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LEDARE 

VAD HÄNDER I 
VÅRA FÖRORTER?

Germay Woldu
Ansvarig utgivare och
ordförande RIKSKRIS

Jag, förbundsordförande i KRIS och 
gammal kriminalvårdsklient, har till-
bringat större delen av mitt liv som kri-
minell missbrukare på olika institutio-
ner och fängelser. Idag har jag börjat 
tänka om när det gäller straff och hur 
det döms ut enligt svensk lag.  

Jag har alltid varit emot långa straff 
för ungdomar som lever i utanförskap 
och kriminalitet samt för straffrabatt. 
Men med utvecklingen i samhället 
där oskyldiga faller offer för ungdo-
mar som skjuter vilt i köpcentrum, 
utanför förskola och så vidare bör vi 
nog tänka om. 

De kriminella vinner mark med 
våld. När polisen lyckas få bort några 
ledande aktörer betyder det inte att 
problemen upphör. Det finns alltid 
andra unga kriminella som vill göra sig 
ett namn. Polisen har satt in åtgärder 
som kameraövervakningar, telefonav-
lyssningar för att få bukt med den 
rådande kriminaliteten. Insatserna har 
lett till att man lyckats bura in krimi-
nella aktörer från olika gäng. 

Resultaten av alla gripanden är det 
vi nu ser. Nya aktörer som vill vinna 
mark. Sättet att göra det på är att 
visa upp sitt våldskapital för konkur-
renterna, vilket leder till skjutningar. 
De tar inte hänsyn till någon eller 
något. Det spelar ingen roll vilka som 
kommer i vägen för deras vansinne. 
De skjuter utanför förskolan, eller i ett 
köpcentrum där en pensionär kommer 
i vägen och blir skjuten. 

Dessa individer som med sådan 
likgiltighet bör dömas hårt och till 
långa straff, enligt mig. För att vi ska 
lyckas bryta utvecklingen i förorter 
över hela landet bör flera myndig-
heter ta sitt ansvar. Det löser givet-
vis inte problemet genom att dela ut 
långa straff, eller som många politiker 
menar, genom flera poliser. 

Självklart behövs fler poliser i för-
orterna. Dock inte bara då det sker 
brott, utan polisen behöver vara en 
del av förorten. Synliga som vilken 
boende som helst. 

Alla ungdomar jag möter idag som 
är från förorter känner inte mycket till 
framtidshopp, vilket är ett misslyck-
ande. Däremot känner de ett utanför-
skap och väljer att leva i det. De tar 
sig rätten att anse att lagar och regler 
inte gäller dem. 

Utanförskapsområden är inget 
nytt. De har byggts upp under år- 
tionden. När jag var ung bodde jag  
i ett. Våldet var inte så påtagligt och 
grymt som det är idag. De här områ-
dena har alltid bebotts av invand-
rare och socialt utslagna svenskar. 
Som ett resultat ser vi idag dessa så 
kallade rödflaggade områdena där 
framtidshopp känns avlägset för så 
många. 

Alla dessa gärningsmän och offer 
behöver hjälp. Hur ska den hjälpen 
då se ut? Jag säger återigen att alla 
måste ta sitt ansvar. Allt från famil-
jen till skola, socialtjänst, polis, KV 

och SIS för att få bukt med proble-
men. Vi behöver arbeta förebyggande 
för kommande generationer, men vi 
får inte blunda för den brottslighet 
som pågår och där ett förebyggande 
arbete är för sent. 

I dag är inte ett liv värt någon-
ting. Jag träffar många unga grabbar 
som uttrycker att “de lätt bröstar en 
fyra”. Det vill säga att de döms till 
fyra års fängelse för mord om de är 
under 21 år. De tycker att straffet är 
överkomligt. 

Trots att forskning visar på att 
längre straff inte minskar brottslig-
heten är jag helt övertygad om att en 
20 åring tänker en gång extra innan 
han skjuter om han vet att han riske-
rar livstid och inte fyra år.

Det kommer alltid finnas vissa som 
skjuter oavsett, men jag tror ändå 
att ungdomsrabatten är en bidra-
gande faktor till alla dödsskjutningar 
och att ungdomar utnyttjas av äldre 
kriminella. 

Jag kan bara gå tillbaka till mig själv 
och den tiden jag var livsstilskriminell. 
Jag anpassade ofta min brottslighet 
efter straffskalan. Jag struntade inte i 
att göra brott, men när jag till exempel 
sålde narkotika såg jag till att anpassa 
mängden utifrån staffskalan. Det vill 
säga hålla mig under gränsen för 
grovt narkotika brott så att jag bara 
riskerade narkotikabrott av normal-
graden, inte alltid men ofta.  

Fyra år för att ta en annan männi- 
skas liv är varken rätt eller rättvist, 
anser jag, oavsett om du är 17 eller 35.  

Foto: Baldur Bragusson

Politiker och rättssamhället står handfallna medan våra 
ungdomar skjuter ihjäl varandra var och varannan dag.
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KRIS SUNDSVALL  
– EN FÖRENING LIK  
FÅGELN PHOENIX

Hur kom du i kontakt med KRIS första 
gången. 

Det var 2005, jag hade hört talas om 
KRIS innan i Stockholm, men det var 
när jag satt inne på Saltviks anstal-
ten utanför Härnösand som jag träf-
fade KRIS. Då kom ordförande Tord 
Svensson och vice ordförande Tommy 
Söderstedt på besök. Tommy är idag 
verksamhetschef och jag kände 
honomm från missbruket.

