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UNGA

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARNA

Anders Eriksson
Förbundsordförande Unga KRIS

VAR 2014 ETT BRA ÅR?

År 2014 blir snart år 2015. 
Ibland går tiden fort och 
ibland förfärligt sakta. Den 
som suttit häktad eller som av-
tjänat tid i fängelse har upplevt 
det senare. 

Så här i juletid är det många 
som tittar tillbaka på året som 
gått. Det kan vi som styrel-
seledamöter, anställda eller 
medlemmar i KRIS och Unga 
KRIS också behöva göra. Vad 
har förändrats i mitt liv? Vad 
har vi lyckats eller misslyckats 
med i vår förening? Har jag ta-
git ansvar och har jag bidragit 
till att bra saker har hänt?

När vi två tittar tillbaka minns 
vi att årets inleddes med att 
Lexbase lanserades. Vi bidrog 
direkt i samhällsdebatten till 
kritiken mot sidan. Den lades 
ned men uppstod tyvärr se-
nare. Senare var det dags för 
politikervecka i Almedalen 
där vi bl a kämpade för att fler 
skulle förstå behovet av be-
handling mot kriminalitetsbe-
teenden. En behandling som 
idag varken socialtjänsten eller 
kriminalvården erbjuder. I höst 
har många i KRIS och Unga 
KRIS ägnat tid och energi åt 
att varna för drogen Spice som 
spridit sig över landet med 
dödsfall och allvarliga skador 
som konsekvens.

När vi tittar tillbaka på året 
som gått slås vi också av att vi 
känner så många personer som 
det senaste året har samlat på 
sig ”drogfri tid”. Många med-
lemmar, både unga och vuxna, 
har under året som gått kla-
rat av att ta sig från en första 
drogfri dag till veckor, 

månader och år av drogfrihet. 
Det är fantastiskt!

Vi i Unga KRIS och KRIS får 
ofta bevis på att en förändring 
är möjlig. Vi är ofta en del av 
människors resa från ett liv 
i missbruk, kriminalitet och 
utanförskap till ett liv i drog-
frihet, hederlighet och innan-
förskap. Klart att vi därför tror 
på förändring. Klart att vi är 
hoppfulla. Vi har ju själva varit 
hopplösa fall och ändrat oss. 
Vi har tagit revansch dvs vi 
har vunnit på ett område där vi 
tidigare alltid förlorade.

Tyvärr upplever vi inte att 
det omgivande samhället är 
lika hoppfullt. Alla som kom-
mer till oss har till leda hört 
mantrat att det är jättesvårt, 
för att inte säga omöjligt, att 
sluta med droger utan medi-
cinsk hjälp. Likaså har alla till 
leda hört mantrat att miss-

brukare och kriminella ofta, 
för att inte säga alltid, har en 
neuropsykiatrisk diagnos som 
gör det svårt, för att inte säga 
omöjligt, att klara utbildning 
och arbete. Till det kommer 
negativa fenomen som Lex-
base och Spice-epidemier.  

Det krävs en stark övertygelse 
för att hela tiden vara den 
som säger tvärsemot och för 
att vara det som alltid måste 
förklara varför vi inte gör som 
alla andra. Men övertygelsen 
blir bara starkare när vi ser att 
drogfria dagar blir drogfria år 
hos dem som hittat oss och 
följer vårt program. 

Tack för alla hoppfulla insat-
ser för KRIS och Unga KRIS 
under år 2014! 

God Jul och Gott Nytt År!
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önskar vi på redaktionen! 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

Julen står för dörren, det ly-
ser julstjärnor i fönstren och 
det spelas julmusik i butiker 
och i alla radiostationer. 

Men långt ifrån alla tycker 
att det är en ljuvlig och här-
lig högtid. Många firar jul 
och nyår ensam eller 
befinner sig på platser de 
inte vill vara på.  Vissa blir 
extra smärtsamt påminda 
om förlorad familj eller 
vänner. Och för vissa barn är 
det en helg som ger dem oro 
och magont lång tid innan 
jultomten knackar på.

Många barn tycker att julen 
är en extra jobbig högtid 
Det finns idag cirka 385 000 
barn med föräldrar som 
missbrukar eller har en 

riskabel alkoholkonsumtion. 
Det är därför extra viktigt 
att uppmärksamma dessa 
barn under julhelgen, just 
eftersom många av de trygga 
zonerna som vanligtvis 
finns att vända sig till håller 
stängt under julen. Skolor, 
förskolor, fritidsgårdar med 
mera. Kampanjen Vit Jul 
anordnade förra året enormt 
aktiviteter runtom i landet 
och i år blir det ännu fler.

Dessa helger innebär även 
för vuxna en större 
påfrestning än normalt och 
därför är det viktigt att man 
kan vara med andra för att 
få det stöd man behöver för 
att kunna fira en vit jul. 
 
För dig som tycker att 

julen är en en stor påfrest-
ning för din nykterhet och 
drogfrihet, hör av dig till 
din lokala KRIS-förening 
för att få mer info om vilka 
aktiviteter de har. Många 
föreningar ordnar alternativa 
firanden i mindre skala.

Med det vill vi på Vägen UT 
redaktionen önska Er en 
fridfull jul och be er vara 
extra omtänksamma med er 
själva och andra. 
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MITT 2014
Nu när 2014 närmar sig sitt slut, 
tänker jag tillbaka på vilket fan-
tastiskt år jag har haft. Och jag 
är så tacksam över att få möjlig-
heten att jobba på KRIS, för det 
är en arbetsplats där jag verkligen 
utvecklas som människa.

I våras fick jag genom just KRIS 
chansen att få utbilda mig inom 
KSL (Kriminalitet Som Livs-
stil) och då bli utbildad utav The 
Grandmaster Himself; Gunnar 
Bergström! Och det var verkligen 
en upplevelse, för den mannen är 
en oerhört kunnig och vis lärare.
När jag avslutade min behand-
ling under hösten 2011, fick 
jag flytta in i en träningslägen-
het som jag har fått dela med 
diverse filurer som kommit och 
gått genom åren. Inte den bästa 
bostaden jag haft, men heller inte 
den sämsta. Dock fick jag den 
första april i år flytta in i min all-
deles egna lägenhet! Och det var 
en otrolig känsla att äntligen få 
bo helt själv. Och det var då jag 
verkligen upptäckte det; Frihet är 
att kunna skita med öppen dörr!! 
En sådan obetydlig liten grej som 
plötsligt blev så viktig. Det är 
helt magiskt!

Under våren började jag även ta 
mitt körkort. Jag har aldrig haft 
körkort tidigare, utan har kört 
ändå. När jag sedan slutade köra 
bil och började åka kollektivt och 
hederligt, ansåg jag att körkort 
inte var det viktigaste i livet. Jag 
klarade mig rätt bra utan. 
Men när jag den nittonde maj 
klarade min uppkörning på första 
försöket, insåg jag snabbt att det 
var en stor grej att ha det! Jag har 
varit vuxen i ett antal år, men det 
är först nu som jag verkligen kän-
ner mig vuxen! Som en man!
Två dagar efter den avklarade 

uppkörningen, fick jag åka till 
USA för att lira på den stora fes-
tivalen Rocklahoma i Oklahoma 
med Bai Bang.

En pojkdröm blev uppfylld och 
jag fick även träffa en hel del av 
mina barndomsidoler som bodde 
på samma hotell som vi. Och jag 
fick spela på samma festival som 
mina första idoler Twisted Sister.

Jag blickar nu mot ett spännande 
2015 och undrar vad detta år har 
att erbjuda mig. Det komiska i 
just denna skrivande stund är att 
jag lyssnar på lite blandad musik 
och NU gick precis Rolling Sto-
nes’ låt ”You can’t always get what 
you want” igång. För det är precis 
så livet ser ut för oss. Vi kan inte 
alltid få det vi VILL ha, men 

oftast får vi det vi BEHÖVER. 
Oavsett om det är framgångar 
eller motgångar, så behöver vi det 
vi får för att lära oss att 
hantera det. 

