Odtruwanie zdługów
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Czy nadmierne zadłuzanie się jest chorobą?
Czy od pożyczania pieniędzy mozna się uzależnić jak od aIkoholu? Nauka nie odpowiedziała
na to jednoznacznie, aIe

w Poznaniu terapeuci uzaleznień postanowili pomagaĆ zadłużonym.
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zień dobry! Jestem Ewa, alkoholiczka, od 15 lat niepijqca. Ewa przedstawia się w rytualny sposób,

obowiązujący na mityngachAnonimowychAIkoTo weszło jej wkrew' ChętniezgodziLasię
na rozmowę' bo jest zaangażowana w ruch AA, a dawanie
osobistego świadectwato jeden zważnych obowiązków
uczestników ruchu.
Iest zadbaną, dynamiczną kobietą w średnimwieku i kiedy zaczyna z drastycznymi s zczegółami opowiadać historię
swojego życia, trudno uwietzyć, że mówi o sobie. _ Spalił
mi się dom, w pożarze zginqł siedmioletni syn. Zaczęłam pić.
Piłam coraz więcej i więcej. Rozpadło mi się małżeństwo,
wpadłam w długi. Jeden kredyt, drugi. Potem to była spirala,
jak z alkoholem. Banki, wierzyciele, windykatorzy, komornik.
Bałam się ze skrzynki wyjmować kolejne awizo. Straciłam
dach nad głową, pogrqżałam się w gównie. Gdyby nie przy.iaciele, spałabym pod mostem.
opowiada szybko, niemal na jednym oddechu' byprzejŚć

holików

do najważniejszego - jak trafiła na swój pierwszy mityngAA.
Jak początkowo była nieufna, nie wierzyła deklaracjom
uczestnikóW ze nie piją. Tylko tak gada1'ą _ myślała.I tym
dziwacznymobrzędom. Modlitwie o pogodę ducha (',Boże,
użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie
mogę zmienić, odwagi' abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odrózniał jedno od drugiego") i tym
,,miśkom'' robionym przy różnych okazjach'
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DziŚ chętnie w tym uczestniczy, bo rozumie Sens wza_
jemnego dawania sobie wsparcia. To działa, w każdym razie
w jej przypadkuzadziałało: pracuje, nie pije, nie ma długów,
ułozyłasobie życie. Dlatego nie tylko uczestniczyw mityngach Anonimowych Alkoholików, ale takze Anonimowych
Dłużników. Bo metoda,,12 krokówAA' jest dziśstosowana
takze w rozwiązywaniu innych problemów. Swoje grupy
mająuzależnieni od narkotyków, hazardu, seksu, zakupów,
obżarstwa. Liczba pokus, nad którymi człowiek łatwo traci
kontrolę, jest coraz większa.
.ii::-.,:.

tym Wszystkim wspóInego mają długi? Kto ich
_ Długi nie sq chorobą jak alkohalizm, ale
nad zadłużaniem się można stracić kontrolę, tak jak nad piciem _ twter dzi Roman Pomianowski, poznański p sychclio g
uzależnień, a takze powiernikklasyAA' Powiernik to osoba
zaangaŻowana wAA, która sama nie będąc alkoholikiern,
Tylko co

Z

dzisiaj nie ma?

wspiera ruch swoim doświadczeniem i moze 8o reprezentować na zewnąttz. To z jego inicjatywy powstała w Poznaniu pierwsza polska grupa Anonimowych Dłuznikólv.
Dziś w Polsce jest ichjuz kilka. Po troSZe to skutek uboczny
działalnościAA, bo jak w 6 rozdziale ''Wielkiej księgi AA'
stwierdza Bil1W.: ,'każdy a1koho1ik ma długi''.
Dłuznicza odnoga AA, czyli' z angielska DA (debtors anonymous), działa w wielu krajach od kilkudziesięciu lat. Sto-
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sowanie Ieguł AA pomaga osobom, które mają skłonność
do kompulsywne go' niekontrolow afiego zaciągania długów
ibraniakredytów. Dziśto corazwiększyproblem, bo reklamy
nakręcają oćhotę do zakupów, a banki, dając karty kredytowe, i firmy poŻyczkowe, oferując szybką gotówkę bezpytania o możiiwościspłaty, wciskaj ąrodzaj kieliszka do ręki.
Iuż2,3 mln Polaków ma problem z regulowaniem swoich

zobowiązań.

