar på 
glid ska sträva efter att bli när de blir 
stora, förklarar han.

Jacob Fraimans liv följer på många 
sätt den röda tråd som brukar kän-
neteckna kriminella. Skilsmässobarn. 
Pappa i fängelse. Tidigt missbruk. 

Han öppnar sig och berättar sin 
historia för oss. En historia som tar 
sin början när han som sjuåring kom 
till Sverige och Stockholm tillsam-
mans med sin familj från Chile.

“Varit nära döden flera gånger”
Det tog inte många år innan för-
äldrarna gick skilda vägar och Jacob 
hamnade i Skåne tillsammans med 
sin mor och sina två systrar. 

Han beskriver sig som syskonska-
rans rebell, han var den som gjorde 
uppror. Det började med småstölder 
och lätt narkotikamissbruk, men 
fortsatte sedan med gängkriminalitet.

– Jag har varit nära döden flera gånger. 
Jag har blivit knivhuggen, jag har 
knivhuggit andra. Jag har brutit näsan 
tre-fyra gånger, jag har knäckt flera 
näsor också. Jag har vaknat upp med 
slangar och tagit överdos.

Jacob har inga problem att rada upp 
fler exempel. Till slut kom han dock 
till insikt med att det måste till en 
förändring, annars kommer det att 
sluta som för många andra bekanta. 
Ett liv i fängelse, eller än värre, inget 
liv alls. Döden.

– Någonstans började jag att se igenom 
all den här skiten som jag trodde var 
häftig. Jag märkte mer och mer att alla 
bara tänkte på sig själva. Jag blev sam-
tidigt äldre och började se baksidorna, 
fula bakhåll och sånt där. Det är ofta 
så, att det är dina egna som fuckar dig i 
slutändan.

– Det är det som sker överallt, i var-
enda förort. I början är alla barndoms-
kamrater, man jobbar och ställer upp 
för varandra. Så var det hos oss också, 
men sen kommer det in mer pengar och 
droger och girigheten gör att alla börjar 
tänka på sig själva. Då kan det gå så 
långt att man skjuter mot varandra 
istället.

Träffade KRIS på anstalten
När han avtjänade ett tre och ett 
halvt år långt fängelsestraff för 
försök till mord, som senare änd-
rades till grov misshandel, tog han 
det slutgiltiga beslutet. Han klippte 
med sina kriminella vänner. Medver-
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kade, till en början motvilligt, i ett 
så kallat 12-stegsprogram i fängelset 
som hjälpte honom att ta sig ur sitt 
missbruk. I samma veva kom han i 
kontakt med KRIS – organisationen 
som han idag har vigt sitt liv åt.

– Jag träffade KRIS när jag satt på 
Österåker 2012. Jag hade sett dem i 
tidningen Vägen ut när jag satt i fäng-
else förut men den här gången kände 
jag att jag ville ha en förändring.

Den 20 april 2013 muckade han 
och började göra praktik på KRIS i 

Stockholm. Till en början höll han 
sig lite i bakgrunden. Han jobbade i 
en second hand-butik och lärde sig 
hur organisationen fungerade.
En av de första sakerna Jacob fick 
göra på KRIS var att följa med en 
person som tidigare var föreläsnings-
ansvarig och se hur han jobbade.

– Han tog 1500 kronor för att föreläsa 
på skolor. Fan, ska jag lägga ut min 
historia för det? Aldrig i livet. Det 
första jag gjorde var att höja priset.

– Tre tusen. Jag ska ha tre tusen för 
skolor, sa jag. Företag, polis, socialen, 
ni ska betala fem tusen, för ni har mer 
pengar.

“En jävla drift på den här killen”
Förslaget möttes med skepsis. ”Det 
kan du inte ta, vi ger gratis föreläs-
ningar för polisen och socialen”, fick 
han som svar. Men Jacob var benhård.

– De har pengar, de ska betala. Så på 
bara några månader hade jag dragit in 
hundra tusen till föreningen, de tyckte 
att det var en jävla drift på den här 
killen.

Jacob skrattar till. Driften har han 
skaffat sig under sin tid på gatan, 
och nu försöker han föra vidare det 
tankesättet till de som vill bryta sin 
kriminella livsstil.

– Jag har sålt mycket droger, då måste 
man ha käften med sig. Jag brukar säga: 
”Den där driften du hade på gatan, ta 
med det in i föreningen, för nu ska vi 
sätta fokus på att du ska göra något gott 
istället”.

Jacob kommer ihåg första gången 
han besökte häktet som en fri man.

– Det var surrealistiskt att gå på Sal-
berga och såna anstalter som jag själv 
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har suttit på. Jag fick nypa mig själv 
några gånger och tänkte ”Shit går jag 
här nu?”. 
Det kändes ibland som att jag skulle gå 
tillbaka till min gamla cell, en kon-
stig känsla, men då förstod jag också 
varför vi heter ”Kriminellas Revansch i 
Samhället”.