Jag älskar att jobba på denna 
underbara förening. För när jag 
tänker efter så är vi alla i KRIS 
hjältar! För vi räddar liv! Vi räd-
dar våra egna liv, våra nära och 
käras liv och vi räddar hundratals 
andra liv varje år. 
En enskild individ kan inte göra 
allt, men vi tillsammans inom 
KRIS och Unga KRIS kan göra 
(OCH GÖR) så mycket så länge 
vi finns till för varandra 
och andra. 

Jag önskar Er ALLA en God Jul 
& ett Gott Nytt År!

”Sikk Roxx” 
Christoffer Svensson
KRIS Helsingborg.
http://sikkroxx.blogspot.se
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Jag och Johan från Unga KRIS åkte till 
Köpenhamn för att möta och lyssna på 
en man vid namn Ravi Shankar, allmänt 
känd som Sri Sri Ravi Shankar. Han är 
en andlig ledare och grundare av Art of 
Living Foundation, som syftar till att 
lindra individuell stress, samhällspro-
blem och våld. Under 2009 namngavs 
Shankar av Forbes Magazine som den 
femte mest kraftfulla ledaren i Indien, 
dessutom flerfaldigt nominerad till 
Nobels Fredspris.
Unga KRIS blev inbjudna att delta i 
ett unikt möte med den humanitära 
ledaren och grundaren av Prison/Brea-
the SMART i Köpenhamn tillsammans 
med Jakob Lund,- ledaren för Prison/
Breathe SMART i Danmark. 
Sri Sri Ravi Shankar startade Pri-
son SMART programmet 1992 och 
programmet ges idag i över 50 länder 
världen över. Samtalet har gett oss en 
unik möjlighet för uppstart av det fram-
gångsrika programmet i Sverige.

Vi landade tidigt i Köpenhamn på sön-
dag morgon den 15 september. Senare 
på eftermiddagen efter att vi hittat vårt 
lilla hotell var det dags att träffa Pia 
Lahdenpera som var den som bjöd in 
oss att delta och lyssna på Sri Sri. Vi 
blev upphämtade vid tågcentralen i en 

Anders & Johan träffar Sri Sri Ravi Shankar 

liten bil som redan var full med folk. 
Detta var alltså första mötet med 
personer vi aldrig träffat tidigare som 
vi nu satt i knät på. Vi var på väg ut 
till Jakob Lunds bostad som låg ett par 

mil utanför Köpenhamn tillsammans 
med Pia och Miguel från Stockholm, 
Anna från Ryssland, samt chauffören 
som var från Danmark, alla för att 
träffa Sri Sri Ravi Shankar i samband 
med en Breath Smart-kurs.

När vi kom fram till 
Jakob  var det flera 
andra personer ute i 
hans trädgård. Där var 
danska kriminalvår-
dare, socialtjänstemän 
och andra verksamma 
inom samma område. 
I trädgården servera-
des det ekologiskt och 
närproducerat tilltugg 
och alkoholfri cider där 
vi minglade i väntan på 
Sri Sris ankomst. 
Jag och Johan blev 
alltmer förväntansfulla, 
men inte alls som de 

andra som hade väntat på det här tillfäl-
let i många år. Så småningom begav vi 
oss in i huset där det var många stolar 
uppradade. Vi hann sitta ett tag men rätt 
som det var så tystnade alla och ställde 

sig upp. In kom en indisk man iklädd en 
lång vit klänning-liknande dress, skäggig 
och leende gick han sakta in och nickade 
till oss.
Jakob inleder genom att tacka ”His holy-
ness” för att han kommit hit.
Sri Sri satte sig på en träsoffa framför 
oss och började med att ursäkta sig för 
att han var hostig och förkyld, ”I’ve been 
travelling a lot late times..” fortsatte han. 

Sri Sri har rest över hela världen för att 
dela med sig av sin visdom och värdefulla 
insikter och idag var han här med oss. 
Samtalet blev inte långt, för en bit bort 
i en stor lada väntade ytterligare 100 
personer på att få träffa Sri Sri i samband 
med en Breath/Prison SMART kurs som 
hållits under 2 dagar.  I ladan befann sig 
alla möjliga olika människor, gamla som 
unga från olika länder. Till största del var 
där före detta kriminella och missbrukare 
från institutioner och organisationer från 
Danmark. De har fångats upp och låtit 
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”My Vision is a Stress-Free, 
Violence-Free World”

Sri Sri Ravi Shankar By Ceeabraham (Own work) [CC-
BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

sig inspireras av Breath Smarts anstalts 
besök där de utövar dessa andningsöv-
ningar och mindfullness program. 
Ladan var inredd med stora ljuslyktor 
och annan mysig belysning, i en något 
modernare anda men med ladans orgi-
nal träbalkar som går kors och tvärs från 
golv till tak.
Vi hjälptes åt att bära in stora grytor 
med mat. Bön och linsgryta med naan 
bröd och mango chutney serverades 
ute på gräset efter att Sri Sri gjort ett 
likadant framträdande på övervåningen 
i ladan som han gjorde för oss hemma 
hos Jakob.

Där fick vi även tillfälle att prata mer 
med Anna och Miguel som vi åkte i 
bilen med. Vi hann bland annat prata 
om andlighet och allt vad det innebär, 
självkänsla och utanförskap innan det 
var dags att röra oss mot hotellet. 
För samma kväll skulle Sri Sri prata i 
en stor kyrka i Köpenhamn inför flera 
hundra människor. 
Kyrkan fylldes med människor, närmare 
1000 personer i den stora Christians 
Kirke i Köpenhamn. Efter ett långt 
samtal med en präst, frågor och svar 
med Sri Sri och lite andningsövningar 
så gjorde vi en gemensam meditation. 
Något alldeles magiskt när så många 
människor sitter knäpptysta under 
samma tak och ännu häftigare när så 
många utövar ”Aum” som är ett slags 
mantra, hela kyrkan vibrerade.

Vi fick ytterligare en chans att få träffa 
Sri Sri under vår resa, denna gång i hans 
hotellsvit. 
En lång kö av människor fyllde kor-
ridorerna på hotellet. Vi satt i timmar 
på golvet, vid det här laget så kändes det 
som att vi känt Pia, Lena och Miguel 
i flera år.  Väl inne hos Sri Sri satt det 
folk från golv till tak för att få ta in allt 
denne kloka man hade att dela med sig 

av. Vi fick till sist en möjlighet att ställa 
en fråga.  Johan bad om ordet precis 
innan Sri Sri skulle lämna rummet och 
sa: ”Well, now you’ve been here, we’ve 
met and we’re familiar with the Breath 
smart program. After you’ve visit Swe-
den, when can we come and visit you in 
India?”

Till svar fick vi: ”You and your organisa-
tion are welcome whenever you want!”
Då var det klart, Sri Sri känner nu till 
Unga KRIS, vi är välkomna till Art of 
livings center i Bangalore i Indien. 

Text: Anders Eriksson
Textredigering: Mia Berndes
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I Göteborg har Susanne Hoffre dragit igång KRIS Hundhjälp. 
Ett projekt som går ut på att hjälpa de som har ekonomiska 
svårigheter att ändå kunna ta väl hand om sina älskade hundar. 
Behovet bland hundägarna är stort men så är också viljan att hjälpa.

Susanne har jobbat i KRIS Göte-
borg i snart fyra år, hon är 
assistent till Yvonne Kjellman, 

dessutom hjälper hon till med adminis-
trativt med kvinnoboendet Kraftkällan. 
Djur har alltid legat henne varmt om 
hjärtat, dock har hon ingen egen hund 
men däremot fyra katter. Så varför 
komma på en idé om att 
hjälpa hundägare?

Susanne berättar att allt började med att 
hon satt och läste en veckotidning och 
såg ett reportage om en tjej som hette 
Sandi, boende i Stockholm och som 
hade startat Scalas Hundhjälp. I artikeln 
berättade hon om sitt liv som hemlös 
kvinna och missbrukare och hur hennes 
hund varit hennes trygghet. Susanne 
blev så berörd när hon läste om hennes 
resa och kunde inte sluta tänka
 på henne. 

