
2017 / Nr 3

VÄGEN UT
2018 / Nr 2

VÄGEN UT

KRIS I ALMEDALEN
sänder LIVE hela veckan

DEBATT:  
Skolan sviker barn 

med adhd och autism

JANNE SCHAFFER:  
”Så in i helvete onödigt”

I DETTA NUMMER:

2 NYA FÖRENINGAR
KRIS Emmaboda & 

KRIS Gotland

PAUL BARATH 
Ny förbundsordförande

EMMA:
"Min mamma sitter i fängelse 

och det är jättetråkigt"



INNEHÅLLVÄGEN UT
VÄGEN UT

ISSN 1651-4254

Utgivare
KRIS Riksförbund

Ansvarig utgivare
Paul Barath

AD/Layout
Joakim Berndes

Tryckeri
Norrköpings Tryckeri AB

Medlemsutskick
KRIS Riksförbund

Företagsannonsering & 
Prenumeration

Team Work Trading AB

Omslag 
Almedalen, Paul Barath
Foto: Joakim Berndes 

Vägen UT 
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

E-post: redax@krisvagenut.se 
Webb: http://krisvagenut.se

Copyright © Vägen UT.  
Allt material: Text, bild, grafik är 

skyddat av lagen om upphovsrätt 
(1960:729)

SID 6-7
Paul Barath - 
Ny förbundsordförande

SID 18-23
Stort reportage om BUFFF

SID 6-7
KRIS I Almedalen



LEDARE

Paul Barath 
Förbundsordförande KRIS

Som ny ordförande på 
(Kriminellas Revansch I 
Samhället) KRIS och med 
anledning av min entu-
siasm att ta över stafett-
pinnen och försätta ett 
framgångsrikt och viktigt 
arbete – vill jag därför 
delge er några ord på 
vägen.

Vi ska fortsätta vara en 
del i att stötta och hjälpa 
våra medlemmar till ett 
drogfritt och hederligt liv.  
Våra medlemmar ska inte 
längre vara en belastning 
för samhället, utan en del 
av det. Vi i KRIS vill alltid 
ligga i framkant och sträva 
efter det bästa resulta-
tet Det är viktigt för vår 
överlevnad att vi kan leve-
rera och komma med nya 
idéer. Vårt mål är är nu att 
starta tio nya föreningar 
ute i landet. Resan har 
börjat och för några må-
nader sedan bildades en ny 
förening i Emmaboda och 
en på Gotland. 

Vi har en viktig uppgift 
att utföra i tider när de 
kriminalpolitiska vindarna 
blåser åt det hårdare hål-
let. Kravet från våra poli-
tiker om hårdare tag gör 
vårt arbete ännu viktigare. 
I den politiska debatten 
pratar man oftast om hur 

vi gör redan långa fängel-
sestraff ännu längre. Det 
diskuteras sällan om hur 
vi skapar innehållsrika 
straff som syftar till att 
människor ska rehabilite-
ras och komma tillbaka i 
samhället. 

På KRIS ska vi intensi-
fiera antalet besök på våra 
anstalter och utveckla nya 
metoder som får intagna 
att känna tillit och bidra 
till ett första steg i en livs-
stilsförändring. En annan 
viktig uppgift som vi har 
är att hjälpa personer som 
vill hoppa av kriminella 
gäng. Vi har under de 
senaste åren utvecklat en 
god samverkan med po-
lisens avhopparverksam-
het.  Det finns en enighet 
bland forskare, polis och 
frivillighetsorganisationer 
att polisens avhoppar-
verksamhet är viktig för 
att minska det mänskliga 
lidandet och det ekono-
miska påfrestningarna 
gängkriminaliteten med-
för. Enligt nationaleko-
nomen Ingvar Nilsson 
som gjort en beräkning 
vad en aktiv gängmedlem 
kostar samhället, cirka 23 
miljoner kronor under en 
15 års period. Att jobba 
förebyggande och strypa 
rekryteringar till gängen 

Målet är tio nya KRIS föreningar

samtidigt som man får 
personer som redan är 
där att hoppa av – är ett 
bra sätt lösa problemati-
ken.

Nu är det snart dags att 
åka till Almedalen med 
70 stycken medlemmar 
från KRIS. Det blir ett 
späckat schema med 
intervjuer av våra po-
litiska företrädare och 
seminarier i vårt tält på 
Hamnplan i Visby. Den 
här gången är vårt tema 
#tryggaretillsammans.
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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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VÅR TIDNING VÄGEN UT
Vägen UT är medlemstidning för 
KRIS och produceras av en redak-
tion inom organisationen. Tidningen 
trycks i cirka 5 000 exemplar som 
distribueras till medlemmar, fören-
ingar, anstalter, institutioner, företag 
och sponsorer.

Redaktionen leds av Joakim Berndes 
som också är tidningens huvudfo-
tograf samt sköter om layout och 
tryckbeställning. Till sin hjälp har 
han två frilansskribenter, Christer 
Renlid och Thore Berggren som 
båda är medlemmar i KRIS. En 
del material skrivs också av andra 
medlemmar.

Viktigt för oss alla är att Vägen UT 
ska kännas relevant och viktig för vår 
målgrupp, det vill säga medlemmar i 
KRIS samt personer som är intresse-
rade av kriminalvård, missbruksvård 
samt politik inom dessa områden. 
Vid de tillfällen då tidningen tar 
ställning i politiska frågor inom våra 
intresseområden sker detta i orga-
nisationens namn. Undantag kan 
finnas då en text är skriven av en 
utomstående person och underteck-
nad med dennes namn.

Vi tar tacksamt emot tips från våra 
läsare. 

Skicka gärna epost till redax@
krisvagenut.se eller direkt till någon 
av oss i redaktionen på nedanstående 
epostadresser:

joakim@krisvagenut.se
christer@krisvagenut.se
thore@krisvagenut.se

Vill du hellre ringa är telefonnumret 
till oss 08-642 00 06.

Besök oss på webben: 
www.krisvagenut.se
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Han har tidigare varit kriminell och 
missbrukare, men jobbar nu heltid 
med att betala tillbaka till samhäl-
let. 
Han var bara 11 år när han stal sin 
första bil och rånade en värdetran-
sport när han var fjorton. 
Allt började som en kamp att dölja 
sina läs- och skrivsvårigheter i sko-
lan, berättar han för Vägen UT 
– Jag gjorde allt som stod i min 
makt för att ingen skulle få reda på 
att jag inte kunde skriva, läsa och 
att jag var sängvätare, säger han.
 
2005 bröt han den gamla banan med 
hjälp av Per-Uno ”Putte” Fransson 
som har varit hans mentor sedan 
dess.
– Jag är stolt över att Paul har fått 
förtroendet att vara förbundsordför-
ande. Det har han verkligen förtjänat, 
säger Putte.

Resan från samhällets bakgård till 
ordförandeposten i KRIS har varit 
lång för Paul. Problemen började 
redan i första klass. Han mådde inte 
speciellt bra och tyckte inte han dög 
till något. Det blev tidigt klart att 
han hade dyslexi, hjälpen uteblev 
och känslan av utanförskap blev allt 
tydligare. 
– Jag fick ta mycket skit men en 
dag rann det över för mig, jag slog 
en kille som helt enkelt bara var för 
mycket i alla tillämpliga avseenden. 
 Det blev startskottet till en våld-
sam och kriminell karriär. Plötsligt 
spelade det ingen roll han inte kunde 
läsa eller skriva. Han fick respekt på 
annat sätt.  

