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    Bankkris, finanskris, KRIS. Ja, va-
rianterna är många på ordet kris. 
Amerikanska skattebetalare kommer 
nu att genomföra en gigantisk socia-
lisering med skattebetalarnas pengar. 
Misslyckade och i vissa fall brottsliga 
direktörer ska hållas skadelösa och 
den amerikanske medborgaren tar 
över s.k. sjuka lån genom att pumpa 
in ofattbara 640 miljarder dollar i sys-
temet. Även i Sverige har vi haft vår 
beskärda del av skandaler. Det har 
varit alltifrån 90-talets bankakut till 
Skandiarättegångarna. När rubriker 
av dessa slag dyker upp kan det vara 
lite svårt att motivera en intagen att 
skulder måste betalas. Vi inom IBUS 
lägger ner mycket energi på genom-
gång av ekonomi och hjälper till med 
sanering av skulder. I senare nummer 
av IBUS-nytt kommer vi att beskriva 
detta arbete och hur man överlever på 

existensminimum. Skuldfaktorn är en 
av de absolut viktigaste orsakerna till 
återfall. Våra banker med Wallenbergs 
SE bank i spetsen slapp betala igen 
skattebetalarnas pengar som skänktes 
till dem i början på 90-talet, men en en-
skild medborgare slipper inte ut ifrån 
inkassobolagens nät. Det går dock att 
med hårt arbete och kreativa lösningar 
att komma tillrätta med sin situation.

”Om du är skyldig 1 miljon är det ditt pro-
blem, är du skyldig 100 miljoner är det ban-
kens problem”       Refaat El-Sayed, 1988

Det går att komma 

tillrätta med sin 

situation
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Lauri och jag samtalar i villans var-
dagsrum. Vi påminner varandra om 
hur vi möttes på Österåker för 15 år 
sedan. Om åren med fängelsekyrkan. 
Hur Lauri både deltog och medver-
kade i andakter och gudstjänster, och 
om bibelstudiegrupperna som ibland 
kom till på hans initiativ.

Vi minns våra möten på anstalter och 
behandlingshem under en utsluss-
ningsfas som inte blev som vi tänkt 
och planerat. Nu kan vi se att den, 
trots vissa motgångar, kanske blev 
bättre än vi kunde se då. Vad som är 
helt klart, är att IBUS-konceptets indi-
vidanpassade, behovsstyrda och UT-
HÅLLIGA STÖD är av avgörande 
vikt för en bättre frigivningssituation.

Lauris tankar går till den dag när en 
vårdare kommer till häktescellen med 
beskedet:
        DU FICK LIVSTID!

Här följer Lauris berättelse:
Den stunden visste jag att jag hade 
förlorat allt. Jag insåg att jag måste 
acceptera förlusten av mina två små 
flickor (1 ½ och 3 år gamla). Kanske 
för alltid? Tanken på att jag aldrig mer 
skulle känna deras armar om min hals, 
att aldrig mer få ta emot ett litet barns 

närhet och tillgivenhet var outhärdlig.
Så var det då. Efter ett par år får bar-
nen börja besöka mig. Att vara med 
dem i anstaltens besökslägenhet blir 
början till en återuppbyggd relation. 

I Finland hade jag en son som jag inte 
sett sedan han var två år gammal. I 
samband med brytningen med hans 
mor flyttade jag till Sverige. För att 
söka jobb och – inte minst – för att 
lättare kunna glömma min son. Jag in-
talade mig själv att ju längre bort jag 
for, desto lättare skulle det vara att 
försöka glömma honom. Vad fel jag 
hade. Hur kan man glömma sitt barn? 
Han fanns med mig i mina tankar och 
i min längtan hela tiden. Att jag någon 
gång skulle få möta och lära känna ho-
nom låg nu ännu längre bortom det 
möjligas gräns. Men även där hade jag 
fel.

Efter muck för snart fyra år sedan be-
stämmer jag mig för att trots allt för-
söka få kontakt med honom. Jag åker 
över till Finland. Nu står jag där med 
hans mobilnummer. Skall jag våga slå 
det? Hjärtat bankar i en nervositet och 
rädsla av ett annat slag jag någonsin 
upplevt! Nu eller aldrig! Handen dar-
rar. Jag slår numret. Några signaler 
och han svarar med sitt namn. Med 
ostadig röst säger jag:
- Hej, det är din pappa! 
Tystnaden är kort, men känns lång 
innan han svarar med ett ”Hej!”
Nu händer något oförklarligt! När jag 

Lauris livsberättelse
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hör hans röst får jag en intuitiv, men 
stark förnimmelse av att det här sam-
talet har han väntat på. Länge. Mina 
fantasibilder om hur han skulle möta 
mig med bitterhet, kanske t.o.m. hat, 
blåser bort tillsammans med den sista 
resten av min rädsla.

Jag vågar gå vidare. Men försiktigt. För 
att inte störa det fina, men samtidigt 
sköra som redan finns mellan oss.
- Jag är i Finland och blir kvar här i 
stan några dagar. Du får gärna tänka 
ett par dagar på det här. Men vill du 
träffa mig, så vill jag träffa dig. 
Han behöver ingen betänketid.
- Jag vill träffa dig. Jag tar cykeln. Vi 
ses vid Sokos klockan 18.00.