Jacob minns återigen tillbaka till när 
han själv träffade KRIS på anstalten 
Österåker.

– Det är en jävla revansch att kunna 
gå där inne och ge tillbaka. Att ge andra 
samma chans som jag fick.

“Det går inte att bedöva”
Idag har Jacob varit nykter och drog-
fri i sju år och tre månader. Han går 
fortfarande på möten och dricker inte 
alkohol. Det är också en drog, påpekar 
han. Sedan två år tillbaka jobbar han 
med KRIS i Södertälje. Det var han 
själv som flyttade till staden och tog 
initiativet.

– Precis som i exempelvis Tensta och 
Rinkeby finns det problem med utan-
förskap och segregation i Södertälje. 
Samtidigt trivs jag väldigt bra i Söder-
tälje. Jag tyckte att det kunde vara bra 
att starta en organisation här. Därför 
startade jag KRIS i Södertälje.

Jacob säger själv att han har provat 
de flesta droger och är idag kritisk 
till hur lättvindigt droger skrivs ut 
som medicin. Han har dessutom 
insett att hans problem sträcker sig 
längre bak i tiden än när familjen 
kom till Sverige.

– Jag har försökt självmedicinera mig, 
men det har inte fungerat. Mitt pro-
blem satt i saker jag behövde bearbeta, 
trauman från när jag var liten. Sånt 
går inte att bedöva..

– Jag förstod aldrig varför jag inte 
mindes någonting förrän jag själv fick 
barn och tänkte att det är klart att 
de kommer minnas detta. Jag minns 
ingenting från innan jag var sju år och 
kom till Sverige, bara små fragment. 
När jag gick på utbildning och började 
prata om trauman så gick det upp för 
mig, det är saker jag har förträngt för 
att jag inte ville minnas det.

“Det heter Kriminalvården”
Jacob tror inte heller att längre straff 
är rätt väg att gå för att stoppa ung-
domskriminaliteten, istället måste 
man rikta in sig på att behandla 
människorna.

– När man straffar ska man inte ha 
inställningen att man låser in dem 
och kastar bort nyckeln. Det är därför 

Kriminalvården heter Kriminal v å r 
d e n, det ska vara vård. Det ska vara 
12-stegs, det ska vara KBT (kognitiv 
beteendeterapi), man ska jobba med ens 
kriminella tankemönster.

– Man borde nästan bli dömd till att 
gå vissa behandlingar för att kunna 
få samhällstjänst, vårdvistelse eller 
permission så att det blir som en morot. 
Sen kanske inte alla kan ta till sig det, 
men jag blev typ tvingad och idag lever 
jag i det. Jag behövde ju det.

På en punkt kan dock Jacob tänka 
sig hårdare straff, det gäller vapen. 
Skjutningarna har ökat dramatiskt 
i Sverige och han är oroad över 
utvecklingen, samtidigt som han 
skickar en sista känga till läkeme-
delsindustrin.

– Innan sköt man kanske nån i benet 
för att markera, idag skjuter man i 
huvudet. Det är mer och mer mediciner 
ute, det är inte så konstigt att det är 
så jäkla avtrubbade. Tidigare började 
man med att röka brass, nu börjar man 
på morfinliknande grejer. Det är det 
som håller på att ske. Det är ett sånt 
samhälle vi har skapat.

Text: Jonathan Nilsson, Annie Sääf
Foto: Jonathan Nilsson
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

A. Jensen Ingenjörsbyrå AB 
Kolmården

Aktiebolaget Systemstöd 
Sverige 
Kista

Bas Förvaltning AB 
Stockholm

Bjuggfälts Åkeri 
Västerfärnebo

Castenbäck AB 
Stockholm

CH Skog AB 
Nyköping

Competens Utbildning 
Sverige AB 
Stockholm

Competens Utbildning 
Sverige AB 
Stockholm-Globen

Ekerö Kommun 
Ekerö

Fastighetsägarna  
Stockholm 
Stockholm

Finspångs Församling 
Finspång

Färgbolaget i Torshälla 
Torshälla

Gundals Åkeri AB 
Lindome

Handmaskinservice i 
Sundsvall AB 
Sundsvall

Haparanda Trafikskola 
Haparanda

Heby Kommun 
Heby

Hårcentrum 
Ockelbo

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

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

En plats för möten

Välkommen!