Rekryterades till MC -gäng 

När de äldre grabbarna fick upp ögo-
nen för Pauls kvalitéer rekryterades 
han till ett MC-gäng.
– Här behövde man inte kunna läsa 
eller skriva för att sätta sig i respekt. 
Det räckte att man kunde slåss och 
hota folk. Det passade mig perfekt, 

även om jag visste det var fel. 
– Sedan dess har jag fått betala ett 
högt pris. Nio år sammanlagt har jag 
tillbringat i fängelse.

Förlorat allt hopp

Sista gången han hamnade i arresten 
hos polisen misstänkt för nya brott, 
knackade en man på celldörren. Det 
var Putte som ville hälsa på.
– Han hade följt mig lite på håll och 
sa att han var beredd att hjälpa mig 
från skiten om jag själv ville. Jag var 
tvungen att själv göra jobbet, men 
Putte lovade att vägleda mig om jag 
i min tur lovade att slaviskt lyssna på 
honom och göra som han sa. 
 Putte hade då precis startat KRIS 
Halmstad och var övertygad om att 
Paul skulle vara en bra tillgång i den 
nybildade KRIS-föreningen
 – Något år tidigare hade detta varit 
omöjligt, säger Paul. Då var ännu 
mitt liv så nedsolkat och ingenting 
var hanterbart. Jag hade förlorat allt 
hopp och jag orkade knappt en med 
att leva längre. 
– Att åka ut och in på olika anstalter 
hela tiden är psykiskt nedbrytande. 
Nu eller aldrig tänkte jag. Den där 
Putte ska få chansen att rädda mig. 
Jag gjorde det inte för min skull, utan 
för Puttes skull.

Vill hjälpa avhoppare 
från kriminella gäng

Paul kommer från KRIS Halmstad, 
där han sedan starten varit med och 
byggt upp föreningen. På grund av 
hans bakgrund som gängkriminell 
brinner han för hjälpa personer som 
vill hoppa av gängen och börja ett 
nytt liv.
– I KRIS Halmstad har vi speciali-
serat oss på att hjälpa avhoppare. Vi 
har ett nära samarbete med polisens 
avhopparverksamhet liksom med 
socialtjänsten och kriminalvården. 
Samarbetet har aldrig blivit helt for-
maliserat, det behövs inte heller för 

det bygger på ömsesidig respekt. 
– Min erfarenhet av polisen var inte 
den bästa när jag började jobba med 
det här. Nu har jag en helt annan 
bild av polisen, framför allt avhop-
pargruppens verksamhet. Deras roll 
skiljer sig mycket från den traditio-
nella polisen, menar Paul.

Inte ute efter att sätta dit

 Paul vill utveckla den verksamhets-
grenen i hela landet och bli ännu 
bättre på möta människor inne på 
anstalterna. Han vill även utveckla 
samarbetet med polisens avhoppar-
verksamhet.
– De är inte ute efter att sätta dit 
personer, utan att hjälpa till med att 
skydda avhoppare från deras egna 
eller andra gäng som vill dem illa. 
Man kan säga att de fungerar som 
skyddsvakter snarare än som poliser.  
Om vi träffar någon på en anstalt 
som är behov av skydd tar vi hjälp 
av avhopparpolisen. Själva kan vi i 
KRIS hjälpa till med boenden och 
sysselsättning. Det arbetet är enormt 
viktigt.

Målet är att starta tio 
nya KRIS-föreningar 

Paul har en hög målsättning och 
vill därför utöka verksamheten med 
tio stycken nya föreningar runt om 
i landet. Den utvecklingen började 
omedelbart med två nya lokalfören-
ingar i Emmaboda och Visby.
–Det är jätteroligt och inspirerande, 
säger han. Nu siktar vi på att göra 
bra ifrån oss under Almedalsveckan. 
Vi har ett fullspäckat schema hela 
veckan med intervjuer av politiker 
och andra intressanta gäster.

Text: Christer Renlid, 
christer@krisvagenut.se
Foto: Joakim Berndes, 
joakim@krisvagenut.se

Paul Barath är ny förbundsordförande i KRIS. 
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Småland har fått ännu en KRIS 
förening. Det är i samhället Em-
maboda några mil norr om Kalmar 
där föreningen håller till. 
Första maj var det invigning och 
både medlemmar och andra intres-
serade kom för  att fika eller mingla 
runt på gården och kika in i fören-
ingslokalen. KRIS nya förbunds-
ordförande Paul Barath och några 
ur förbundsstyrelsen dök också upp 
på firandet.

– Grunderna som ligger bakom Em-
mabodas KRIS förening gör att jag 
tror de kommer kunna hjälpa många 
människor ur droger och kriminali-
tet. Jag önskar dem lycka till, sa 
Paul Barath. 
Det var veckan före jul som fören-
ingen startade i Emmaboda. Leffe 
”Himpa” Jansson och fyra andra 
bestämde sig för att starta en KRIS-
förening i Emmaboda.

Börjar med ungdomar

– Vi ligger i startgroparna och har 
precis fått organisationsnumret, så 

färskt är det, säger Leffe som nu är 
vald till vice ordförande i föreningen.
Till att börja med kommer fören-
ingen att satsa på ungdomar och 
att se till att de väljer bort droger. 
Och droger är något Leffe ”Himpa” 
Jansson själv har erfarenhet av. Efter 
28 år av missbruk har han nu varit 
drogfri i åtta år.

– Det vi kan göra är att ge adekvat 
information om hur det livet funge-
rar. På ett objektivt sett, inte jargong-
mässigt eller glorifierande sätt. Det 
kan gå fullständigt åt helvete om du 
börjar med droger. Det gäller att visa 
upp något som inte glorifierar den 
livsstilen. I KRIS råder nolltolerans, 
säger han.

Flyttar in i gamla färgbutiken

Leffe ”Himpa” Jansson ser sin insats 
som ett sätt att ge tillbaka till Em-
maboda kommun.
– Jag har aldrig bott i en så bra kom-
mun som Emmaboda tidigare. De 
satsar verkligen på sina ungdomar. 
Det här är ett sätt för mig att betala 
tillbaka.

I förlängningen är tanken att för-
eningen även ska att fungera som 
stödgrupp för tidigare kriminella när 
de har kommit ut ur fängelset.
– Men föreningen måste vara stabil 
innan vi kan börja göra det. Därför 
väljer vi att satsa på ungdomar i 
början.
För att få in sponsorpengar kom-
mer föreningen så småningom också 
kunna erbjuda tjänster till företag, till 
exempel att städa tomter.

– Nästa steg steget är nu att vi ska ha 
ett nytt möte, där vi bestämmer vad 
vi ska syssla med nu i början. Vi har 
ingen lokal ännu, utan träffas hemma 
hos varandra och planerar hur vi ska 
gå vidare. Men tanken är att vi ska 
ha lokal i den gamla färgbutiken i 
Emmaboda. Vi har sökt bidrag från 
Allmänna Arvsfonden för att reno-
vera och inreda lokalen. avslutar han.

Text och foto: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se

Välkommen KRIS Emmaboda 
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De vill hjälpa intagna på svenska 
fängelser bli av med sina skulder. 
Skuldsanerarnas Riksförbund går 
till offensiv mot skuldfällan för 
det som levt livets bakgård. Det 
spelar ingen roll hur bra arbete en 
person får eller att bostaden är fin, 
är ekonomin dålig slutar det ofta i 
katastrof.

–Vi vill arbeta med detta för att öka 
varje persons chans få igenom en 
skuldsanering, säger förbundsordför-
ande Jonas Djurstedt.