_ Mamy takie hasło: wszyscy jesteśmydłużnikaml- mówi
Pomianowski. Leszek Ba]cerowicz pewnie by się z Ęm zgodzlł'
Pomianowski starał się go zr esztązunteresować swoją działalnością,liczl nawsparcie, deusĘszał,że profesor jest odwalki, żeby Polska się nie zadłuŻała, a nie pojedyrczy Polacy'
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Iakodtrućz długów? KiedyktoŚ straciłpracę, manakarku

komornika, długówco niemiara, to co mupomoze chwycenie się zaręce z innymi takimi jak on i wysłuchanie kolejnego WZruszającego świadectwa anonimowego dłużnika?
_ Nie pożyczamy pieniędzy, nie użalamy się nad nikim ani
nie mówimy mu, co konkretnie ma zrobić. To jego życie i jego
sprawy. Dajemy mu wsparcie i mobilizujemy do działania,
bo prźychodzq do nas często ludzie bierni i zrezyg'nowani.
Kiecly śłyszę,jalc lctośsię nad sobqużala, że przywaliły go pro'
bleńy, mawię mu: człowieku rusz dupę! Ę nie masz proble'
mów, ale sprawy do załatwienia!_opowiada Ewa, która jest
mentorką anonimowych dłuzników. Czyli osobą, która }
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którego dłu9i przekraczają 200 zł
przeterminowane powyżej 60 dni.

Źródło: NBP oraz lnfoDług ,,0gólnopolski raport
zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego
ryzyka". Lipiec 2014.
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sama Wyszła Z zadłvżeniai wspiera innych.
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Koperty były ró.wno-ułożone, ale żadna nierozpieczętowana
_ opowiada Robert Jarmuszkiewicz, który zajmuje się pora_

są tu meto"dy ,.'u1." , [e, ip. prJ" na24 god'z']ny. - W AA
całe żyłie.Nie mówimy,
iie poaepi1e*y
"oaońłqźń,i'ro
ktetiźzka clo ust", aie ,,wytrzymam bóz
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i"i.;eń". Wtódy szybciej przychodzi póczuóie

dlmiwsprawachwindykacyjnych. Prywatnie jestpracownikiem banku, zaangażował się w działalnośćProgramu'

sukcesu

bo chciał pomagać. Pracodawca długo się zastanawiał, ale

motyiacja, zeby wytrzym"ć Lotó1"y dzień. Podobnie jes-t
z d'łuźnikimi'ućzyńy siawiać sobie-małe cele: jutro pój-dę
di banku i porozńawiań, co zrobić z moim dłigie*'. atlró
wi|,ndykacyjną i zapropńuję odroskontaktuję się z firmą --'''--J'-"-JJ
'i

zaakceptował społeczną aktywność pracownika' Terazgo
nawet Za to chwali.

Karton nieotwartej korespondencji, z którą.przyszedł

Stafszypan, to-dośćcharakterystyczna-ilustracjawyuczonej bezradności'dłu'żników.Pan szukał porady: co ma
,robie , bo pojawiti się już windykatorzy' _ Poradziliśmy:
najpierw oiworzyć koperty _ uśmiecha się larmuszkiewicz.
Bo banki i firmy windykacyjne są dziŚ bardzie.|skłonne
do negocjacji. Wie.dzą' że.samym'straszeniemwiele się nie
zwojuje. Może cośpomoze nowelizowana właśnieustawa
o ,lpudłos.i konsumenckiej? Bo poprzednia wersja była

czeniespłat.
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Wielu dłużników dotyka problem, który psychologo-y.r."o.ri tózlraanoscią 5ióay ń''u''rJ-.

wie nazywają

p-ur.Ń ,irryńuiąi.t'}i"-._iu.iuć, uciekają ód ''i"h ulbo
6tóói"ió;ą, li"rą", ź"il,łJ;ńiń;uj*i" utto same jakoś
martwym prawem'
sięiózwiĄią.
'C"u'"*, gdy sytuacja robi się nieznośna, albo czę'ściej'
jł'j!ri.
i;łi]"':
ał,'z.'lry traflają do poznańskieg'o
gay ktoJ ićłi
"uńo*i, Marcinkowskiógo zą. Nie wszyscy
Zbyszek zgodzlł się na rozmowę po namowach. Iest
Domu Trzeźwościna
nie wie, czyto ma sens. Czy to wszystko w ogóle
nieufny,
większość_szu:
XD,
gr.,pie
*
,.ariłiem
;ą;;ńi";*-u.'i
jakiś
sens? Długi go osaczyły, życie mu się. posypama
Wsparcia
k; p;ń.y; ramach stowarzyszenia Program
ło' Rozwód, alimenty na dwójkę dzieci'
Mogą
Najbliższych.
ich
ZadłuŻonychi
myślisamo.bójcze' Ieczy się
skorzystać zrozmowyZpsychologień;
.-^:_. '
- -: ^^ ^...: nl..
'i1t_już
MÓwi wolno, rwącymi się
z
dep-resji.
^
Dłuznicy,
poradzd,ziedziny
Anonimowi
atakŻebezpłatnych
'',
zpoczuciemkrzywdywgłozdaniami'
pru*u, bańto-ósci, windykacji, zaA.,'.'.riodnoga Anonimowych
trła;ą ...ł.,..,..,'
;'"

rządzaniabudżetem do-owym.

eańtacyjną.
przezwo'

tu grupęwsparc^iai grupę
Program jest dofinansowany
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'i.._u"-piacęwpaństwówejinstytu-
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Wp;;ir* w pętlę. Jak spłacam kret{yiy,

wy]ąga|.ąZ nelłooJ u

niekontrolowanego

Michałjestmocnozadłużonym30-lat- Zaciągania

kiem. Powoli wychodzi z zadłużenia.

długÓw

da
chętnie
'

świadectwo.

