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LEDARE

Paul Barath 
Förbundsordförande KRIS

Vi kan inte förändra världen, men vi 
kan visa att det går att göra en för-
ändring – ett sidbyte. Att byta hat 
mot kärlek och solidaritet i stället 
för självömkan och egoism. 

Många av oss som läser denna tid-
ning har levt på samhällets bakgård 
med en kriminell livsstil som inne-
burit lidande för oss själva, samhället 
samt nära och kära. Nu vill vi ändra 
på det och fortsätter med vår kam-
panj Tryggare kan alla vara. Vi var 
på plats under Stockholm Pride som 
volontärer för att visa vår solidaritet 
med tusentals människor som slåss 
för rätten att få vara sig själva.

Till vår stora förvåning har flera perso-
ner frågat oss varför vi ställer upp och 
hjälper till under Prideveckan. Varför 
ska hbtq-personer få springa omkring 
halvnakna och hindra trafiken? 

Jo, av den enkla anledningen att Pr-
ide är inte någon sambafestival. Den 
symboliserar mycket mer än homo-
sexuellas rättigheter. Den ger uttryck 
för acceptans och oliktänkande och 
för ett fredligare samhälle i stort. 

Att stå upp för allas lika värde och ac-
ceptera olikheter är nog det viktigaste 
budskapet – en politisk och mänsklig 
proteströrelse som är viktigare än 
någonsin. På många platser i världen 
mördas personer bara för att de är vad 
de föddes till. Ett sorgligt exempel är 
det som inträffade i USA för några år 
sedan, då en hbtq–klubb blev utsatt 
för ett attentat som kostade 49 perso-
ner livet. 

Det är hedrande för oss i KRIS att 
festivalledningen för Pride ville 
anlita oss som volontärer för säker-
hetsarbetet inne på festivalområ-
det. Vi bevakade in och utgångar 
och säkerheten kring scenen. 

För många av våra medlemmar var 
det första gången de fick känna 
riktig uppskattning av sin omgiv-
ningen för att stå på rätt sida om la-
gen. Vi växer alla med uppgiften att 
skydda demokratiska rättigheter. 
Inom den kriminella machokulturen 
finns ofta inget utrymme för sånt. 
Homofobin är starkt befäst i den 
kriminella världen. Homosexuella 
står längst ner i fängelsehierakin.

Vår teori om hur vi kan bidra till ett 
tryggare samhälle ställdes på sin 
spets under veckan i Almedalen. 
När nazisterna försökte sabotera 
det politiska samtalet under Annie 
Lööfs tal ställde sig flera av våra 
medlemmar i en ring runt Nordiska 
motståndsrörelsen, NMR. Anled-
ningen till vårt agerande var först 
och främst att åhörare blev rädda 
och otrygga av händelsen och 
stämningen på plats var hotfull. 

Vi har inte för avsikt att göra po-
lisens arbete eller bli några självut-
nämnda väktare. Men vi vill bidra 
till ett bättre samhällsklimat – betala 
tillbaka för att vi fått möjligheten att 
bli en del av samhällsgemenskapen. 

Vi har också en viktig uppgift att 
utföra när det kriminalpolitiska 
klimatet hårdnar och retoriken om 
stängare straff verkar vara det enda 
alternativet. Det var bland annat 
därför vi var på plats i Almedalen.

Vi behöver politiker som förstår att 
hat och utanförskap är djupt rotade 
problem som kräver insatser av hela 
samhället. Att bryta segregation 
och göra våra mest utsatt områden 
mer attraktiva är ett måste för att få 
ner brottsligheten och dödandet. 
Men politiker som vill vinna enkla 
poäng undviker gärna att tala om 
sociala insatser och förebyggande 
arbete. Känslor och populism får 
alltför ofta gå före vetenskap och 
logiskt tänkande. 

Pridefestivalen är därför en utmärkt 
motkraft till det mörka – och ett yp-
perligt tillfälle visa solidaritet 
och respekt.

Det handlar om rätten att få älska 
vem man vill.
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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



6

Från Kiruna till Ystad, 25 städer på 30 dagar. KRIS hus-
bilsturné genom Sverige var ett projekt för att skapa 
trygghet  och öppna nya KRIS-föreningar. 

–Ingen kan göra allt men alla kan göra något, säger 
Paul Barath förbundsordförande på KRIS Riksförbund.

KRIS HUSBILSTURNÈ 2018

Varberg Alingsås

Karlstad Landskrona

ÖstersundVästervik
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KRIS åkte ut för att skapa trygghet 
i hemmet, i kvarteret, på gatan, i 
skolan och på arbetsplatsen. Men 
även tryggheten i att få en andra 
chans i livet. 

Allas rätt till trygghet är något 
som KRIS pratar om när vi träffar 
människor ute på vår turné. Det var 
också målet för den husbilsturné som 
KRIS drog igång med start den 6 
augusti, under parollen ”Tryggare kan 
alla vara!” 

Under en månad åkte organisatio-
nen runt och besökte cirka 25 orter, 
städer och campingplatser runt om i 
landet. Förutom att prata om vikten 
av att känna sig trygg informerade 
vi om KRIS verksamhet och erbjöd 
hjälp direkt på plats för att starta nya, 
lokala KRIS-föreningar. 

- När vi såg folket i Almedalen stå 
förskräckta och rädda, frågade vi oss 
själva: vad är det egentligen som händer, 
säger Paul Barath. 

- Ett samhälle där rädslan tillåts styra 
är inget samhälle som vi vill leva i. Vi 
har fått chansen att komma tillbaka 
men det är inte det här vi vill komma 
tillbaka till. Då kände vi att vi ville visa 
att alla borde ha rätten att känna sig 
trygga, fortsätter han 

Tryggare kan alla vara

KRIS vill bekämpa allt som mot-
verkar ett öppet och demokratiskt 
samhälle. Genom sin tysta demon-
stration kunde föreningen, i en tid då 
de politiska partierna tävlar om vem 
som har den hårdaste retoriken och 
strängaste straffen, peka på att en 
annan väg är möjlig, säger Paul.