Så hon mailade Sandi och frågade om 
hon kunde träffas. Hon kom ner till 
Göteborg och då hade Susanne redan 
hunnit prata med föreningen om idén 
till projektet KRIS Hundhjälp.

Scalas Hundhjälp hade ingen som 
kunde dela ut hundmat i Göteborg så 
det var bra att Susanne ville dra igång 
ett projekt, dock blev namnet KRIS 
Hundhjälp. Hon berättar att det även är 
bra för KRIS varumärke, att föreningen 
sprider ut sig med större och 
bredare verksamhet.

KRIS Hundhjälp samarbetar med 
Bosses Hundhjälp som också finns i 
Göteborg, Bosses verksamhet samlar in 
pengar till utslagna människor så de kan 
gå till veterinären med sina hundar. 

KRIS Hundhjälp får hundmat av både 
Bosse och Scalas Hundhjälp som i sin 
tur får hundmat sponsrad från Animale.

-Jag får även åka och hämta mat från 
Arken Zoo här i Sisjön, berättar 
Susanne. De brukar ringa ett par gånger 
i veckan och då får jag hämta överbliven 
mat eller sånt som stått i skylten. De 
tycker detta med hundhjälpen 
är toppen.

Alla som inte har ett fast jobb kan 
komma till Susanne och hämta mat 
till sina hundar och hon får även viss 
kattmat. De som kommer och hämtar 
mat är utslagna personer, de som går på 
socialbidrag, många är KRIS medlem-
mar och även före detta KRIS:are.

KRIS HUNDHJÄLP GÖTEBORG

INDIVID- & FAMILJEOMSORG
TRYGGHET DYGNET RUNT.
OAVSETT.

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

Frösundas individ- och familjeverksamhet bistår  
Socialtjänsten i dess uppdrag att leverera en evidens-
baserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och  
omsorg av barn, ungdomar och vuxna.  

Vi erbjuder ett brett utbud av:
• HVB-hem

• Akutplatser

• Familjehem

• Resurspersonsboende

• Skola

• Hem för ensamkommande  

   flyktingbarn

• Öppenvård

Dessutom tillhandahåller vi:
• Placeringsgaranti. Om en 

placering inte fungerar hittar 

vi ett alternativ.

• Hämtservice. Vi hämtar den 

unge personen omgående 

efter överenskommelse, 

oavsett var i landet eller när 

på dygnet det är.

frosunda.se/Individ-och-familj

TRYGGHET OCH KVALITET. 

DYGNET RUNT.

Kontakta vår placeringsjour:

Tel: 020-22 80 00 eller  

placeringsjouren.se. 
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Susanne upplever att det finns ett 
stort behov av hjälp. Hon berättar 
att den Facebooksida hon skapat 

redan har 160 medlemmar. Förutom 
maten till djuren så efterfrågas koppel, 
täcken, halsband och liggunderlag och 
ibland efterlyser Susanne vad som efter-
frågas på Hundhjälpens facebooksida. 

-För ett tag sedan fick jag ett brev av 
en kvinna i norrland som hade sett min 
förfrågan på facebook, hon hade suttit 
och virkat ett täcke som hon satt fleece-
foder i, så fantastiskt fint gjort, säger 
Susanne och ler vid minnet. Jag blir 
nästan rörd när jag tänker på det.

Scalas Hundhjälp finns från norr till 
söder med olika representanter. Susanne 
berättar att representanterna ofta ringer 
varandra och hjälps åt. Om någon tjej 
som Susanne haft kontakt med hamnat 
på exempelvis ett familjehem i Skåne 
ringer hon Skånes representant och 
knyter en kontakt till den tjejen.

-Jag gjorde en hemleverans till en 
kvinna förra veckan, säger Susanne. 

Den kvinnan kramade om 
mig och sa att hon inte vis-
ste att det fanns sådana goda 
människor på jorden. Samti-
digt som jag hjälper henne, 
fortsätter Susanne, så mår 
jag jättebra själv. I början 
gick det väldigt trögt och 
jag tänkte att det kommer 
inte att fungera, men det 
har rullat på, säger hon och 
ler. Jag har såklart visioner 
och i framtiden hoppas jag 
att man kan utöka projektet 
och kanske skaffa ett hus 
någonstans och starta ett 
hunddagis. Folk som åker in 
kortare tid på fängelse ska 
kunna lämna sina hundar 
där, det finns ju inte så 
många alternativ för just det 
klientelet. Men det är en 
vision som ligger långt fram 
och jag börjar så här 
i liten skala.

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

INDIVID- & FAMILJEOMSORG
TRYGGHET DYGNET RUNT.
OAVSETT.

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

Frösundas individ- och familjeverksamhet bistår  
Socialtjänsten i dess uppdrag att leverera en evidens-
baserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och  
omsorg av barn, ungdomar och vuxna.  

Vi erbjuder ett brett utbud av:
• HVB-hem

• Akutplatser

• Familjehem

• Resurspersonsboende

• Skola

• Hem för ensamkommande  

   flyktingbarn

• Öppenvård

Dessutom tillhandahåller vi:
• Placeringsgaranti. Om en 

placering inte fungerar hittar 

vi ett alternativ.

• Hämtservice. Vi hämtar den 

unge personen omgående 

efter överenskommelse, 

oavsett var i landet eller när 

på dygnet det är.

frosunda.se/Individ-och-familj

TRYGGHET OCH KVALITET. 

DYGNET RUNT.

Kontakta vår placeringsjour:

Tel: 020-22 80 00 eller  

placeringsjouren.se. 

      

ANNONS
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

AB Bakels Aromatic 
Göteborg

AB Nynäshamnsbostäder 
Nynäshamn

Alliera sälj & Ledarutveckling AB 
Täby

Andor Automation 
Nyköping

Botkyrka Församling 
Tumba

Bula AB 
Umeå

Competens Utveckling 
Stockholm-Globen

Coop Huddinge 
Huddinge

Degerfors Laboratorium AB 
Degerfors

Eilas Naturkosmetic 
Saltsjöö-Boo

Ekerö Kommun 
Ekerö

Ericson Bad & Snickeri 
Skokloster

Eton AB 
Gånghester

Fastighetsägarna Stockholm 
Stockholm

Fridströms Måleri AB 
Norrköping

Färgagårdens Skattekonsulter 
Motala

www.grossbom.se 
Sollentuna

Gunnar Olsson Foto AB 
Stockholm

Hallstahammars Kommun  
Hallstahammar

Incrementa AB 
Borlänge

Installations Certifiering 
i Stockholm AB 
Stockholm
Johannesbergs Ungdomshem 
Kalix

JW Rör AB 
Uppsala

Know IT Gävleborg AB 
Gävle

Kommunstyrelsen Förvaltning 
Helsingborg

Krabat & Co AB 
Stockholm

Kriminalvården / Kirseberg 
Malmö

Lindahls Mejeriprodukter 
Jönköping

Mix Måleri AB 
Spånga

Orsa Kommun / Klk Info 
Orsa

Pajala Kommun 
Pajala

Perm Redovisning AB 
Farsta

Peter Gustafsson i Skällby 
Norrgård 
Vassmolösa
R & R Billackering 
Norrköping

Rygghälsan i Kalmar AB 
Kalmar

SIS LVM-Hem Älvgården 
Hedemora

Skandia - Elevator AB 
Vara

SkiStar AB 
Sälen

Sufraco-Savon De Marsielle AB 
Åhus

Sundrev Revisionsbyrå 
Sundsvall

Sundsvalls Pastorat 
Sundsvall

Svenska Kyrkan / 
Enskede Årsta Församling 
Årsta
Tierps Kommun 
Tierp

Timrå Kommun / Biblioteket 
Timrå

Hamnmagasinet 
Umeå

Upplands Bro Kommun 
Upplands Bro

Utvägen AB 
Uppsala

Wessjö AB 
Sollentuna

Värdshuset Koppartälten AB 
Solna

Värmdö Allrör 
Värmdö

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

Hotell, restaurang och relax med fri parkering !
Boka din övernattning på Scandic Kalmar Väst.
Dragonvägen 7
392 32 Kalmar
kalmar@scandichotels.com

VÄLKOMMEN TILL
SCANDIC KALMAR VÄST !

scandichotels.se/kalmar

Lindecrantz Consulting
0702-87 78 38

Tystberga

Båtbyggare Greger Andersson
0736-52 62 39
Johanneshov

HSB Malmö

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM
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RIKS KRIS PÅ TURNÉ
Under hösten har förbundsordförande Christer Karlsson och vice 
förbundsordförande Ali Reunanen haft fullt upp med att representera 
KRIS i olika sammanhang. Inte mindre än tre utlandsbesök har det blivit 
och många nya spännande kontakter har knutits.

