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Den bortglömda gruppen

Per Jörlin

Ca 5000 personer lämnar kriminalvården varje år. De möts av
svikna barn, svikna anhöriga och
den intagna börjar sin frigivning
med den stress, skam och andra påfrestningar som belastar klienten.
I mötet med sina barn blir dessa
känslor synnerligen påtagliga.

baka sin pappa. De frigivnas barn
drabbas mycket hårt av situationen.
Det är ett välkänt faktum att barn
till kriminella löper stark förhöjd
risk att utveckla egen kriminalitet
och missbruk. Det är därför en angelägen uppgift att stödja och hjälpa barn till kriminella.Forskning
visar att det inte är tillräckligt att
enbart rikta in sig på barnen utan
åtgärderna måste kombineras med
att stärka föräldrarna i deras funktion.

IBUS har tagit fasta på detta och
arbetar nu tillsammans med ett
flertal aktörer för att starta upp ett
skuldsaneringsprojekt som riktar in
sig mot frigivna och deras familjer.
Allt för att ge frigivna effektiva redskap till att bryta en ond cirkel av
överskuldsättning, återfall och faKlienten tror att barnen vill kom- miljesplittring.
penseras med resor, presenter etc
Per Jörlin,
föreståndare IBUS
när dem egentligen bara vill ha tillnytt

Till en ny tillvaro i livet,
tack vare IBUS stöttning och hjälp
Jag är en kille som skulle ha kunnat vara vem som helst; men det är jag
inte. Jag har levt ett ganska så brokigt
liv med mycket droger, taskig självbild
och dåliga ideal. Mitt missbruk av droger har hållit på i över tjugo år och kan
väl säga att det har påverkat över halva
mitt liv. Straffregistret innehåller tretton fällande domar, så några år har det
blivit innanför murarna. Man kan väl
med lätthet säga att jag inte har varit
någon mönster medborgare, men det
har inte heller varit min tanke.

men och i att åka fast, eller ja!? Detta låter nog konstigt i gemene mans
öron, men jag tycker nog att vi har ett
ganska så skevt sätt att se på individen
emellanåt!

Vi kan ta mig som exempel: Man tas
in på anhållningen, väger 60 kilo och
påtagligt påtänd av ett eller flera centralstimulerande medel. Jag dömd i
tingsrätt till ex antal månader och med
glädje så överlämnas ansvaret om mig
från socialen till någon av Sveriges
anstalter. Väl inne på häkte/anstalt så
Jag växte upp i ett kärleksfullt arbe- tillgodoser man den kroppsliga biten,
tarhem där jag fick allt det jag behöv- ja det vill säga mat, sömn och träning.
de. Min mor och far var nykterister Man kommer helt enkelt ut som en
och brydde sig om familjen. De gav ny människa när man muckar! Stopp,
mig det som jag anser vara en av de stopp, stopp! Det är här det blir lite fel
viktigaste sakerna i livet. De gav mig och det är här mitt nya liv börjar!
kärlek och de gav mig trygghet, detta
har jag haft nytta av i hela mitt brokiga Anstaltens ansvar över klienten slutar
liv. Men att försöka hjälpa ett missbru- när man kliver utanför murarna plus
kande barn är nog ett företag som är några timmar till. Det blir något fel
dömt att misslyckas? Det försöktes här för innan jag träffade IBUS så trilmed piska och morot eller varför inte lade jag konstant mellan stolarna. Det
att låtsas som ingenting alls.
fanns ingen brygga till friheten och ej
heller till ett drogfritt liv. Jag tror att
Ja, alla som läser detta har nog en det är svårt att förstå den tröghet som
aning om vad mina kära föräldrar gick finns innanför murarna när det gäller
igenom och jag skäms ända in i sjä- utslussningsdelen och i förlängningen
len över hur jag betett mig gång ef- en möjlighet till ett bättre liv.
ter annan. Men det fanns ju även en
annan sorts trygghet i mitt liv så som Detta gäller dock mest de som bede knarkande polarna, polarna på kå- stämmer i dessa ärenden så som krikarna, polarna på häktena! Ja, det blev minalvårdsinspektörer och KVV:s
en viss trygghet i att sticka nålen i ar- regionkontor. Jag hade turen att få en
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bra kontaktman som hjälpte mig på var detta något helt otänkbart projekt.
vägen, men det har inte alla!
Men det lyckades, helt fantastiskt!
Försök att sätt er in i att inte se era
Men nu till den väsentliga delen av be- barn på tio år så kanske ni kan förstå
rättelsen. Jag vill börja med att tacka hur jag mår och vad jag går igenom
de drivande personer som gjorde min just nu!!??
resa möjlig.
Till en början så hade vi brev och
Den ene av personerna är Pastor Da- telefonkontakt och vi har nu träffats
niel på Norrtäljefängelset och den några gånger.
andre är min övervakare som även
jobbar på IBUS nämligen Per Gus- Så småningom så åkte vi och tittade
tafsson. Det var Daniel som frågade på det familjehem som Per hade föremig vid något tillfälle om jag hade slagit, tyvärr så kunde inte Per närvara
funderingar på att förändra mitt liv. för han fick ett rådjur på huven. Men
Naturligtvis så var detta i samband det gick alldeles utmärkt ändå och när
med religiösa diskussioner som vi för vi åkte tillbaka till fängelset igen så var
övrigt hade många och väldigt givande mitt nya liv ett faktum.
både i och utanför besöksgruppen.
För att göra en lång historia lite korNär jag hade lite mer än ett år kvar av tare så kom Pers fru Anne och hämmitt straff så fick jag kontakt med Per tade mig på mucken och det blev nog
och vi träffades för samtal. Vi träffa- den skönaste mucken som jag haft. Jag
des flera gånger och varje gång med pratade och pratade så pratade jag lite
en ny agenda, men en sak band dem mer…..
samman: det gällde min framtid! Vid
våra samtal som förövrigt oftast var i Jag förstår så här i efterhand att jag var
skolbyggnaden så skrattade vi när vi hög på livet. Vi kom fram till hemmet
samtalade och fikade med lite bulle som ligger i en naturskön idyll och
och tårta.
blev väl mottagen av mina underbara
extraföräldrar.
Det var även en del tunga ämnen som
vi berörde och jag vet speciellt vid ett Jag ska inte gå in på alla delar i hur
tillfälle. Då gick jag från våran träff bra det är att leva på detta ställe där
alldeles svettig under armarna. Men jag är idag för då skulle jag kunna sitta
det är framför allt de positiva delarna här och skriva sida upp och sida ner.
som jag vill lyfta fram så som Pers Nej, jag väljer istället en del i mitt nu
hjälp med att leda mig i rätt riktning. nya varande som påverka hela mitt liv!
Ett exempel: Hur skulle jag få kontakt Eller jag kanske ska uttrycka mig så
med min grabb igen? Min grabb som här: hela mig, hela, hela mig, Amen.
jag inte hade sett på tio år! För mig Detta det avslutande ordet är ganska
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så talande för mitt liv just nu, ”Låt så
ske”.