Jonas är initiativtagare till riksför-
bundet som hjälper människor med 

stora skulder komma på fötter igen. 
Han har växt upp med en pappa som 
suttit i fängelse och en mamma som 
numera är nykter alkoholist. 

–Vi har valt att rikta in oss på per-
soner som är på väg att avsluta ett 
fängelsestraff och har stora skulder. 
Jag väljer se det positiva i varje 
person. För mig handlar det inte om 
vad du en gång gjort, utan vad du vill 
göra nu, säger Jonas.
 
Hjälp inom 48 timmar

Skuldsanerarnas Riksförbund är 
unika med att hjälpa personer inne 

på fängelserna. Kommunernas skuld 
och budgetrådgivning sträcker sig 
bara till personer som är skrivna i 
respektive kommun. Till skillnad 
från kommunerna har de en kort 
väntetid på cirka 48 timmar medan 
vissa kommuners väntetid kan vara 
upp till åtta månader.

–Vi ger alltid vårt bästa och målsätt-
ningen är att öka varje persons chans 
att få igenom en skuldsanering, säger 
han.  

Text: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se

Välkommen KRIS Gotland

KRIS Gotlands styrelse fr.v Anton, Erik, Alex och 
Evelina. Foto: Martin Johansson

Gotland är en av Sveriges finaste 
platser och tusentals turister vall-
färdar ön varje sommar. Men det 
finns en mörkare och mer proble-
matisk sida av paradisön – droger 
och kriminalitet.

Anton Söderberg från Gotland blev 
dömd till fängelse men avtjänade 
sitt straff på ett behandlingshem i 
Norrland. Han fick den möjligheten 
genom kontraktsvård och det är han 
glad för i dag. Efter behandlingen 
kom han tillbaka till Gotland be-
stämd över göra något bra med sitt 
liv.

Anton startade en KRIS – förening  

Det är inte bara på fastlandet som 
det finns tillgång till droger. Enligt 
Anton har droganvändandet ökat or-
dentligt under senare år på Gotland.
  –Vi har stora problem med narko-
tika. Det är mycket piller i form av 

benzodiazepiner och nu har även 
heroinet kommit till ön, säger han.
  När Anton bestämde sig för att 
ändra livsstil ville han också ge något 
tillbaka till samhället. Han bestämde 
sig därför för att starta en KRIS – 
förening.
–Vårt mål med föreningen är att 
personer som gör behandling på fast-
landet och sedan kommer tillbaka hit 
ska ha något att göra där de kan få 
stöd och hjälp.
  Föreningen har än så länge bara 
fyra medlemmar men intresset är 
stort och nu återstår bara att se vad 
kommunen är villiga att bidra med, 
säger Anton. 
  Kommunen är välvilligt inställd 
till föreningen men har än så länge 
inte givit några besked. Föreningen 
bildades i maj månad 2018 

Text: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se
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Media har rapporterat om stölden av 
den röda och handbyggda Larrivée-
gitarren, Schaffers favoritinstrument, 
som han har använt när han spelat 
med kultbandet Electric Banana 
Band, vid TV-framträdanden och en 
mängd olika konserter. Dessutom har 
ytterligare tre gitarrer stulits.
– Jag vill inte gå närmare in på de-
taljer eftersom det pågår en polis-
utredning. Men det som gör mig så 
förbannad är att gitarrerna är mina 
arbetsredskap och jag behöver dem, 
säger han.

Har spelat ideellt på fängelser 
 
Janne Schaffer är samhällsengagerad 
och har bland annat spelat på olika 
anstalter. Något han kan tänka sig att 
göra igen.
– Den här händelsen har inte ändrat 
min inställning till KRIS och för-
eningens verksamhet. Min grundin-
ställning är att människor som vill 
förändra sina liv till det bättre ska få 
stöd och hjälp att göra det.
- Men jag tycker att stölden känns 
väldigt jobbig. Så sent som den 7 
april deltog jag i en minneskonsert 
för att hedra Ebba Åkerlund och de 
övriga offren för terrorattacken på 
Drottninggatan, med min röda Lar-
rivée. Det är så jag vill använd min 
gitarr och min musik, för att stötta 
människor. Men för att kunna göra 
det måste jag ju få ha gitarrerna ifred. 
 
Kan ha tagit fel gitarr
 
Stölden är polisanmäld och Janne 
Schaffer har goda förhoppningar om 
att gitarrerna ska komma tillrätta och 
att han snart återfår sin röda favorit.
- Jag saknar den. Men jag har reserv-
gitarrer och jag hoppas att den dyker 
upp, säger han.
Den mest exklusiva dyrgripen, kron-
juvelen i Schaffers gitarrsamling, fick 
förövarna dock inte tag på. Det är 
en Gibson Les Paul från 1959 som 
Schaffer använde vid inspelningarna 
av bland annat ABBA:s ”Waterloo” 
och Ted Gärdestads ”Satellit”.

– Den gitarren har jag inte hemma 
utan den är placerad på annan plats 
och jag tänker inte tala om var.
Schaffer säger att han ju bara kan 
spekulera, men han misstänker 
att det kanske var dyrgripen som 
inbrottstjuvarna egentligen var ute 
efter.

Text: Christer Renlid, 
christer@krisvagenut.se
Foto: Joakim Berndes, 
joakim@krisvagenut.se

Janne Schaffer: ”Så in i helvete onödigt”

Han är en av Sveriges mest ansedda elgitarrister och 
har spelat med ABBA, Ted Gärdestad, Bob Marley 
och Björn J:son Lindh, för att nämna några. Nu har 
Janne Schaffer blivit bestulen på fyra av sina gitarrer 
vid inbrott i villan utanför Stockholm. Bland annat 
har han blivit av med den röda gitarr som han har s
pelat på i över 30 år. 
– Det är så in i helvete onödigt, säger han.

Här är Janne med den röda och hand-
byggda Larrivée-gitarren.



11

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

ANNONS

Vi skapar hållbara miljöer i betong

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Stöd till barn och unga med familjemedlem i fängelse



ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Östfora Behandlingshem

Incrementa AB 
Borlänge

Fridströms Måleri AB
Norrköping

Friska Hus i Stockholm 
AB - Skogås

Enerwex AB 
Växjö

HP Åkeri AB 
Uppsala

Johannisberg Ungdoms-
hem - Kalix



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

http://www.futurumadvokat.se

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

ICA Vilbergen
Ingress Norrköping

Bredängs Camping 
Stockholm
08-97 70 71

www.bredangcamping.se
Skärholmen

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling

Umeå

Socialförvaltningen / 
Kristinehamns Kommun

Kristinehamn

Advokatbyrån Wiklund, 
Skoglund & Wachen-

feldt AB - Uppsala

Ljung & Sjöberg AB
Stockholm

Mälardalens Försäljning 
& Rör AB 

Västerås

Sju Advokater AB
Stockholm

Stadsbudskontoret 
Döbelnsgatan 77 HB 

Stockholm

Svenska Kyrkan / Täby 
Församling

Haninge

Svenska Kyrkan /  
Uppsala Stift

Uppsala

Upplands Motor AB
Uppsala

Visma Collectors AB
Helsingborg

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje
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Temat 2018 är #tryggaretillsammans. 
Vi vill bidra till ett tryggare samhälle. 
Det finns inga hopplösa fall, bara 
hopplösa situationer.  Vi är många 
inom organisationen som är levande 
bevis på att en livsstilsförändring är 
möjlig.