Jag är där i god tid. Står lite avsides, 
för jag vill se honom komma. Kollar 
åt alla håll. Det är nog han som kom-
mer.
Rakt emot mig. Räcker mig sin hand 
och säger sitt namn. Jag får inte fram 
ett ord. Står bara och tittar, och tittar, 
och tänker: Det här är min son, så fin 
han är! Och så lik sin mamma!
Vi går in på Sokos cafeteria. Han vill 
prata. Han börjar berätta om sitt liv. 
Han behöver tid och jag har tid att 
lyssna. Jag känner att vi möts i ett rik-
tigt möte. Nu är det min tur att be-
rätta. Om hur mycket alkoholen har 
förstört i mitt liv. Men också om min 
kristna tro. Att jag tillhör en finsk 
pingstförsamling i Stockholm. Om 
vad Jesus betyder för mig. Mer nu än 

tidigare. Han får veta att jag har två 
döttrar som nu är 15 och 16 år. Att jag 
har en fru som heter Siiri och att vi 
har en son som är tre år. Och mycket 
mer. Jag vill berätta allt.

Han blir litet överrumplad av att han 
nu fått två systrar och en lillebror som 
han inte vetat om.
- Det här var mycket, tre nya syskon, 
blir hans kommentar.
Men han tar det. Och jag upplever det 
som om två pusselbitar kommit på 
plats.
När jag berättar om att jag nyligen 
muckat ifrån ett behandlingshem för 
missbrukare, svarar han med att säga 
att han arbetar på ett sådant behand-
lingshem som heter Första Steget. 
Vi skrattar lite åt det smått komiska 
symboliken och sammanträffandet. 
För mig känns det som om vi tagit 
första steget tillsammans. Riktigt hur 
han kände det visste jag inte då. Nu 
vet jag!
 
Vi samtalar i tre timmar. Jag kan inte 
rikta vare sig krav eller förväntningar 
emot honom. Bara försöka att lägga 
en grund för tillit och förtroende. När 
vi skiljs vill jag ge honom en kram, 
men vågar inte. Kramen står han för. 
Liksom lite uppifrån. Och jag känner 
mig liten. Inte bara p.g.a. hans 1,97 cm 
mot mina 1,76 cm! Han tar cykeln hem 
till sig. Jag åker tillbaka till Sverige. Nu 
följer en tid av väntan och förväntan. 
Månader blir till år. Nästan två år. Jag 
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Daniel Lindberg 
har intervjuat och 
skrivit ner denna 
berättelse

är ändå lugn. Vilar i en förvissning om 
att Gud skall leda till det bästa. Jag tror 
att när han fått tid att smälta alla in-
tryck kommer han att ta kontakt med 
oss. Så händer något helt oväntat. Lil-
lebror som var 3 år vid mötet i Fin-
land och nu är 5 år kommer hem ifrån 
förskolan och säger:
  
  – Pappa, jag har gjort ett kort till min 
storebrorsa i Finland. Du ska skicka 
det till honom. Han har adresserat 
kortet med storebrors namn och Fin-
land. Kortet föreställer storebror och 
lillebror. Jag lägger det i ett kuvert och 
postar det. (Har han lyssnat till Siiris 
och mina samtal och vår undran om 
storebror i Finland skulle höra av sig? 
Och bestämt sig för att göra något åt 
det hela?) Nu hör storebror av sig. Han 
hade behövt tid att smälta alla intryck 
från vårt möte för ett par år sedan.
Nu pratar vi med varandra minst en 
gång i veckan. Som far och son. För 
mig är det ofattbart. Ett under!

En dag i somras ringde Lauri mig.
- Jag vill bara tala om att i dag är det 
fest hemma hos oss! En historisk dag. 
För första gången har jag alla mina fyra 
barn här hos Siiri och mig! Vi har det 
så roligt. Allt är så fint. I sommar har 
mina två flickor sommarjobbat i Siiris 
och mitt företag. Den äldsta kommer 
tillbaka i höst och skall jobba för oss. 
Jag vet att du delar min glädje, men att 
du som jag har svårt att fatta att det 

är sant! Jag kan bara tacka Gud för att 
Han är så god emot mig. Allt är bara 
nåd!!

Här följer en bön som Lauri skrev un-
der tiden han var placerad på anstalten 
i Österåker. Den är ofta använd i våra 
andakter och gudstjänster.

- Tack, Herre, för att Du inte glömmer bort 
mig även om jag har annat för mig och glöm-
mer bort Dig.
Det är så fint att Du vet precis hur allting 
är och inför Dig behöver jag inte känna mig 
sämre än någon annan, för Du förstår mig 
och känner mig.
Du vet varför allting blivit som det blivit.
För människor är det ofta svårt att förklara 
saker, men Du Herre, förstår allting utan 
ord och formuleringar.
Du känner och förstår mig rätt igenom, 
Herre.
Tack, Gud, för att Du finns, och tack för 
att Du ger mig kraft att orka igenom dessa 
dagar.
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Vår verksamhet är meningsfull

Lennart Svartvik

Under mina första yrkesverksamma år 
innehade jag tjänster inom socialvår-
den i tre kommuner. Det var fråga om 
stor spännvidd ifrån barnavård, nyk-
terhetsvård till allmän socialvård och 
åldringsvård.

Vid sidan om politikerrollen inom 
ekonomi och teknisk förvaltning har 
jag varit verksam som god man och 
förvaltare, ett mycket intressant och 
människostödjande, frivilligt samhälls-
arbete.

Jag ser det som en stor förmån, att se-
dan ett par år tillbaka få verka inom 
föreningen IBUS. Våra tre medarbeta-
re gör en mycket god arbetsinsats för 

att lotsa människor bort ifrån brot-
tets bana efter avtjänade straff. Många 
vittnesmål talar för det meningsfulla i 
vår verksamhet.

Jag vill här varmt tacka alla engage-
rade vänner runt om i Sverige för Ert 
ekonomiska stöd. Er hjälpande hand 
är förutsättningen för vårt arbete.

Lennart Svartvik
/ordförande i IBUS
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