Tyskland
Christer och Ali reste till Tyskland där 
de var inbjudna att prata på en stor 
konferens, JCN i Wardemunde, norr om 
Rostock. Det var en jättestor konferens 
med delegater från över trettio länder. 
Konferensen handlade om högrisk-
kriminella och om återfall i kriminalitet 
och fängelsevistelser.

-Vi var den enda organisationen som 
var inbjudna som hade egna erfarenhe-
ter av det kriminella livet, berättar Ali. 
Övriga inbjudna var politiker, myn-
digheter och olika departement. Det 
var även flera olika fängelser som fanns 
representerade och både lägre och högre 
tjänstemän var också inbjudna. De som 
arrangerade konferensen hade hört talas 
om KRIS i Finland genom att Finland 
deltar i ett EU projekt. Projektet går 
ut på att man ska hjälpa människor 
när de friges från anstalter. Timo, som 
har verksamhetsansvar i KRIS Finland 
pratar ingen engelska överhuvudtaget 
så han frågade Christer och Ali om de 
kunde komma ner till konferensen 
och prata.

Christer och Ali var schemalagda 
från morgon till kväll och deltog och 
lyssnade på många seminarier. Under 
konferensen presenterades väldigt 
mycket statistik gjord på forskning så 
Ali berättar att både han och Christer, 
som båda har diagnosen ADHD, var 
mycket trötta efter långa och 
intensiva dagar.

Ali berättar att de träffade två repre-
sentanter från gänggruppen på konfe-
rensen. Det är polisen i Stockholm som 
driver den verksamheten och de hjälper 
personer som vill ta sig ur gäng och 

ser till att de får det de behöver för att 
starta om på nytt.

Christer och Ali höll en föreläsning 
om KRIS där de skulle berätta om sig 
själva och verksamheten i KRIS. Deras 
workshop blev en av de mest välbesökta 
under hela konferensen. Under före-
läsningen bjöd de upp de två poliserna 
från gänggruppen och de berättade 
om samarbetet mellan dem och KRIS 
och hur de tillsammans hjälper folk ut 

ur gängen. Detta skapade lite frågor,  
många tyckte det lät spännande och 
det blev en lång frågestund efter deras 
föreläsning.

-Det som gjorde att vi stack ut där, be-
rättar Ali, var att vi själva har ursprung 
ur målgruppen. 
De fick mycket bra kontakter under 
konferensen och ser fram emot eventu-
ella framtida samarbeten.

Christer & Ali i Tyskland.
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Bosnien
Strax därefter var det dags att åka till 
Bosnien, nämligen till huvudstaden 
Sarajevo. Resan skedde i NBV:s regi 
då de ordnade en ordförandeträff. I 
NBV finns fyra nya organisationer från 
Bosnien, därav valet av resmål. Chris-
ter Karlsson var med i egenskap av 
representant för KRIS, Ali sitter som 
representant i NBV:s förbundsstyrelse. 
Under resan fanns 18 olika organisa-
tioner med och under dagarna varvades 
intressanta möten med information om 
staden som bar på många minnen från 
kriget, självfallet fick de veta mycket om 
belägringen och kriget. Mycket under 
resan handlade om att lära känna varan-
dra men resan var även en möjlighet för 
de inbjudna organisationerna att ta plats 
och presentera sina framtidsplaner.

Enligt Ali har man i en organisa-
tion som KRIS svårigheter att passa 
in i de krav som folkbildningsmallen 

innebär. Att rapportera, fylla i protokoll 
etc är något som är främmande för de 
flesta KRIS:are. Därför har Ali tidigare 
föreslagit att man ska utbilda konsulen-
ter som får en internutbildning i detta 
och kan föra kunskapen vidare. En NBV 
konsulent med fokus på KRIS. Detta har 
man gjort i Halland, Kalmar, Gävle och 
Stockholm och i de städer man satsat på 
konsulentmodellen är KRIS störst, vilket 
gör att Ali ser ett samband med hur stor 
förening man har, hur god ekonomi är 
kopplat till folkbildning. Så om KRIS får 
lite styrd hjälp från en organisation som 
NBV hjälper det dem att nå högre höjder.

Detta var något som Christer, som repre-
sentant för KRIS tog upp under resan till 
Bosnien, att denna modell fungerat för 
KRIS och delade med sig av erfarenhe-
terna. Så man tog upp det som en egen 
punkt under ett möte under resan, då 
man diskuterade vikten av att ha riktade 
konsulenter med utbildning inom folk-

bildning som arbetar med de organi-
sationer som inte är så bevandrade i 
hur folkbildning fungerar.
Det var en tuff resa med långa dagar, 
mycket info och möten. Men med 
många bra samtal och nya kontakter 
som knöts.

Ali berättar att de besökte den Svens-
ka ambassaden och ambassadören och 
att det finns ett stort intresse för en 
framtida KRIS-förening i Bosnien. 
De behöver hjälp och har stora 
problem med droghandel i landet. Nu 
finns planer på att söka pengar för att 
kunna åka dit igen och informera och 
visa hur KRIS arbetar och varför det 
fungerar så bra.

Irland
För några år sedan var Christer in-
bjuden av ett försäkringsbolag för att 
prata om inbrott och hur tjuvar tänker. 
Detta har inneburit flera träffar med 
försäkringsbolag i olika sammanhang, 
då han även fått berätta om sin bak-
grund och om hur KRIS har formats 
och fungerat under åren. 
Under Oktober blev Christer och 
Ali inbjudna att gästa en konferens i 
Dublin, Irland.
De berättade lite om KRIS men även 
om sina livshistorier för alla högre 
chefer i försäkringsbolaget. De pra-
tade både om sina respektive missbruk 
och sina kriminella banor men också 
om vändningen. Deras föreläsning var 
mycket uppskattad och det blev som 
vanligt en lång frågestund efteråt. 
Hösten har minst sagt varit intensiv 
vad gäller att visa vad KRIS står för, 
sprida information och att knyta nya 
viktiga kontakter för framtiden.

Sverige
Även i Sverige har Christer Karlsson 
och Ali Reunanen representerat KRIS 
i olika sammanhang. Ett arrangemang 
var Drogfokus i Norrköping. Den 
nationella konferensen hade fokus på 
alkohol, narkotika, doping och tobak 
och Christer deltog och talade om 
missbruksutredningen. Det finns en 
del saker som man inom KRIS tycker 

Ordförandeträff i Sarajevo
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är bra med missbruksutredningen och 
en del saker som är mindre bra. 
-Vi tycker det är bra att man har fattat 
ett beslut om vilka som ska sköta miss-
bruksfrågorna, säger Christer. Att det 
inte kommer vara styrt av landstinget 
tycker jag är mycket bra, hade de fått 
styra över dessa frågor hade det inne-
burit mer medikalisering. Drogfokus 
var välbesökt och arrangerades av alla 
behandlingshem i området som även 
ställde ut under dessa två dagar.

Christer och Ali var inbjudna till Ro-
senbad där Statens medicinetiska råd 
SMER, höll en konferens om ADHD. 
Under dagen konfererade man huru-
vida man är på rätt väg med hur man 
behandlar ADHD med mediciner. 

