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Under 2018 anmäldes cirka 289 000 
brott mot person, det vill säga vålds-
brott vilket är 1 790 fler (+1%) jämfört 
med 2017. År 2018 konstaterades 108 
fall av dödligt våldi Sverige,vilket var 
en minskning med 5 fall jämfört med 
2017 då 113 fall kunde konstateras. 
Statistiken följer samma trend som 
under 2017. 

Gängrel aterat våld
Vi kan konstatera att utvecklingen när 
det gäller gängrelaterade mord och 
skjutningar håller i sig. Det finns fort-
farande klara belägg för att våldet och 
dödandet ökar i dessa kretsar. Det är 
en långsiktig trend som är illavars-
lande. Problemet blir knappast mindre 
av politiker som vänder och vrider på 
siffror och statistik för att måla upp 
skräckscenarion som bara går att lösa 
med våldsamma repressiva insatser.

Ja, vi har problem med det gäng-
relaterade dödandet och skjutandet 
i vårt land. Men inga straff i världen 
kommer hålla gängen borta från sin 
verksamhet. 

När politikerna är beredda göra 
långsiktiga satsningar och lägga 
batongpolitiken åt sidan så kommer 
det bli förändringar. Det är helt riktigt 
att ge polisen mer resurser, dom 
behövs mer än någonsin. Men den 
som nöjer sig där och sätter allt hopp 
till straffskärpningar och hårdare tag 
biter sig själv i svansen.    

Politikernas straffskärpningshysteri 
och nykriminaliseringar har blivit en 
dyrbar historia för staten. Inflödet 
till anstalter, häkten och frivården 
har ökat lavinartat och nu tvingas 
Kriminalvården bygga fler institutio-
ner. Den så kallade straffrabatten för 
unga är också på väg bort och reg-
lerna för villkorlig frigivning på väg att 
ändras.          

Straffskärpning av minimistraffet för 
grovt vapenbrott har inneburit att fem 
gånger fler personer sitter häktade 
än tidigare. Svensk kriminalpolitik är 
på väg bli rekorddyr och då är inte 
kostnader för utslussning och efter-
vård inräknade. Kriminalvården har 
ett underskott på 560 miljoner kronor, 
ett underskott som väntas öka med 
ytterligare 300 miljoner kronor under 
året om ingenting görs. 

Läget är nu så allvarligt att de kan 
tvingas dra ner på delar inom myndig-
hetens huvuduppdrag som innebär att 
arbeta för att minska återfall i brott 
bland klienterna.          

Kriminalvårdens trängda ekonomi 
sätter uppfinningsrikedomen på prov. 

Även om myndigheten trampar gasen 
i botten så kommer det ta flera år 
innan något är klart. Nu handlar det 
först och främst om att skapa tillfälliga 
lösningar, något som är kostnadskrä-
vande. Regeringen har nu i vårbudge-
ten beslutat att tillsätta ytterligare 350 
miljoner till kriminalvården ett beslut 
som är i senaste laget

Ingen stor skillnad
Men det pågår fortfarande ett popu-
listiskt spel som är verklighetsfrån-
vänd. Debatten som driver fram dessa 
straffskärpningar som kostar samhäl-
let ofantliga summor pengar har inget 
egentligt stöd i statistiken. 

I slutet på mars presenterade 
BRÅ (Brottsförebyggande  rådet)  
slutlig brottsstatistik för 2018. 
Brottsutvecklingen för grova brott har 
knappast skenat iväg som vissa borg-
liga politiker vill göra gällande.

Under 2018 anmäldes cirka 1,54 mil-
joner brott, vilket är 34 800 fler (+2%) 
anmälda brott jämfört med året innan, 
det vill säga en marginell skillnad. 

VAD SÄTTER VI FÖRST
FOLKHÄLSAN ELLER 
PRIVATA VINSTINTRESSEN?

LEDARE

POLITIKERNAS STRAFF-
SKÄRPNINGSHYSTERI OCH 
NYKRIMINALISERINGAR 
HAR BLIVIT EN DYRBAR 
HISTORIA FÖR STATEN
Regeringens förslag till förändringar av årets budget för rätts-
väsendet handlar fortfarande om att släcka bränder. Om de 
politiska ambitionerna att stärka brottsbekämpningen ska bli 
verklighet är det hög tid avsluta den populistiska kriminal-
politiska debatten och låta vetenskap och sunt förnuft få råda.

Det är snart dags att åka till Almeda-
len igen. Vi fortsätter på temat trygghet 
och hoppas kunna sprida vårt budskap 
om ett bättre och tryggare samhälle. 
Vi har också en viktig uppgift att utföra 
när det kriminalpolitiska klimatet hård-
nar och retoriken om strängare straff 
verkar vara det enda alternativet. Vi 
är i Almedalen och skapar opinion. 
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Vi behöver politiker som förstår 
att hat och utanförskap är ett 
djupt rotat problem som kräver 
insatser av hela samhället. 
Att bryta segrationen 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. Vi tar fighten mot 
främlingsfientlighet och nazister. 
Förra årets Almedalsvecka 
är något vi aldrig glömmer 
när vi omringade nazist-
organisationen NMR. 

Det svensk a 
alkoholmonopolet
Inför årets Almedalsvecka har ett nytt 
hot börjat närma sig med stormsteg. 
Det svenska framgångsrika alkohol-
monopolet är under belägring av alko-
hollobbyn som lyckats övertyga vissa 
borgliga partier att tillåta gårdsför-
säljning. En lagom försäljning av ett 
trevligt vin på en mysig gård kan väl 
inte skada någon? Frågan är tyvärr 
mycket större än så.

Den svenska alkoholpolitiken har 
ett tydligt syfte; främja folkhälsan 
genom att minska alkoholens medi-
cinska och sociala skadeverkningar. 
Två verktyg som uppfyller viktiga 
funktioner i den svenska alkoholpoli-
tiken är Systembolagets monopol och 
hög alkoholskatt. Det är just därför 
Sverige har lägre alkoholkonsumtio-
nen jämfört med andra EU-länder och 
utan dessa två verktyg skulle alko-
holkonsumtionen kraftigt öka. 

Trots den svenska alkoholpolitikens 
tydliga syfte som riksdagspartierna 
står enade bakom, trots det tydliga 
sambandet mellan alkoholpris- och 
tillgänglighet och mellan konsum-
tion, förespråkar en del allianspoliti-
ker ett slopande av Systembolagets 
monopol. Detta leder direkt till både 
ökad tillgänglighet och prissänkning, 

vilket förstör hela syftet med den 
alkoholpolitiken.

Enligt forskare vid Stockholms 
universitet skulle alkoholkonsum-
tionen öka med drygt 40 % om 
Systembolagets monopol avskaffas. 
Inte nog med det, vi skulle även få 2 
000 fler dödsfall, 20 000 fler vålds-
brott, 6 600 fler rattfulla och 11 mil-
joner sjukskrivningsdagar om året. 
Även Folkhälsoinstitutet publice-
rade olika rapporter där de varnar 
för både fri alkoholförsäljning och 
sänkt alkoholskatt. Det beror på den 
enkla anledningen att drickandet 
ökar vid mer tillgänglighet och sänkt 
pris. Resultaten blir då katastrofala 
för samhället, både sociala och eko-
nomiska. De alkoholrelaterade pro-
blemen blir fler om alkohol säljs med 
vinstintresse.

Vi har set t konsekvenserna 
på nära håll
“Där spriten går in, där går vettet ut”, 
brukar man säga. Och det talessät-
tet har stämt ruggigt väl i de senaste 
årens alkoholpolitiska debatt. Sverige 
har en “brännvinshistoria” i bagaget. 
Den delar vi med våra nordiska grann-
länder. Södra Europa har en alkohol-
historia, men en vinkultur. Denna 

håller i allt högre grad på att bli också 
en svensk företeelse; det är, dess-
värre, inte längre särskilt ovanligt med 
en flaska vin på de svenska middags-
borden på vardagarna. 