Know It Gävleborg AB 
Gävle

Kristianstads Kommun 
Kristianstad

Kvänum Energi AB 
Kvänum

Light Pro AB 
Skurup

Lycksele Kommun 
Lycksele

Länsförsäkringar 
Kalmar Län
Kalmar

Lärarförbundet 
Malmö

Megaron Arkitekter AB 
Stockholm

Mälardalens Försäljning & 
Rör AB 
Västerås

Norrlandsgjuteriet AB 
Robertsfors

Nyköpingshem AB 
Nyköping

Nässjö Kommun 
Nässjö

Räddningsmissionen / 
Solrosen 
Göteborg

Selbergsbygg AB 
Harads

Skellefteå Kommun 
Skellefteå

SKIFU 
Sundsvall

Skåne Norrland Thermo- 
transport AB 
Hudiksvall

Skärholmens Församling 
Skärholmen

Sunnanå Åkeri AB 
Skellefteå

Svensk Kylteknik 
Uppsala

Swish AB 
Täby

Timars Svets & Smide AB 
Falkenberg

Tingsryds Kommun / 
Socialförvaltningen IFO 
Tingsryd

Torvalla Bil i Haninge AB 
Haninge

Treklövern Bostads AB 
Klippan

Upplands Bro Kommun 
Kungsängen

Wessjö AB 
Sollentuna

Visby Stift 
Visby

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby

Östhammars Kommun 
Östhammar



KORSORDET

VINSTPLAN
1:a pris - 3 kartor - 30 st frimärken 
2:a pris - 2 kartor - 20 st frimärken  
3:e pris - 1 karta - 10st frimärken 
Det tre (3) första rätta dragna vin-
narna vinner enligt prisplanen ovan. 

KRIS Halmstad sponsrar även med 
60 stycker frimärken som är förde-
lade på 20 per vinnare. Se nedan. 

Tävlingen gäller endast för de som är 
placerade på någon av Sveriges 
anstalter, häkten eller SIS-instutio-
ner.  
Ditt svar behöver vi senast den: 
18:e maj 2018. 

Svaret ska skickas till:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

Stort grattis säger vi till förra 
numrets vinnare:
1:a pris Britt-marie

2:a pris Pia

3:e pris Irene

Extra frimärken sponsrade av KRIS 
Halmstad går till: 
4:e pris Anna

5:e pris Jeanette

6:e pris Jessica

Koppla av en stund med korsordet och du har chansen 
att vinna frimärken och ett gratis medlemskap i KRIS.

Skicka in senast 18:e maj 2018

Förra numrets lösning

© Ulf Fransson 2011
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Jackie Arklöf: 
”Att gå i kloster  

var en befrielse”
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Jackie Arklöf: 
”Att gå i kloster  

var en befrielse”
Han är en av Sveriges mest kända brottslingar och har suttit  
inlåst sedan 1999 Han dömdes till livstids fängelse för polis-
morden i Malexander. Nu berättar Jackie Arklöf om brotten, 
fängelsetiden och framtiden 
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Malexandermorden var ett av 1999 
års mest omskrivna brott i Sverige. 
Under jakten på bankrånarna Tony 
Olsson, Andreas Axelsson och 
Jackie Arklöf den 28 maj 1999 sköts 
polismännen Olle Borén (42) och 
Robert Karlström (30) till döds på 
nära håll med sina egna tjänsteva-
pen. 

Morden begicks efter att de två 
polismännen följt efter trion, som 
kort dessförinnan rånat Östgöta-
banken i Kisa. 

En tid efter att rättegången av-
slutats i hovrätten erkänner Jackie 
att det var han som sköt poliserna 
på nära håll. Han beskriver erkän-
nandet som en befrielse.

Jag möter honom på Storbodaanstal-
ten där han varit drygt ett år. Han 
har hittills avtjänat 18 år av livstids-
straffet. Han är klädd i kriminal-
vårdens kläder. Håret är stort och 
burrigt. 

Min bild av en förhärdad lego-
soldat som rånat banker och skjutit 
poliser förändras i snabb takt sedan 
intervjun kommit igång. Jackies stora 
intresse inne på anstalten är att måla 
tavlor och spela gitarr. Han suddar 
snabbt ut bilden av sig själv som 
polismördare. Tycker det är jobbigt 
prata om det som har varit. Det blir 
tydligt att han lider av sitt mörka 
förflutna. 

–.Jag är så jävla trött på min egen 
historia. Jag skäms för det jag har 
gjort, men tyvärr går det inte att få 
det ogjort. Jag har tagit mitt straff 
och försöker återerövra den män-
niska jag egentligen är.

Han har svårt att förlika sig själv 
med bilden av den person han ti-
digare var. Beskriver brotten han 
är skyldig till som verklighetsfräm-
mande. Han växte upp som adopte-
rad färgad kille i Storuman i Norra 
Sverige. Jackies personlighet i kom-
bination med han var färgad ställde 
till mycket problem för honom

.

Från Storuman till Malexander

Trots utanförskap och mobbing ut-
trycker han kärlek till sina adoptivför-
äldrar. Berättar att de alltid ställde upp 
för honom. Jackie började tidigt hävda 
sig på ett negativt sätt för att få upp-
märksamhet. Intresset för vapen och 
militären var påtagligt stort, men så här 
efteråt understryker han att det inte 
var äkta. Det var ett sätt att hävda sig.