-Vi tror inte på att man medicinerar i 
sån hög grad, berättar Christer. Man 
kan arbeta med annat, till exempel 
äta omega 3 och omega 6, samt ha en 
bra kosthållning. Vi välkomnar även 
alternativa metoder före medicinering, 
viktigt är också att skaffa sig struktur 
och ordning och reda i livet.
Christer pratade om samarbetet man i 
KRIS har med organisationen Atten-
tion, som jobbar med neuropsykiatriska 
sjukdomar. Attention har tagit fram 
en bok, DET FINNS ALLTID ETT 

SÄTT som man på KRIS jobbar med 
som studiecirkel, för att hitta bra sätt att 
organisera det dagliga livet. Attention 
har en grupp i sin organisation som har 
12-stegsbakgrund som har tagit fram 
denna bok.
Ali och Christer upplevde att det var 
många av deltagarna på konferensen som 
var för medicinering och de hoppas att 
deras erfarenhet och kunskaper kunde 
förändra åsikterna hos vissa.

Behandlingshemmet VAL-BO gästades 
av den amerikanske drogterapeuten Craig 
Nakken där han höll en föreläsning. Ali 
fanns på plats och representerade KRIS 
på den offentliga föreläsningen som var 
fullsatt till sista plats. Craig Nakkens 
föreläsning fokuserade på familjen. Hur 
missbruket påverkar familjestrukturen, 
övrig familj och personer i familjens när-
het och hur man kan hitta vägar till att 
lösa denna problematik. Craig Nakken 
har lång erfarenhet av dessa problem och 
frågeställningar genom sitt arbete som 
familjeterapeut och alkohol- och drogte-
rapeut, och delade med sig av sin kunskap 
och sina insikter inom detta område. Ali 
meddelade att det var en mycket intres-
sant föreläsning som gav både kunskap 
och insikter han i sin tur kan föra vidare.

Kriminalvården i Sverige har ett 
samarbete med den amerikanska 
Kriminalvården där man utbyter 
erfarenheter. Kriminalvården hade 
under senhösten sammankallat några 
frivilligorganisationer, däribland KRIS 
till Norra Bantorgets konferenscenter 
för att träffa den amerikanska krimi-
nalvården. Nils Öberg, kriminalvår-
dens generaldirektör inledde mötet 
och därefter tog några från USA vid 
och berättade om sina erfarenheter 
och svårigheter de upplevt inom 
fångvården. De ville även berätta om 
misstag som begåtts och som de lärt 
sig av efterhand. Efter detta presen-
terade Ali sig och berättade att han 
själv suttit i amerikanska fängelser. 
Både Ali och Christer fanns på plats 
för KRIS räkning och de tyckte det 
var ett lyckat arrangemang. De fick 
möjlighet att tala med en fängelsechef 
om KRIS och arbetet inom organisa-
tionen, som blev mycket intresserad av 
arbetet KRIS utför. Planer finns att på 
plats i USA delge mer om hur arbetet 
med KRIS fungerar och hur det kan 
implementeras i den amerikanska 
kriminalvården.
Generaldirektören Nils Öberg bjöd 
även in till ett samverkansmöte strax 
efter, då han sammankallat de olika 
organisationerna som gör besök ute på 
anstalterna i landet. KRIS fanns repre-
senterat på mötet då Öberg uttryckte 
en önskan att se ännu mer aktivitet 
inne på anstalterna samt att hitta lös-
ningar efter strafftiden är avtjänad. 

Text: Mia Berndes
Foto: Ali Reunanen

Följ Christer & Alis arbete på KRIS 
bloggen med start i januari 2015: 
http://kris.a.se/blogg

Generaldirektören Nils Öberg, t.v i panelen under konferensen på Norra Bantorget. 
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Kan man förändra  
världen på tre minuter ?
Vi tror det.
Tre minuter är nästan ingenting – men samtidigt tillräckligt för att skapa en bättre värld. Därför 
har vi startat Max3min på Facebook. En sida där vi vill föra en öppen och populärvetenskaplig 
diskussion, visa på  innovationer och inspirera till ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi är övertygade 
om att hållbara innovationer, i kombination med information och kunskap,  
är vägen till vår gemensamma framtid. Och du är välkommen att delta. 

facebook.com/max3min

Åtta.45 Tryckeri AB 
Solna

Abitare 
Fastighetsutveckling AB 
Trelleborg

ATK 
Stockholm

Bark VVS AB 
Eskilstuna

Dalhagen Bygg AB 
Ellös

Döderhults Församling 
Oskarshamn

Essen Bygg AB 
Sundsvall

Fog Team  
Stora Sundby

Hamburgarna i 
Norr Marketing AB 
Lycksele

Hjälmared Folkhögskola 
Alingsås

Huddinge Kommun / KFS 
Huddinge

Husman Hagberg - Värmdö 
Gustavsberg

Härryda Kommun 
Mölnlycke

Jokkmokks Kommun / 
Biståndsenheten 
Jokkmokk

Kvinnohemmet Rosen AB 
Storvik

MA Gustafsson Kvalitet AB 
Stockholm

Motala Kommun / 
Ledningsförvaltningen 
Motala

NF Städ AB 
Stockholm

Orsa Kommun / 
Socialförvaltningen 
Orsa

PA:s Bygg AB 
Mariestad

Piteå Kommun 
Piteå

Equmenia Trossamfund 
Helsingborg

Röjskog i Närke AB 
Askersund

Sjöfors Skogsservice AB 
Eriksmåla

Sting AB 
Trollhättan

Säters Kommun 
Säter

ICA Kvantum Sätra 
Gävle

Söderköping S:t Anna 
Församling 
Söderköping

Trollhättans Stad / 
Kultur & Fritidsförvaltningen 
Trollhättan

Tuneup AB 
Falun

Västerås Stift 
Västerås

Östermalm Machinery AB 
Upplands Väsby

ANNONS



20

I Unga KRIS förbund har vi en sms-
grupp där vi ibland skriver saker som 
skall nå ut till många. Förbundsordför-
ande Anders Eriksson skickade ut en 
förfrågan i gruppen och frågade om vi 
visste några i Unga KRIS som sysslade 
med musik. Chansen fanns att göra ett 
roligt samarbetsprojekt med musik till-
sammans med en Unga KRIS förening 
i Finland. Jag som rappare såg en chans 
att göra något jag älskar och komma ett 
steg framåt i min musik, så jag ringde 
direkt upp Anders och sa att jag ville 
med på resan. Jag tog även med en vän 
som också är rappare här i Falkenberg. 
Väntan var lång innan vi reste. Men till 
slut var det dags. När vi möttes på tåg-
stationen i Stockholm, så var det som 
vi känt varandra i flera år. Direkt kände 
man sig hemma och vi kramades och 
började prata om allt mellan himmel 
och jord, den gemenskapen vi står för i 
KRIS är på riktigt. 

Vi åkte ut till Unga KRIS 08 och satte 
direkt igång musikslingan och började 
skriva texter. Alla hittade sina platser 
för att övernatta i lokalen, vi sov i soffor 
och tältsängar. Dagen efter åkte vi för 
att möta upp de finska KRIS:arna. Trots 
språkhinder så kände vi en gemenskap 
och hade roligt och skojade ihop. Vi 

åt en gemensam måltid och därefter 
mötte vi upp killen som hade studion i 
Stockholm. Han berättade att studion 
var lite mindre och att alla inte fick 
plats. Så Mia som sjunger i låten fick gå 
och spela in först. Vi andra gick vidare 
till en närliggande plats där vi spelade 
upp musikslingan via mobilerna och satt 
och rappade. Därefter var det rapparna 
från Finlands tur att gå in i studion. Vi 
fortsatte med vårt och därefter gick vi 
alla upp till studion. 
När vi första gången fick höra musiken 
med de inspelningar som redan var fär-
diga kändes det riktigt bra. Från början 
så gillade jag inte slingan men när de 
andra spåren var inspelade så kändes 
det att det här kan faktiskt bli något. Vi 
fortsatte ha en trevlig stund i studion 
sedan gick vi vidare och åt på en pasta 
restaurang innan vi åkte tillbaka till 
Unga KRIS 08 lokalen för att sova.