Paul anser att det är det viktigt 
med ett förebyggande arbete som 
startar redan med riktigt små barn 
och sedan följer med under hela 
skoltiden upp till vuxen ålder. 

Tryggheten ska finnas när livet gör 
sig påmint och ge dem som behöver 
möjligheten att reparera fel de har 
gjort och chansen att komma tillbaka 
på banan. Ju tryggare desto bättre 
odds att lyckas.

- Med vårt budskap Sidbyte visar 
vi att ingen är ett hopplöst fall. Att 
det går att byta ut gamla värderingar 
till nya och bättre. Men det bety-
der också att man måste visa ökad 
tolerans och öppenhet för dem som 
försöker komma tillbaka in i samhäl-
let, säger han.

Från Kiruna till Ystad 

Det blev ingen lång förberedelsetid 
för Paul Barath och Ali Reunanen 
på KRIS, när de väl bestämde sig för 
att ge sig i väg med den stripade hus-
bilen ut i landet. 

En nöt att knäcka har varit polis-
tillstånden och medgivanden från de 

Helsingborg Karlshamn

Hudiksvall Ystad
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olika kommuntjänstemännen. Enligt 
Paul har både politiker och tjänste-
män gjort sitt bästa för att hjälpa till.

- De har hjälp till mer än vad jag 
var möjligt med den stress de själva 
lever i med valrörelse och allt.  

Ett bra exempel var Skövde där  de 
politiska blocken tillsammans hjälpte 
till så vi fick ett tillstånd.

– Det var extra kul att vara med 
om. Dessutom lyckades vi öppna en 
förening där också, säger Paul och ler 
med hela ansiktet.

Lovord under en valdebatt

Paul berättar att han tittade på en 
valdebatt då Jonas Sjöstedt plötsligt 
lovordar KRIS. Sjöstedt tar organisa-
tionen som exempel på hur förebyg-
gande arbete ska gå till.

- Det gör mig stolt säger Paul. Det 
är viktigt för KRIS att göra avtryck på 
rätt sätt. Vårt mål är att bli en viktig 
spelare i samhällsdebatten kring frå-
gor som rör kriminalitet och droger.

Nya KRIS-föreningar 

Paul Barath hade som målsättning 
starta tio nya föreningar när han 
tillträdde som ny förbundsordför-
ande i våras. 

Redan nu har halva målet uppnåtts 
med fem nya föreningar, Emma-
boda, Skövde, Gotland, Västerås och 
Kristianstad. Två av dem bildades i 
anslutning till husbilsturnén och fler 
är på väg. 

Det gick kräftgång i organisationen 
under några år och flera lokalfören-
ingar försvann. En av förklaringarna 

var att eldsjälar i de lokala förening-
arna försvann när de fick annat arbete 
och det blev svårt att rekrytera nya. 
Men nu börjar det hända saker och 
fler eldsjälar är på väg in.

- En person som kommer till oss 
måste anta vår värdegrund och de 
honnörsord som vi förhåller oss till. 
Drogfrihet, hederlighet, solidaritet och 
kamratskap.

- Vi begår inte brott. Vi är ärliga 
mot varandra och oss själva. Vi strävar 
efter att leva ett drogfritt liv. Och vi 
bryr oss om våra vänners väl och ve, 
och respekterar våra medmänniskor. 

Text: Christer Renlid,  
christer@krisvagenut.se  
Foto: Paul Barath,  
paul.barath@rikskris.se

Jönköping Luleå

Borgholm En kanonturne
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Vi i KRIS är människor som har 
kommit tillbaka från kriminalitet 
och missbruk.
Vi har suttit i häkten, fängelser och 
institutioner.
Vi har bott i lägenheter, gamla hus, 
härbärgen och på gatan.
Vi har gjort behandlingar och 
eftervård.
Vi har deltagit i studiecirklar och 
gått vuxenutbildningar.
Vi har återfått våra körkort och gjort 
skuldsaneringar. AV HELA VÅRT HJÄRTA

TACK! 

Idag är vi glada samhällsmedborgare 
som hjälper andra människor att 
göra samma sidbyte som vi har gjort. 
Det är vi duktiga på! 
Men när det kommer till andra saker 
behöver vi hjälp.

Nu har vi åkt land och rike runt med 
den fina husbilen och pratatt med 
människor och startat nya föreningar. 
Idag har vi utökat vår verksamhet 
med KRIS Kristianstad, 
KRIS Skövde och KRIS Västerås.

Hela den här turnén hade inte varit 
möjligt utan dessa:

Studieförbundet NBV 
mySafety Försäkringar AB 
Intea 
Jupiter Oasis 
VAL-BO Utbildning
Bengt i Örkelljunga 

TACK FÖR ERT  
FANTASTISKA STÖD! 

AV HELA VÅRT HJÄRTA TACK!



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



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

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
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Lena Jönsson leg Tandläkare AB
God tandvård i hemma miljö spec tandvårdsrädda. 
God kvalitet på tandvården.

Lena Jönsson
Telefon: 0370-102 49
E-post: tdl.lena@telia.com
Webb: www.ljab.se

Vi har alltid jouren för egna patienter. 

Leg. tandläkare
Storgatsbacken 21 C
331 30 VÄRNAMO

Logging
070-562 50 81 • 070-571 35 81



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

Advokatbyrån Wiklund, 
Skoglund & Wachen-

feldt AB - Uppsala

NATURKOSMETIK
SIS Ungdomshem Rydsbrunn
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Han flydde från kriget på 
Balkan i början av 90-talet. 
Nu är han framgångsrikt 
kommunalråd i Borgholms 
kommun på Öland. 