Nu hade jag bestämt mig att fak-
tiskt försöka göra en förändring. 
Tommy sa till mig att om jag skulle 
försöka hålla mig drogfri under fäng-
elsetiden så ska de försöka hjälpa 
mig när jag kom ut. Sedan ansökte 
jag om fotboja våren 2006 för mina 
sista sex månader, men fick bara fyra 
av Kriminalvården i Norrköping. Men 
de på anstalten tyckte att jag hade 
skött mig bra så jag fick frigång de två 
månaderna som jag inte fick fotboja. 

Jag tog cykeln varje morgon 
och cyklade fyra kilometer ner till 
Härnösands busstation och åkte buss  
till KRIS Sundsvall, åkte tillbaka och 
cyklade uppför Saltviksbacken till 
anstalten igen. Det var min frigång. 

Mats Granberg hade levt kriminellt i 30 år och hade  
43 fängelsedomar. Nu satt han på Saltvik utanför  
Härnösand. Varje dag cyklade han fyra kilometer från 
anstalten till busstationen för att under sin frigång ta 
sig till föreningen i Sundsvall, fem mil bort.  
   Han har efter det suttit med i styrelser både lokalt  
och nationellt. Varit en person som hela tiden trott  
på KRIS och vi-känslan och nu får vi höra hans egna  
ord om KRIS. Text: Joakim Berndes

Foto: Joakim Berndes
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>>>

Hur såg det ut för dig när du kom ut 
sen med fotbojan? 

När jag fick fotboja behövde jag 
bostad och jag skulle få vara på KRIS 
Sundsvall på dagarna. Men jag hittade 
ingen bostad. Då öppnade Tommy dör-
rarna till sitt hem så att jag fick bo hos 
honom. Och det var stort. Att förstå att 
någon gjorde detta för mig utan någon 
baktanke. Han hade skaffat tjej och 
hade en dotter. Jag fick låna dotterns 
rum och hon sov inne i deras sovrum 
när jag bodde där. Tanken var att jag 
skulle tillbaka till Stockholm efter att 
jag avtjänat mitt straff, men jag blev 
kvar i Sundsvall och på KRIS. 

Vad hände efter det när du var kvar 
på KRIS? 

Jag blev invald i styrelsen och sen 
fick jag anställning och gjorde det 
som behövde göras på föreningen. 
Sen kom Tord 2007 med lite idéer. 
Han pratade om boenden och 2008 
öppnade vi Villa vägen ut. Detta 
var en verksamhet utanför KRIS så 
2009 flyttades anställningen över till 
boendet, men jag var fortfarande väldigt 

engagerad i KRIS och satt i styrelsen 
ett tag till efter det. 

Hur såg föreningen ut på den tiden? 

Från början hade vi inte det som vi 
har det idag. Vi hade en lokal och 
det var mycket att bara vara kamrat 
och inte så strukturerat som det är 
nu. Men vi gjorde många anstalts-
besök. Två gånger i veckan var vi på 
alla anstalter och häkten runt om i 
länet. Vi körde handledningsutbild-
ningar och andra studiecirklar. 

Sedan fick vi 2008 tre hus av kom-
munen. Ett där vi har lokalen och ett 
kill- och ett tjejboende och då blev det 
lite mer fart. Strax därefter 2009 star-
tade Unga KRIS och då körde vi också 
många projekt i skolorna. Vi besökte 
fyra skolor i veckan som resurser i 
olika klasser och hade många andra 
förebyggande verksamheter. 

Hur såg fördelning ut i verksamheten 
mellan män och kvinnor? 

Det var ganska bra fördelat, det var tre 
tjejer som satt i styrelsen då, Monika, 
Eva och Pernilla och idag är Pernilla 

med i styrelsen igen. Under fem-sex 
år togs verksamheten mer och mer 
över av en ny ordförande. Tord hade 
gått vidare till en annan verksamhet. 
Den nya ordförande hade mindre 
kamratkänsla och arbetade mer som 
chef och drev en helt annan slags 
verksamhet. Det blev mer av en flytt-
firma och flyttstäd. Och de tappade 
anstaltsbesöken som är så viktiga  
i vår verksamhet. Nu fick KRIS dåligt 
rykte i Sundsvall och medlemsanta-
let gick ner. Hade det inte varit för en 
kvinna som bodde på boendet och 
som märkte att det inte stod rätt till 
hade KRIS Sundsvall inte funnits kvar. 
Hon är idag ordförande i föreningen 
och har helt vänt från det som var då.  

Hur vände ni föreningen? 

Hon försökte flera gånger påpeka  
problemen för den dåvarande sty-
relsen. När det inte hjälpte kontak-
tade hon mig. Hon ville att jag skulle 
komma in och hälsa på för att se 
hur det stod till. Jag var ju där ibland 
och föreläste om KRIS-andan så jag 
gick dit för att se vad som hänt med 
föreningen. 

Foto: Matthias Matsson, montage
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På årsstämman 2019 blev jag tillfrå-
gad om jag ville sitta i styrelsen igen. 
Jag sa ja eftersom revisionsberättel-
sen var i ordning. Jag skulle hjälpa 
styrelsen att komma igång och sam-
tidigt försöka ta reda på hur verksam-
heten sköttes. 

Efter ett tag när jag efterfrågat eko-
nomiska handlingar och aldrig fick se 
några blev jag irriterad. Det var först 
när det uppdagades att de anställda 
inte fått lön som jag fick se hur eko-
nomin såg ut. Arbetsförmedlingen 
hade gjort en revision om återbetal-
ning av utbetalat medel och de  hade 
stoppat alla lönebidrag. Vi hade även 
en stor skatteskuld hos Skatteverket 
och utöver det hotade facket med att 
försätta oss i konkurs. Det fanns inga 
pengar i kassan. Detta ställer inte jag 
upp på tänkte jag för mig själv. 