Jackies dröm var att bli militär och 
han såg fram emot värnplikten. Han 
gjorde lumpen vid Norrlandsjägarna 
K4 i Arvidsjaur. r

– Samtidigt hade jag också en alter-
nativ plan. Jag skulle bli hårdrockare. 
Helt sjukt vilka ytterligheter, men så var 
det. Det har alltid varit svart eller vitt. 

Kriget i Bosnien

19 år gammal, 1992, reste han till 
kriget i Bosnien. Olika historier om 
Arklövs tid i krigets Bosnien har 
flödat friskt i media under åren, men 
det är sant att han gjorde sig skyldig 
till krigsbrott. 

Tre år senare dömdes han till åtta 
års fängelse av Högsta domstolen i 
Bosnien-Hercegovina. De stridande 
parterna gjorde några månader se-
nare en utväxling av fångar då Jackie 
Arklöv släpptes fri. När han kom 
tillbaka till Sverige räckte inte bevi-
sen för att åtala honom.

– Det var en mörk period i mitt liv 
och inget jag är stolt över i dag. Jag 
får leva med bilderna därifrån i res-
ten av mitt liv. 

 Jackie blir nedstämd och tyst när 
ämnet kommer på tal. Han blir lätt 
plågad av sitt förflutna och tycker 
att det är jobbigt med frågor som 
handlar hur han tidigare hanterat 
livet. Han vill inte diskutera några 
krigsminnen.

”Jag är ingen nazist”

Det har skrivits mycket om Arklöf 
och hans kopplingar till nazistiska 
organisationer. Det har spekulerats 
att brotten han begick handlade om 
att tillföra ”Kampen” pengar och så 
vidare. 

Men hur kan en svart man kan 
vara nazist? Det blir lättare att förstå 
om man tar hänsyn till Jackies bak-
grund, mobbing och utanförskap och 
viljan att tillhöra och bli någon. 

I dag vet vi att många radikaliseras 
av helt andra osäker än ideologiska. 
Precis av samma grund som för de 
som ansluter till olika kriminella 
gäng – tillhörighet och gemenskap  

– Nazism och extrema åsikter var 
drivkraften – ett sätt få utlopp för ilska 
och hävda sig för omgivningen. I dag 
tar jag bestämt avstånd från allt som 
har med främlingsfientlighet att göra. 

En vilsen ung man

Jackie var – till skillnad från många 
andra som begått liknande brott – 
inte livsstilskriminell. Han har svårt 
att förklara varför han gick över 
gränsen. Hur kunde det gå så fel?

– Jag kan inte gå omkring och 
tänka på det som hänt hela tiden, då 
blir man galen. Om jag hela tiden 
skulle fundera över konsekvenserna 
varför jag är här skulle jag bli ned-
bruten. 

– Jag skäms och lider av mina 
misstag. Mitt mål är att återvända 
till mig själv. Jag följer regler inne på 
anstalten och jag går i olika program. 
De brott som jag gjort mig skyldig 
till kan väcka ett enormt obehag hos 
mig. Jag kan inte förstå att det är jag. 

– Även när jag läser om liknande 
brott kan jag må väldigt dåligt. Jag 
har svårt att förhålla mig till vissa 
saker i dag. Tidigare hade jag be-
stämda åsikter om det mesta, så är 
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det inte i dag. 
När jag börjar ställa frågor om 

brottsturnén med Andras Axelsson 
och Tony Olsson som slutade med 
två polismord, blir han tyst för en 
stund. Sedan säger han:

– För tio år sedan hade jag inga 
problem att prata om det där, men 
nu blir jag bara deprimerad. Det 
finns ingen bra förklaring. Vi hetsade 
varandra till att råna bankerna. Nu i 
efterhand kan jag tycka att det hade 
varit bättre om vi åkt fast tidigare.

Den efterkommande rättegången 
skulle senare komma handla om 

vem som sköt de båda polismännen. 
Ingen av dem erkände. 

Det gick inte heller att fastställa 
vem av de tre, Jackie, Andreas eller 
Tony som avlossade de dödande skot-
ten. Alla tre dömdes att i samråd och 
samförstånd bragt de båda poliserna 
om livet. Det skulle dröja länge innan 
sanningen kom fram. Först efter att 
hovrättsförhandlingen var klar och 
Jackie hade förflyttas till Kumla er-
kände han.

– Det kändes som en befrielse när 
jag gjorde det. Hur skulle jag kunna 

gå vidare om jag inte erkänt vad jag 
hade gjort. Erkännandet var första 
steget mot att återgå till den jag 
egentligen är. Nu har det gått 18 år 
sedan det inträffade och anstaltslivet 
har blivit en vardag.