Första anhalten i Sverige 
var Lundegårds camping 
sedan dess har han varit 
Öland trogen. 

–När vi kom till Sverige 
härjade Ny Demokrati, 
vi var livrädda, säger Ilko 
Corkovic.

Ilko flydde tillsamans med sin fru 
och sina barn julen 1992 från Banja 
Luka i Bosnien Hercegovina.Han 
visste tidigt han aldrig skulle åter-
vända till sitt gamla hemland. Pro-
blemen i Bosnien var för stora och 
framtidsutsikterna för dystra. 

I väntan på uppehållstillstånd 
placerades familjen i flyktingförlägg-
ningen på Lundegårds Camping i 14 
månader. Under tiden började Ilko 
lära sig svenska. 

– När jag kom till Sverige kunde 
jag varken svenska eller engelska. Jag 
kände mig som ett stort barn som 
bara kunde stå och gå. Jag började 
plugga, köpa lexikon och träna på 
att prata hela tiden. Det var svårt i 
början när ingen förstod vad jag me-
nade, säger han.

Ingen bättre samhällsgren för 
integration – än idrott”

På fritiden började han spela fot-
boll och fick snabbt nya vänner och 
kontakter. Han hade idrottat mycket 
hemma i Bosnien.

– Idrottens språk är det vackraste 
av alla språk för det talas av alla. Det 
finns ingen bättre samhällsgren för 
integration än idrott. 

Mamma och storebror  
kvar i Bosnien”

Det var 600 flyktingar från Bosnien 
som bodde på Lunbygårds Camping. 
Ilko med familj valde senare stanna 
kvar i Borgholm. 

– Det var en jobbig period efter-
som min mamma och storebror samt 
mina svärföräldrar var kvar i Bos-
nien, som vid den tiden var belägrat 
av serbiska trupper. Det kändes jät-
tesvårt innan vi visste om de skulle 
överleva eller inte. Min mamma sa 
rädda er själva och stick iväg först så 
kommer vi efter. De offrade sig för 
oss helt enkelt, säger Ilko

Etnisk rensning som metod

Det krig som under början av 
1990-talet rasade i det forna Jugosla-
vien hade etnisk rensning som mål. 

Såväl serber som kroater och bos-
niska muslimer ville skapa etniskt 
sammanhängande med separerade 
områden. Grymheterna begicks för 
att förmå de etniskt "främmande" 
folken att flytta. Man mördade och 
begick kollektiva våldtäkter mot kvin-
norna. Man har också velat utplåna de 
andra folkens minnen. Kyrkor, mos-
kéer och bibliotek har utplånats.

– Som tur var överlevde mina för-
äldrar och till slut landade resten av 
familjen i Borgholm. Det var en stor 
lättnad när de kom. Först då började 
jag leva igen, säger Ilko.

Ilko klarade SFI– undervisningen 
snabbt och gick vidare för att läsa 
grundläggande ämnen på Komvux. 
Efter fyra år i Sverige var han klar 
för att börja på universitetet. Han tog 
examen och fick jobb på skatteverket 
och blev  efter några år sektionschef.

Till Borgholm som flykting – 
nu regerar han kommunen 

2002 blev Ilko medlem i socialde-
mokraterna. Men han hade inga am-
bitioner att bli något särskilt, att bli 
kommunalråd fanns inte i planerna.

– Jag är intresserad av samhälls-
utveckling i en riktig demokrati. 
Kunde jag bidra med någonting så 
ville jag göra det. 

– Jag såg även att de lokala idrotts-
föreningarna inte hade de bästa för-
utsättningarna. Det blev en ingång 
för mig. Jag ville ge tillbaka av det 
jag hade fått och idrotten ligger mig 
varmt om hjärtat. 

 Det är nu fyra år sedan han blev 
kommunalråd i Borgholm. Vägen 
dit gick genom uppdrag i kommun-
fullmäktige och vidare till uppdrag 
som gruppledare. Borgholm blev den 
tredje största (S) kommun i länet nu 
när rösterna räknats färdigt. Förra 
valet 2014 fick Ilko mest personkryss 
i hela länet.

–Vi känner oss nöjda på det lokala 
planet. Numera vet de flesta vem jag 
är även om jag inte levt i Borgholm 
hela mitt liv. Jag försöker vara en 
som pratar med alla. Jag går på fot-
bollsmatcher, ställer upp när en för-
ening ska ha invigning. Ibland är det 
viktigare att besöka PRO än att vara 
på något annat viktigt möte.

”Det är solklart för mig att 
vara socialdemokrat”

Ilko pratar gärna-och mycket om al-
las lika värde och vikten av att hjälpa 
vararandra. Den moraliska kompas-
sen är viktig för honom. 

– Ibland nyper jag mig själv i ar-
men – jag blev kommunalråd efter 
22 år i Sverige! Det är ett gott betyg 
för landet, men samtidigt är det 

Kom till Borgholm som flykting - 
nu regerar han kommunen
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– Föreningslivet har gjort fantas-
tiskt bra insatser, det civila samhället 
fungerar bra, tycker kommunalrådet. 
Det civila samhällets kraft gör att 
människor har fått vänner för livet.  

– Vi har många bygdegårdar i 
Borgholms kommun, det är roligt. 
De fyller sin funktion och vi stöttar 
dem på alla sätt vi kan. 

Om Ilko Corkovic

Ilko, 51, kom till Sverige 1992 
från staden Banja Luka i Bosnien 
Hercegivina, Banja Luca. » 

Han är nu socialdemokratiskt 
kommunalråd i Borgholms 
kommun på Öland. Han är utbildad 
civilekonom. Är tjänstledig från 
arbete på skatteteverket. Bor i 
Borgholm med fru och fyra döttrar. 

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

många som litat på mig, och sett 
mina tillgångar både på och utanför 
arbetsplatsen. Det har betytt jätte-
mycket för mig. 