Visst kan det vara gott och trevlig 
med ett glas vin någon gång, men 
knappast någon har väl undgått att 
inse att det är långt ifrån särskilt 
nyttigt att pimpla vin var och var-
annan dag. I de sydeuropeiska län-
derna är skrumplever en folksjukdom. 
Alkoholismen är vida utbredd, men 
betydligt mindre synlig än här i norr, 
just därför att dryckeskulturen är som 
den är. Svenskar har, “alltid”, dyngat 
till på helgerna - och gjort det rejält 
– men haft vita veckor däremellan. I 
vår organisation KRIS säger vi nej till 
alkohol helt och hållet. Vi har sätt på 
nära håll vad det gör med människor. 

Veck an f ylls av intervjuer 
och debat ter 
Under veckan kommer vi vara på 
plats med vår husbil där revanschpod-
den kommer göra olika intervjuer. Vi 
kommer även hålla till i vårt eget tält 
på hamnplan i Visby.  

Podden som ska fungera som 
inspiration för alla är äntligen här! 
Revanschpoddens huvudsakliga 
syfte och viktigaste uppgift är att 
skapa möjlighet, tillfälle och ut-
rymme för människor att berät-
ta sina historier och att skildra 
sina revanscher – där människan 
och dess öde ska få sin 
förtjänade och självklara plats i 
strålkastarljuset. Tankarna har 
under en längre tid kretsat kring 
att även vi ska starta en podd, 
något som nu blivit en verklighet! 

– Det är jätteroligt att vara
i uppstartningsfasen, menar
Christer Renlid redaktör för 
VÄGEN UT och Revanschpodden. 

Varför Revanschpodden?
Idén och tanken med Revanschpodden 
kläckes i samband med att vi som 
organisation ville utöka vårt mediala 
utrymme. 

Ambitionen tillika målet med 
Revanschpodden är att förmedla 
vårt budskap och att tillhandahålla 
människor, kända som okända, till-
fälle att berätta historien om sin 
revansch. Vi betraktar alla typer av 
revanscher som värdefulla och intres-
santa, det behöver inte ovillkorligen 
vara skildringar om det värsta tänk-
bara som människor varit med om – 
som de sedan tagit sig ifrån. Utan det 
primära syftet är att presentera unika 

berättelser om människors resa till-
baka. Som lyssnare av podden vill vi 
att du ska inspireras och få en känsla 
av att även du kan realisera din egen 
revansch.                                                        

– Det viktiga är att podden fyller en 
funktion, menar Christer Renlid. 

Podden kan betraktas som ett kom-
plement till tidningen och kommer 
inledningsvis att sändas en gång i 
månaden, men målet och avsikten är 
att sända en gång i veckan. 

spännande gäster med 
gripande erfarenheter
Utöver fängslande och fascinerande 
revanschberättelser kommer podden 
även att bjuda in bland annat politi-
ker för att diskutera och ta tempen 
på Sveriges kriminalpolitik och andra 
aktuella ämnen rörande rättsfrågor. 
Hittills har Camilla Kvartoft, journalist, 
programledare och moderator gästat 
podden och bland annat berättat om 
det kommande uppdraget att leda 
utfrågningarna inför EU-valet, om 
åren som programledare på Veckans 
brott och om samarbetet med Leif 
GW Persson. Camilla berättar även 
om de specifika fall som berört henne 
extra mycket. Även musikern och 
hiphop-artisten Douglas León, mest 
känd som The Latin Kings frontfigur 
Dogge Doggelito, har gästat podden. 
I avsnittet berättar Dogge om alltifrån 
den lyckliga men tuffa och svåra upp-
växten i förorten Alby i Botkyrka och 

om hans nya talkshow Douglas León 
Show till hans syn på Sveriges negli-
gerande vapenindustri och misslyck-
ade segregation. I kommande avsnitt 
intervjuar Christer Renlid inrikesminis-
ter Mikael Damberg för att diskutera 
landets kriminalpolitik. Och fler intres-
santa personer och spännande berät-
telser har vi att vänta! 

En podd för all a
Revanschpodden riktar sig mot en 
bred målgrupp. Man behöver inte vara 
specifikt intresserad av eller insatt i 
kriminalpolitiska frågor utan man kan 
ha ett generellt intresse för och nyfi-
kenhet av människor och människo-
öden – och berättelser som berör, helt 
enkelt. 

Vik tigt at t poängtera är at t 
Revanschpodden ska leva sitt eget 
liv. För att lyssna på podden eller att 
gästa och delta i den innebär alltså 
inte att man nödvändigtvis måste 
sympatisera med KRIS eller stötta vår 
verksamhet. För målet är ju som sagt 
att nå en så bred publik som möjligt – 
och att sprida vårt budskap och bilda 
opinion.  Välkomna att lyssna!

 Revanschpodden finns där alla 
andra poddar finns.

EN ALLDELES NY PODD!
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Vi var så fattiga och 
hade inte råd med 
droger, så vi tog allt 
som vi kom över, vilka 

droger det 
var, det 
sket vi i. 
Vi tog det 

vi fick tag i  och det 
var bara så härligt att 
få dämpa sin ångest 
och komma bort från 
sin tråkiga verklighet.

Dogge växte upp i ett miljonprogram i 
Alby i norra Botkyrka i Stockholm, ett 
område som på den tiden bestod av 
hälften svenskar och hälften personer 
med utländsk härkomst. Han berättar 
med värme om en glädjefylld tid som 
han idag är mycket tacksam över. 

Vi hade en fantastisk barndom där 
vi lekte, bytte tankar och åsikter, reli-
gioner och kulturer med varandra. Det 
var bara glädje, inte det här negativa 
som man känner idag i förorten. Det 
var mycket positivt så min barndom 
var väldigt, väldigt glad. Jag hade 
kompisar från hela världen och på 
grund av det blev jag en slags världs-
medborgare. Jag är jättetacksam för 
det eftersom det har gjort mig till en 
översocial människa som kan röra 
mig i hela världen.  

drogerna dämpade ångesten
Men trots de glada och lyckliga barn-
domsåren fanns det en parallell verk-
lighet präglad av både kriminalitet, 
droger och fattigdom. Dogge berät-
tar att han var ”Kapten Strul” under 
många år och drogerna blev ett sätt 
att komma bort ifrån den realitet som 
fattigdomen innebar, och det blev 
även ett sätt för honom att dämpa den 
ångest han upplevde. 

Vi var så fattiga och hade inte råd 
med droger, så vi tog allt som vi 
kom över, vilka droger det var – det 
sket vi i. Vi tog det vi fick tag i och 
det vara bara så härligt att få dämpa 
sin ångest och komma bort från sin 
tråkiga verklighet. 

Och det var så allt började, menar 
Dogge. Man struntade i vad man tog 

Douglas León, bland de 
flesta känd som musikern 
och hiphop-artisten Dogge 
Doggelito, tar oss tillbaka i 
tiden med sina skildringar 
från barndomsåren och 
uppväxten i förorten Alby. 
En tid han menar var 
etsad av både glädje 
och hopp inför fram-
tiden, men som samtidigt 
kantades av kriminalitet, 
missbruk och fattigdom. 

Dogge berättar också 
om hur han anser att
Sverige förändrats i 
negativ riktning och 
om hur vapenindustrin 
påverkat landets 
segregation.  

och man började gilla vissa droger mer 
än andra och i och med det kom också 
beroendet, och med det - behovet av 
pengar. När man behövde pengar, 
då hamnade man i kriminalitet. Man 
började att tjuva, råna och baxa. Vi 
tjuvade och rånade så mycket, det tog 
aldrig slut. Tillslut visste man inte vad 
man sysslade med. 

en pistol mot pannan
Jag kommer ihåg när vi skulle fixa 
cash, vi delade ut roppar och öl till 
alla och sen åkte vi på rånarturné, och 
med den där mixen – man kommer 
inte ihåg någonting! Jag kommer inte 
ihåg vart jag var eller vad jag gjorde, 
tills jag vaknade dagen efter med en 
bunt plånböcker och guldkedjor. Jag 
kunde inte komma ihåg vart jag fått 
grejerna ifrån. 