Vad gjorde du då?

Jag kallade till extra årsmöte för jag 
kan inte stå bakom detta och ville 
därför kliva av mitt uppdrag i styrel-
sen. Men varken ordförande eller 
två andra som stod honom nära dök 
upp. Vi var fyra kvar i styrelsen och 
vi skrev en skrivelse där vi menade 
att vi inte kunde stå bakom det eko-
nomiska kaos som ordförande hade 
orsakat. RIKSKRIS kom till Sundsvall 
för samtal med ordförande och för att 
ta reda på vad som hänt. Ordförande 
avgick och det bildades en intermis-
tisk styrelse. Jag blev ordförande och 
tillsammans med fyra andra som jag 
kände väl och som jag hade förtro-
ende för bildade vi den nya styrelsen.

Det var efter det som arbetet med 
att vända föreningen började. Vi fick 
åka runt till myndigheter, organisa-
tioner och sponsorer med mössan i 
handen, buga och be om ursäkt för 
det som skett. Det var tufft, men vi 
blev hela tiden positivt bemötta när 
vi la korten på bordet. 

Mig kände de igen från Villa vägen 
ut och att jag tidigare varit engagerad  
i KRIS så jag hade ett förtroende hos 
många. Vi gjorde avbetalningsplaner 
och skickade mängder med dokument 
för att revisionen skulle bli godkänd. Vi 
pratade med samarbetspartners och 
förklarade att det var en ny styrelse 
och att vi ville tillbaka trots det dåliga 
ryktet som spridits sig i Sundsvall. Vi 
fick anställningsstopp och fick säga 
upp alla anställda i KRIS. Vi fick också 
säga upp 22 mobilbonemang och 
göra avbetalningsplaner för att börja 
bygga upp ekonomin på nytt. Vi var 
helt barskrapade. Den gamla styrel-
sen hade inte lagt korten på bordet 
eller bett om hjälp när det började gå 
utför.

Hur gör man då för att bygga upp eko-
nomin igen i en förening där man inte 
får några bidrag? 

Vi hade boendet kvar och började 
marknadsföra de fyra platserna och 
hoppades på placeringar. Vi snålade 
på allt. Vi försökte få lönebidrag, vilket 
vi nekades. Men då fick vi något som 
heter föreningsbidrag där man redo-
visade all ekonomi var tredje månad. 
I januari 2020 fick vi föreningsbidra-
get av kommunen. 

Vi hade årsmöte i mars 2020 och 
då var jag beredd att sitta kvar ett år 
till eftersom jag såg att vi vänt och att 
nu skulle föreningen överleva. De års-
mötet blev det fem kvinnor i styrelsen 
och resten killar. Nu hade vi nya leda-
möter som skulle ta hand om fören-
ingen. Vi fortsatte att jobba hårt och i 
juni 2020 fick vi anställa igen och det 
var tre personer som anställdes. 

Det är svårt att klara av det så klart 
men med boendet och bidragen från 
kommunen och arbetsförmedlingen 
går det att bedriva en bra verksamhet 
som hjälper folk tillbaka in i samhället. 

 Vad har du för uppdrag med KRIS nu?

Ing-Marie gick bredvid mig länge och 
har efter årsmötet tagit över ordfö-
randerollen. Jag har fått en Senior 
advisor roll som gör att jag hela tiden 
finns där om de behöver tips eller råd 
i arbetet. Många gånger behöver de 
bara någon att bolla idéer med och då 
är jag en som de gärna pratar med.  
Jag tycker jag har lämnat över i goda 
händer nu. Tre tjejer i verkställande 

utskottet Ing-Marie, Pernilla och 
Matilda känns trevligt.  

Har du känt under tiden gång med alla 
problem i KRIS Sundsvall att du vill 
släppa allt? 

KRIS har alltid funnits i mitt hjärta 
och kommer alltid att göra det. Klart 
jag var irriterad och arg på de som 
inte skötte det de skulle. Jag har Villa 
vägen ut som jag lägger mest energi 
på idag. KRIS är ändå en stor del av 
mitt liv eftersom utan KRIS hade jag 
inte varit drogfri i 17 år. 

Vad skulle du vilja ge för råd till de 
som arbetar runt om i landet i våra 
föreningar?

För det första tycker jag att alla fören-
ingar ska ha någon form av mentor, 
Senior advisor, på något sätt. Sedan 
är det jättefint med KRIS-dagarna som 
finns numera. Att åka runt och titta 
och att få träffa alla andra KRIS:are 
är viktigt, tror jag. Jag har varit runt 
om i Sverige och Europa med KRIS 
och det skapar en vi-känsla, att vara 
tillsammans från olika föreningar. Det 
är också viktigt med transparens i  
föreningarna både inom föreningen 
och utåt mot andra utanför KRIS. 

Du har blivit utnämnd till Heders-
medlem i KRIS, hur kändes det? 

Ja det var kul. Det visar en uppskatt-
ning för det jag gjort i KRIS under alla 
år. Jag har aldrig känt att jag gör detta 
för egen vinnings skull utan genom 
att hjälpa andra hjälper man sig själv. 
Och att jag blev vald till hedersmedlem  
samtidigt som en av grundarna, 
Christer Karlsson, det var ju extra kul. 

Har du några sista ord? 