Inte helt opartisk

Ilkos nästa utmaning är att leda 
fram nya unga politiker för framtida 
uppdrag. Han funderar också på om 
samhället kunde tagit fajten tidigare 
mot främlingsfientligheten.

– Det är klart, man är socialde-
mokrat och inte helt opartisk. Men 
under det åtta åren mellan 2006 och 
2014, skar man ned välfärden och 
skyddsnätet med 140 miljarder. Då 
skapade man människor som var 
rädda för att bli sjuka och arbetslösa. 
När folk blir rädda och osäkra göder 
man nationalism och rasism. Den 
nya regeringen har under de fyra 
gångna åren byggt upp skyddsnät 
och sänkt pensionärsskatten.

 Men Ilko medger att man borde 
ha gjort mer för pensionärer och 
barnfamiljer, vård, omsorg och skola. 

Borgholm tog emot 1700 
asylsökande 

I egenskap av politiker har han be-
sökt samma camping som han själv 
kom till en gång i tiden. Det var un-
der flyktingströmmen 2015. 

– Det blev en vitamininjektion för 
Borgholms kommun. Vi har mått 
fantastiskt bra och den största vin-
sten är den humanistiska. Familjer 
har fått tak över huvudet och räddat 
sina liv.

 Det lyser i ögonen på Ilko när han 
berättar om hur många hjälpsamma 
människor i Borgholm som ställde 
upp för flyktingarna. 

Själv var han med och startade en 
fotbollsturnering där han själv ställde 
upp som domare och dömde 8 tim-
mar i sträck vid ett tillfälle. 

Han berättar hur Borgholms kom-
mun arbetar med språkundervisning 
och praktikplatser för de nyanlända 
och hur de samverkar med fören-
ingslivet, kyrkan, studieförbund och 
andra.



17

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

ANNONS

En plats för möten

Välkommen! Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

Bredängs Camping 
Stockholm
08-97 70 71

www.bredangcamping.se
Skärholmen

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling

Umeå

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje
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Almedalsveckan är över för KRIS & Unga KRIS den här gången 
och lugnet efter stormen har infunnit sig. 

Politikersamtal, nazister och fina utmärkelser präglade vår 
vecka. Dessa minnen och erfarenheter bär vi med oss tillbaka 
till vårt fortsatta arbete att skapa ett tryggare samhälle

I år blev Almedalsveckan starten på 
valrörelsen 2018 och dessutom fyllde 
politikerveckan 50 år. Det här året 
hade vi inte någon kampanj. I stäl-
let hade vi  ett tema som vi kallade 
#tryggaretillsammans. 

Vårt budskap var att samhället 
måste bli tryggare att leva i. Att vi 
tillsammans drar vårt strå till stacken 
i den mån vi kan och har förmåga. 

Vi intervjuade riksdagspartiernas 
kriminalpolitiska företrädare och hade 
egna seminarier på temat trygghet. 

Våra 77 medarbetare på plats i Visby 
gjorde ett fantastiskt arbete. Delade ut 
tidningar, pratade med folk, bemanna-
de vårt tält och lagade god mat ute på 
Tors Gård där vi hade vårt högkvarter. 

Tillsammans visade vi upp att vi är 
starka under hela veckan

Nazisterna stal  
uppmärksamheten

Redan de första dagarna under Annie 
Lööfs tal hände något som vände upp 
och ner på vår agenda och resulterade 
i en enorm uppmärksamhet bland 
deltagare och media. Den nazistiska 
organisationen Nordiska Motstånds-
rörelsen (NMR) försökte sabotera det 
politiska samtalet genom att skrika 
främlingsfientliga slagord under cen-
terledarens tal i Almedalsparken. 

Det resulterade i att flera medlem-
mar från KRIS som var på plats under 
talet omringade nazisterna så att 
deltagarna runt omkring kunde känna 
sig trygga. 

Den händelsen spreds snabbt i 
sociala medier och vårt Twitterkonto 
blev fullkomligen kärleksbombat 
av tacksamma människor runt om i 
landet. 

Även de etablerade medierna 
hängde på och snart var det en 
toppnyhet. Både i krönikor och på 
ledarsidor uppmärksammades KRIS 
och intervjuerna avlöste varandra.

 Så här sa Förbundsordförande 
Paul Barath i en intervju i tidningen 
NU 12/7 2018):

– Vi har ju fått en andra chans av 
samhället. Det är därför vi är här. Så 
ser vi personer som också har samma 
bakgrund av utanförskap och trasig-
het, och bara sabbar. Det är inte det 
samhället vi vill ha. Vi vill leva i ett 
samhälle som är fullt av kärlek och 
respekt. Det var självklart att markera 
att detta inte är okej. 

KRIS hyllades – bjöd upp 
till dans

Som grädde på moset fick vi ta emot 
fina priser från arrangörerna. Årets 
Almedarling, Årets kommunikatör (2a 
plats) och Snällast i Almedalen. 

Priset för Årets Almedarling 
delades ut av makthavare.se under 
festliga förhållanden i deras träd-
gård. Det blev känslosamt när vi 
fick mottaga priset,vi förstod nog 
inte riktigt vad vi ställt till med. Vi 
avslutade firandet med en ringdans 
runt trädgården 

Sanningen överträffade 
dikten 

Vi kom med en teori om hur vi 
bidrar till ett tryggare samhälle och 
innan vi visste ordet av fick vi prak-
tisera den. Vi fortsatte genomföra 
vår planering men resten av veckan 
handlade i princip bara om NMR.

Dessvärre lyckades nazisterna få 
den uppmärksamhet de var ute efter 
på vår bekostnad. Dessa människor 
bryr sig inte så mycket om av vilken 
anledning de får uppmärksamheten, 
bara de blir uppmärksammade. 