Med en kall pistolpipa tryckt mot 
pannan efter att ha blåst en kille på 
en shake-släng inser den då tretton-
åriga Dogge att livet inte skulle bli lätt.
Alby kallades ju lilla plattan under 
många år, du kunde köpa eller komma 
över allt du ville ha och vi såg ofta 
byggjobbare och hantverkare komma 
dit för att köpa grejer. Vi såg att hän-
derna bytte pengar och vi tänkte att 
”vi måste komma över de där peng-
arna på något sätt”. Då kom vi på 
att vi kunde köpa sådana där mörka 
shaketuggummin. Vi skar upp dem i 
bitar så att det såg ut som slängar och 
körde gladpack eller folie runtom. Vi 
var snorungar som tjänade så mycket 
pengar på det där, säger Dogge och 
skrattar åt minnet. Men så kom det en 
äldre snubbe en dag som var lack för 

JAG VAR KAPTEN 
STRUL I MÅNGA ÅR

DOGGE DOGGELITO
GÄSTAR REVANSCHPODDEN
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att han blivit blåst. Han kom påtänd 
och aggressiv med en pistol som han 
tryckte mot fronten av min panna. Jag 
visste inte hur jag skulle ta mig ur det, 
jag trodde att jag skulle dö. Jag var så 
liten och tanig, fattig och eländig och 
samtidigt som jag blev rädd tänkte 
jag ”händer det så händer det”. Men 
så kom det en kille som hette Fonzi 
som var lite halvkriminell. Han hade 
växt upp i kriget i Libanon så han var 
inte rädd för någon pistol. Han knuf-
fade snubben, tog pistolen och skrek 
”ingen får röra Dogge, det är våran 
Dogge”. 

De trasiga familjerna
Dogge berättar i vemod att det gått illa 
för många av barndomsvännerna, att 
de antingen dött, fortsatt missbruka 
droger eller suttit i fängelse. Och han 
menar att det var något man förstod 
redan som barn, att det inte skulle 
sluta lyckligt för alla.  

Vi kom alla från trasiga hem med 
missbruk och droger. Mina föräldrar 
var hippies så det var rätt stökigt, men 
det fanns inga droger i vårat hem. Och 
jag kommer ihåg en vän som alltid 
ville vara hos oss. Men en dag fick jag 
komma hem till honom, och då förstod 
jag. Tv:n stod direkt på golvet, till var-
dagsrumsbord hade dem baxade last-
pallar och det låg fullt med fimpar, 
cigaretter och Rizzlapapper överallt 
– och kanyler. Han sa att det var hans 
mammas medicin. Jag förstår att han 
är sprutnarkoman idag. Det var något 
han föddes in i som han aldrig kunde 
ta sig bort ifrån. Ett barn av alkoholism, 
det var Dogges egen mamma berättar 
han. Men trots att hon vuxit upp med 

en pappa som drack för mycket höll 
hon sig själv alltid borta från alkohol 
och droger. Men den psykiska påfrest-
ningen för Dogge blev ändå påtag-
lig. När jag blev vuxen förstod jag att 
min mamma var ett offer i alkoholis-
mens köl och jag fick ärva mycket 
ångest, något jag bearbetade med 
droger – det fick mig att slappna av. 
Min mamma träffade också killar som 
misshandlade mig, som skulle vara så 
kallade plastpappor. Men hon kunde 
aldrig förstå det där. Men jag älskar 
henne, hon är kvinna och ville hitta 
kärleken. Idag är jag själv vuxen och 

gör samma misstag flera gånger om. 
Men jag är glad att jag kom ut ur den 
där negativa spiralen. 

k ärleken räddade mig
Antingen slutar man på kåken, som 
död eller så träffar man kärleken, 
menar Dogge. Och kärleken räddade 
mig. Jag har alltid sagt att det var 
musiken som räddade mig, för jag 
kunde alltid säga att jag skulle till 
studion när andra skulle ut och baxa. 
Jag kunde alltid skylla på studion. 
Men det som verkligen räddade mig, 
om jag ska vara ärlig, var att jag träf-
fade en tjej som var vettig och som jag 
älskade. Hon fick mig att sluta jaga 
kriminella gärningar och fick bort mig 
från gatan. Kärleken är den starkaste 
medicinen för att sluta. 

Et t förändrat Sverige
Enligt Dogge var det lättare att växa 
upp på hans tid än vad han tror att 

det är idag. Han menar att utanförska-
pet i förorterna idag skapar problem 
som segregation, fattigdom, social 
utslagning och förslumning som 
vidare leder till problem som droger 
och kriminalitet. 

Det som har hänt de senaste tjugo 
till tjugofem åren är att vi fått en ame-
rikansk modell i våra förorter och att 
vi har gått bakåt i vår utveckling, 
tyvärr. Och det har att göra med att 
folk idag mest tänker på sig själva. På 
min tid fanns det i alla fall ett hopp om 
framtiden. Idag vet jag inte om det är 
så, lösningarna känns ganska långt 
borta och det finns inte så många som 
kommit med konkreta lösningar. Det 
krävs stora politiska lösningar. 

Han menar också att skälet till 
att det svenska samhället blivit så 
segregerat beror på vapenindustrin. 

Sverige säljer vapen, och våra 
vapen används i krig. Genom de krig 
som har varit de senaste åren har det 
kommit invandrare till Sverige. När 
dom var i Kosovo kom kosovaner, när 
dom var i Somalia och somalier, när 
dom var i Irak kom irakier, när dom 
var i Afghanistan kom afghaner. Vad 
har vi gemensamt med de här län-
derna? Ingenting, egentligen. Och det 
betyder ju att det är någonting som vi 
inte får veta. 

all a vill göra rät t för sig
Han menar att Sverige, på grund av 
vapenindustrin, säkerligen skrivit på 
kontrakt som talar om hur stor andel 
människor Sverige ska ta emot av 
olika flyktingströmmar. 

Och när folk kommer vill dem 
ju jobba och göra rätt för sig men 
så hamnar dem i någon barack 
någonstans i skogen och får inga 
jobb, de lär sig inte svenska och de 
kommer inte in i samhället. Och där 
växer frustration och negativa krafter. 

Kanske hamnar dem sedan i någon 
förort som redan har stora problem 
och då är det lätt att landa i kriminali-
tet, droger, utanförskap och fattigdom. 
Där är vi idag skulle jag säga – politi-
kerna har kört sitt spel men efterspe-
let har ingen tagit hand om.  

STÖDKRIS BESÖKTE 
INSAMLINGSFORUM 2019
Föreningen KRIS är en ideell förningen där före detta 
kriminella och missbrukare som hjälper varandra in 
i samhället. Föreningen erbjuder hjälp för personer 
komma tillbaka till ett drogfritt och hederligt liv. Nu 
finns även STÖDKRIS – en insamlingsorganisation 
och innehavare av 90 –konto.

Uppdraget för STÖDKRIS är att skapa resurser för 
KRIS som är en riksorganisation i deras arbete för 
att hjälpa och stödja människor som har levt i krimi-
nalitet och utanförskap. 

Den 14 och 15 maj gick en stor insamlingsgala av 
stapeln på Norra Latin i Stockholm och STÖDKRIS 

var givetvis på plats. Det var två dagar fyllda av inspi-
ration, kunskap, glädje och nätverkande. Det var ett 
ypperligt tillfälle få träffa andra hjälporganisationer 
som vill bidra till gör världen lite bättre.   