Dagen därpå var det dags för Finlands-
resan. Vi åkte rätt sent med flyg, det var 
första gången jag flög och jag gillade 
det verkligen, det kändes jättebra att 
jag genom mitt jobb och min musik 
fick vara med om ett sådant här projekt. 
Vi åkte direkt till vandrarhemmet och 
gjorde oss hemmastadda och kvällen 
och natten fylldes av skoj, skratt och 

roliga påhitt. Tanken var att vi skulle få 
en bra natts sömn innan inspelningen 
men det gick ju så där.
Dagen efter blev vi upphämtade med bil 
och åkte till Helsingfors KRIS förening. 
De bjöd på en suverän kycklinggryta 
innan vi gick in i studion och vi var 
peppade att få komma in och lägga våra 
verser.
Jag blev positivt överraskad av studion. 
Det var en liten lokal men studion var 
välutrustad, jag började att spela in och 
det gick som smort så vi hjälpte de som 
behövde hjälp med sina inspelningar. Vi 
hade köpt massa Redbull för att hålla 
oss pigga och humöret på topp och när 
allas inspelningar var klara fick vi höra 
låten. Jag blev jag positivt överraskad 
även fast den inte var färdigmixad och 
kände att det här är riktigt bra trots 
att vi inte förstod texterna som var på 
finska. 
Efter studiotiden var vi hungriga och en 
KRIS:are från Finland följde med oss 
till en restaurang med riktigt god mat. 
Vi pratade om allt möjligt och kom 
varandra riktigt nära men sedan var det 
tillbaka till vandrarhemmet som gällde 
där vi satte oss i lobbyn och fortsatte ha 
en trevlig kväll. 

SVERIGE GOES TO FINLAND!
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Så kom tyvärr den sista dagen till slut. 
Det var dags att göra en musikvideo till 
vår låt så vi åkte till en nyetablerad kläd-
butik som sponsrade oss med T-shirts 
inför videon. Sedan åkte vi till ett indu-
striområde där vi skulle spela in och satt 
ett tag i en ateljé då vi fick vänta in alla 
som skulle medverka i videon. Kame-
ramannen hade stora problem med hur 
han skulle ställa in kameran eftersom 
vädret växlade snabbt mellan molnigt 
och strålande solsken. Vi gjorde lite häf-

tiga grejer, poserade och spelade in på 
lustiga ställen. Finlands främste grafit-
timålare var där och i inspelningen må-
lade han KRIS loggan på en vägg. Man 
blev lite nervös över hur bra det skulle 
bli men när den var klar så fick man en 
härlig känsla, det var riktigt snyggt att 
se. Alla hann göra sina inspelningar, 
trots att vi hade ont om tid. Och snart 
var det dags att skynda oss tillbaka till 
flygplatsen.  Men vi åker snart tillbaka 
igen. Då ska vi ha premiär av musikvi-

deon i Finland med hela gänget. Jag och 
en vän som jag fick på denna resan har 
även lagt in en ansökan om ett liknande 
projekt här i Sverige som vi ska hålla i 
och vi ser fram emot att få berätta om 
det också så småningom.

Text: Alexander Jonsson 
Textredigering: Mia Berndes

ANNONS
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KRIS-08 har tidigare varit i kontakt med Ba Konstgjuteri så när 
Anders Eriksson och dåvarande ordförande i Stockholm Jimmy 

Lenefjäll bad om att få träffa butiksansvarig och 
grundare för Ba så blev dom väl bemötta.

Detta var i startgropen för Unga KRIS Stockholm vid 2012 och 
deras förhoppning om att få lite ekonomiskt stöd eller annan 

sponsring för att utföra en aktivitet för medlemmarna i 
Stockholm blev något de aldrig hade kunnat föreställa sig.

Chris Rung och Karl-Axel Andersson hade en helt 
annat plan. Vi började diskutera ett samarbete och efter 

ett par möten så uppstod idén om att tillsammans 
skapa en smyckeskollektion.

Ba Konstgjuteris guldsmed och formgivare Chris Rung är den 
som tagit fram kollektionen av armband, hängsmycken och pins. 

Vi kom att kalla kollektionen ”Kamratskap och Frihet” för att 
lyfta fram våra grundvärderingar. Smyckena ska säljas till våra 

ungdomar och till personer som stödjer vår verksamhet.

Vi har även tillsammans med Ba Konstgjuteri bildat en fond som 
ska ge bidrag till ungdomsgrupper som arbetar inom ramen för 
Unga KRIS värderingar och idéer. 10 procent av intäkterna från 

försäljningen av smyckena ska tillfalla fonden.

Idag är försäljningen igång. På webbsidan kan man köpa smyck-
ena och beräknat datum för pressreleasen är 15 december 2014. 
I samband med pressreleasen öppnar vi upp Freedom 4 Youths 

Facebook-sida där en kort video i samband med 
smyckeskollektionen kommer släppas. 

Mer bilder och kortfilmer är på g.
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Ifylld blankett får inte kopieras	  	  
	  

Samtliga	  ifyllda	  uppgifter	  kommer	  att	  hanteras	  och	  registreras	  i	  Unga	  KRIS	  nationella	  medlemsregister	  

 
Bli medlem i Unga KRIS 

Du som är mellan 13 och 25 år är välkommen som medlem i Unga KRIS.  
 

Unga KRIS syfte är att genom information, rådgivning och opinionsbildande  
arbete, riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år, verka för hederlighet,  

nykterhet och ett drogfritt samhälle. 
 

* obligatoriska uppgifter 
    

* Förnamn 
  

* Efternamn 
  

     * E-postadress 
  

  * Telefon 
  

* Födelsedatum 
     ååååmmdd-nnnn  

* Adress 
 

Med ifylld adress får du vår medlemstidning 
* Postnummer 

 
* Ort 

  
 * Unga KRIS-förening  

 
* Inträdesdatum  

 
* Namnteckning 

 

 

Blanketten	  postas	  till:	  
Dennis	  Persson	  

Unga	  KRIS	  medlemsregister	  
Stensbergsvägen	  13	  
392	  44	  Kalmar	  

	  

Jack Skoglund
Unga KRIS Bollnäs
Björkharegatan 42 B

821 34 Bollnäs

UNGA
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KRIS GÖTEBORG I NYA LOKALER

En solig septemberdag slog KRIS upp dörrarna till sina nya lokaler 
och antalet besökare under invigningen var stort.  Många i fören-
ingen hade arbetat hårt inför öppningen, men hela Göteborgs-
gänget bjöd på idel leenden under dagen.

KRIS Göteborg har flyttat ut från Järn-
torget och pulsen inne i centrala Gö-
teborg. Nu finns de nära naturen, i det 
idylliska området Sandarna. Både KRIS 
och Unga KRIS delar på dessa lokaler 
som har en stor konferenssal, servering 
och olika kontorsytor att utnyttja. Det 
finns dessutom möjligheter för en-
skilda samtal i små utrymmen i lokalen. 
Martin som har varit med i KRIS sedan 
2003 och är ordförande i föreningen 
berättar att han är otroligt glad över de 
nya lokalerna. Medlemmarna i fören-
ingen har jobbat stenhårt inför invig-

ningen med att iordningställa lokalerna 
och nu när de slagit upp portarna är det 
bara att fortsätta köra på, säger Martin 
och ler stort.

Under invigningen hade man dukat upp 
på långbord i serveringen och det bjöds 
på tårtor, smörgåsar, små snittar och 
frukt i stora lass. Det var väl tilltaget 
i mängd och det behövdes för det var 
väldigt många som kom och besökte de 
nya lokalerna. Förutom flera olika KRIS 
Föreningar, bland annat Stockholm, 
kom även folk från Göteborgs kommun 

och många andra frivilligorganisationer.
När kalaset hade pågått en stund pas-
sade Susanne Hoffre, KRIS Göteborg, 
på att hålla ett tal. Det var ett tacktal till 
föreningens ordförande för allt arbete 
han lägger ner på sin förening och för 
medlemmarna.

-Martin, jag tycker att du är en helt 
underbar människa och chef, den bästa 
chef jag någonsin har haft, sade Susanne 
och log mot Martin. Hon fortsatte med 
att jämföra honom med en skeppare på 
en båt.
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ANNONS

-Du är den skeppare vi behöver på detta 
fartyg, och utan styrman så kommer 
man ingenstans, så vi är otroligt glada 
att vi har Yvonne som styrman som 
hjälper till att föra skeppet framåt.
Efter talet lämnade hon lämnade över 
specialdesignade gåvor till Martin 
och Yvonne Kjellman, (kassör i KRIS 
Göteborg).