När vi summera Almedalsveckan 
kan vi konstatera att mycket skulle 
handla om deras medverkan. Tid-
ningsrubrikerna avlöste varandra när 
det gällde NMR:s medverkan.

KRIS scen i Almedalen

Vår kärnverksamhet i Almedalen var 
våra seminarier och politikersamtal. 
Vi gästades av samtliga riksdags-
partiers kriminalpolitiska företrä-
dare samt justitieminister Morgan 
Johansson (S) och socialminister 
Annika Strandhäll (S). F

Frågorna handlade partiernas syn 
på kriminalpolitiken och vad de vill 
göra för att samhället ska bli tryggare. 
De svarade även på frågor som rör 
narkotikapolitiken som är en viktig 
aspekt när de drogliberala vindarna 
blåser hårt i landet.

Text: Christer Renlid,  
christer@krisvagenut.se  
Foto: Joakim Berndes &  
Anders Wätterstam
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Socialminister Annika Strandhäll (S) 
menade att den höga dödligheten gör 
att svensk narkotikapolitik behöver 
utvecklas och exemplifierade med att 
regeringen sett till att sprutbyte blivit 
mer tillgängligt. Folkhälsomyndighe-
ten har ett särskilt uppdrag att ta fram 
en åtgärdsplan, dels för att kartlägga 
hur dödligheten ser ut och även åtgär-
der för att minska den.

Annika Strandhäll hänvisade också 
till att vissa menar att det sätt som vi 
för vår narkotikapolitik på är en av or-
sakerna till att vi har så hög dödlighet. 

Samtidigt menade hon att det finns 
problem kopplade till vissa läkemedel 
som en orsak till den höga dödligheten. 
Där arbetar regeringen för att införa en 
nationell läkemedelslista för att få bättre 
koll på vad som förskrivs i Sverige.

Så vill politikerna stoppa 
narkotikamissbruket
En av våra huvudaktiviteter under veckan var att fråga ut de kriminalpo-
litiska talespersonerna från samtliga riksdagspartier samt två ministrar, 
om deras kriminalpolitik. Vi ställde även frågor rörande narkotikapoliti-
ken. 

Drogfrågorna har en tendens att komma i skymundan när det mesta i 
den kriminalpolitiska debatten handlar gängkriminalitet och dödsskjut-
ningar. Vi har därför låtit Per Johansson på Riksförbundet Narkotikafritt 
samhälle göra en sammanfattning och analys av vad de politiska före-
trädarna ansåg om narkotikan.

På frågan om legalisering av canna-
bis sa Annika Strandhäll att ”vi har än 
så länge inte varit för legalisering av 
cannabis för medicinskt bruk”. Hon 
har lagt ett regeringsuppdrag för att 
skaffa sig ett bättre kunskapsläge om 
cannabis för medicinskt bruk.

Kommentar 
Annika Strandhäll gav inte intryck av 
att ha särskilt bra koll på narkotika-
frågan. 

Trots ansvar för flera andra tunga 
frågor fick hon ta över narkotikafrå-
gan när Gabriel Wikström lämnade 
regeringen förra sommaren. 

Han lyckades inte få mycket gjort 
under sin tid som minister förutom att 
tillsätta utredningar. Annika Strand-
häll verkar arbeta på samma vis med 
narkotikaproblemet. 

Att växtcannabis ”än så länge” inte 
är lagligt för medicinskt bruk i Sverige 
är ett märkligt utlåtande. Vad som ska 
klassas som läkemedel är inte fråga 
för politiken överhuvudtaget utan en 
vetenskaplig fråga. 

Socialdemokraterna har i grunden 
en bra inställning till narkotikapoliti-
ken men Stefan Löfvens regering har 
inte ägnat frågan intresse och kraft. 

Tomas Tobe (M) intervjuades under 
Almedalsveckan förra året i RNS/
KRIS/ECAD-tältet. 

Då var han ny som rättspolitisk 
talesperson vilket märktes i svaren på 
frågorna. Lite trevande och aningen 
oklar om inriktningen av partiets 
narkotikapolitiska linje. 

Så var inte situationen i år. Det 
märktes att Tomas Tobé är väl insatt 
i de viktigaste frågorna om narkoti-
kaproblemet.

 Han vill se en straffskärpning för 
den som säljer narkotika. Han vill ha 
kvar förbudet att konsumera narko-
tika men att påföljderna ska ha vård 
som inriktning. 

Alla som känner någon som hamnat 
i missbruk vet hur förödande det är, 
menade Tobé och strök också under 
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att narkotikan är en stark grogrund för 
de kriminella gängen.

Legalisering av cannabis är M helt 
emot. Det skulle leda till ökat bruk 
vilket kan vara inkörsport till andra 
problem. Tomas Tobé vill att man 
ska vara öppen för vilka insatser som 
fungerar för att motverka missbruket 
av narkotika. Det är glädjande att 
ungdomar dricker mindre alkohol idag 
men det är oroande att missbruket av 
cannabis bland unga ser ut att öka.

Kommentar 
Moderaterna har lång tradition av att 
driva rättspolitiska frågor med kraft. 
Även om det finns enstaka individer 
inom M som vill liberalisera narko-
tikapolitiken är partilinjen tydlig. 
Förra justitieministern Beatrice Ask 
(M) – som även hon talade i tältet i 
år – stod för en tydligt restriktiv linje 
och Tomas Tobé är på samma spår. 
Han kan antas bli justitieminister om 
vi får en M-ledd regering efter valet. 
Ur narkotikapolitisk synvinkel är det 
helt OK.

Roger Haddad (L) 
Efter en inledande diskussion om 
rättsfrågor ur ett mer allmänt perspek-
tiv talade Roger Haddad om narkotika 
och menade att den är en avgörande 
faktor för skjutningarna i förorterna. 

Polisen måste stärkas och ha kapa-
citet att vara närvarande i hela Sverige. 
Många mindre kommuner är idag utan 
polisbemanning. 