Idag känns det bra att åka in till  
föreningen. Man känner sig väl-
kommen. KRIS måste vara attrak-
tivt och de kan man bara skapa och 
vara genom en vi-känsla.Där har  
Ing-Marie varit fantastisk. Hon har 
gjort ett jättejobb tillsammans med 
de andra i styrelsen. Så jag känner 
mig inte orolig för framtiden. Men 
KRIS är en förening som går i vågor 
så vi får se vad som händer om ett 
par år. KRIS behövs, framför allt inne 
på anstalterna. 
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MATS I RIMINI MED KRIS

Foto: Joakim Berndes
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TONI TUUNAINEN TONI TUUNAINEN 
VISAR VÄGENVISAR VÄGEN  
– NU PRISAS HAN– NU PRISAS HAN

 
priset delades ut på en ceremoni 
med Unga KRIS förbundet den 
28 juli, med diplom, presenter och 
grillning.

– Det känns fint. Det är hedrande att 
få pris från andra som gör samma 
arbete och som har samma erfaren-
heter. Många av oss har ju gjort en 
egen resa, säger Toni.  

toni, som bor i södertälje har haft 
en del kontakt med Unga KRIS 
lokalt. Han säger att han även stött 
på KRIS på anstalt, men att det var 
när han inte var så mottaglig för 
budskapet. 

Toni Tuunainen får 2021 
års Unga KRIS pris med 
motiveringen ”för hans 
inspirerande verksam-
het som coach, hand-
ledare och föreläsare 
för avhoppare, elever, 
ungdomar och socialt 
yrkesverksamma.” 

– Jag har stöttat föreningen. Jag 
hoppas att den kan växa och 
utvecklas ännu mer så att fler ung-
domar får hjälp, stöd och vara med 
i en gemenskap och ett samman-
hang som är sunt.

toni lämnade det kriminella livet 
2011 efter alla negativa konse-
kvenser det förde med sig, något 
han berättar om i sin bok Jag var 
Sveriges mest jagade rånare.

–Jag var mer eller mindre utbränd 
av all stress och allt man utsätter 
sig och sina närmaste för. Jag såg 
inga andra vägar.

vändningen kom när han fick fotboja 
och möjlighet att arbeta. Han föll inte 
tillbaka utan fortsatte på samma 
spår, i början med bygg- och elek-
tronikjobb. Länge vågade han inte 
vara öppen med sin historia, men 
när han till slut berättade fick han 
en positiv överraskning.

– Jag märkte, tvärtemot vad jag 
trodde, att det blev ett positivt mot-
tagande, via det upptäckte jag att 
det jag har i bagaget kunde hjälpa 
andra.

toni berättar att han är stolt över 
priset, då han ser det som en ”unik 
händelse.” Några priser i sportsam-
manhang eller liknande har han inte 
fått. Han ser det även som ett erkän-
nande och en fin gest att det görs 
mellan organisationer som arbetar 
inom samma område.

– Det visar att det inte finns någon 
prestige mellan oss. Det ger energi 
framåt att fortsatta, säger han.

planen för framtiden är att studera 
till socialpedagog och att parallellt 
fortsätta arbetet med ungdomar, 
främst sådana som är placerade på 
HBV-hem. Planer på en metodbok 
finns, om än främst på idéstadiet. 

Med det önskar Unga KRIS Toni 
all lycka med sin verksamhet och 
önskar honom grattis till priset.

Unga KRIS
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 Överst: Jan ”Ukko” Ukkolin, fr. vä: Jacob Fraiman, Toni Tuunainen, Christian Hämäläinen, Robert Lyck
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En manskultur hade före-
kommit i organisationen 
utan att någon reagerat 
eller agerat. Attityder och 
beteeenden som inte är 
jämlika är inte accepta-
bla. Tillsammans beslu-
tade vi om en ny värde-
grund – jämlikhet och 
den ska vi implementera 
i hela organisationen. 

Bakgrund
Vi förstod inte från början hur stort 
problem det var med bristen på jäm-
ställdhet inom organisationen. Ju mer 
vi började prata med medlemmar och 
framför allt lyssna på dem desto mer 
förstod vi. Problemet var stort och det 
hade pågått under mycket lång tid.

Det har under alla år funnits en mans-
dominerad kultur i KRIS vilket visats 
sig genom att det varit många fler män 
än kvinnor i organisationen och att det 
funnits en machokultur i föreningarna. 
Ofta har det skämtats på ett olämpligt 
sätt och det kunde lätt bli en hel del 
skojande på både ett kränkande och 
ett sexistiskt sätt, vilket till slut kunde 
bli ren vuxenmobbning och detta har 
inte ledningen i KRIS tagit ansvar för.

De flesta har förstått att det har 
funnits attityder och beteenden som 

inte passar sig inom en organisation 
som KRIS där alla ska känna sig väl-
komna på lika villkor. Men många 
blundade för det, viftade bort det och 
till och med ofta skrattade åt det, vilket 
fick många att känna sig förlöjligade 
och ovälkomna.

Detta gjorde att många, som egentli-
gen skulle vilja vara med i KRIS, valde 
att inte komma dit och tyvärr pratar 
en del av dem illa om organisationen.

Vad hände …
Allt kom upp till ytan våren 2019 då 
RIKSKRIS styrelse fick in två motio-
ner, en från KRIS Sundsvall och en 
från Östra Regionen.

Motionerna krävde att en medlem 
skulle uteslutas på grund av olämp-
ligt beteende och olämpliga attityder 
gentemot våra kvinnliga medlemmar. 
De ansåg att de blivit sexuellt trakas-
serade av honom.

