Levelezőink rovata -

A levelező kapcsolat
A társadalmi rabsegélyezőben kezdetektől fogva különleges szerepet játszik a levélkapcsolat. Régebben a
segítőnek nem volt lehetősége a fogvatartottakat a börtönben meglátogatnia, létfontosságú kérdésekről
beszélgetni, mert nem kaphatott engedélyt a látogatásra. Miközben a levélkapcsolat sokkal régebben
engedélyezve volt.
A levélkapcsolat a fogvatartottal nagy elkötelezettség. Egy ilyen kapcsolatnak konzekvensnek és nagyobb
szünetek nélkül folytatottnak kell lennie. Nagyon fontos, hogy a segítő beleélje magát a fogvatartott különleges
helyzetébe.
A levelezést a büntetés-végrehajtás többnyire ellenőrzi, ami azt jelenti, hogy a segítő és a fogvatartott leveleit
az alkalmazottak részben vagy teljesen elolvassák. Néhány javaslat a levelezéshez:
- A fogvatartottak és az önkéntes segítők nyelve, kifejezésmódja és szellemi képessége gyakran nagyon
különböző. Ezért tartózkodjon megértési nehézségektől.
- Félreértések gátolják a levélkapcsolatot. tisztázni kell őket.
- Ha az utolsó levél kérdései nincsenek kielégítően megválaszolva, pótkérdések szükségesek. Így lehet
begyakorolni, hogy egy téma (még ha tán kellemetlen is) kikerülhető legyen.
- Néhány rab megkísérel a levelező partnerével mindenképpen bizalmas viszonyba jutni. Gyakran kérik pl. a
tegeződést. Ez többnyire jó lehet, elsősorban - legfontosabb esetben - ha a bizalom viszonyának kialakulására
irányul. Fiatal és egyedülálló segítőnőknek ebben a tekintetben kimondottan tartózkodást ajánlunk.
- Egy képeslap egymásközt - a nyaralásról küldött képeslap is - különleges örömöt okozhat.
- Abban az esetben, ha szokatlanul hosszú ideig nem jön válasz, újra kell írni a fogvatartotthoz, mert személyes
krízis is lehet mögötte.
- Ésszerű, kópiát vagy másolatot készíteni a saját levelekről vagy akár még jegyzetelni is hozzá. A fogvatartott
partner leveleit is meg kell őrizni (egy harmadiknak ne legyen hozzáférhető!) ameddig a kapcsolat tart.
- Semmi olyan ígéretet nem szabad tenni, melyet nem lehet betartani. Itt hangsúlyozott visszafogottság
ajánlott. Mind az ígéreteket, mind az elutasításokat érthetően és világosan kell közölni. A fogvatartottnak
éreznie kell, hogy a segítő megbízható.
- Az anyagi kívánságok nagyon problematikusak lehetnek. A segítőnek a gyakorlati segítségadásnál tekintettel
kell lennie a saját lehetőségeinek hatásaira (pénz, tárgyi kérések. kimenő, szabadság) és időben világosan
jelezni.
- A segítő adott esetben a levélben kérhet a fogvatartottól csomagengedélyt. valamint tájékoztatást. Ha ez a
segítő részére nem lehetséges, van arra lehetőség, hogy rokonok, barátok vagy a hitközség vagy közösség
segélyét kérje.
- Az elítélt embernek időre és türelemre van szüksége, hogy a tettét feldolgozza. A végsőkig ki kell várni, míg a
„bizalomhíd” olyan erőssé válik, hogy a fogvatartott magától beszélni kezdjen a tettéről. .
- Fel kell fedezni az érdeklődési területeket. hobbik - foglalkozás - társadalmi kereszténylét - templom. A
kapcsolatban érthetővé kell válnia, hogy a segítőt a levelezőpartner mint teljes ember érdekli.
- A keresztényi lét nemcsak vasárnapi foglalatosságot fejez ki, hanem az egész életet magába foglalja. Ezt a
segítőnek érthetővé kell tenni, egyben rámutatni, hogy az életben a hit az otthon, mely a hivatásban és a
hítközségben megvalósul és bizonyossá válik. A fogvatartottaknak finom érzékük van különbséget tenni a
"prédikáció" és a megélt vagy tapasztalt hit között. A levelekben ennél fogva világossá kell válnia, hogy a hit
több mint a morál. A levelezésben a fogvatartottnak éreznie kell, hogy Krisztus szeretete motiválja ebben a
szolgálatban a segítőt.
- A keresztény írások jó segítségére lehetnek a fogvatartottnak.
- Kérjük ne küldjenek kitépett kalendáriumlapokat, öreg újságokat vagy elavult könyvet. A fogvatartott ezáltal a
levelezőpartner „szemétgyűjtőjévé" válik.
- A fogvatartottat bátorítani kell az intézeti lelkészhez beszélgetésre, az Istentiszteleteken, Bibliaórákon és más
egyházi rendezvényeken való részvételre. Éppúgy ösztönözni kell a segítőnek a fogvatartottat. hogy a
kérelmeit ezért mindenkor közölje az Illetékes alkalmazottal.