Samtidigt handlar brottsförebyg-

gande arbete om mycket mer än så. 
Den kanske viktigaste insatsen är att så 
många som möjligt går ut gymnasiet 
med en examen med sig.

När det gäller narkotikapolitik var 
detta en fråga på partiets landsmöte 
senast där en arbetsgrupp ville gå på 
en mer tillåtande linje. Landsmötet 
avvisade dock förslaget men beslutade 
att påföljderna i första hand ska vara 
vård vid ringa brott. 

När det gäller legalisering av cannabis 
är det korta svaret nej, sa Roger Haddad 
och nämnde att Liberala ungdomsför-
bundet agerar för en legalisering men att 
partiet håller fast vid en fortsatt restriktiv 
syn på narkotika.

Kommentar 
Roger Haddad är en kunnig och 
resonerande politiker, som kan väva 
samman olika perspektiv till en vet-
tig politik när det gäller rättsfrågor 
i allmänhet och även narkotikapro-
blemet. 

Den officiella partilinje som Roger 
Haddad engagerat förmedlar får bra 
betyg från RNS. Samtidigt finns frå-
getecken kring vad som pågår inom 
Liberalerna. Ungdomsförbundet dri-
ver på för att legalisera cannabis och 
dess ordförande står på valbar plats 
på riksdagslistan i Stockholm.

Den arbetsgrupp Roger Haddad 
hänvisade till (vars förslag dock inte 
fick genomslag på landsmötet) utsågs 
av partiledningen och leddes av en 
riksdagsledamot från Örebro. 

Letar man på partiets valsedlar runt 
om i landet kan man hitta kandidater 
– företrädesvis unga – som vill legali-
sera cannabis. De står dock oftast på 
icke valbar plats.

Linda Snecker (V) vill avskaffa 
förbudet att bruka narkotika som 
infördes 1988. 

”Det är narkotikan som är proble-
met, det går inte att straffa bort män-
niskors dumhet,” sa Linda Snecker 
och sa vidare att man inte ska straffa 
människor utan istället hjälpa dem. 

Narkotikaproblemet är en socialpoli-

tisk fråga och därför gäller det att soci-
altjänsten har de resurser de behöver. 

Det är enbart sociala insatser som 
ska sättas in när det gäller de enskil-
da missbrukarna. Polisens uppgifter 
är att komma åt de som ägnar sig åt 
grova narkotikabrott.

Linda Snecker sa att V vill avkrimi-
nalisera mindre innehav av narkotika 
för personligt bruk, vilket inte är i 
linje med den officiella partilinjen.

När Linda Snecker fick frågan om 
vilken åsikt hon har om en legalisering 
av cannabis så blev det tyst en liten 
stund och sen sa hon: ”jag lämnar pass 
på den frågan.”

Kommentar 
Det är uppseendeväckande att 
Vänsterpartiet har en rättspolitisk 
talesperson som inte har koll på 
partilinjen i frågor som rör narkoti-
kalagstiftningen. 

Att inte kunna säga tydligt nej till 
legalisering av cannabis är ytterst 
märkligt. På partiets webbsida kan 
man läsa: ”Vänsterpartiet avvisar alla 
förslag som skulle innebära att illegala 
droger legaliseras. Det skulle göra att 
marknaden utvidgas och att fler ris-
kerar ett drogberoende. Tillverkning, 
försäljning och innehav av narkotika 
ska vara olagligt.”

Linda Sneckers syn på narkotika-
problemet verkar grunda sig mer i 
ideologi och dogmer än erfarenheter 
och kunskaper. V är visserligen inte 
för legalisering på det sätt som några 
borgerliga ungdomsförbund är det, 
men Linda Sneckers svaga framträ-
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dande i RNS/KRIS/ECAD-tältet i 
Almedalen måste nog tolkas som att 
Vänsterpartiets narkotikapolitiska linje 
pekar åt ett annat håll än den som 
RNS står för.

Johan Hedin (C)  
På frågan om narkotikakonsumtions-
förbudet ska vara kvar svarade Johan 
Hedin att C menar att det inte ska 
vara kriminellt att ha narkotika i krop-
pen. 

Han pekade på att vi har en hög 
dödlighet i Sverige och att vi därför 
bör titta på vad forskningen säger om 
vad som är verksamma metoder. Han 
hänvisade till experiment som pågår i 
några länder och menade att  Sverige 
bör titta på dessa innan vi går vidare.

 På frågan om legalisering av can-
nabis menade Johan Hedin att vi är 
bundna av FN:s narkotikakonventio-
ner och därför inte kan legalisera. 

Några länder har avkriminaliserat 
mindre innehav även om det formellt 
är förbjudet. Det finns en diskus-
sion om detta inom C, men det finns 
samtidigt stämmobeslut på att inte gå 
den vägen.

 Johan Hedin förde fram att man 
inte ska lura sig själv om cannabis. 
Det är farliga saker som kan leda 
vidare till missbruk av andra droger. 
Särskilt för unga människor är can-
nabis skadligt. 

C har ”tydligt stämmobeslut” på 
att inte legalisera cannabis, avslutade 
Johan Hedin samtidigt som han lyfte 
fram att C vill titta på skademinime-
rande åtgärder.

Kommentar 
Med tanke på att det inom C 

finns ganska starka narkotikaliberala 
strömningar ( Johan Hedin själv höll 
sig framme i de diskussionerna för ett 
antal år sedan) så måste beskeden i 
Almedalen betraktas som positiva.

Partiet verkar visserligen vilja lega-
lisera själva bruket av narkotika, men i 
övrigt var Johan Hedin tydlig med att 
det är en restriktiv linje som gäller. En 
tydlig markering mot cannabis.

Centerpartiets ungdomsförbund dri-
ver på hårt för legalisering av cannabis 
och flera CUF:are står på partiets listor 
inför valet. Frågetecken finns kring vad 
detta kommer leda till i framtiden.