Styrelsen förstod snabbt att det var all-
varligt. Dessa krav var den utlösande 
faktorn som fick styrelsen att agera 
för att hitta en lösning på problemet. 
Lösningar som skulle hjälpa samt-
liga parter. Det gjordes flera försök 
med olika insatser, vilka inte ledde 
till någon framgång. Istället blev det 
en svår intern konflikt som eskale-
rade till den grad att det blev påhopp 

och smutskastning på enskilda med-
lemmar i medierna och med det stora 
och svåra problem för styrelsen att 
hantera.

Krisen inom organisationen ledde 
även till svårigheter och problem med 
flera stödjande myndigheter vilket sty-
relsen fortfarande arbetar med för att 
lösa.

Efter flera försök med förhand-
lingar och förslag på insatser insåg 
RIKSKRIS styrelse att det inte fanns 
någon annan lösning än avsked och 
uteslutning.

Under detta kaos som tog hårt på 
många medlemmar och förtroende-
valda har det ändå vuxit fram ett hopp 
om enighet, en tro på en vi-organisa-
tion och en möjlighet att bygga upp 
en starkare, tryggare, öppnare och 
framför allt jämställdare organisation 
för alla som behöver och vill ha KRIS 
och dess våra i sitt liv.

Möjlighet …
Men med denna kris, det ställ-
ningstagandet och det arbetet som 
RIKSKRIS har gjort och fortsätter att 
göra för att åstadkomma en attitydför-
ändring inom KRIS så hände någon-
ting fantastiskt. Det började komma 
allt fler kvinnor till föreningarna runt 
om i Sverige och fler kvinnor började 

DEN LÅNGA VÄGEN TILL  
KRIS NYA VÄRDEGRUND  
– JÄMSTÄLLDHET Text: Styrelsen för Riksförbundet  

Kriminellas Revansch i Samhället
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Text: Styrelsen för Riksförbundet  
Kriminellas Revansch i Samhället

våga utrycka sina känslor och även 
berätta om vad som har hänt.

Allt fler kvinnor började engagera sig  
i KRIS verksamhet i föreningarna, 
regionerna och även i RIKSKRIS.
Idag har vi mer jämställda styrelser 
i lokalföreningarna i landet och fler 
kvinnor väljs in i regionstyrelserna 
samt att fler kvinnor än någonsin 
sitter i RIKSKRIS styrelse, vilket alla 
är glada för.

Årsstämman 2021
Till RIKSKRIS årsstämma 2021 kom 
KRIS Stockholm med en ny motion 
om en ny värdegrund för KRIS – 
Jämställdhet. Även om KRIS har 
börjat att arbeta med frågan så finns 
det finns ett stort behov att arbeta för 
jämställdhet inom alla delar av KRIS. 

KRIS har under alla år varit en starkt 
mansdominerad organisation där 
det funnits många gamla attityder 
och beteenden som påverkat verk-
samheten. Nu hoppas och ska vi 
tillsammans arbeta för en jämställd 

organisation där alla har samma möj-
lighet att påverka och delta i organi-
sationens verksamhet.

Vad innebär det då att arbeta med vår 
nya värdegrund – jämställdhet?

Vem …
Detta ska gälla alla som kommer till 
KRIS och deltar i KRIS verksamhet. 
Och givet alla våra medlemmar och 
stödmedlemmar. Jämställdhet tillsam-
mans med KRIS övriga värdegrunder: 
Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap 
och Solidaritet ska vi som organisa-
tion och medlemmar visa både inom 
och utanför KRIS att vi lever efter 
dessa värderingar.

Vad …
Att arbeta för ökad jämställdhet är att 
verka för att alla människor inom KRIS 
ska kunna forma sina liv som indivi-
der, utan att föreställningar om att 
kön ska begränsa oss. Målet för KRIS 
jämställdhetsarbete är att kvinnor 
och män ska ha samma möjlighet att 
forma KRIS och sina egna liv.

Jämställdhet handlar inte bara om 
jämn könsfördelning i exempelvis 
styrelser utan också om att uppmärk-
samma attityder, normer, värderingar 
och ideal som påverkar livsvillkoren 
för kvinnor och män inom KRIS samt 
inom samhällets olika områden.

Hur…
KRIS kommer framöver erbjuda lek-
tioner, föreläsningar och studiecirklar 
i ämnet och att vi ska ha jämställda 
föreningar i landet där alla medlem-
mar deltar på samma villkor. Alla har 
lika stort värde och allas röster ska bli 
hörda och att alla ska ha en möjlighet 
att vara med och utveckla förening-
arna och organisationen.

Varför …
Detta är viktigt och en del av KRIS 
vision och mål om bli en riktig vi-för-
ening där alla är välkomna som vill 
förändra sina liv från ett liv i krimina-
litet och tillfriskna från beroendesjuk-
dom. Alla kan och ska ha möjligheten 
att påverka och utveckla KRIS som 
organisation och gemenskap.

JÄMSTÄLLDHET   SOLIDARITET

DROGFRIHET   HEDERLIGHET   KAMRATSKAP
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Så var det dags för midsommarfi-
rande på Unga KRIS-föreningen 
i Södertälje. Vi var ett  50-tal 
KRIS:are som träffades på fören-
ingen. Det var verkligen en bland-
ning av alla åldrar, allt från små barn 
till 70 år +. Det var KRIS Södertälje 
och KRIS Stockholm som tillsam-
mans arrangerade firandet, vilket de 
har gjort under några år. 

Det serverades traditionell midsom-
marmat med sill, potatis, köttbullar 
och prinskorv samt lite andra deli-
katesser. Som vanligt hade våra 
medlemmar god aptit. Lunchen fick 
ätas inomhus på grund av det osta-
diga vädret. Under eftermiddagen 
lättade det upp och vi fick möjlighet 
att vara ute i trädgården där mid-
sommarstången gjordes i ordning. 
Några provade på att träna med 
Unga KRIS gym som de byggt upp 
i trädgården. Ett mycket bra projekt 
som de arbetat med under en tid. 