Vill få livstidsstraffet tidsbestämt

Arklöv har vid tre tillfällen tidi-
gare ansökt om att få livstidsstraffet 
tidsbestämt. Det senaste var år 2017. 
Han har fått avslag vid samtliga 
tillfällen.

- När jag har berättat om mina gärningar i överklaganden, blir det jobbigare och jobbigare för varje gång. säger Jackie med en nedstämd blick. 



26

Jackies gitarr står i ett förråd och kommer fram lite då och då. Han visar stolt upp sina målningar som personalen tog fram.
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–Jag har varit mentalt inställd på 
avslag vid samtliga tre gånger. Men 
det blir ändå en stor besvikelse. Jag 
anser att rättsmedicinalverket gett 
mig motstridiga besked hela tiden. 

Jackie är missnöjd med den be-
dömning rättsmedicinalverket har 
gjort. Han anser att deras bedöm-
ningar präglas av ett inkonsekvent 
förhållningssätt. 

– Ena gången är bedömningen att 
återfallsrisken är låg, andra gången 
ligger den på medel utan att något 
har inträffat. Hade jag misskött 
mig hade jag förstått resonemanget 
bättre.

– Jag har inte åsidosatt min verk-
ställighet, om jag ska utrycka mig på 
deras språk. Det har blivit som ett 
moment 22 i mitt fall. Jag får inga 
egna permissioner för att straffet inte 
är tidsbestämt och jag får inte straffet 
tidsbestämt för att jag inte har haft 
några egna permissioner. 

Fortsatt livstid 

Göta Hovrätt tar fasta på Rättsme-
dicinalverkets senaste yttrande,  där 
man framhåller att "Arklöv måste 
prövas under friare och mer utma-
nande former” innan en omvärdering 
av återfallsrisken kan göras.

Längre fram skriver man också att 
risken för återfall i brottslighet av 
allvarligt slag anses vara medelhög.

Tidigare har Rättsmedicinalverket 
lämnat andra bedömningar, i det för-
sta yttrandet, i november 2010, be-
dömdes risken för återfall låg, 2012 
som medelhög och 2014 bedömde 
man återigen risken som låg. 

Sammantaget delar hovrätten 
Rättsmedicinalverkets bedömning 
och att Arklövs överklagande ska 
avslås. Detta motiverar man med att 
det fortfarande finns en ”konkret och 
beaktansvärd risk” för Jackie Arklöv 
att återfalla i brottslighet av  

allvarligt slag
– Jag väntar bara på vilken myndig-

het som ska ta första avgörande steget 
så jag kommer vidare, säger Jackie.

Låg risk för att återfalla i brott”

Enligt sin advokat Per Durling har 
Arklöv gjort en lång resa efter livs-
tidsdomen. 

– Den började med att han erkän-
de att det var han som avrättade po-
liserna med deras egna tjänstevapen.
Han har ångrat brottet, tagit avstånd 
från sitt dåvarande nazistiska krigs-
svärmeri och avlagt magisterexamen 
i både historia och sociologi. 

– Arklöv har även tagit tillvara 
alla möjligheter som Kriminalvår-
den erbjuder i form av program mot 
våld och för bättre självkännedom, 
fortsätter Durling. Han anser att det 
fanns utrymme för tingsrätten att 
tidsbestämma Arklövs straff efter-
som han konstaterats ha låg risk att 
återfalla i grova våldsbrott.

En annan person som står Jackie 
nära är Olle Rockström som är verk-
sam på Fryshuset i Stockholm. De 
lärde känna varandra efter att Jackie 
själv hört av sig till Exit, som är del 
av Fryshuset verksamhet för radika-
liserade personer som vill lägga sitt 
gamla liv bakom sig. Han har följt 
Arklöv på nära håll och haft många 
samtal med honom. 

– Det har växt fram en vänskap 
mellan oss genom åren. Han går sin 
egen väg inne på anstalten, målar, 
läser och spelar gitarr, säger Olle 
Rockström och menar att det finns 
flera tillfällen som indikerar att 
Arklöv tar avstånd från våld. 

Ett exempel på det menar Olle 
är en betydelsefull händelse inne på 
anstalten då en ung intern helt opro-
vocerat slog en stekpanna i huvudet 
på Arklöv.

– Men Jackie lade bara ned honom 

och anförtrodde mig sedan att något 
hänt inom honom där och då. Han 
sa: ”Jag stoppade, jag slog honom 
inte”, säger Olle.

”En enda fotoblixt och  
permissionen avbryts”

Jackies intresse för vapen och krig 
har avtagit under tiden som han har 
suttit i fängelse. I stället har han 
återtagit sitt intresse för konst, som 
funnits med sedan barndomen.

Målandet, skrivandet och musiken 
har tagit en större plats. Han är en 
flitig konstnär och har också ställt ut 
konstverk som han målat själv.