śr.ąJi"i" długi? Chciał wyrwać się z domu.

Znalazł

pracę, wynajął -i"r"tu.il- tńiał *yaitki, wiadomo, jak
to jest. Dostał n"ayt, poll- i"łź"rLp""u.dorzuciłkiika
tysięcy, więc wziął. Były kłopoty ze spłacaniem, skorzystał
z kolejnego banku, z"óv ń'o. Jpłu"ić t"., pieiwszy_ ń_ank
łałtńtę"kredytową. Nie chciaijej uŻywaZ, żeby się dalej
nie zadłiżać.Ale skorzystał, nie umiał się powstrzymać'
Potem, wiadomo _ k";;ilik, wierzyciele. - Zeby dórobić,żiiiiń"ln* się jako ianitariusz ń dr-u opiót<t na p.ół
etatu. Grosze: 600 zł ,, ,ęię. Pracowałem w nocy, więc
w normalnej pracy byłem zmęczony_ *rpońir'* wi"av

trafił na Marcinkowsi.ń-g". só"i" slor"ystał. Nauczył się
zarządzaćbudŹetem, potrafi się utrzymać zaI,2tys. zi
miesięcznie. Zare;estiJwał działilnośćgospodaicząl robi
.irorry i.rt"..r"to#.. Ma jużtrzechklieniow To lepsza dodatkowa ptaca niż rur*ur"nocki w domu opieki. Mówi
widać, że
lvvrrvrar'
"_ jest
)-- -iozytywnie
dynamicznie, z uŚmiechem,
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Zmotywowany.
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odbijają się

na sytuacji najbIiższych' nie tylko

śp;;;y-u;,'zźgrubszapoukładane, i brania kredytu'
) '-'
wie, że w ciągu 5-6 lat uwolni się od tego
o raz Z wyUCZo n ej
cięzaru. Wcześniejmyślał,ze już do koń
'
cizyctaprzyjd.zieńużyĆź długam.i. VLL'
l
vv
bezradności'
Nie zdecydował się na udział w grupie
ł.'or.i..'J*yctrołuznikoń atepńogły
ń,, spottuńia z psychologiem. otatĘó

fu nie daję ratly z alimentami. Jak płacę

iti,ńu"ti,?raahkprzysyławirulykatorów

w sensie ekonomicznym. Są trochę jak
współuzaleznieni: dzieci cierpią z powo-
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ją
spłacać długi robione.p'.?e' mężÓw'
a czasem na odwrót' Iak długo mogą'
wa\czą. Utrzymują wszystko w tajemnicy, zdejmują pro_
blemy ż zainteresowanych, zapewniają pieniądze' Często
wszyśtko jestwymieszane: a1kohol, hazard, zakupoholizm'
dłu!i' - ka1dy hazardzista skończy wcześniejczy później
z d.ł"ugami. Bo przestaje się grać dopiero wtedy' kiedy nie ma
siępióniędzy_tłumaczyRyszard, anonimowyhazardzista'
niegrający od
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_ Nie dorobiliśmy się w Polsce dobrego systemu pomocy
osobom zadłużonym' Nie prowadzi się badań nad dłttżnikami. Instytucje iystemu opieki społecznej nie wiedzą, -iak
tymluttziómpó7n.asq,ć, choćtrzebaprzyznać, żeto siępowoli

źmienia'Zawodzitakżeedukac.ia,Polacyoddzieckapowinni
_
być uczeni, jak zarzqdzać domowymi finansami wylicza
Roman Pomianowski'
Aktywiści zPoznania starają się nawiązać współpracę
z instytucjami, które mają do czynienia z zadłużonymi:
pomocą społeczną., bankami, firmami windykacyjnymi.
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Bo podstawowa róŹnica między alkoholizmem (i innymi
Nie wszyscy tacy Są. W holu Domu TrzeŹwości siedzi
formami uzależnj,eń) azadłużeniem jest taka, ż'ezzadłukilka osób czekających na spotkanie z doradcą. Smutni,
jednakwyjść'
imęczeni,zat o"viił.-irźył"edłdonaspeyuienstarszypan Żeniałatwiej',-

zkartonempismurzędowych.odbanków,firmwindyidcyjnych, zakładu energetycznego, administracji mieszkiniowój.
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niektórych osób występu.|ących w tekściezostały zmienione'
lmiona