De små barnen hade roligt på 
studsmattorna medan de vuxna 
gjorde i ordning för dans och lek 
kring midsommarstången. Vi 
började med små grodorna följt 

av andra traditionella sånglekar. 
Under lekarna tog tävlingsinstink-
ten snabbt över hos vissa av delta-
garna och det var svårt att hålla reda 
på vilka regler som gällde. Det som 
ändå tog över var alla skratten och 
glädjen som alla visade.

Efteråt leken var grillen uppvärmd 
och glöden redo för kött, korv, kyck-
ling och vegetariskt alternativ, och 
alla åt med god aptit. 

Mot kvällningen började några 
droppa av, medan andra satt kvar 
i både djupa, allvarliga samtal och 
glädjefyllda och lättsamma samtal 
med många goda skratt. Det var 
en fin stämning på KRIS Södertälje 
med ytterligare en glädjefylld, fin, 
drogfri och hederlig midsommar i en 
tillfrisknande gemenskap. 

Jag vet att många ser fram emot att 
det kommer bli många fler midsom-
marfiranden i tillfrisknandets tecken. 

Så ett stort tack till KRIS Södertälje 
och KRIS Stockholm för en fin 
dag, god mat och riktigt trevlig 
midsommar! 

Många kramar från en tillfrisk-
nande beroende som heter Ali.

Hej, jag heter Ali och är en 
beroende och före detta krimi-
nell.

MIDSOMMAR UTAN DROGER OCH KRIMINALITET
KRIS SÖDERTÄLJE, STOCKHOLM OCH UNGA KRIS
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Foton: Mattias Matsson

MIDSOMMAR UTAN DROGER OCH KRIMINALITET
KRIS SÖDERTÄLJE, STOCKHOLM OCH UNGA KRIS

Gibbe, Jacob, Ivan, Mano, Richard

Ali, Christer, Marit med flera
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GEMENSKAP NÄR DEN ÄR SOM BÄST

MIDSOMMAR UTAN DROGER OCH KRIMINALITET
KRIS GÄVLE OCH UNGA KRIS – CORONAANPASSAT FIRANDE
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MIDSOMMAR UTAN DROGER OCH KRIMINALITET
KRIS GÄVLE OCH UNGA KRIS – CORONAANPASSAT FIRANDE

ALLA VÄNTADE FÖRVÄNTANSFULLT PÅ MATEN

JOHANNA TOG HAND OM MATEN I  KOCKKLÄDER

HÄRLIGA SAMTAL OCH SKRATT
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MIDSOMMAR UTAN DROGER OCH KRIMINALITET
KRIS SUNDSVALL

TOMMY KOLLAR OM MIDSOMMAR- 
STÅNGEN STÅR SOM DEN SKA

STÅR DEN KVAR,  
ELLER ...?

EWELINA HOLLSTRÖMEWELINA HOLLSTRÖM
OCH DOTTERN SAGAOCH DOTTERN SAGA

ALLA DELTAR GLATT I  DETALLA DELTAR GLATT I  DET
GEMENSAMMA MIDSOMMARBORDETGEMENSAMMA MIDSOMMARBORDET  
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MIDSOMMAR UTAN DROGER OCH KRIMINALITET
KRIS SUNDSVALL

HÄR GRILLAR TONY ARKSAND FÖR FULLT
ING-MARIE BJÖRCK 
MATILDA STRÖM
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PÅ VÄGARNA  
MED UNGA KRIS
Under sommaren har Unga KRIS lokalföreningar fått  
ta emot nya kläder och annat material. Samtidigt fick  
Gävle, Sundsvall och Västerås besök av Jacob, Matthias 
och Petri som var ute på resa. Vi-känslan var på topp! Text och foto: Matthias Matsson

Petri Ylitalo, Tony Arksand, Cleo Todal, Lilly Malmsberg, Jacob Fraiman
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Petri Ylitalo, Tony Arksand, Cleo Todal, Lilly Malmsberg, Jacob Fraiman

under några heta dagar i juli 
följde jag med på en resa med Jacob 
Fraiman, ordförande Unga KRIS, 
och Petri Ylitalo. Vi var representan-
ter för Unga KRIS Sverige såväl som 
för Unga KRIS Södertälje. Det var en 
resa norrut och västerut, med häng 
och samvaro med tre lokalföreningar. 

Samtidigt hade nytt Unga KRIS-
material inkommit till Unga KRIS 
Sveriges huvudkontor i Södertälje: 
Kläder, informationsmaterial, stick-
ers och mappar (perfekt för ungdo-
mar i skolåldern.) Detta har kommit 
alla lokalföreningar till handa, men 
under resan passade vi på att dela ut 
dem in real life.

resan styrde först kos mot Gästrik-
land, närmare bestämt lokalför-
eningen i Gävle. Johanna Hallin 
Karlsson, ordförande Unga KRIS 
Gävle och Anetta Hellgren tog glatt 
emot oss och allt material. 

Det var dag med strålande solsken. 
Efter att vi åt lunch vackert beläget vid 
Gävleån, samlades vi i föreningsloka-
len där alla samtalade om smått och 
gott, medan jag intervjuade Johanna 
på kontoret. 

pandemin har gjort att mycket av 
verksamheten legat nere, till exempel 
föreläsningarna och samarbetet med 
Sveriges Fängelsemuseum (som 
ligger i Gävle), där skolever från ett 
vidsträckt område åkt till museet för att 
därefter ta del av Gävle-KRIS:arnas 
lifestories. Fokus har varit den dagliga 
verksamheten och nu under somma-
ren har man inte minst haft ett mid-
sommarfirande (se sidan 16).