Martin höll även han ett tal. Det var 
ett tacktal till KRIS, föreningen som 
Martin har att tacka för sitt liv. Hade 
inte KRIS funnits där så vet han inte 
vad som hade hänt med hans liv. Han 
berättade att det gör honom lycklig 
att varje dag få möjligheten att arbeta 
med härliga medarbetare, Unga KRIS 
och alla som vill komma till KRIS i 
sökandet efter ett bättre, hederligt och 
drogfritt liv.

Efter några timmar började det lugna 
ner sig i lokalen och tröttast var nog 
alla fantastiska medarbetare i KRIS och 
Unga KRIS Göteborg som jobbat så 
mycket med alla förberedelser till denna 
lyckade invigning. 

Lycka till säger vi på redaktionen!  
 
Text: Mia Berndes 
Foto: Joakim Berndes
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KRIS HALMSTAD ÅKTE TILL RUMÄNIEN MED KLÄDER
I slutet av Oktober 2014 åkte KRIS Halmstad Second Hand till 
Rumänien med en hjälpsändning. Det var en resa som gjorde skillnad, 
på flera sätt. Självklart för de som fick ta del av hjälpsändningen, men 
också de från KRIS som tack vare stort stöd av sponsorer kunde ge-
nomföra hjälpsändningen och känna att det verkligen gjorde skillnad!

Under augusti månad drabbades staden 
Gataia i västra Rumänien av stora 
översvämningar. Många hus totalför-
stördes och många familjer förlorade 
allt de hade. När KRIS second hands 
hjälpsändning nådde Gataia mötte vice 
borgmästaren Vasile Molnar upp och 
följde med under hela dagen.

Första besöket var i stadens skola där 
fotbollsdräkter, skänkta av Halm-
stads Bollklubb (HBK) överlämnades. 
Glädjen och tacksamheten syntes när 
ungdomarna hoppade i dräkterna och 
gjorde sig färdiga för fotografering. Kil-
larna jublade över att de äntligen kunde 
spela match på riktigt igen!

Nästa stopp var på ett mentalsjukhus 
som ligger i utkanten av staden. Det var 
planerat att man under sitt besök skulle 
lämna sanitetsprodukter som blöjor, 
nätbyxor men även dusch och rullstol. 
Under vistelsen insåg man dock att 
behovet var mycket större så de läm-
nade även av säckar med kläder samt 
arbetskläder, något de annars får stå 
för själva.
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Text: Carina Fröhnert
Textredigering: Mia Berndes 
Foto: Carina Fröhnert,Carola Barath och 
Valentina Gunnarsson

Överläkaren för sjukhuset berättade om 
verksamheten och att de hade börjat 
renoverat med hjälp av en dansk organi-
sation för några år sedan. Tyvärr avbröts 
arbetet när bidragen slutade att komma. 
Det övervakade sjukhusområdet var 
stort och där kunde patienterna röra sig 
fritt. De intagna bor kollektivt i olika 
hus med 4-6 patienter i varje rum.

De från KRIS second hand tyckte det 
var en dyster syn som mötte dem och 
samma tanke slog dem alla, att med rätt 
medicinering och någon form av stöd 
från familj eller samhälle så hade vissa 
patienter inte behövt leva på intuition.

Efter besöket på sjukhuset körde de ut 
till en del av de familjer som drabbats 
hårdast av översvämningarna. Där dela-
des kläder, skor och hygienartiklar ut till 
de behövande. Många hus i Gataia var 
fuktskadade, och flera hus totalförstörda 
väggar och hade inga tak. En som drab-
bats var ensamstående Ana Aghenie 

och hennes fyra barn. Hon bjöd in dem 
i sitt hus. Alla från KRIS Second hand 
reagerade starkt på det som mötte dem 
i hennes hem. En fruktansvärd lukt av 
fukten och väggar som fortfarande var 
alldeles våta.

Slutligen kom man fram till sista stop-
pet, Gataias förskola. Där går 14 barn 
mellan 3 och 5 år och tas omhand av två 
pensionerade damer som arbetet ideellt. 
Efter översvämningarna tar de även 
emot barn gratis, då de familjer som 
förlorat allt måste hitta arbete och nya 
vägar för att överleva.

Här lämnades resterande säckar med 
kläder som damerna skulle sortera i 
storleksordning och med borgmästarns 
hjälp sedan dela ut till de behövande.
I slutet av resan hade man blöjor, 
hygienartiklar och en liten påse med 
leksaker. Känslan hos alla som var med 

En fruktansvärd lukt av fukten och väggar 

som fortfarande var alldeles våta

på resan var att det var för lite, att man 
velat ha med mer, framförallt leksaker 
till barnen på förskolan. Man lämnade 
även en rullator till en äldre man under 
ett av resans stopp. Men samtidigt såg 
de hur stor glädje det lilla de bidrog 
med gav. Något de alla lärde sig under 
resan var att ALLA verkligen kan göra 
skillnad.

Syftet med KRIS Halmstads second 
hand butik är att hjälpa människor 
tillbaka till en trygg, social samhörig-
het genom arbetsträning  samt stödet 
som KRIS kamratförening ger.  Second 
hand butiken är KRIS Halmstads andra 
sociala företag där 10% av vinsten går 
till välgörenhet.

Föreningen vill rikta ett särskilt 
tack till alla som har sponsrat 
och gjort denna resa möjlig

RentAwreck   
Peter Olausson
 
Hemvårdsförvaltningen   
Bosse Nilsson

Halmstads Bollklubb   
Per Texas Johansson

Halmstad Pall 
Fredrik Svensson

Tandläkare  
Ulf Bjerding

Alla privatpersoner

Carola lastar bilen innan avfärd Förskolans bakgård där barnen leker

Förskolefröken,Valentina, Carola, Carina och 
vise borgmästaren Vasile Molnar. 

Hela skolklassen i HBK:s fotbollströjor
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GRATTIS 
KRIS STOCKHOLM

KRIS Stockholm firade den 25 oktober 
17-årsjubileum. Under dessa år har man 
haft en öppen verksamhet och hjälpt 
otaliga personer till ett bättre, hederligt 
och drogfritt liv.

KRIS Stockholm startade den 23 okto-
ber 1997 av 11 personer som tröttnat på 
att åka in och ut ur fängelset. Den första 
egna lokalen låg på Bondegatan och de 
befinner sig fortfarande på söder, men 
nu på Krukmakargatan 37 A.  

Som vanligt när en KRIS förening har 
något att fira så bjuder man in till 
stor fest. 
Under jubileumskalaset var lokalen 
fylld till bredden, gästerna hade åkt från 
Umeå i norr och Helsingborg i söder 

och det fanns gott om mat och tårta 
och dessutom kaffe och godis i mäng-
der. Konferensrummet var dagen till 
ära modifierat till en tatueringsstudio. 
Föreningen hade hyrt in två stycken ta-
tuerare som hjälpte gästerna att tatuera 
över gamla gaddar från sina kriminella 
liv. Det är väldigt vanligt att man sätter 
sina gängtaggar och andra tatueringar 
på kroppen för att visa tillhörighet. Nu 
när de lämnat sina gamla liv så är det 
bara tatueringen som påminner om en 
svunnen tid. 

Under festligheterna var både stäm-
ningen och värmen hög, många skratt 
hördes och lika många kramar utde-
lades. Flera från Unga KRIS fanns på 
plats, några av dem med sina nyfödda, 

det var inte mindre än tre spädbarn som 
också fick vara med på kalaset. Många 
av gästerna berättade att de är otroligt 
glada och tacksamma över KRIS Stock-
holms arbete i länet. KRIS Stockholm 
är en av de föreningar i Sverige som be-
söker flest anstalter per år tillsammans 
med Norrköping, Halmstad med flera. 

Stort tack KRIS Stockholm för en 
jättetrevlig tillställning och grattis till 
17 härliga år! 