Almedalsveckan är rena julafton

Almedalsveckan under ett valår är 
som julafton hela veckan. Alla makt-
havare finns på plats och de politiska 
utspelen och nyheterna blir både heta 
och många. 

Allra viktigast är nog ändå alla mö-
ten med intressanta människor. Det 
är ett perfekt tillfälle att skapa nya 
kontakter.

Vi kämpar för rätten till drogfri 
behandling 

Det är långt ifrån självklart att 
missbrukare som vill lägga av och 
byta livsstil erbjuds en läkemedelsfri 
behandling. Missbruksvårdens res-
triktivitet för läkemedel har föränd-
ras och i dag är substitutionsbehand-
lingar med Subutex och Metadon 
vanligt förekommande, även för unga 
människor. 
I KRIS tycker vi att det är en be-
kymmersam utveckling och kräver 
att alla som vill sluta med droger ska 
få chansen att göra det i ett läkeme-
delsfritt behandlingsalternativ. 
Vi har tidigare haft två stora kam-
panjer i Almedalen, ”Statligt knark 
är också knark” och fyra år efter kom 
”Statligt knark är fortfarande knark”. 
Dessa kampanjer blev lyckade och 
väckte stor uppmärksamhet. Men 
jobbet är inte slutfört och kampen 
går vidare.

#SIDBYTE I ALMEDALEN

Almedalsveckan står för dör-
ren och i KRIS (Kriminellas 
Revansch I Samhället) har 
vi jobbat med att boka upp 
politiker och andra gäster att 
medverka på vår scen i Visby. 
Vi är en partipolitisk obunden 
organisation som vilar på en 
solidarisk värdegrund och våra 
deviser, hederlighet, drogfri-
het, kamratskap och solida-
ritet kommer givetvis styra 
också över vår medverkan i 
Almedalen.

Kriminalpolitiken i fokus  

På vår scen kommer politiker-
veckan att präglas av utfrågningar av 
riksdagspartiernas kriminalpolitiska 
företrädare. Vi är bekymrade över 
den hårda retoriken och de många 
populistiska utspelen, om hårdare 
straff och fler poliser. 
Våra politiker tycks tro att man kan 
straffa bort sociala problem. Före-
byggande insatser och frågor kring 
rehabilitering har kommit helt i 
skymundan  

Vi sänder live hela veckan 

Våra evenemang startar måndag 
2 juli med intervjuer och semina-
rier.  Vi sänder samtliga live på vår 
Facebook-sida



15

Här är ett axplock av de olika riks-
dagspartiernas kriminalpolitik
Moderaterna

• Förstärkningar av svensk 
polis. Minst 5 000 fler poliser och 
minst 5 000 fler civilanställda inom 
svensk polis senast år 2025. Den 
långsiktiga målsättningen är att an-
talet poliser per capita i Sverige ska 
öka betydligt och ligga i nivå med 
genomsnittet i EU. 

• Skärpta straff. Dagens form 
av mängdrabatt ska tas bort. Vi vill 
införa en särskild straffskärpnings-
grund som kan leda till dubbla straff 
för vissa brott som har samband med 
uppgörelser i kriminella grupperingar 
(gängbestämmelse). Straffen ska 
också skärpas för bl.a. bostadsinbrott, 
vapenbrott och för attacker mot 
blåljuspersonal.

• Bättre brottsförebyggande 
arbete. Det brottsförebyggande inne-
hållet i Kriminalvården ska förstärkas 
och särskilda insatser för att unga 
tidigt ska bryta en brottslig bana 
genomföras. 

• Ta kontroll över särskilt 
utsatta områden. Den polisiära 
närvaron ska vara hög, narkotikabrott 
ska bekämpas, Zonförbud ska införas 
och trygghetskameror ska komma 
på plats i samtliga särskilt utsatta 
områden.

• Nationellt förbud mot tig-
geri. Förbudet behövs för att stoppa 
ordningsproblem och utnyttjandet av 
utsatta människor. Förbudet innebär 
att aktiv och passiv insamling av 
pengar kriminaliseras. Ett nationellt 
förbud omfattar alla som tigger och 
gäller på alla platser. 

Socialdemokraterna

• Stoppa gängkriminali-
tet. Rekryteringen till gängen ska 
stoppas. Straffen för vapenbrott och 

I detalj ser programmet  ut så här:

Måndag 2 juli 
Kl 13.40 Linda Snecker,  
Vänsterpartiet (V)
Kl 14.15, Roger Haddad,  
Liberalerna (L) 

Tisdag 3 juli 
Kl 11.00 Beatrice Ask,  
Moderaterna (M) 
Kl 14.00 Johan Hedin,  
Centerpartiet (C) 
Kl 14.15 Tomas Tobe,  
Moderaterna (M) 
Kl 16:00 Seminarium om STÖD-
KRIS. Trygghet i samhället.

Onsdag den 4 juli 
Kl 11.00 Annika Hirvonen, Miljö-
partiet (MP) 
Kl 15.00 Justitieminister  
Morgan Johansson,  
Socialdemokraterna (S) 
Kl 16.00 Seminarium med Ali 
Reunanen om KRIS egen utbildning 
”Livsstilskoordinator”.

Torsdag den 5 juli 
Kl 13.00 Socialminister  
Annika Strandhäll,  
Socialdemokraterna (S) 
Kl 13.30 Adam Marttinen, Sveri-
gedemokraterna (SD) 
Kl 15.00 Seminarium om SVT:s 
dokumentär ”Aldrig Backa”

Fredag den 6 juli 
Kl 11.00 Andreas Carlsson, Kristde-
mokraterna (KD) 

grova våldsbrott ska vara kännbara. 
Mer sociala åtgärder ska riktas mot 
ungdomar i riskzonen.

• Satsa på polisen. Polisen ska 
finnas där den behövs som bäst. Po-
lisen ska ha god förmåga att utreda 
brott och brottsoffer ska få ett bra 
bemötande.

• Bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Fler gärningsmän ska ställas 
inför rätta. Drabbade kvinnor ska få 
stöd och skydd. Stödet till barn som 
bevittnar våld ska förbättras.

Sverigedemokraterna

• Lagstifta om nya möjlig-
heter för att komma åt den växande 
organiserade brottsligheten för att 
råda bot på den utbredda ineffektivi-
teten inom Polisen 

• Satsa på en effektivitets-
reform som ska möjliggöra att 
poliserna kan göra det de är bäst på – 
bekämpa brottslighet. Pappersarbete 
och andra sysslor som ligger långt 
ifrån kärnverksamheten bör i ökad 
utsträckning ligga på civil personal.

Liberalerna 

• Rättsstaten ska stärkas. 
Sverige ska vara ett tryggt land att 
leva i. Alla kan bidra till ett tryggare 
Sverige, men det är endast staten 
som ska bekämpa brott och ansvara 
för en fungerande rättsordning. 

• Effektiviteten i rättsväsen-
det behöver förbättras så att hand-
läggningstiderna kortas, fler brott 
anmälas och klaras upp samt färre 
brottsanmälningar avskrivs. 

• Den nationella polismyn-
digheten ska ha hög lokal närvaro i 
hela landet. Synlighet och närhet är 
avgörande för polisens långsiktiga 
förtroende och möjlighet att förhin-
dra brott. 
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• En stor del av alla brott sker 
under infytande av alkohol och andra 
droger. Narkotikahandeln är också en 
central inkomstkälla för den orga-
niserade brottsligheten. En effektiv 
brottsbekämpning hänger därför 
ihop med en restriktiv alkoholpolitik 
och nolltolerans mot narkotika. 