Johanna har även deltagit i media, ett 
porträtt som återpublicerades i förra 
numret av Vägen ut. Att dela sin his-
toria på det viset är en upplevelse 
som ger delade känslor, främst när 
det river upp saker från det förflutna.

– Det är lite stressigt, men jag  
vet att jag gör ett bra jobb. Det  
är många som hör av sig och  
vill prata, sa Johanna. 

Innan vi rörde på oss var det en sak 
Johanna ville tillägga till intervjun. Att 
Unga KRIS och KRIS varit med henne 

och varit hennes hjärta sedan första 
gången hon blev drogfri.

– Min dröm har alltid varit att det 
ska blomma igen och att unga 
och vuxna ska se hur fin gemen-
skapen är. Vi har det bra, sa 
Johanna. 

resan fortsatte inom Norrland, 
närmare bestämt Medelpad och 
Sundsvall, där bland annat Lilly 
Malmsberg, ordförande, Unga KRIS 
Sundsvall och Tony Arksand tog emot 
oss utanför KRIS-huset med sin drake 
(en av många i drakarnas stad, men 
den enda KRIS-draken). 

Efter att ha tagit emot Unga KRIS-
materialet gick vi i in, där det vid 
första anblick såg ut som vanligt, med 
undantag för att man gjort utrymme 
på vägen för en framtida tavla med 
KRIS nya devis: Jämställdhet.

Men när vi så gick ner i källaren som 
hyser ungdomarnas lokaler, var det 
något helt annat än senast Vägen 
ut besökte Sundsvall (se Vägen ut 
#4–2020). Borta är allt bråte och 
framför oss stod ett mysigt inrett rum 
där Sundsvall ungdomar kan spela 
spel, titta på film eller bara hänga. 
Vilket de gör helst i mörkret, sa Unga 
KRIS Sundsvalls coacher roat.

– Min bild är att vi ska vara som 
en fritidsgård, fast på ett säkrare 
sett, där vi förespråkar det nykt-
ra och drogfria, sa Tony och la 
senare till:

– Vi vill komma ut som ett alter-
nativ till det här att man under 
en lördagskväll tycker ”satans 
vad tråkigt när moppen har dåligt 
med soppa”, sa Tony och skrat-
tade till. 

När dagen gick mot sitt slut hade vi 
haft många givande samtal om läget 
för den färska Unga KRIS-föreningen, 
som när intervjun gjordes förberedde 
sig för femkamp.

– Vi har kommit i gång på riktigt 
nu. Vi har haft aktiviteter, spridit 
ordet att vi finns till ungdomar. 
Vi har fått ett helt annat driv i 
styrelsen, sa Tony som dock vill 
få in mer som kan lägga tid på 
föreningen.
efter en övernattning i sunds-
vall rörde vi oss nedåt i landet, mot 
Västerås. När vi kom fram fick vi på 
en parkering till en galleria möta upp 
en stor samling av Västerås Unga 
KRIS:are, som mycket nöjsamt tog 
på sig Unga KRIS-t-shirts (de tjock-
are tröjorna åker nog på någon dag 
utan värmebölja).

– Det är helt fantastiskt. Det 
var precis vad vi behövde i vår 
förening. Det pratas om att syns 
man inte, finns man inte och vi 
har tyvärr inte synts, sa Riikka 
Heinola. 

Flera av lokalföreningarna var lika 
positiva och anser att det nya mate- 
rialet kommer väl till pass. >>>
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– Det är jätteschysst, de är  
supersnygga, sa till exempel  
Lilly Malmsberg, Unga KRIS 
Sundsvall, som har gått i tankar 
om att trycka egna tröjor. 

Efteråt åkte vi och Västerås-
ungdomarna ut till en gokart-bana. 
Unga som vuxna deltog i den adre-
nalinstinna motoraktiviteten. Innan 
undertecknad själv deltog i racet 
intervjuade jag Riikka bredvid banan. 
En rätt speciell känsla att intervjua 
bredvid ljudet av de små bilarna och 
deras skarpa svängar.

Riikka säger att det går bra för Unga 
KRIS Västerås, med undantag för att 
de saknar egna lokaler. Hon säger 
dock att de håller fast vid att de haft 
lokaler tidigare och att man är  
en stabil och trygg grupp med både 
tjejer och killar. De fortsätter träffas 
för kontinuerliga aktiviteter. 

Sommaren har de spenderat med 
bad, fikaträffar och besök på Gröna 
Lund. Framöver kommer man även 
arbeta uppsökande på kvällstid i olika 
utsatta områden. Liksom i många 
städer i landet händer det en del i 
Västerås. 

– Det är mycket kriminalitet och 
ungdomar i utanförskap. Där vill 
vi kliva in och göra ett förebyg-
gande arbete, sa Riikka. 

ett förebyggande arbete som, vad vi 
kunde se under vårt stopp i Västerås, 
är mycket uppskattad bland Västerås 
Unga KRIS:are. 

Efter två intensiva dagar åkte vi till-
baka till Södertälje. Materialet till 

lokalföreningarna i Falkenberg skick-
ades postvägen, medan materialet till 
Strängnäs hämtades av ordförande 
Jan Ukkolin. Efter resan passade 
jag på att kolla läget med de två 
föreningarna. 