På Insamlingsforum 2019 fanns det många utstäl-
lare som hade kunskap om hur organisationer kan 
utvecklas för att samla in pengar. Även de större 
hjälporganisationerna, som Hjärt och Lungfonden 
och Cancerfonden var på plats. Insamlingsforum 
besöktes även av Facebook som berättade om deras 
senaste tjänst där man kan skänka pengar till olika 
projekt för att skapa en bättre värld. Även Nordea 
var på besök och berättade hur de kunnde hjälpa till.

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!
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I maj 1986 påstod den då 
15-årige Samir Sabri att han 
knivmördat sin styvmamma i 
familjens lägenhet i Tensta. 
Han åtalades och dömdes för 
mord. Men erkännandet var 
framtvingat av fadern och först 
30 år senare fick Samir upp-
rättelse och är i dag en fri man.

– Jag kan fortfarande se 
framför mig hur min pappa 
hugger ihjäl min styvmamma. 

Det har runnit mycket vatten under 
broarna sedan den ödesdigra dagen 
för 30 år sedan när Samir och hans 
yngre bror bevittnade hur deras 
pappa kallblodigt hugger ihjäl deras  
styvmamma. Samir ser fortfarande 
minnesbilderna klart framför sig och 
minns hur han trycker sin lillebror mot 
sitt bröst, när pappan hugger ihjäl 
modern besinningslöst

– Det här händer inte, det här 
händer inte, berättar Samir att han 
tänkte då.

Han berättar hur först lillebrodern 
springer in i sovrummet och får se allt 
innan han kommer in till Samir och 
väcker honom.

– Jag kan fortfarande höra hur 
mamma skriker ”Samir Samir hjälp 
mig” De orden sitter så starkt kvar i 
dag.

Berät tade ef ter 2,5 år  
Efter mordet på styvmamman hamnar 
Samir på en ungdomsklinik och efter 
2,5 år berättar han för första gången 
sanningen om vad som egentligen 
hände. Polisen kom till ungdomskli-
niken och förhörde honom. Han berät-
tade det var fadern som mördat styv-
mamman – inte han. Men reaktionen 
från polisen blev inte som han tänkt 
sig.

– Polisen trodde mig inte. Jag 
kommer ihåg att jag blev så förban-
nad att jag kastade en stol genom 
rummet. 

Samir säger att läkarna på ung-
domskliniken däremot trodde på 
honom.

– Vi har nog en oskyldig liten pojke 
här, hörde Samir läkarna säga.
Men det hjälpte inte när varken polisen 

eller socialtjänsten litade på hans ord. 
Han blev därför hemskickad tillbaka 
till pappan. 

Jag ville döda min pappa
Samir var han rädd. Hans pappa sa 
att han visste att Samir hade berät-
tat sanningen om vem det var som 
dödade styvmamman.

– Han sa att han visste men han 
blev inte förbannad, bara jag inte 
berättade för polisen. Det var en lustig 
känsla för jag hade ju berättat det för 
polisen. Men det kom också en period 
när han ville göra upp med sin pappa. 
Vid ett tillfälle ringde han upp honom. 

– Antingen dödar du mig eller 
så dödar jag dig. Samtidigt ringde 
jag polisen och berättade. Det var 
någon slags rop på hjälp, säger han. 
När Samir kommer fram till lägen-
heten med en pistol finns hans flick-
vän och lillebror där som lugnar ner 
honom. 

Jag var en kriminell 
missbruk are
Han beskriver tiden efter att han 
kommit hem till pappan från ung-
domskliniken som ett stort svek från 
samhället.

– Nu jävlar ska jag ge tillbaka. Jag 
gick upp på socialkontoret och slog 
sönder inredningen. Sedan gick jag 
bara därifrån. Jag hade fått nog.
Efter den händelsen började Samir 
begå brott och leva utanför samhäl-
let. Det blev många fängelsestraff för 
Samir innan han vaknade till. 2009 
muckade han från fängelset för sista 
gången

– Jag sprang till Anders Carlberg 
på fryshuset första dagen efter muck. 
Han hade följt mig under många år. 
Tidigare var jag inte mottaglig för att 
ta emot hjälp. Men nu kastade jag mig 
i hans armar.

Upprät telse - 30 år senare
Det skulle ta 30 år innan fallet Samir 
kunde avslutas tack vare en envis 
journalist på Aftonbladet, Anders 
Johansson och advokaten Sargon 
De Basso. Den 16 december 2016 
friades Samir för mordet på sin 

styvmamma. Fallet fick stor uppmärk-
samhet i media genom Aftonbladets 
grävpodd ”Fallet” där lyssnarna kunde 
följa händelseutvecklingen och den 
journalistiska granskning som seder-
mera utmynnade i ett frikännande för 
Samir.

Hjälper utsat ta ungdomar
I dag jobbar Samir med ungdomar 
som har haft liknande problematik 
som han själv. Han är föreståndare på 
ett stödboende och älskar sitt arbete. 

– Att få vakna varje morgon och 
till jobbet är underbart. Träffa nya 
människor, nya känslor. Jag lever för 
det här på riktigt, det är inget som jag 
bara säger. 

– Jag måste hela tiden konfronteras 
med min egen historia i mitt arbete 
med ungdomarna. När man har flytt 
från sitt inre i så många år och sedan 
bara komma över tröskeln när man 
kan börja leva på riktigt och känna 
kärlek till sig själv. Jag har hatat mig 
själv under alla dessa år. Det är svårt 
att ge kärlek när du inte fått någon 
kärlek. 

Min familj bet yder allt
Under hela resans gång har Samirs 
fru stått vid hans sida och stöttat 
honom villkorslöst. Han berättar 
också om kärleken till sin son 

– Min son kunde sagt samma sak 
som jag sa till min pappa, Fuck you! 
Men istället öppnar han sig för mig. 
Det jag inte fick av min pappa gör jag 
tillsammans med min son idag. Han  
är 20 år i dag. Men det tog lång tid för 
honom att komma över den barriären. 
Osäkerheten fanns där hela tiden. 
Finns pappa för mig nu? Kommer 
han tillbaka nu när han går ut genom 
dörren? Sist åkte han in i fängelse 
gång på gång.

Jag är glad att jag finns där. Att jag 
till slut fick min revansch på livet. 

JAG SER 
HUR PAPPA 
HUGGER 
IHJÄL MIN 
STYVMAMMA
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I tre år levde Anna-Lena Joners Larsson tillsammans med Erik, en av Sveriges 
mest kända nazister. Erik var sångare i ett av Europas största vit makt-band 
och Anna-Lena blev deras turnéledare. Sakta men säkert drogs hon allt längre 
in i en isolerad värld fylld av hat och ilska. Hur kunde det gå så snett? Varför 
blev den svenska tjejen från Bollnäs nazist? Och vad fick henne att lämna 
naziströrelsen?

jag började strul a när jag var tolv
Anna-Lena växer upp tillsammans med sin mamma i Bollnäs. Hos pappan bor 
hon varannan helg efter det att föräldrarna skiljt sig. Trots att de lever under 
enkla förhållanden menar hon att uppväxten var förhållandevis bra. Men i takt 
med de tidiga tonårsåren började saker och ting eskalera. 
Det började bli struligt i skolan när jag var kring tolv år. Jag började dricka, 
röka och festa med äldre kompisar. Mamma fick svårare att tygla mig och när 
hon träffade en man från Järvsö så bestämdes det ganska snabbt att vi skulle 
flytta upp dit för att jag skulle få en bättre chans. 

Jag hade ställt till det med en kompis pojkvän och det var mycket som hände 
under sommaren mellan sexan och sjuan. Alternativet var att vi flyttade eller 
så skulle jag dö, det var så jag sa till mamma. 

I ren panik flyttar Anna-Lena och hennes mamma från Bollnäs till den nya 
mannens gård i Järvsö, en plats som var som bäddad för lugn och ro. Men 
riktigt så blev det inte. 