• Tidiga och tydliga insatser 
för unga brottslingar ökar möjlighe-
ten att bryta ett kriminellt beteende. 
Barn- och ungdomskompetensen i 
rättsväsendet är viktig i mötet med 
både unga lagöverträdare och unga 
brottsoffer. 

Centerpartiet
• Fungerande polis och en 
stärkt rättskedja som bättre kan mot-
verka grov organiserad brottslighet.

• Hårdare straff för fler grova 
brott.

• Underlätta för dem som 
utreder grova brott och utbyta infor-
mation med varandra.

• Se över målvaktsproblema-
tiken inom den ekonomiska brotts-
ligheten.

• Samhället ska hjälpa männ-
iskor att lämna den organiserade 
brottsligheten.

Kristdemokraterna

Den kristdemokratiska rättspolitiken 
bygger på en kristen människosyn 
och värdegrund. I denna ligger den 
realistiska insikten att människan är 
ofullkomlig och att brott mot med-
människor och mot samhället alltid 
kommer att finnas. Samtidigt måste 
strävan från samhällets sida vara att 
begränsa brottsligheten så långt som 
möjligt.

Ett kraftfullt arbete mot ekonomisk 
brottslighet är viktigt, då ekobrott 
hotar samhällsmoralen i det demo-

kratiska samhället. Sverige bör bland 
annat inom ramen för EU-samarbe-
tet verka för samordnade insatser för 
att förebygga och motverka ekono-
misk brottslighet.
För att möta den internationella 
brottsutvecklingen krävs ett väl fung-
erande samarbete över myndighets-
gränser och ett utvecklat internatio-
nellt polissamarbete. Dessutom bör 
gränspolis och tull ges erforderliga 
resurser för att möta internationella 
brottssyndikat.

Miljöpartiet

Polisen ska ges förutsättningar att 
arbeta såväl hjälpande och stödjande 
som ordningshållande, brottsut-
redande och brottsförebyggande. 
Rättssäkerheten ska tryggas samti-
digt som de rättsvårdande myndig-
heterna ska ges de verktyg som krävs 
för att bekämpa kriminaliteten och 
öka tryggheten i samhället. Rättspo-
litiken ska sätta brottsoffret och den-
nes utsatthet i centrum. Den grova 
organiserade brottsligheten utgör ett 
hot mot demokratin och människors 
frihet.

Det brottsförebyggande arbetet 
är grunden för ett tryggt samhälle 
med låg kriminalitet. Det viktigaste 
brottsförebyggande arbetet sker 
genom att minska marginaliseringen 
och utsattheten i samhället.

Vänsterpartiet

• Avskaffa livstidsstraffet.

• Bättre välfärd i stället för 
hårdare straff.

• Ett rättvisare samhälle.

Text: Christer Renlid, 
christer@krisvagenut.se
Foto: Joakim Berndes, 
joakim@krisvagenut.se

Dawit Isaak är en svensk 
journalist som sitter fängs-
lad i en cell på tre kvadrat-
meter i Asmara, Eritrea. 
Dawit Isaak sitter där 
enbart för att ha bedrivit 
journalistik. Utan att ha 
beviljats rättegång har han 
nu suttit fängslad sedan 
23 september 2001.

Vi kräver, som företrädare 
för över 500 tidskrifter, 
att Sveriges regering tar 
krafttag för att få den 
svenske medborgaren Da-
wit Isaak fri. Vill du stödja 
kampanjen för Dawit 
Isaaks frigivning?

Besök 
www.freedawit.com
#freedawit 
#sittmeddawit

Sveriges Tidskrifter och För-
eningen för Sveriges kulturtid-
skrifter.
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Vill du också stödja vår verksamhet?  
Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

ANNONS

En plats för möten

Välkommen!

NATURKOSMETIK

SIS Ungdomshem Rydsbrunn
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Min mamma sitter i fängelse och det är jättetråkigt

– Förut bodde jag med min styvpappa och hans nya tjej, men nu bor jag här i stället. Här är alla 
jättesnälla men jag saknar ändå min mamma jättemycket. Jag skulle vilja att hon var här.
Jag sitter i ett mysigt ombonat kök, i en villa omgiven av en stor, lummig trädgård, utanför en 
stad i södra Sverige. 
Flickan mitt emot mig är precis 9 år. Det vet jag för det är hennes födelsedagskalas jag befinner 
mig på. Tårtan med de nyss utblåsta nio ljusen står fräsch och fin i mitten av bordet.
För att vara ett barnkalas är vi dock inte särskilt många runt bordet.
Det är flickans fostermamma, två av hennes biologiska barn samt ett ytterligare fosterbarn. 
Och så jag. Grannen. Jag som bara råkade titta in när jag gick förbi. Utan att ha något särskilt 
ärende.

Flickan – vi kan kalla henne Emma 
men så heter hon egentligen inte 
– har jag bara hejat på som hasti-
gast ett par gånger tidigare när hon 
gått förbi min uteplats. Oftast med 
skolväskan på ryggen, på väg hem 
från skolan.
De andra känner jag bättre. Särskilt 
fostermamman, en varmhjärtad 
kvinna i 50-årsåldern, vars namn vi 
också kan lämna därhän. Hon och 
hennes man är mina grannar. 
Vi har morsat och pratat många 
gånger och detta är långt ifrån första 
gången jag befinner mig i deras kök. 
Sedan länge är jag också på det klara 
med att de ställer sig till förfogande 
som fosterhem.  Barn placeras hos 
dem av socialtjänsten under kortare 
eller längre perioder. Jag är van vi 
att se ständigt nya barn i olika åldrar 
leka på min grannes gräsmatta.
Vad Emmas riktiga mamma heter får 
jag inte veta. Ingen ”främmande” får 
veta det. På den punkten är Emma 
bestämd.
Det beror på att hon är rädd för 
att hennes nya klasskamrater ska få 
reda på att hennes mamma sitter i 
fängelse, förklarar min granne. Ef-
tersom mammas namn finns ute på 
Flashback skulle det kunna leda till 
det om klasskamraterna får veta vad 
hon heter.
Emma bekräftar. Ingen på skolan vet 

det. Inte fröken, inte rektorn. Ingen 
enda. Det skulle vara det värsta. Till 
och med värre än när Emmas biolo-
giska pappa dog.
– Varför det, frågar jag.
– För att det som mamma gjorde var 
jättedumt. Det ska jag aldrig göra, 
svarar Emma.

Emma rädd för att de ska tro att 
hon också är ”sån”.  Att hon också 
rånar och tar andras saker.
– Sån som mamma var, korrigerar 
hon snabbt. Emma är övertygad om 
att mamma inte längre är ”sån”. Man 
kan inte fortsätta att vara det när 
man har suttit i fängelse, säger hon 
och tittar på sin fostermamma för att 
få bekräftelse.
Hon nickar bekräftande. Naturligtvis 
är det så. När man har suttit klart i 
fängelse är man inte längre som man 
var innan.
Svaret gör Emma nöjd. Hon tar en 
ny klunk hemmagjord hallonsaft.
Men sedan bränner det till. Ordent-
ligt.
Emma ställer ned glaset med en 
smäll. Det syns att nu tänker hon 
säga något som verkligen gör henne 
arg.
Hon berättar att hon alldeles själv 
har lyckats ta reda på vilket fängelse 
mamma sitter på, trots att ingen 
vuxen har velat hjälpa till. Hon har 

också tagit reda på telefonnumret dit.
Men när hon ringde och bad om att 
få prata med mamma, svarade de att 
det inte gick.
– Vi kan inte ens berätta om din 
mamma sitter här eller inte, det är 
sekretess. härmar hon med avsmak 
den vuxna rösten i telefonen.
Särskilt när hon kommer till ”sekre-
tess”. Det ordet spottar hon ur sig. 
Det är ett av många nya ord som hon 
har fått lära sig sedan polisen grep 
hennes mamma.
– Dom behöver inte berätta att 
mamma sitter där, för det vet jag! 
Dom behöver bara gå till henne och 
be henne att ringa mig. Men det gör 
dom inte. Dom förstår nog inte hur 
det är att ha en mamma som sitter i 
fängelse, säger hon.