Alexander Bengtsson, ordförande 
Unga KRIS Falkenberg, är mitt 
uppe i kroppsarbete när han svarar. 
Lokalföreningen i Falkenberg har 
generellt haft fokus på arbete för att 
finansiera verksamhet, vilket varit 
svårt under pandemin. Men nu börjar 
skutan vända och man är man mitt 

uppe i ett samarbete med föreningen 
Växa Sverige, med att till exempel 
tvätta gårdar. Målet är att få tillbaka 
fokuset på ungdomar och komma till-
baka in till skolorna. 

Inom KRIS och Unga KRIS försö-
ker man i och med introduktionen av 
KRIS-dagarna arbeta mer efter en 
”Vi-känsla.” (Se Vägen ut #4–2020) 
Var man än befinner sig i landet, och 
oavsett om man tillhör ”vuxna” eller 
Unga KRIS ska man känna att man 
är en del av KRIS. 

Alexander säger att Falkenberg 
verkar enligt denna princip genom 
att KRIS och Unga KRIS arbetar tätt 
in på varandra. Man ser sig som ett 
KRIS. Han vill även ha mer vi-känsla 
inom hela KRIS.

– Att man ska kunna hitta  
tiden, åka runt och jobba mer 
tillsammans i olika projekt,  
säger Alexander.

Lilly Malmsberg Sundsvall, sade 
apropå detta att de gärna tar emot tips 
från de andra föreningarna. Konceptet 
med vi-känsla uppskattar hon.
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– Det är det som är grunden 
till allt. Vi här har en schysst 
vi-känsla, det är jätteschysst  
om hela Sverige skulle känna 
 att man får utbytte av varandra, 
sa Lilly under intervjun. 

–Jag tycker att vi-känslan alltid 
funnits i Unga KRIS, däremot  
har det varit svårare i KRIS- 
sammanhang. Tanken och  
konceptet är jättegod, men  
man behöver jobba för det,  
sa Riikka Heinola, Sundsvall.
vi-känlsan går hand i hand med den 
nya devisen jämställdhet, vilket var 
något Johanna Hallin Karlsson lyfte 
fram:

– Det senaste ett eller två åren 
har det hänt  jättemycket med 
KRIS och Unga KRIS samman-
hållning. Och det stora är att se 
alla kvinnor som reser sig upp, 
som syns och tar plats på ett helt 
annat sätt än tidigare.
Jonny ”Elvis” Markskog, Unga KRIS 
Strängnäs berättar att sen senast vi 
hörde av dem (se vägen ut #1–2021) 
har renoveringen av föreningsloka-
lerna blivit klara. Innan dess har de 
dock fortsatt haft aktiviteter utanför 
lokalerna samt haft kontinuerlig 
kontakt med ungdomarna.
Angående vi-känslan känner Elvis att 
det är mest föreningarna i närområdet 
han har kontakt med.

– Man behöver jobba på det.  
Men sådana saker kommer inte 
av sig själv, utan alla måste  
bidra, säger Elvis. 

till sist kan vi återvända till 
Södertälje, och passa på att nämna  
några ord om att Unga KRIS 
Södertälje gjort uppskattade besök till 
Stockholm, bl.a. till Gröna Lund. Snart 
kommer det bli full aktivitet även på 
Övre Torekällgatan, med en nyreno-
verad musikstudio och ett ungdoms-
rum, fullt utrustad med dj-bås. 

Med det sagt, hoppas vi på Unga 
KRIS att er sommar varit lika trevlig 
som vår. Nu är hösten här, men vi går 
ändå mot ljusare tider. 

Petri Ylitalo, Jacob Fraiman, Shiraz Kamal, Nouri Heinola, Daniel Spjut, Andreas Andreini, Anton Lindahl   
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KORSORDET 
Koppla av en stund med vårt korsord!

Du har chans att vinna frimärken och 
ett gratis medlemskap i KRIS!

Korsord: © Ulf Fransson

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 
 
De tre första rätta dragna korsorden 
vinner enligt prisplanen ovan. 
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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 november 2021.
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Lindecrantz Consulting AB
telefon 0702-87 78 38

Tystberga
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VÅRA KRISFÖRENINGAR

borås 
Träningslägenheter och 
boendestöd
Högagärdsgatan 20
507 53 Borås
Telefon: 073-314 48 51
E-post: boras@kris.a.se

falkenberg
Kollektivt boende och 
stödboende 
Storgatan 21
311 30 Falkenberg
Telefon: 076-213 90 70
   070-766 01 99

Unga KRIS
Telefon: 070-677 04 80
E-post: 
alexander.bengtsson@ungakris.se

gävle
Kålhagsgatan 4B
Ingång Övre Åkaregatan
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

Unga KRIS
Telefon: 070-642 11 21
E-post: gavle026@gmail.com

göteborg
Gruppboende och boende
med bostöd (träningslägenhet) 
Varholmsgatan 2D
414 74 Göteborg
Telefon: 076-288 48 92
E-post: goteborg@kris.a.se

norrköping
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 070-283 40 51
E-post: norrkoping@kris.a.se

stockholm
Drakenbergsgatan 16
117 41 Stockholm
Telefon: 08-327 100
E-post: stockholm@kris.a.se

STRÄNGNÄS 
Unga KRIS 
Nicandergatan 12 
645 31 Strängnäs 
Telefon: 073-722 46 79
E-post: 
jan.ukkolin@ungakris.se

sundsvall
Mansboende och
kvinnoboende (stödboenden)
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

södertälje
KRIS och Unga KRIS
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 

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

västerås 
Unga KRIS
Slottsgatan 6 
722 11 Västerås 
Telefon: 073-069 06 16
   073-899 12 11
E-post: vasteras@ungakris.se



Returadress:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194 
117 69 Stockholm 
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