Min rastlösa själ förstörde allt och snart började det om igen. En av tjejerna 
som hade varit aktiv i hatkampanjen mot mig hemma i Bollnäs hade redan 
flyttat upp till ett ungdomshem i Järvsö. 

Ryktet om Anna-Lena hade således hunnit sprida sig till Järvsö innan hon 
själv hunnit flytta dit. Men trots det hittade hon relativt snabbt nya vänner och 

– Jag hade inga vänner kvar. Jag hade ingenting. 
I tre år levde Anna-Lena Joners Larsson tillsam-
mans med en av Sveriges mest kända nazister. 
För Vägen Ut berättar hon om livet som nazist, mötet 
med Ku Kux Klan i USA och om kärleken till Erik. 
Idag tar hon helt avstånd från sin bakgrund och lever 
ett normalt liv.  
 

JAG VAR
NAZIBRUDEN
I BOLLNÄS
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hade inte en aning om vad det innebar 
för vi hade aldrig pratat om politiska 
åsikter hemma överhuvudtaget. För 
mig var det en helt ny värld. 

Allt börjar med att den nya vänin-
nan introducerar en viss typ av musik, 
berättar Anna-Lena. Till en början är 
det opolitisk musik som spelas och 
de åker tillsammans runt och besöker 
olika konserter. Men efter några år in 
i vänskapsrelationen börjar det krypa 
fram vad väninnan egentligen har för 
åsikter. 

Jag hade hela tiden inställningen att 
alla får tycka och tänka som de vill – 
men jag har ingen åsikt. Det var som 
ett mantra jag hela tiden upprepade 
i mitt huvud. 

Och så kom k ärleken
Jag hade börjat lyssna på ett band 
som jag tyckte var skitbra, så vi åker 
iväg på en festival där de spelar och 
då träffar jag honom, berättar Anna-
Lena och syftar på Erik.  

Erik visar sig vara sångare i det 
vikingarockband hon lyssnat så 
mycket på. Men det hon till en början 
inte vet är att han också spelar ren-
odlad vit makt-musik.  

Vi pratade om allt annat än politik. 
Det visade sig också att han bodde i 
en by utanför Bollnäs så vi höll kon-
takten och träffades. Det var starten 
för vår relation. 

Nya åsikter smyger sig på
Under den inledande perioden av 

förhållandet är det många saker som 
händer. Anna-Lena menar att det är 
svårt att förklara hur en berest kvinna 
som levt i trettiotvå år kan kliva in i en 
rörelse med öppna ögon och fastna 
för det på det sättet hon själv gjort. 
Ganska snart får jag veta att han är 
renodlad alkoholist. Han berättar för 
mig att han varit full varje dag det 
senaste halvåret. Och där kickar mitt 
medberoende in. 

Anna-Lena går in med inställningen 
om att hon ska rädda Erik från alko-
holen. I två dygn hjälper hon honom 
att avgiftas. 

I min värld blev han nykter i den 
stunden, men såhär i efterhand vet 
jag ju att så inte var fallet. Jag blir 
också varse om hur känd han fak-
tiskt är inom den här genren, säger 
hon och syftar på vit makt-musiken. 
En dag blir Anna-Lena tillfrågad att 
köra på en av bandets låtar. 

Jag var väldigt noga med att texten 
jag skulle sjunga var en text som jag 
kunde stå för som inte uttryckte några 
konstigheter eller något hat. Så jag 
körade på en låt, men det slutade 
med att jag körade på hela skivan. 
Jag började också lyssna på hans 
låttexter och jag förstod ju givetvis 
innebörden av dem, men jag distan-
serade mig från dem genom att själv 
inte sjunga sådana saker.

Hon menar att beslutet att börja 
sjunga i bandet var att ta ytterligare 
ett steg in i rörelsen, men att hon hela 
tiden förträngde vad det var hon fak-
tiskt höll på med.  
Vi spelade bland annat in en låt som 

i min värld handlade om kärleken till 
mitt fosterland och om kärleken till 
människorna runt omkring mig. När 
jag hör den låten idag så vänder det 
sig i magen på mig – den handlar ju 
egentligen om att vi ska bevara den 
ariska rasen. 

Hatet vä xer
Efter ett år tillsammans blir Anna-
Lena gravid, men graviditeten är 
präglad av problem och Anna-Lena 
blir sjukskriven och sängliggandes. 
Efter att blivit nekad av försäkrings-
kassan ställs ekonomin på sin spets 
och det är då hon tippar över fullstän-
digt, menar hon. 

Den bubblan jag befann mig i, den 
hade blivit mycket mindre nu. Jag såg 
inget annat än delningar på sociala 
medier som handlade om att dom 
kom till Sverige och fick bidrag och 
rättigheter, säger hon och syftar på 
invandrarna. 

Allt det alla andra hade talat om för 
mig blev ju sant. Dom fick alla rättig-
heter medan jag som svensk, som 
jobbat och betalat skatt, inte hade 

några rättigheter alls. Detta i kombi-
nation med att jag hade all tid i världen 
att sitta och surfa på nätet gjorde att 
jag helt plötsligt började engagera mig 
politiskt och gå in i olika debatter. 

Jag hade då bara högerextrema 
vänner kvar, mina normala vänner 
hade försvunnit. Jag blev som helt 
uppslukad av situationen och kände 
hat mot dem som kom hit och hat mot 
politiker. Jag kände hat gentemot alla 
människor egentligen. Det var ren 
ilska och rent hat. 

Et t ny t t fokus
I maj 2012 föds sonen Tor och fokus 
kom att förändras på bara några 
sekunder. Helt plötsligt var kampen 
och den politiska debatten helt 
ointressant. 

Nu ville jag ju prata om amning och 
blöjbyten, men jag hade ingen att 
prata med. De enda jag hade kvar 
var ju min familj men även dem hade 
aktivt valt att backa. Det kom nu en 
period när jag började känna mig 
obekväm. Det hade gått för långt. 
Anna-Lena börjar skyla sina 

nazistiska tatueringar. Det kändes 
jobbigt att gå runt med barnvagn och 
visa dessa, menar hon. Vid samma 
tidpunkt börjar hon också prata med 
sin man om sina funderingar på att 
dra sig ur rörelsen. 

Men han hade hela sin vuxna 
karriär inom det här. Han visste ing-
enting annat. 

200 nazister tågar genom 
Bollnäs
Trots sina funderingar på att lämna 
rörelsen uppstår det en händelse som 
kom att bli kulmen för alltsammans.  
En söndagsmorgon i slutet av som-
maren 2012 kommer en vän hem till 
oss med sin artonåriga dotter. Hon är 
ruffsig i håret och blodig. Han berättar 
att dottern varit ute på krogen kvällen 
innan och träffat fyra nyanlända killar 
som hon följt med hem. Hon har inget 
minne av vad som hänt, men vaknar 
upp dagen efter och upptäcker att 
trosorna är vända ut och in. Hon 
misstänker att hon blivit våldtagen. 
Efter denna händelse gick jag all in 
och började skriva överallt på nätet. 

saker och ting verkade lugna ner sig. 
Men festandet fortsatte och alkoho-
len var ständigt närvarande. 

Trasig ef ter åren i  Egypten
Anna-Lena går klart gymnasiet med 
nöd och näppe. Nu är det inte endast 
alkohol och cigaretter som intresse-
rar utan även droger – och jakten på 
kickar är det som lockar. 

Så fort jag gått ut skolan började 
jag jobba på krogen. Men sen fick 
jag och en tjejkompis jobb på en 
svensk segelbåt nere i Egypten och 
vi bestämmer oss för att dra dit. Jag 
skulle stanna där i sex månader, men 
träffade en man och blev kvar i tre år. 
Det är den bästa tiden i mitt liv. 

Men efter tre års festande åker Anna-
Lena hem till Sverige igen, trött och 
trasig. 