Jag berättar den här historien för 
Lina Hellmark när vi möts i organi-
sationen BUFFF (Barn och Ungdom 
med Förälder/Familjemedlem som 
sitter i Fängelse) stora, fina och 
ombonade lokal i Älvsjö, söder om 
Stockholm. Tillsammans med kol-
legerna Camila Orellana, Alejandra 
Castaneda och Susanne Andersson 
arbetar Lina där som familjestödjare.
Hon nickar hela tiden igenkännande 
medan jag berättar. Det märks att 
historier som denna har hon hört 
många gånger.
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– O, ja, säger hon. Det är en väldigt 
typisk historia. Det skulle kunna ha 
varit mig du träffade i det där köket. 
Jag hade också en mamma som satt 
i fängelse när jag var liten. Jag växte 
upp hos min mormor och morfar 
och var även jag livrädd för att mina 
klasskamrater skulle få veta hur det 
stod till med mig.
Jag tänker omedelbart att det där 
måste vara en fantastisk tillgång i 
hennes jobb. Att ha en egen erfaren-
het. Samma bakgrund som barnen 
som kommer hit.
För så är det. Till den här lokalen 
kommer barn som har en mamma, 
pappa eller annan familjemedlem 
som sitter i fängelse. Hit kommer de 
för att få en fristad. Leka, äta, prata 
och umgås med personalen och var-
andra – i full förvissning om att här 
finns bara sådana som förstår. Här 
behöver ingen dölja något. Här vet 
alla hur det ligger till.
Här har alla samma erfarenhet.
– Visst är det så, säger Lina och 
berättar att redan när hon första 

gången såg platsannonsen från 
BUFFF, medan hon ännu gick och 
utbildade sig på Tollare Folkhög-
skola, begrep hon att detta var ett 
jobb som var som klippt och skuret 
för just henne.
– Särskilt när jag träffar nya barn 
som kommer hit för första gången 
brukar jag ha stor glädje av min egen 
erfarenhet, säger hon. De brukar tro 
mig när jag säger att jag begriper hur 
tungt det känns, men att jag också 
vet att det går över. Det kommer att 
bli bättre.
Linas egen mamma har muckat nu 
sedan ganska många år och klarar sig 
”rätt okej”. Hon har också varit på 
besök på sin dotters arbetsplats.
– Hon är stolt över mig, säger Lina.
Ja, tacka för det, tänker jag.

Normalt är det full rulle och liv och 
rörelse i den här lokalen. Särskilt på 
tisdagar och torsdagar då man har 
öppet hus för de små barnen och 
ungdomsgrupp för de äldre. För att 
inte tala om fredagkvällar och lörda-

gar, då det är FF (föräldrafritt) med 
pyjamasparty, film, disco och allt an-
nat som man kan göra när föräldrar 
vänder ryggen till.
Nåja, det finns gränser, givetvis. 
Drogfritt är en självklarhet och en 
del andra skrivna och oskrivna regler 
finns också.
Men annars är själva idén att barnen 
och ungdomarna ska känna sig fria 
att vara sig själva. Här behöver man 
inte ha några hemligheter. Här vet 
alla hur man har det i sitt inre.
Hela idén bakom BUFFF är att låta 
barn som växer upp med en mamma 
eller pappa i fängelse dela erfarenhe-
ter och finna stöd i varandra. Därför 
att dessa barn bär på tunga känslor 
och erfarenheter som de helt enkelt 
har mycket svårt att dela med andra 
än de som är i samma situation.
– Barnen har ingen del i brottet, men 
tyvärr är det ofrånkomligt att de får 
del i straffet, som Lina Hellmark 
uttrycker det.

En mycket trevlig och glad Lina tackar för att vi har valt att göra reportaget om Bufff
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Just den fredag förmiddag då foto-
graf Joakim och jag är på besök, är 
det för ovanlighetens skull påtagligt 
lugnt och stilla. Vi är ensamma i den 
stora lokalen, barnen väntas först till 
eftermiddagen. 
Just nu hörs ännu inga glada barn-
skratt mellan dessa väggar. Utöver 
vårt lågmälda samtal är det enda som 
hörs ett svagt surr från diskmaskinen 
i köket. De ombonade och välstädade 
rummen badar ännu i ljus från de 
stora fönstren som vetter ut mot den 
lummiga lekparken. 
Legobitarna är prydligt sorterade i 
sina respektive förvaringslådor. Alla 
spel är ordentligt undanstoppade 
och TV-apparater och discolampor 
tryggt nedsläckta.
Den stora Alfonsdockan ligger i 
meditativ ro i ett soffhörn. Som om 
han lagt sig för att reflektera över alla 
berättelser om barnens längtan och 
oro över sina föräldrar som han har 
hört under den gångna veckan. 

Lina breder ut en karta med små 
röda punkter som visar var BUFFF 

finns. Från Luleå i norr, via Uppsala, 
Sala, Örebro, Karlstad, Nyköping, 
Norrköping, Göteborg och Helsing-
borg till Malmö längst i söder.
– Och snart finns vi också i Linkö-
ping, fyller hon glatt i. Vi har fått 
kontakt med en person som kommer 
att bygga upp en ny avdelning där. 
Än så länge träffas de hemma hos 
varandra.
Det finns givetvis alltid behov av nya 
platser. Nya lokaler där fängelsebarn 
kan mötas och bilda nya öar av lugn 
och tillit i sin tillvaro. 
Riktigt hur många de är kan ingen 
med säkerhet säga, det finns inga be-
folkningsregister över barn som har 
föräldrar i fängelse, men siffran 30 
000 är en uppskattning som nämns 
ganska ofta.
Givetvis bor de spridda överallt, men 
anhörigstöd saknas i stora delar av 
landet. Många drabbade försöker 
förgäves hitta någon att prata med. 
Någon som förstår utan att döma.
– Vi försöker expandera så mycket 
vi kan, säger Lina Hellmark. Men 
det är inte enbart i våra egna lokaler 

vi kan vara till nytta. Vi gör också 
besök inne på anstalterna och hjälper 
de intagna föräldrarna. Förmedlar 
kontakter och stöttar. 

Domen kommer som en plötslig 
chock, inte minst för barnen. Direkt 
när första beskedet att pappa eller 
mamma ska in i fängelser dyker upp 
följer mängder av frågor. Vad händer 
nu? Vad ska jag säga till kompisar? 
Och samtidigt som oron för den 
egna situationen växer, brottas bar-
nen också med oro för vad som kom-
mer att hända på fängelset. Kommer 
mamma eller pappa få tillräckligt 
med mat? Är de andra på fängelset, 
vårdare och andra intagna, snälla? 
Finns det sjukvård och annan hjälp? 
– Dessutom uppstår ofta en hel rad 
praktiska frågor.  Om det är till-
låtet för barnatt besöka sin förälder i 
fängelset och hur det i så fall går till, 
säger Lina.
– Vi strävar efter att finnas med hela 
tiden. Både innan, under och efter 
fängelsevistelsen. Svarar på frågor 
och stöttar så mycket vi kan.