Tack för att ni har läst det jag har delat
med mig av mig själv!

Det är enkelt att vara en praktiserande
kristen för mig just nu! Jag är omgiven
av glada, trevliga, underbara, snälla
och hjälpsamma människor. Detta påverkar mig mer än jag någonsin kunnat
ana och enbart i positiv riktning. Det
känns som jag börjar läka inifrån!!

Killen som nu går längs den smala
vägen!
Denna berättelse är från en av killarna som
Per Gustafsson hjälpt till en ny tillvaro

Jag skulle kunna brodera orden likt den
vackraste av vita brodyrer eller varför
inte hur omsorgsfullt naturens cykler
kliver in i varandra som de redan har
gjort sedan tidernas begynnelse!
Men när allt kommer omkring så
handlar det ju bara om lilla mig och
om att det är så skönt när det landade
som på dun inne i mitt bröst. Ifrån
att vara en förhärdad brottsling till att
kunna gå i kyrkan och känna att detta
är helrätt!
Att inte behöva gå och bära på en fasad längre! Känna såret i hjärtat som
sakta men säkert läker! Äntligen är
jag på vägen som bär dit som jag nog
velat ganska så länge fast tidigare inte
haft det mod som behövdes.
En av de viktigaste rutinerna förut
när jag satt inne var när de låste dörren inför natten. En av de viktigaste
rutinerna idag är att jag varje söndag
får gå i kyrkan och dela den glädje jag
känner med andra!!
P.S Plus Alfa-Kursen

Per Gustafsson

En vän är någon
som man har roligt med
som tänker på en
och lyssnar på en
och säger när man har fel
och som lär en nya saker
och som har tid
Någon som man kan lita på!
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En kort rapport från IBUS årsmöte
Den kristna ideella föreningen IBUS
årsmöte 2010 gick av stapeln den 27/2.
Mötesplats var Pingstkyrkan i Skövde
och 20 stycken mötesdeltagare hade
slutit upp.
Ordförande Lennart Svartvik höll i
klubban med van hand och ledde mötet förträffligt. Innan mötet så avnjöt
vi en god fika och årsmötet inleddes
med vittnesbörd av Evert Andersson.
Medarbetare Per Gustafsson gick
igenom verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen för 2010 då fö-

reståndare Per Jörlin var på utlandsresa när mötet genomfördes. Några
axplock från berättelsen 2009 är att
vi har besökt 29 av landets 56 anstalter. Vi har arbetat med 35 klienter varav 24 har placerats på familjehem, 5
stycken skuldsaneringar har också genomförts. Årets församlingsbesök har
varit 27 stycken.
Tillsammans så utgör bidrag från
församlingar, privatpersoner samt kollekter ca 15% av föreningens intäkter.
Vi är mycket tacksamma till alla som

Det var vi + fotografen som deltog i IBUS årsmöte 2010

skickar in gåvor till vårt arbete. Gud
må rikligen välsigna dig!
Planerna för 2010 är att komma igång
med ett projekt angående skuldsanering. Angående skuldsanering så söker
vi frivilliga som vill hjälpa till i denna
fråga. Känner du att du vill göra en
insats: Kontakta oss på kontoret för
vidare information!
Projekt Kenya angående ungdomsbrottslingar ska PR:föras i olika in-

stanser inom kriminalvården runt om
i Sverige.
Kassör Sigvard Larsson redovisade
räkenskaperna för 2009 och en budget för 2010. Det gick runt i år igen!
Revisorerna strödde lovord över bokföringen och gav föreningen varma
vitsord.
Mötesordförande Lennart Svartvik
tackade alla för visat intresse och avslutade ett givande årsmöte.
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