Jag orkade inte längre. Jag kom 
hem till Järvsö igen och landade hos 
min mamma och styvpappa, flyt-
tade sedan till Ljusdal och bodde 
och arbetade där. Men jag fortsatte 
det destruktiva livet med alkohol och 
droger. 

Väninnan var skinnsk alle
Efter några år som bosatt i Ljusdal 
får Anna-Lena, genom hennes pappa 
som arbetar på Arbetsförmedlingen, 
ett jobb på Fortums kundservice. 

Jag började jobba med en tjej och 
vi lärde känna varandra jätteväl. Hon 
var gammal skinnskalle, men jag 

200 NAZISTER TÅGAR 
GENOM BOLLNÄS
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hon befinner sig i en film. 
Under veckan i USA börjar hon 

tvivla alltmer på sina politiska åsikter 
och det enda hon vill är att åka hem 
till sin son. Anna-Lena har fått nog. 

Han gick ut genom 
dörren och försvann
När vi kom hem inser jag att jag var 
gravid, men denna gång mådde jag 
bra och var på fötter vilket ledde till 
att jag började prata ännu mer om att 
vi skulle börja dra oss tillbaka, för jag 
levde ett liv som jag inte ville leva. 
Jag hade inga vänner kvar. Jag hade 
ingenting. 

En dag går Anna-Lenas man ut 
genom dörren och kommer aldrig 
tillbaka.

Han sa till mig att han skulle gå ut 
och ta lite luft, och med det var han 
borta. Det gick inte att nå honom och 
ingen visste vart han var. Hela min 
värld rasade för den världen som jag 
hade levt i – det var ju hans värld. 

Et t hopp tänds
Ett tag efter att ha blivit lämnad förstår 
Anna-Lena att händelsen skulle kunna 
vara hennes biljett ut. Hon berättar 
om en händelse på öppna förskolan 
som för henne kändes surrealistisk. 
Jag tar mod till mig, tar med barnen 
och åker ner till öppna förskolan. Jag 
vet att det kommer att finnas kvinnor 
där som jag spenderat timmar med i 
politiska diskussioner på nätet. 

Jag hade förberett mig med en 
massa ursäkter men bemöttes av 
reaktioner jag absolut inte hade väntat 
mig. De undrade hur det var med mig 
och hur det gick med barnen, för de 
visste ju att han hade försvunnit. 
Efteråt satte jag mig i bilen och tokgrät 

– eftersom jag hade blivit bemött med 
kärlek så kändes skammen ännu 
större.

Det nya livet
Efter att ha berättat hela sin livshis-
toria för en diakon går Anna-Lena ut i 
media och berättar om sitt liv, och till-
sammans med diakonen startar hon 
ett projekt inom kyrkan och arbetar 
med att ta emot nyanlända flyktingar 
från Syrien. Det har varit viktigt för 
henne att sätta sina ord i handling. 
Att för första gången gå ut offentligt 
och berätta sin historia menar Anna-
Lena präglats av stor nervositet. 
Jag hade ingen aning om hur jag 
skulle bli bemött av varken den ena 
eller andra sidan. 

Men jag insåg att jag var tvungen 
att berätta eftersom mina barn hade 
börjat få ta konsekvenserna av mina 
handlingar. 
Idag tar hon helt avstånd från sin bak-
grund och menar att hennes tidigare 
politiska åsikter aldrig varit ideologiskt 
förankrade.

Jag har aldrig varit nazist i hjärtat.  
Idag föreläser Anna-Lena om sitt 
liv och sina erfarenheter på skolor, 
kyrkor och församlingar och lever ett 
vanligt familjeliv. Hon menar att varje 
gång hon berättar om sina erfaren-
heter lättar bördan en aning. 

Och kan jag på något sätt sätta en 
liten tanke hos någon så är jag nöjd. 
Så länge jag har förmånen att få prata 
och påverka så kommer jag att göra 
det.  

Kajsa Ekström
Christer Renlid

Foto: Joakim Berndes

Jag skrev att ”nu jävlar får det vara 
nog, vi måste sätta ner foten. Nu 
våldtar de våra döttrar, vi måste göra 
något!” 

Ett tag senare sitter medlemmar ur 
nordiska motståndsrörelsen hemma 
hos Anna-Lena och Erik och plane-
rar en demonstration som ska hållas 
i Bollnäs – och i samband med det 
börjar obehaget växa sig allt stakare.
Jag kände att det var utom min kon-
troll och att det skulle spåra ur. 

SÄPO står som handfallna när 
200 nazister tågar genom Bollnäs. 
De kunde inte förstå varför alla hade 
samlats här av alla ställen, berättar 
Anna-Lena. 

Men jag kände ju till anledningen, 
och den anledningen var jag. 

Resan till USA
En tid efter demonstrationen åker 
Anna-Lena och Erik tillsammans 
med bandet till USA för att delta i en 
stor spelning. De har blivit ditbjudna 
av organisationen Hammerskins. Till 
spelningen kommer alla möjliga sorts 
människor, bland annat medlemmar 
från Ku Klux Klan. 

Det kändes som att vi levde i en film, 
att det inte var verklighet. Allt kändes 
så absurt!

Jag har tagit en bild av hur de hade 
inrett vårt rum där vi skulle bo. På 
bilden kan man se ett bord med ser-
vetter, hemmagjorda kakor och vatten 
– dukat på en hakkorsfana! Det var så 
absurt att jag var tvungen att fota det.
Efter ett besök på en skjutbana känner 
Anna-Lena att allt har nått sin gräns. 
Vi är på en skjutbana och skjuter hej 
vilt på pumpor när instruktören säger 
till oss att vi ska tänka att det är negrer 
vi siktar på. ’Imagine niggers’ säger 
han till oss, berättar Anna-Lena och 
påpekar återigen upplevelsen av att 

JAG HADE INGA VÄNNER 
KVAR, JAG HADE INGENTING
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Han fick ta över stafettpinnen som 
Inrikesminister efter att företrädaren 
Anders Ygeman tvingats avgå efter 
skandalen på Transportstyrelsen 
2018. Men Damberg tvekade aldrig 
när Stefan Löfven frågade om han 
ville bli ny inrikesminister.

– Nej faktiskt inte. Jag blev lite för-
vånad inledningsvis för jag trivdes 
väldigt bra som näringsminister och 
hade många spännande arbetsupp-
gifter. Bland annat att prata om det 
svenska näringslivet, exporten och 
alla innovationsföretag. Så jag var 
nästan en ”optimistminister” som 
såg alla möjligheter för Sverige fram-
över. Så när Stefan Löfven frågade 
om jag ville bli Inrikesminister så blev 
jag väldigt förvånad men samtidigt 
hedrad.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mikael Damberg är född 
och uppväxt i Solna. 
1999 blev han ordföran-
de i SSU. Därefter har 
karriären varit spikrak 
och 2002 blev han ordi-
narie riksdagsledamot. 
Han hade hunnit med att 
vara näringsminister 
innan han blev tillfrågad 
om han ville axla den tunga 
rollen som inrikesminister.  

– Jag blev både hedrad 
och förvånad när jag fick 
frågan av Stefan Löfven.

Många k änner otrygghet
Mikael Damberg anser att många 
människor känner en större otrygg-
het i dag med alla skjutningar och 
sprängningar och så ska det inte 
behöva vara.

– Vi ska inte ha det som norma-
litet, vi ska tränga tillbaka det och 
det känner jag som en spännande 
arbetsuppgift. Visst det är utma-
nande och högt medialt tryck med 
många människor har åsikter. Men 
vi gör samtidigt mycket på det här 
området, både lagstiftningsmässigt 
och satsningar på polisen. Vi har till 
exempel tagit beslut att polisen och 
några andra myndigheter ska själva 
få avgöra när dom ska sätta upp 
kameror.

Ökar inte risken för ett angiveri-
samhälle om polisen själv 
får bestämma när kameror ska 
sättas upp?