Det finns gott om saker att göra i deras nya lokaler. –Fotbollsspelet är populärt, säger Lina.
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Detta är BUFFF
När organisationen ursprungligen 
bildades 2001 hette man Bryggan. 
BUFFF (Barn och Ungdom med 
Förälder/Familjemedlem som sitter 
i Fängelse) blev man i samband med 
en omorganisation 2015. 
BUFFF är en ideell, politiskt och 
religiöst obunden organisation. Det 
innebär att man inte har något vinst-
intresse och att man välkomnar alla, 
oavsett religion.
Organisationen finns med egna 
lokaler på 11 platser i landet och 
jobbar med:
• Stödgrupper och nätverks-
möten.
• Individuella stödsamtal.
• Aktiviteter och utflykter.
• Råd och stöd.
Allt man gör är gratis. Organisatio-
nen finansieras genom bidrag från 
privatpersoner, föreningar samt stat 
och kommun. Man tar också emot 
bidrag från Kriminalvården, Allmän-
na Arvsfonden samt företag.
Mer information finns på organisa-
tionens hemsida www.bufff.nu.
Du kan också nå dem på deras stöd-
telefon 020-200 330.

Här finns också hjälp

En annan bra webbplats där det 
finns hjälp och stöd att hämta för 
anhöriga och barn är Kriminalvårds-
styrelsens satsning Insidan. Den 
riktar sig direkt till barn och unga 
med ett mycket enkelt och lättbe-
gripligt tilltal.
insidan.kriminalvarden.se

BUFFF ställer också upp som värd-
lokal vid tillsynspermissioner. Tillfäl-
len då den intagne föräldern tillåts 
att träffa sin familj under övervakade 
omständigheter. Inte minst för bar-
nen själva kan det många gånger vara 
enklare att genomföra mötet där de 
känner sig invanda.

Just det där med att skapa trygghet 
och tillit är något som Lina Hell-
mark hela tiden återkommer till.  I 
den stressituation det innebär, både 
för den vuxna som sitter i fängelset 
och barnen som finns utanför, är det 
vanligt att drabbas av inre stormar 
av motstridiga känslor. Ilska, oro, 
maktlöshet, rädsla, sorg, saknad och 
kärlek. 
Skillnaden mellan vuxna och barn 
ligger inte i hur det känns inom-
bords, utan i vilka förutsättningar 
man har att handskas med det. 
Därför vilar hela tiden ett betydligt 
större ansvar på de vuxna. Vuxen 
och stöttande förälder måste man 

fortsätta att vara även under tiden i 
fängelse. Hur svårt det än kan vara.
– Ge en så nyanserad bild som 
möjligt av hur din vardag ser ut, 
råder Lina. Visa att du gärna svarar 
på ditt barns frågor och ta barnets 
oro på allvar. Förklara att barnet inte 
behöver vara orolig för dig. Att han 
eller hon i stället ska ägna sig åt att 
leka så mycket som möjligt.
– Var dessutom noga med att för-
klara att det som har hänt inte på 
något sätt är barnets fel. Risken är 
annars stor att ditt barn lägger skuld 
på sig själv. 
Behöver du hjälp, och det gör du 
säkert, så ta kontakt med oss på 
BUFFF. Vi är inte bara till för att 
hjälpa dina barn,  vi vill också hjälpa 
dig som sitter bakom murarna, 
avslutar hon.

Text: Thore Berggren, 
thore@krisvagenut.se
Foto: Joakim Berndes, 
joakim@krisvagenut.se

Bland alla kuddar är det många skratt bland barnen. 

I de nya lokalerna inbjuder det till harmoni i samtalsrummen.
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Det enkla svaret är ja. 
I själva verket är det dock långt ifrån 
enkelt. Att berätta för ett barn att 
pappa eller mamma sitter i fäng-
else är bland det svåraste man som 
förälder kan behöver säga. Men 
sanningen lönar sig i längden. Om 
vuxna mörkar och säger att allt är bra 
utan att det är det, märker barn att 
det inte stämmer.

Barn mår bäst av sanningen

Studier med barn visar att barn mår 
bäst av att få veta sanningen. Att 
tvingas leva i en lögn är en onödig 
extra påfrestning i en redan jobbig 
situation. I värsta fall kan det till och 
med, när lögnen till slut avslöjas, leda 

till att känslan av att ha blivit sviken 
blir ännu starkare. 
Barn är smarta och tolkar omgiv-
ningens signaler ibland till och med 
bättre än vuxna. De märker när saker 
och ting inte stämmer och om de 
vuxnas förklaringar saknas kan ofta 
fantasin bli värre än verkligheten. 
Ibland får barn i stället för sanningen 
höra att föräldern jobbar på en annan 
ort. Barnet kan rent intuitivt förstå 
att det inte stämmer, men har också 
förstått att man inte ska ställa frågor. 
Att ämnet är känsligt.

Tar på sig skulden

Upplevelsen av förvirring och att 
inte kunna ställa frågor om det som 

Ska jag berätta att mamma/pappa sitter i fängelse?

händer runt omkring en skapar värre 
negativa konsekvenser än öppenhet 
och ärlighet.
Till exempel är det inte ovanligt att 
barn tar på sig skulden. Allt är egent-
ligen mitt fel. Mamma begick brottet 
för att jag tjatade. Pappa kanske inte 
tyckte om mig och hittade en ny fa-
milj. Eller ännu värre – att föräldern 
har hamnat i en olycka och behöver 
hjälp, har blivit kidnappad eller till 
och med är död. 
Barn har helt enkelt lika stort behov 
som vuxna att få veta och förstå vad 
som händer i den egna familjen. De 
behöver information för att kunna 
hantera sin vardag på samma sätt 
som vuxna och även mycket små 
barn mår bättre av att veta.
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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 Ingenjörsfirma AB
Kolmården

Advokatfirman Björn Lindmar AB
Karlskrona

Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Kista

Anders Helgesson
Hedemora

Ann Pyk Arkitektkontor
Nacka

B.M Transport Service
Gustafs

Bandhagens Glasmästeri
Bandhagen

Belisol AB
Spånga

Brand Teater AB
Sigtuna

Busck & Co AB
Kållered

Byggconstruct Uppsala AB
Uppsala

Cafe´ Charm AB
Sundsvall

Castenbäck AB
Stockholm

Clarova Verkstad AB
Tullinge

Collinder Märksystem AB
Lomma

Cre´perie Lemoni HB
Uppsala

Degerfors Kommun 
Degerfors

Delsbo-Hallen ICA
Delsbo

Ekerö Kommun
Ekerö

Ellapark Elkonsult AB
Täby

Fastighetsägarna Stockholm
Stockholm

Finspångs Församling
Finspång

Gnosjö Kommun
Gnosjö

Gro Innovation Labs Holm AB
Lidingö

Gällivare Kommun / Gemensam 
Biståndsenhet
Gällivare

Haimdagar Tidskrift & Förlag 
Lärbro
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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!