– Jag har alltid varit intresserad av 
konst och musik och under alla år på 
olika anstalter har det varit en ventil 
för mig att måla och spela, säger han

Under vårt besök på Storbadaan-
stalten visar han upp några av sina 
tavlor. Han tar även fram gitarren 
och föreslår att jag vid nästa permis-
sion ska jag följa med honom till 
Fryshuset i Stockholm, där han ska 
repa med med några andra personer. 

Jag ansöker om deltagande under 
Jackies permission på Fryshuset och 
blir blir tillsagd att inga foton eller 
inspelningar får tas. Om detta inte 
efterföljs kommer permissionen 
omedelbart brytas. 

Jag frågar om deras motivering till 
beslutet.

– Det handlar om säkerhet och vi 
vill inte ha några löpsedlar, säger en 
ansvarig från kriminalvården.

 Jackie har även fått besked att 
han inte längre får måla inne på an-
stalten. Inte i cellen, ochinte heller i 
några andra utrymmen på anstalten. 

Man medger det är bra och viktigt 
för Jackie att få utöva sitt intresse för 
konst, men det finns ingen möjlighet 
att bereda plats för aktiviteten.

– Det är bara struntprat, säger 
Jackie själv. Det finns hur mycket 
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plats som helst här inne. Det har 
aldrig varit problem på någon annan 
anstalt. 

En lyckad permission på Fryshuset

Jag rekommenderar långtidsdömda 
att undvika Storbodaanstalten. An-
stalten består av fyrkantiga bekväma 
chefer, som indirekt motverkar möj-
ligheter till återanpassning till sam-
hället generellt, säger Jackie  
Men han skiner upp som en sol när 
han hänger på sig gitarren. Försvin-
ner in i en annan värld där inne i 
replokalen på Fryshuset. Han har 
spelat gitarr sedan han var 14 år,  är 
duktig på det. Han trivs med tillva-
ron. Det blir svårbegripligt att killen 
i svart skinnrock och Jimmy Henrix 
frisyr har begått grova brott. 

Men det visar också med all önsk-
värd tydlighet att det finns en väg 
tillbaka, att det går att bryta gamla 
mönster och beteenden.

Klostret på Kumla helt avgörande

Klosterverksamhet har funnits inom 
Kriminalvården i mer än tio år. Kär-
nan i verksamheten finns vid anstal-
ten Kumla  

Verksamheten består av klostret 
på anstalten Kumla, en avdelning 
för förlängd klosterverksamhet vid 
anstalten Skänninge och ett utsluss-
boende med klosterinriktning på 
Mariagården i Vadstena, som drivs 
av Linköpings stadsmission. 

Intagna kan genomgå hela vård-
kedjan eller delar av den i miljön. 

På klostret i Kumla genomförs korta 
och långa retreater, på sju respektive 
trettio dagar. Det innebär att den intagne 
drar sig undan vardagslivet i fängelset, 
lyssnar inåt och möter sig själv på djupet. 
Till hjälp finns en andlig vägledare. För 
Jackies del har besöken i klostret varit 
mycket betydelsefulla. 

– Jag vill påstå det har varit helt 
avgörande. Jag vet inte hur jag skulle 
ha klarat mig om det inte vore för 
klostret, det är en väldigt speciell 
plats. Jag besöker det fortfarande vid 
jämna mellanrum.

 Jackie lyser upp när vi pratar om 
klostret. Det är lätt förstå vad vistel-
sen där betyder för honom

Debuterar som författare

Jackie Arklöf fick idén till boken 
”Marionettmänniskan” efter att han 
genomgått rättegången för krigsbrott 
2006. Han började fundera över vad 
och vem som ligger bakom våra tan-
kar och handlingar: den fria viljan, 
samvetet, fruktan, våra närstående 
eller samhället?

– Jag vill betona att boken inte 
handlar om mig och mitt liv. Däremot 
är den en konsekvens av mina hand-
lingar och de efterkommande insikter 
som emanerade därur, säger han. Han 
har planer fortsätta skriva böcker. 

– Ja, men inget är klart. Vi får se 
vad det blir. Jag kan avslöja att jag 
redan skrivit en bok, under pseudo-
nym. Men mer avslöjar jag inte, säger 
han.

 "Marionettmänniskan" omfattar 
177 sidor och är finansierad av Frys-
huset.

Linda Skugge, tidigare Expressen-
profil som driver Vulkanförlaget, 
meddelar via mejl:

– Vi funderade en tid innan vi be-
stämde oss för att tacka ja till samar-
betet med Jackie, Fryshuset och Exit.  
Men eftersom Vulkan.se är en sajt 
som välkomnar alla så länge bokens 
innehåll är lagligt kände vi att det var 
fel att neka honom. Alla äger rätten 
till sin egen röst oavsett historik och 
omständigheter.

Förlagets vd Peter Norrman har vid 
flera tillfällen haft kontakt med Jackie 
Arklöv. De har träffats en gång på 

anstalten, och talat mycket i telefon.
- Jackie Arklöf är vältalig, reflek-

terande och märkt av sin historik, 
kommenterar Peter Norrman.