– Det var en större diskussion kring 
det för ett antal år sedan. Debatten 
har tiltat lite grann, bland annat att 
polisen kunnat visa att det blivit ett bra 
resultat mot öppen narkotika försälj-
ning, man kunde störa ut sådan verk-
samhet där många människor fanns, 
till exempel vid en tunnelbanestation 
eller centrum. Det betyder mycket för 
människor när det inte är öppen drog-
försäljning. Jag tycker debatten har 
ändrats, vi ska inte ha kameror över- 
allt men många känner nog det som 
en trygghet när de finns och det ska 
vi ta på allvar.

Polisen har fly t tat fram 
positionerna
Sverige står inför stora problem när 
det gäller dödsskjutningar i samband 
med olika gänguppgörelser. Enligt 
polisens egen statistik för 2018, var 
det 306 skjutningar, 135 skadade och 
45 döda och trenden verkar hålla i sig 
men han är ändå försiktigt positiv.

– Vi får se. Det är månadsstatistik 
fortfarande så det verkar, än så länge 
”ta i trä” har skjutningarna minskat 
något i år. Min bild just nu är att 
polisen flyttat fram positionerna och 
att man jobbat väldigt målmedvetet 

mot de kriminella nätverken och att 
man tagit väldigt mycket vapen, man 
fortsätter att häkta och fälla många i 
dom här nätverken.

– Jag tror det kommer få effekt på 
den här grövsta formen av brottslig-
het. Det är ofta gäng som bråkar med 
varandra om narkotikaförsäljning eller 
hämnd för något som har hänt tidi-
gare.  Så när polisen flyttar fram sina 
positioner blir det också lite spänt 
läge. Men vi ska inte vänja oss vid 
den situationen, det får inte bli ett nytt 
normalläge.

Enligt Mikael Damberg har 
Rikspolischefen öppnat upp för en ny 
diskussion inom svensk politik, han 
tycker det är viktigt att det kommer 
från Rikspolischefen. Det handlar 
om att det inte räcker med bara fler 
poliser, utan hur mobiliserar vi hela 
samhället så inte fler unga dras in i 
de här miljöerna.

– Det är en viktig diskussion. För vi 
kommer inte klara det här med bara 
fler kameror och poliser, säger han

Ni politiker pratar mycket om sociala 
insatser och förebyggande arbete. 
Men har du något konkret exempel 
på hur det ska gå till.

– Förra året fastställde vi ett brotts-
förebyggande program för första 
gången på 20 år där alla kommuner 
har ett stort intresse för dom här frå-
gorna. Det här är ett långsiktigt arbete 
men vi har tagit ett strategiskt grepp. 
Det här låter inte så sexigt och det 
går inte fort.

– Men det handlar om hur vi plane-
rar bostadsområden och centruman-
läggningar så dom blir tryggare och 
inte öppnar upp för brottslighet. Men 
jag anser att det måste göras mer 
framför allt för ungdomar. 

Varför jobbar ni inte hårdare på att 
bryta segrationen. Då skulle nog halva 
jobbet vara gjort med dödsskjutningar 
och annat elände?  

– Jag delar helt den bilden, men det 
klart det spelar roll om vi har poliser 
i dessa områden. Många människor 
i de här områdena undrar faktiskt, 
vad var poliserna? Hur kunde det få 
breda ut sig på det här sättet? Så 
jag tycker det är helt riktigt att göra 

stora polissatsningar. Men jag tror 
du har helt rätt i att de långsiktiga 
åtgärderna avgör den långsiktiga 
samhällsutvecklingen.

stigande skolresultat            
–  positiv trend i  malmö
– Jag har besökt Malmö flera gånger 
nu som haft stora problem, inte minst 
med sprängningar. Det dom har gjort 
som är viktigare än någonting annat, 
trots segrationen som finns där så har 
man åtta år i rad stigande skolresul-
tat. Det är fler elever som har behö-
righet till gymnasiet trots att Malmö 
var en av de kommuner som tog emot 
flest människor under flyktingkrisen. 
Södertälje var lite samma sak. Dom 
fick hjälp av polisen med kraftfulla 
resurser för att komma åt de krimi-
nella gängen. Men dom har också haft 
många år av stigande skolresultat

Ni skärpte minimistraffet för grovt 
vapenbrott vilket i sin tur har inne-
burit att fem gånger fler sitter häktade. 
Nu är alla häkten och fängelser över-
belagda. Varför prioriterar ni inte 
kriminalvården?

– Problemet var att inte den budget 
som gick igenom i Sveriges riksdag 
förra året prioriterade det tillräckligt 
mycket. Men nu hr vi en utbyggnads-
plan för kriminalvården, vi måste ge 
mer pengar dit. Det finns en utbygg-
nadsplan där man kommer att bygga 
fler häkten. Men vi hade nog inte 
räknat med att den straffskärpningen 
skulle få sådan genomslagskraft.

Den nya straffskärpningen för vapen-
brott hjälper inte tullen att bekämpa de 
våldsbenägna gängen. Lagstiftningen 
gäller inte för smuggling. Vad gör ni 
åt det?

– Jag håller med. Det går inte bara 
plocka vapen i Sverige om vi inte 
hindrar vapen från att komma in 
i landet också. Vi har gett tullen, 
polisen och kustbevakningen uppdrag 
att samverka lite bättre för att stoppa 
sådan verksamhet, men också tillsatt 
en utredning för att titta på de legala 
grunderna hur vi ska komma åt det.

HAN TOG ÖVER STAFETTPINNEN 
SOM INRIKESMINISTER
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Glöm allt vad söndagsångest heter, och gör veckans 
sista dag också till den bästa. Gå och lägg dig avslapp-
nad och vakna med ett leende till en ny, oanvänd vecka.
Checka in i ett av deras härliga dubbelrum och njut 
sedan hela dagen i Retreat Club, Sveriges mest påkos-
tade, varma och generösa pool-lounge. 3000 kvadrat-
meter ren njutning med pooler både inne och ute, mjuka 
relaxsängar, bastu, öppen brasa, musik som tar tag 
i dig, samt poolbar  som serverar champagne, frukt-
brickor, vin, cocktails och fräsch mat. På kvällen njuter 
man av en lyxig 2-rätters middag i restaurang Famille 
innan det är dags att bege sig till rummet. Efter en god 
natts sömn vaknar du som ny på måndag morgon och 
startar dagen på bästa sätt med en underbar frukost-
buffé med havet i blicken. Garanterat en kickstart på 
veckan, för både kropp och själ.

På hotellet får man ett kungligt mottagande och 
ett bemötande som gör att du vill stanna  länge – 
längre än som var tänkt. Med ett underbart läge mitt 
på Skrea strand, strax utanför Falkenbergs centrum, 
ligger Falkenberg Strandbad. Lika avkopplande, exotisk 
och skön som stranden är sommartid, lika intensiva, 
spännande och dramatiska kan höststormarna vara 
när vågorna vräker sig mot stranden. Här störs du inte 
av bilar och andra stadsljud, här är det endast havsbru-
set och måsarnas skrin som påminner dig om närhe-
ten till naturen. Falkenberg har ett idealiskt läge, nära 
till våra storstäder. Till Göteborg är det 60 minuter med 
bil, till Stockholm en och en halv timme med flyg och 
25 minuter in till Halmstad.

Mitt i allt förlustande av mat, dricka och bubbelpoo-
ler så fick jag en pratstund med Jessica Stanell som 
berättar om hotellet.

– Vi hyr inte bara ut rum, utan en upplevelse. Man 
ska kunna vara sig och trivas hos oss. Det spelar ingen 

roll om du kommer i kostym eller eller jeans och T-shirt
Jessica berättar att hotellet är en del i en kedja som 
heter S-Group och vi har flera hotell runt om i Sverige. 
Särskilt förtjust är Jessica Steam hotell i Västerås som 
är gruppens moderskepp

– Det är jättehäftigt  och har inte funnits så länge. Det 
ligger ett äventyrsbad vägg i vägg så du kan gå in direkt 
i bara morgonrocken. Det är jättefin miljö med många 
trevliga restauranger. Det är en 30 tals miljö, eller 30 till 
50 tals miljö kan man säga.