Adam Martinen (SD) menade att 
när det gäller legalisering av cannabis 
ska man vara försiktig med stora för-
ändringar inom narkotikapolitiken.
Han pekade på att det finns väldigt 
starka lobbyorganisationer runt om i 
världen som arbetar för att legalisera 
cannabis.

Marttinen menar att det är klart att 
cannabis utgör ett problem, det ser 
vi inte minst i utsatta områden där 
missbruk av cannabis förenas med 
utanförskapet i sig som ett problem.

Sverigedemokraterna vill att kon-
sumtionsförbudet ska vara kvar. När 
det gäller påföljderna talade Adam 
Marttinen om hur kriminalvården 
blivit bättre på att erbjuda behand-
ling under fängelsevistelsen. Han 
slog fast att det behövs viss tidslängd 
för att behandling på fängelse ska 

vara effektiv, där 6 månader är att 
betrakta som en minimitid. 

Således är fängelsestraff kortare 
än sex månader inte lämpliga ur 
behandlingssynpunkt. SD förordar 
längre straff för narkotikabrott för att 
på så vis göra behandlingen under 
fängelsetiden mer effektiv.

Kommentar 
Sverigedemokraterna har inte varit 
särskilt aktiva i narkotikadebatten 
tidigare och verkar inte ha ambition 
att ändra på det. 

Man har en i grunden restriktiv 
inställning som ligger hyfsat nära 
den politiska mitten bland de övriga 
partierna. 

Möjligen finns här en förklaring 
till att SD inte engagerar sig speciellt 
i frågan. Partiet vill vara i opposition 
mot ”etablissemanget” och just i nar-
kotikapolitiken är förutsättningarna 
för det dåliga. 

Däremot vill SD markera att man 
står för ”hårda tag” allmänt inom kri-
minalpolitiken och det återspeglades 
också av Adam Marttinens uttalan-
den om påföljderna på narkotika-
brott, där han starkt kopplar detta till 
att sitta i fängelse.

Andreas Carlsson (KD) menar att
Kristdemokraterna står för en restrik-
tiv narkotikapolitik och satsningar på 
rättsväsendet, samtidigt som man vill 
stärka andra sektorer i samhället. 

Exempelvis vill partiet ha fler poli-
ser, bland annat för att mammor och 
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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 
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beviljats rättegång har han 
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www.freedawit.com

andra ska våga gå ut och nattvandra. 
Det vill säga en satsning på rättsvä-
sendet hänger ihop med satsningar 
på civilsamhället. 

Andreas Karlsson betonar att vi 
måste jobba mer med behandling och 
vård för att hjälpa människor komma 
ur sitt missbruk och vi måste bli bättre 
på att se till att ungdomar inte börjar 
missbruka.

Konsumtionsförbudet ska finnas 
kvar men i och med att det är om-
tvistat i debatten finns viss osäker-
het bland många unga om vad som 
egentligen gäller. 

Andreas Karlsson menar att poli-
sens resurser inte alltid räcker till för 
att beivra de små narkotikabrotten 
och då kan det hos vissa upplevas 
som att det är fritt fram att använda 
narkotika. 

När det gäller påföljderna för ringa 
brott är det viktigt att reaktionen kom-
mer snabbt med inriktning mot vård.

Cannabisfrågan menar han är enkel 
för Kristdemokraterna, man är helt 
emot legalisering.

Kommentar 
Kristdemokraterna har alltid varit 
generellt pålitliga i drogfrågorna. 
Det finns inga som helst tendenser 
inom partiet till att vilja liberalisera 
narkotikapolitiken. 

Maria Larsson hade som minister 
ansvaret för narkotikafrågan under 
de åtta åren med Alliansregeringen 
och skötte sig ganska bra, inte minst 
med tanke på att KD var minsta 
partiet i regeringen. Andreas Karls-
son ger intryck av att vara väl påläst i 
rättspolitiska frågor.

Martin Marmgren (MP) är inte of-
ficiell talesperson för MP, men kom 
ändå till tältet i Almedalen som of-
ficiell representant. Han jobbar som 
polis och har därmed direkt erfaren-
het av narkotikaproblemet.

Marmgren betonade att MP inte 
är för någon form av legalisering. 
Man är mer inriktade på vård än 
lagföring, menade han Även riskmi-

nimerande insatser med hänvisning 
till de höga dödstalen. Det finns inga 
förslag att ta bort konsumtionsför-
budet.

 Martin Marmgren menade att en 
friare tillgång till narkotika skulle leda 
till att fler dör av narkotika. Samti-
digt får en restriktiv lagstiftning inte 
stå i vägen för att samhället hjälper 
missbrukaren. 

Partiet har förslag på att införa så 
kallade sprutrum i enlighet med ett 
beslut på partiets kongress. 

Martin Marmgren ser det som ett 
utslag för att man vill ge stöd och 
hjälp till de som fastnat i missbruk. 

Men han ser också att det finns 
problem med detta, inte minst ur 
polisiär synvinkel. Om sjukvården 
tillhandahåller rum där man kan 
använda narkotika är det fortfarande 
förbjudet enligt narkotikastrafflagen. 
Hur man ska hantera detta vet Mar-
tin Marmgren inte och berättade att 
han röstade emot den motion som låg 
till grund för kongressbeslutet.

Kommentar 
Inom Miljöpartiet har under senare 
år röster höjts för att ifrågasätta 
målsättningen ”ett narkotikafritt 
samhälle” och istället inrikta politi-
ken helt mot skademinimering. 