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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Ronny Nordstrand lämnade plötsligt 
ett stort tomrum i våra hjärtan

Samarbete med Kris Kalmar
Kris Kalmar är en mycket drivande och målinriktad enhet, de har idag ett 
hundratal medlemmar och växer sakta men säkert.
För oss som företag är det naturligt att bidra med det vi kan, vi har sedan 
en tid stöttat ekonomiskt, nu tar vi ett steg till
och skapar en praktik plats. Med den får en Krismedlem tillfälle att 
träffa oss arbetare, kollegor. Känna på hur det
är med ett vanligt jobb, vara på plats på morgonen, fika, 
ta ansvar ja allt det som vi som jobbar tar för givet.
Det är också en väldigt nyttig erfarenhet för oss som 
företag att få tillfälle att lära känna dessa grabbar 
och förhoppningsvis hjälpa till med en bra start 
på en ny chans.

vi stöttar och samarbetar med KRIS Kalmar

AGB Service är ett service
företag beläget i Kalmar 
som specialiserat sig på 
underhåll och kalibrering 
av pressverktyg. Vid sidan 
av pressverktyg erbjuder 
vi service och reservdelar 
för elmaskiner av de flesta 
fabrikat. I vår elektroverk
stad utför vi även repara
tioner på elmotorer i alla 
storlekar.

ANNONS

Ronny ”Kluringen” Nord-
strand lämnade oss den 31 
oktober på Norrlands uni-
versitetssjukhuset. Han blev 
58 år, närmast anhöriga är 
mamma Inger, sonen Tony 
och tre syskon.

Ronny var medlemsansvarig 
under en lång tid i KRIS. 
Han tog dessutom hand om 
e-posthantering, it-support, 
fjärrstyrning och 
webbmaster. 

Han fanns alltid tillgänglig 
för lokalföreningar och 

medlemmar oavsett tid på 
dygnet. Han passion för 
datorer och teknik genomsy-
rade mycket av hans arbete. 
Han var inte rädd att prova 
nya saker och skrattade lite 
skrockande när saker inte 
fungerade och sa: 

- Du får skylla på mig. Det 
var dock sällan det inte fung-
erade, utan han såg till att 
det funkade och tog lärdom 
och ville lära sig mer. 

Våra tankar går till 
hans familj.

Detta är ett porträtt på Ronny som han 
själv tyckte väldigt mycket om. Den ville 
han att vi använde i intervju som vi gjorde 
med honom våren 2012. 
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KRIS-08 STOCKHOLM
Mantalsvägen 4
191 49 Sollentuna
Tel: 0721-80 30 89
E-post: anders.eriksson@ungakris.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0738-19 91 96
E-post: jack.skoglund@ungakris.se

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg
Tel: 0704-53 59 40
E-post: alexander.jonsson@ungakris.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4a
802 53 Gävle
Tel: 0701-91 77 83
E-post: david.ungakris@gmail.com

GÖTEBORG
Knipplagatan 4 
414 74 Göteborg 
Tel: 031-14 51 58
E-post: stefan.henriksson@ungakris.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
E-post: kristoffer.johansson@ungakris.se

HELSINGBORG
Skaragatan 1 
252 63 Helsingborg 
Tel: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@ungakris.se

KALMAR
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
Tel: 0722-24 69 05
E-post: kalmar@ungakris.se

LINKÖPING
Sturegatan 5
582 21 Linköping
Tel: 0735-18 86 68
E-post: cristoffer.soderberg@ungakris.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 0122-859 19 
E-post: norrkoping@ungakris.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
E-post: umea@ungakris.a.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 32 Bollnäs
Tel: 076-113 91 82
E-post: bollnas@kris.a.se

FALKENBERG
Storgatan 36 D
311 31 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Tel: 026-65 25 62
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Knipplagatan 4
414 74 Göteborg
Tel: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

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

HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Tel: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@kris.a.se

KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Tel: 0480-207 93
E-post: kalmar@kris.a.se

KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: 073-688 99 54
E-post: karlskrona@kris.a.se

LINKÖPING
Platensgatan 5
582 20 Linköping
Telefon: 0769-32 86 73
E-post: linkoping@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 011-13 72 43
E-post: orrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
Tel: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

STOCKHOLM
Krukmakargatan 37 A
117 41 Stockholm
Tel: 08 - 720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Tel: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Tel: 0410-124 24
E-post: trelleborg@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 090-71 35 30
E-post: umea@kris.a.se

KRIS FÖRENINGAR

UNGA KRIS FÖRENINGAR
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K riminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att infor-

mera kriminella om rätten att friges 
med möjlighet att få 
”revansch i samhället”.

Denna information sker främst genom 
att KRIS besöker anstalter och häkten 
samt genom tidningen Vägen UT. KRIS 
erbjuder kriminella och/eller drogmiss-
brukare som har tröttnat på att leva kri-
minellt och vill byta livsstil - en frizon 
under den första tiden efter muck.

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

Här nedan följer den manual som du 
som tröttnat på skiten kan följa om du 
vill arbeta för att till-
sammans med KRIS hjälpa dig själv och 
senare andra som är i samma situation 
som du nu befinner dig i. 

1 Ta kontakt med din lokala KRIS 
förening, när som helst under din 

verkställighet. Men helst innan du fri-
ges, KRIS vill gärna kunna få möjlighet 
att besöka dig vid några tillfällen. Detta 
för att hinna lära känna dig och för att 
kunna hjälpa just dig att planera inför 
din frigivning.

2 Du kan så småningom bli med-
lem, genom medlemskapet får du 

tillgång till den frizon som varje lokal 
KRIS-förening erbjuder.
Där kan du vara dig själv utan att 
behöva springa omkring på stan och 
hålla färgen. Dessutom ingår det en pre-
numeration av Vägen UT samt ett antal 
andra förmåner beroende på vilken lokal 
KRIS-förening du tillhör.

3 När denna kontakt har
etablerats och vi tillsammans har 

hittat en plan för att du ska få en rejäl 
chans till ett liv utan kriminalitet och 
droger – då kommer vi och hämtar dig 
när du muckar. Vi ser till att din frigiv-
ning blir en positiv upplevelse.

4 Du välkomnas i vår
gemenskap och vi gör tillsammans 

det arbete som krävs för att vi gemen-
samt ska lyckas få ett liv där hederlighet, 
drogfrihet,
kamratskap och solidaritet är de ton-
givande bitarna för att lyckas med vår 
Revansch I Samhället.

5 KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa 
till med boende och sysselsättning 

samt hjälpa till att styra upp sociala och 
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i Sve-
rige. Organisationen är också etable-
rad i Danmark, Finland, Vitryssland, 
Ryssland, Ukraina och samarbetar med 
Second Chance i Japan.

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

Heder l ighet 
Drogfr ihet
Kamratskap
Sol idar i tet

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration 

av Vägen UT.  Tag kontakt med din 
lokala KRIS förening om du har frågor 
eller funderingar kring ett medlemskap 
i KRIS. 

Normalmedlemskap 
100 kr per år. 
(Normalmedlem är du som är straffad 
och/eller varit missbrukare)

Stödmedlem
200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar 
dig som normalmedlem)

Vid utebliven tidning, kontakta 
medlemsansvarig eller 
redaktionen: redax@krisvagenut.se 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

Välkommen till KRIS!

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT



Posttidning B
Returadress:
RIKS KRIS
Långholmsgatan 30
117 33 STOCKHOLM

ANNONS

Carina Johansson
Addiktolog/Verksamhetsansvarig

Telefon: 0736-88 31 96 
E-post: carina.johansson@kraftkallangbg.se

Kraftkällan
Telefon: 031-309 77 79 
Mobil: 0701-43 43 80
E-post: info@kraftkallangbg.se 
Webbsida: http://kraftkallangbg.se/

Vi är ett motivationsboende för kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt 
från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol.  

Vårt unika och personliga program grundar sig på egna erfarenheter av kriminalitet 
och missbruk kombinerat med evidensbaserad forskning. Vi har en (1) placering i 

huset med hund, och vi tar emot kvinnor från 18 år och uppåt. 

Vi har ramavtal med Kriminalvården och samarbetar med 
Korpbergets Behandlingscenter.  

 
Är du intresserad kontakta oss för mer info. 