Hon berättar att gruppen tog över hotell Strandbaden 
år 2011 och målet är att skapa stamgäster och alla ska 
få ett trevligt bemötande. Hotellet har 135 rum och 12 
konferenslokaler.

– Vi har mycket återkommande gäster, även konfe-
rensgäster. Det kommer gäster från hela Sverige. Vår 
starka sida är att vi har havsmiljön. 

– Det här är inget designhotell. Vi vill ha det mysiga 
och välkomnande, hemma miljö helt enkelt.
Hotellet har en öppen spis där du kan sitta och ta en 
kopp Kaffe eller spela biljard, gå in till spaavdelningen. 
Det finns även gym och tillgång till simhall. Jessica 
berättar med deras utbud kan de göra alla gäster nöjda 
på något sätt. Hon betonar att hotellet inte något spa 
utan än Resort. Den som vill har brunch både på lörda-
gar och söndagar så går det även bra det också.

NÄR DU VILL VARA (DIG) 
SJÄLV FÖR EN STUND

Hotell Strandbaden i Falkenberg levererar fullt 
ut med sin natursköna omgivning och sin ombo-
nade trivsel inne på hotellet. Trevlig personal, bra 
service och maten håller världsklass. När KRIS 
Riksförbund hade ett av sina styrelsemöten så föll 
valet på Falkenberg och denna exotiska hotellmiljö.

VI STÖDER KRIS DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I  SAMHÄLLET

Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Kista

Bernes Service
Vittsjö

Bula AB
Umeå

Castenbäck AB
Stockholm

Dygnet Runt Service 
Fastighetsjour AB
Solna

Ekonomikontoret J&J AB
Stockholm

Eventuellt i Vadstena AB
Vadstena

Finnvedens Sjukgymnastik AB
Värnamo

Fotograf Per-Olof Svensson
Dalsjöfors

Gnesta Ventilationsmontage 
& Service AB
Gnesta

Heby Kommun
Heby

Nacka Församling
Nacka

Nils Malmgren AB
Ytterby

Oppunda VVS-Service AB
Katrineholm

Siffer-Montage AB
Stenhamra

Svenska Teknikingenjörer
Trollhättan

T. Vespä Transport AB
Åkersberga

Varbergs Revisionsbyrå AB
Varberg

Västerås Stift
Västerås

XL Bygg Hans Anders
Simrishamn

ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället ANNONS

Stiftelsen Bergslagsgårdar 
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019-17 05 90        www.bergslagsgardar.se 

SIS Ungdomshem Folåsa

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81
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Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling
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SIS LVM-Hem Rebecka/Ekebylund

AB Peter Westöö 
Limhamn

Adaptus Rehab AB 
Kristianstad

Aviko Norden AB 
Helsingborg

Baggium Balanshem 
AB 
Malmö

Betongtjänst i 
Vassmolösa AB 
Vassmolösa

Caco Stormarknad i 
Skövde AB 
Skövde

Enerwex AB 
Växjö

Fridströms Måleri AB 
Norrköping

Friska Hus i Stockholm 
AB
Skogås

Grindstolpen AB 
Uppsala

HP Åkeri AB 
Gävle

Ikea IT AB 
Helsingborg

Infrastruktur i Umeå 
AB
Umeå

Ljung & Sjöberg AB 
Stockholm
LM Maskinuthyrning 
AB 
Stenkullen

Lucky 21 Casino AB 
Mölnbo

Mediateknikerutbild-
ningen MTU AB 
Linköping

Misa AB 
Solna

Misu AB 
Norsjö

Niels Kjeldsen
Consulting AB
Kungälv

Online Partner AB 
Hägersten

PA Portteknik AB 
Kalmar

Perstorps Kommun / 
Fritidskontoret 
Perstorp

Sotning & Ventilation i 
Säffle-Åmål AB 
Åmål

Systemair Sverige AB 
Skinnskatteberg

Söderhamns-Sandarne 
Församling 
Söderhamn

Tingsryds Kommun 
Tingsryd

Vemdalsfastigheter AB 
Stockholm

Vindelns Kommun 
Vindel

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby

Åkerbo El AB 
Löttorp

Bredängs Camping
Stockholm
08-97 70 71

www.bredangcamping.se
Skärholmen
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AB Peter Westöö

Limhamn

Adolf Fredriks
Församling
Stockholm

Baggium
Balanshem Integro

Malmö

Claes Hjelmström
Bygg o.Trädgård AB

Bankeryd

Cejn Norden AB

Skövde

Byggkonstruktör-
erna Kalmar AB

Kalmar

Duo Asfalt AB

Västra Frölunda

VI STÖDER KRIS DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I  SAMHÄLLET VILL DU OCKSÅ STÖDJA VÅR VERKSAMHET? RING VÅR ANNONSAVDELNING 
0587-17 00 00



2726

VI STÖDER KRIS DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I  SAMHÄLLET

Ekolagen
Miljöjuridik AB

Uppsala

Enerko AB

Linköping

Enerwex AB

Växjö

Friska Hus i
Stockholm AB

Skogås

Gnosjö Kommun

Gnosjö

Halleby 
Transport AB

Kumla

Heimroths
Biluthyrning AB

Varberg

Ikea It AB

Helsingborg

Incrementa AB

Borlänge

JT Security i
Sverige AB

Gävle

Borlänge

JT Security i
Sverige AB

Gävle

Borlänge

Kvänum Energi AB

Kvänum

Ljung & 
Sjöberg AB
Stockholm

LM Maskin-
uthyrning AB

Stenkullen

Misu AB

Norsjö

Mälardalens För-
säljning & Rör AB

Västerås

Niels Kjeldsen
Consulting AB

Kungälv

Norrlands-
gjuteriet AB
Robertsfors

Platcon
Byggnads AB

Helsingborg

PQR Göteborg AB

Göteborg

Northern Front
Group AB
Stockholm

Social Veture
Network

Stockholm

Sotning & Vent. i
Säffle-Åmål AB

Åmål

Sufracu-Savon 
De Marseille AB

Åhus

Svenska Kyrkan
i Finspång
Finspång

Vellinge Kommun

Vellinge

Tingsryd Kommun

Tingsryd

Söderhamn, Sand-
arne Församling

Söderhamn

HP Åkeri AB

Gävle

Miljötrans i
Sverige AB

Gustavsberg

Rörobjekt i
Storstockholm AB

Hägersten

Vemdals-
fastigheter AB

Stockholm
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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: 073-673 36 22
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 B
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Varholmsgatan 2D
414 74 Göteborg
Telefon: 073-550 57 36
E-post: goteborg@kris.a.se

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

JÖNKÖPING
Barnarpsgatan 39 G
553 33 Jönköping
Telefon: 073-894 24 67 
E-post: jonkoping@kris.a.se

KALMAR
Fogdegatan 4B
38235 Kalmar
Telefon: 076-229 09 17
E-post: kalmar@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

VÅRA KRIS FÖRENINGAR

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
 
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
Hallkved 347 A
755 97 Uppsala 
Telefon: 070-872 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Storgatan 37
331 71 Forsheda
Telefon: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se

VÄSTERÅS
Karlfeldtsplatsen
722 23 Västerås
Telefon: 076-231 75 71
E-post: vasteras@kris.a.se 

Saknar du eller vill du starta en 
KRIS förening på din ort?  
Kontakta oss på KRIS 
Riksförbund så får du information 
om hur du går tillväga.

Telefon: 08-642 00 06
E-post: info@rikskris.se



Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

www.stodkris.se
info@stodkris.se
08-642 00 06

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

förening som alltid ställer upp.

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

klara av den resan tillbaka in i samhället. 

 

Tack för ditt stöd! 

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

Swish: 123 900 55 39