Tankar om framtiden

Det är naturligtvis svårt att planera 
någon framtid när straffet inte är 
tidsbestämt. Jackie känner att tiden i 
fängelset har normaliserats.

– Det blir svårare med tiden att 
förstå varför jag sitter här. Det är na-
turligtvis en konsekvens av mitt gamla 
liv, men ibland blir det obegripligt. 
Jag vill komma tillbaka till Norrland. 
Ett första steg skulle vara söka till en 
anstalt i norr. Jag tycker om naturen, 
musiken och målandet. Han berätta 
också om sin tacksamhet till Frys-
huset.

– Jag kom i kontakt med dem år 
2002, de har betytt väldigt mycket för 
mig. Utan den hjälpen vet jag inte hur 
det hade gått. Det är också en tänk-
bar framtid att engagera mig i deras 
verksamhet Exit. Det är ingenting 
bestämt men en tänkbar möjlighet.

 Exit är ett projekt på Fryshuset 
där personer som är aktiva i olika de-
struktiva gäng kan få hjälp att lämna 
derm, anonymt och på sina villkor. 

Flera av de som jobbar i projektet 
har själva varit aktiva i olika nationa-
listiska eller nazistiska grupper och 
hjälper nu andra utifrån sina egna 
erfarenheter. Han kan även tänka sig 
jobba inom universitetsvärlden då 
han har en magisterexamen i socio-
logi och historia.

 Jackie funderar mycket, han är 
djup och söker svar på frågor om 
existensens väsen. Men han vill inte 
ha för många frågor om känslor

– Man ska akta sig för att intellek-
tualisera känslor, säger han.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes
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FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

ALLA JÄRNVÄGSSTRÄCKOR SKA 
VARA STÄNGSLADE INNAN ÅR 2021
BOBCAT T770 MED FORESTRY CUTTER, ÄVEN MED FJÄRRKONTROLL.

STOCKHOLM 08-564 899 60  |  KRISTIANSTAD 044-24 40 10 
MALMÖ 040-22 22 04  |  GÖTEBORG 031-24 40 05WWW.BOBCAT.SE

ANNONS



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

ANNONS

Incrementa AB 
Borlänge

Utvägen AB 
Uppsala

Sundsvalls Församling 
Sundsvall

Sufraco-Savon De  
Marsielle AB - Åhus

Skärholmens Församling 
Skärholmen

Skolberga HVB 
Rönninge

Pool Kommunikations-
byrå AB - Stockholm

Piratförlaget 
Stockholm

Ljusmannen 
Västra Frölunda

Kuröns Behandlingshem
Adelsö

Kalmarsund Hotell AB
Kalmar

Johannisberg  
Ungdomshem - Kalix
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Hos KRIS-föreningen i Malmö är det full fart. Alla käm-
par med att stötta och hjälpa varandra till ett drogfritt liv. 
Lokalen är välfylld med medlemmar och dagen till ära 
kommer två studenter från Polishögskolan på besök.

Besök hos KRIS Malmö

Jag anländer till Malmö i så god tid 
att jag hinner med att först göra ett 
besök i Rosengård. Stadsdelen som 
Gud glömde och under en längre pe-
riod klassificerats som ett av de mest 
utsatta bostadsområdena i Sverige. 

Anledningen att jag vill komma till 
Rosengård är att jag vill träffa perso-
nalen på polisstationen. Hur är det 
att jobba på ett ställe som påminner 
om Fort Nox med beväpnade vakter 
runt omkring byggnaden? Har stäm-
ningen det blivit bättre eller sämre? 
Detta var några av mina tilltänkta 
frågor. 

Men det fanns inga beväpnade 
vakter och ingen mur eller staket 

runt fasaden,. Det var fritt fram att 
kliva rakt in i polishuset och ringa på 
klockan för att prata med en polis. 

När jag berättade vem jag var och 
vilka frågor jag ville ställa blev kvin-
nan i receptionen tveksam. Hon 
försvann iväg och kom sedan aldrig 
tillbaka. Några svar på mina frågor 
fick jag aldrig.

På KRIS – föreningen i Malmö har 
polisstudenterna Oliver och Anders 
anlänt. De har kommit för att få 
veta hur KRIS fungerar. Några av 
medlemmarna berättar om sina liv 
och erfarenheter som de har haft av 
polisen.

Det blir en givande diskussion och 
de blivande poliserna var nöjda när 
de lämnar oss.

KRIS ordförande i Malmö, Jan 
Thornqvist, är stolt över föreningen

– Vi har en bra sammanhållning 
och en duktig styrelse. Vårt mål är att 
i första hand vara en kamratförening, 
säger han.

I föreningslokalen finns TV, soffa, 
matbord och ett litet pentry för att 
laga mat. 