Halleby Transport AB
Kumla

Hallins Production AB
Ödeshög

Hansson & Ekman Isolering AB
Uppsala

Huddinge Guldsmedja AB
Huddinge

Infrastruktur i Umeå AB
Umeå

Irene Ekstrands Blommor
Högdalen

KGK Motor AB
Sollentuna

Kristianstads Kommun
Kristianstad

Kvänum Energi AB
Kvänum

Leksands Bil / Bussvård & Lantbruk
Hofors

Lennart Ericsson Fastigheter AB
Stockholm

Ljungdahls Maskin & 
Entreprenad AB
Norrtälje

Magnus & CG Landerholm HB
Grödinge

Mediator AB
Uppsala

Mikas Stockholm KB
Stockholm

Moft AB
Åkersberga

Office i Kiruna AB
Kiruna

Orientaliska Mattatéljen 
Johanneshov

Ratio Pac AB
Borgholm

SEA Kållered
Våröbacka

Skellefteå Kommun
Skellefteå

Skärholmens Församling
Skärholmen

Sotning & Ventilation i 
Säffle-Åmål AB
Åmål

Stabby Livs AB
Uppsala

Stort i Sundsvall AB
Sundsvall

Svennes VVS
Kolmården

Svenska Kyrkan / Vårgårda
Vårgårda

Säters Kommun
Säter

Timrå Kommun / Biblioteket
Timrå

Vadstena Folkhögskola
Vadstena

VBU
Ludvika

Vellinge Kommun / 
Socialförvaltningen
Vellinge

Vimala Creative AB
Sollentuna

Vindelns Kommun
Vindeln

Väsby Välfärd
Upplands Väsby

Åkerbo El AB
Löttorp

Älvkarleby Kommun
Älvkarleby

Bernes Service
Vittsjö

Bula AB
Umeå

Canadian Plastic Flooring AB
Huddinge

Fotograf Per-Olof Svensson
Dalsjöfors

Nordens Folkhögskola Biskop-Arnö
Bålsta

Shesea Cargo i Falköping AB
Falköping

Svenska Kyrkan / Västerås Stift
Västerås

Svenska Teknikingenjörer
Trollhättan

T. Vespä Transport AB
Salbohed

Ungdomens Hus
Karlskrona

Upplands Bro kommun
Upplands Bro

Varbergs Revisionsbyrå AB
Varberg

Värmdö Allrör
Värmdö

XL Bygg Hans Anders
Simrishamn
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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



KORSORDET

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

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

OBS: Tävlingen gäller endast för 
de som är placerade på någon av 
Sveriges anstalter, häkten eller 
SIS-instutioner.

Ditt svar behöver vi senast den: 
13:e augusti 2018. 

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

Stort grattis säger vi till förra 
numrets vinnare:
1:a pris Palina

2:a pris Ing Marie

3:e pris Carina

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

5:e pris Sara

Korsord: © Ulf Fransson

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

Skicka in senast 13:e augusti 2018

Förra numrets lösning
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Ni kanske ser ett argt omöjligt barn, 
jag ser en liten person som har ång-
est och som skriker med allt den är 
”jag klarar inte det här! Ta mig häri-
från!” Det skriver Jenny Egerborn 
på Vägen UT debatt i dag

Jag står inte ut! Jag står inte ut en 
dag till. En dag till då jag måste ge 
mitt barn tabletter med amfetamin 
i för att hon ska klara en skoldag. 
Som hon ändå inte klarar av som 
andra barn. Jag står inte ut när jag ser 
andra barn som mår dåligt av att gå 
till skolan, barn som klamrar sig fast 
vid lyktstolpar för ångesten att gå in 
i skolan är så stor. Barn som sitter i 
korridoren för att de ”stör” de andra 
eleverna eller för att de inte klarar 
av att ha så många andra människor 
omkring sig. Jag står inte ut med att 
se barn som får utbrott och kastar sa-
ker omkring sig och slår vilt runt sig. 
Ni kanske ser ett argt omöjligt barn, 
jag ser en liten person som har ångest 
och som skriker med allt den är ”jag 
klarar inte det här! Ta mig härifrån!” 
Jag står inte ut en dag till med att se 
vuxna som håller fast barn för att de 
inte ska rymma iväg, för att de inte 
vill gå in i klassrummet, för att de ska 
lugna ner sig. Jag står inte ut. Mitt 
hjärta blöder och det blöder mer och 
mer för varje dag. För vem hjälper de 
här barnen?

”Det finns inga pengar eller resurser” 
är vad jag hör. Det här är barn med 
Adhd och högfungerande autism. 
De ska funka i vanliga skolan. Det 
har politiker bestämt. Små grup-
per kostar pengar, målet är att alla 
ska inkluderas. Det bestämde man i 
Spanien 1994, och vår regering håller 
fast vid det. Att alla ska inkluderas. 
Så länge ni politiker håller fast vid 
denna tanke så lider våra barn. Vi 
föräldrar gör allt vi kan för att få dem 
till skolan, vi medicinerar, vi går ner i 
arbetstid, vi kämpar som djur för att 
våra barn ska få en dräglig skolgång. 

I brist på utbildade elevassistenter får 
fritidspedagoger slita med att halva 
dagen vara assistenter och andra 
halvan fritidspedagoger. 

Vad har de för utbildning inom npf 
och autism? Hur mycket kan lärarna 
om det här? Fem högskolepoäng där 
man ytligt berättar om vad diagno-
serna innebär. Tror ni på allvar att 
det räcker? Och säg inte ”vi satsar 
på specialpedagoger”. En specialpe-
dagog per skola (i bästa fall) räcker 
knappast då man räknar med att ca 
2 barn/klass numera har diagnos. Jag 
står inte ut.

Och jag vet inte vad jag ska göra för 
att få folk som bestämmer att förstå 
hur illa det står till i skolorna. Det 
är inte för att skolorna är dåliga eller 
för att personalen inte försöker, det 
är för att det är 
ett totalt sys-
temfel! De här 
barnen behöver 
anpassade 
skolor, anpas-
sade, lugna 
miljöer som 
är mer som en 
hemmiljö än en 
skolmiljö. De 
behöver peda-
goger som läser 
av den dagliga 
formen, som 
har tålamod 
och kunskap 
om hur barn 
med adhd och/
eller autism 
fungerar. 
De har inte 
lika mycket 
tålamod, de 
tål inte höga 
ljud, de tål inte 
för starkt ljus, 
de kan inte ha 
långa instruk-

tioner, de behöver röra sig mer, de 
behöver avskildhet och ingen stress. 
De klarar inte den vanliga skolan 
som alla andra barn. De är under-
bara och unika på sitt eget sätt och 
jag står inte ut en dag till med att se 
deras självförtroende köras i botten 
och att de varje dag får känna sig 
misslyckade. Jag står inte ut!

Det här måste få ett slut, små grup-
per anpassade för barn med npf och 
högfungerande autism måste till. 
Integreringstanken har gått för långt, 
barn far illa varje dag i skolan. Kan ni 
alla som läser det här snälla dela det 
så att det kanske, förhoppningsvis, 
når ansvariga politiker både kommu-
nalt och på riksnivå. Tack 

Jenny Egerborn, mamma till barn 
med adhd och autism 

Debatt: Skolan sviker barn med adhd och autism



FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

SUCCÉN FORTSÄTTER 
MED NY MODELL - E57W

ASFALTSFRÄS

HJULSÅG

SOPVALS

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

ANNONS
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Ungdomshem Bärby
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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  
Marseille 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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www.stodkris.se
info@stodkris.se

Vårt mål är att hjälpa och stödja människor ut ur ett liv fyllt av 
missbruk och 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

Märk inbetalningen med ditt namn och “Jag stödjer KRIS”

Tack för ditt stöd! 
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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

GOTLAND 
Adress kommer inom kort

Tel: 072-834 67 01
E-post: gotland@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

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

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

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. 

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

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
Långholmsgatan 30
117 33 Stockholm
08-642 00 06
info@krislivsstilskoordinator.se
www.krislivsstilskoordinator.se