Martin Marmgren gjorde ett 
starkt försök att få ihop dessa två in-
riktningar för politiken. Det gick väl 
ganska bra ända till dess att frågan 
om sprutrum dök upp. Han röstade 
nej till den motionen, i likhet med 
partistyrelsen, som blev nerröstad av 

delegaterna. 
Miljöpartiet har inte ägnat nar-

kotikapolitiken särskilt stort ntresse,  
partiledningen har varit fullt uppta-
gen av att hantera helt andra frågor. 
Om Martin Marmgren får inflytande 
över partiets linje i framtiden skulle 
den i alla fall peka åt rätt håll.

 
Utfrågningarna i RNS/ECAD/
KRIS-tältet i Almedalen är refererade  
och kommenterade av Per Johansson, 
Generalsekreterare RNS. 
Foto: Joakim Berndes,  
joakim@krisvagenut.se 
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Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

AB Bröderna Jörgensen 
Malmö

AB Karl Hedin Bygghandel 
Falun

AB Peter Westöö 
Limhamn

AD Sveriges Bildelar Bålsta AB 
Bålsta

City Mäklaren Gävle AB 
Gävle

E & F Ekonomikonsult HB 
Avesta

Epiroc Drilling Tools AB 
Fagersta

Falu Rekond AB 
Falun

Flux AB 
Täby

Företagskonsulterna SH AB 
Handen

Hewal Fastigheter AB 
Hudiksvall

Incrementa AB 
Borlänge

Johannisberg Ungdomshem 
Kalix

Mälardalens Försäljning 
& Rör AB 
Västerås

Pallservice Production 
Sweden AB
Norrköping

Perstorps Kommun / 
Fritidskontoret 
Perstorp

SIKAB Skolfastigheter i 
Stockholm AB 
Stockholm

Sju Advokater AB 
Stockholm

Sparbanken Gorland 
Romakloster

Sparbanken Skåne 
Lund

Stadsbudskontoret i Storstock-
holm Ek. För. 
Stockholm

Stiftelsen Bergslagsgårdar 
Örebro

Sufraco-Savon De Marseille AB 
Åhus

Tectel i Vindeln AB 
Vindeln

Torsby Bostäder AB 
Torsby
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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!

A Jensen Ingenjörsfirma AB 
Kolmården

AC Maskinservice i Nora AB 
Nora

Advokatfirman Bengt 
Sundqvist AB 
Stockholm

Aktiebolaget Systemstöd 
Sverige 
Kista

Behndig Ocures AB 
Umeå

Bula AB 
Umeå

Castenbäck AB 
Stockholm

Dygnet Runt Service 
Fastighetsjour AB 
Solna

Ekonomichefen Rsr AB 
Eskilstuna

Ekonomihuset 
Boden

Fastighetsägarna Stockholm 
Stockholm

Fångö Taxibåtar AB 
Gryt

Grums Hyresbostäder AB 
Grums

Gundals Åkeri AB 
Lindome

Haparanda Trafikskola 
Haparanda

Hildingssons Åkeri AB 
Eldsberga

IFÖ Ceramics AB 
Bromölla

Installations Teamet i Skåne AB 
Svedala

Jocke Lövs Bygg & 
Snickarservice AB 
Borlänge

Know It Gävleborg AB 
Gävle

Kävsjö Kyrkliga Samfällighet 
Gnosjö

Lesjöfors Fjädrar AB 
Lesjöfors

Linderoth Redovisning AB 
Tierp

Megaron Arkitekter AB 
Stockholm

Nordens Folkhögskola 
Biskop-Arnö 
Bålsta

Parker Hannifin AB 
Borås

Prodib AB 
Eskilstuna

Rolf Eriksson Lastvagnar 
Borlänge

Rättviks Kommun 
Rättvik

Skellefteå Kommun 
Skellefteå

Skorstensfejarmästare 
Ulf Öberg AB 
Enköping

Skåne Norrland 
Thermotransport AB 
Hudiksvall

Skärholmens Församling 
Skärholmen

Stendahls Bil AB 
Saltsjö-Boo

Stenungsunds Kommun 
Stenungsund

Svenska Kyrkan i Bro 
Bro

Svenska Tanso AB 
Jönköping

Svenska Teknikingenjörer 
Trollhättan

T. Vespä Transport AB 
Salbohed

Torvalla Bil i Haninge AB 
Haninge

Umia AB 
Umeå

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Utbildningsservice i 
Halmstad AB 
Halmstad

Varbergs Revisionsbyrå AB
Varberg

VBU 
Ludvika

Vemdalsfastigheter AB 
Stockholm

Vellinge Kommun / 
Socialförvaltningen 
Vellinge

Vision Omsorg AB 
Norrköping

Visma Collectors AB 
Helsingborg

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby

XL Bygg Hans Anders 
Simrishamn

Östhammars Kommun 
Östhammar
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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 vin-
narna vinner enligt 
prisplanen ovan. 

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

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

Ditt svar behöver vi senast den: 
15:e november 2018. 

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

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 15:e november 2018

Förra numrets lösning

© Ulf Fransson
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Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Ungdomshem Bärby



33

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
Telefon: 073–514 65 60
E-post: emmaboda@kris.a.se 

FALKENBERG
Storgatan 21
311 30 Falkenberg
Telefon: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GOTLAND 
Adress kommer inom kort
Visby
Telefon: 072-834 67 01
E-post: gotland@kris.a.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4 A
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 25 62
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Varholmsgatan 2D
414 74 Göteborg
Telefon: 073-688 19 37
E-post: goteborg@kris.a.se

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

KRISTIANSTAD
Adress kommer inom kort
Kristianstad
Telefon: 070-316 16 79
E-post: kristianstad@kris.a.se

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

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

SKÖVDE
Adress kommer inom kort
Skövde
Telefon: 072-020 25 60
E-post: skovde@kris.a.se

STOCKHOLM
Magnus ladulåsgatan 9
118 65 Stockholm
Telefon: 08-720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 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
Telefon: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

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

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

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

VÄSTERÅS
Adress kommer inom kort
Västerås
Telefon: 076-231 75 71
E-post: vasteras@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