Jätteviktigt med nykterheten

Hit kommer de som ännu inte har 
hittat ett jobb eller någon annan sys-
selsättning på dagarna. De som bor 
i föreningens egna lägenheter eller i 
det kollektiva boendet måste ha kon-
takt med föreningen och vara där på 
dagarna, om de inte har något jobb 
eller behandling.

– Alla måste lämna urinprov och 
göra nykterhetstest när vi ber om det. 
Om någon är påverkad få man lämna 
bostaden. Det är jätteviktigt med 
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nykterheten, säger Jan Thornqvist.
Trots att föreningen ligger i en stad 
med omfattande bostadsbrist har 
man ändå lyckats att få avtal med 
fastighetsvärdar och tillgång till lä-
genheter för medlemmar som klarar 
leva nyktert och drogfritt.

– Boendet är extremt viktigt. Vi 
är stolta över att kunna erbjuda en 
sådan möjlighet.

Många av de som kommer till 
KRIS har ett tufft liv bakom sig, 
präglat av narkotika och kriminalitet. 

Nya vänner och nätverk

Här får de möjlighet att skaffa sig nya, 
drogfria vänner och ett nytt nätverk. 
För många har vägen till nykterhet 
varit snårig. Många har försökt bli 

drogfria men sedan fallit tillbaka, för 
att sedan åter lyckas. 

Föreningen har även avtal med Mal-
mö kommun. Socialtjänsten placerar 
personer som är motiverade att vara på 
KRIS för att genomgå program och få 
möjlighet till bostad.

Bowling på schemat

– Anstaltsverksamheten är också 
viktig. Under en period har vi haft 
ett uppehåll, men nu är vi på väg att 
återuppta den verksamheten igen. 

– Det känns bra att kunna komma 
in på anstalter och motivera de in-
tagna till ett drogfritt och hederligt 
liv. Vi skäms inte, tvärtom vi är stolta 
över att kunna berätta om vår  
verksamhet. 

– Det är många som muckar från 
fängelset med enbart en plastkasse 
och ingenstans ta vägen. Vi är ett 
alternativ, säger Jan.

Det är lätt att tycka om männis-
korna på föreningen. Det känns som 
att alla strävar åt samma håll. 

Dagen är snart slut och lite plane-
ring inför helgen återstår för vissa. 
Det är bowling på schemat. Det 
finns ljusglimtar även i en stad som 
på senare år varit föremål för skjut-
ningar och annat elände.

Text och foto: Christer Renlid
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Ungdomshem Bärby
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EMMABODA
Långgatan 7
361 31 Emmaboda
Tel: 073–51 46 560
E-post: emmaboda@kris.a.se 

FALKENBERG
Storgatan 21
311 30 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
Varholmsgatan 2D
414 74 Göteborg
Tel: 073-688 19 37
E-post: goteborg@kris.a.se

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

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 079-075 09 48
E-post: norrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Fricksgatan 1
214 26 Malmö
Tel: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

STOCKHOLM
Magnus ladulåsgatan 9
118 65 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

SÖDERTÄLJE
Övre Torekällgatan 29
151 33 Södertälje
Tel: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

KRIS FÖRENINGAR

Saknar du en KRIS förening på din ort?  
Vill du starta en KRIS förening? 
 
Kontakta oss på KRIS Riksförbund så 
får du information om hur du gör. 

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 073-831 62 11
E-post: umea@kris.a.se

UPPLAND
Libro ringväg 31c
752 28  Uppsala 
Tel: 070-872 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Jönköpingsvägen 107 A
331 34 Värnamo
Tel: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se 

KRIS RIKSFÖRBUND
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
E-post: info@rikskris.se



Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

ANNONS

              Livsstilskoordinator
KRIS erbjuder en 1-årig utbildning tillsammans med Tollare folkhögskola 

och Val-Bo utbildning i ett Allmänna arvsfondsprojekt.

En viktig del av KRIS arbete är att hjälpa människor som levt ett destruktivt 
liv. Det är viktigt för oss att vi kan arbeta på ett professionellt sätt med 

människor som lever eller har levt ett liv i missbruk, kriminalitet 
och utanförskap.

Utbildningens syfte är att utbilda personer med en missbruksbakgrund och 
som även kan ha olika funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara kvalificerad att arbeta på stödboende, 
halvvägshus, fritidsgårdar som elevstödjare eller boendestödjare där ofta 
personer ur samma målgrupp behöver stöd. Att ha genomgått en 1-årig 

folkhögskoleutbildning till Livsstilskoordinator öppnar större möjligheter på 
arbetsmarknaden och ger kompetens för vidare studier.

För mer info besök www.krislivsstilskoordinator.se

KRIS Livsstilskoordinator
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
08-642 00 06
info@krislivsstilskoordinator.se
www.krislivsstilskoordinator.se


