Rådgivning /

Utro

I strid med sin tidligere praksis råder den
gamle bankmand Leif Pedersen dybt
forgældede mennesker til at glemme
alt om tilbagebetaling på deres kviklån.

mod gamle dyder
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ankmanden og rådgiveren Leif Pedersen hylder de gamle dyder. Meeen…
- Jeg havde aldrig troet, at jeg som
bankmand skulle råde folk til at lade
være med at betale deres lån tilbage. Men hvad
kviklån angår, gør jeg det. Dem er jeg kold over for.
Leif Pedersen er 70 år. Han var bankmand i Danske Bank gennem 46 år.
I dag arbejder han som frivillig på værestedet
Livsværkstederne i Gellerup ved Århus, hvor han
vejleder dybt forgældede mennesker med rod i
økonomien. Han hjælper dem med at lægge et
realistisk budget, der skaber overblik over, hvor
mange penge der reelt er til rådighed om måneden. Og næsten hver gang situationen forekommer en familie helt håbløs, er de såkaldte kviklån
involveret.
- Du kan sidde hjemme ved computeren og
ansøge om et kviklån, og så modtager du måske
5-10.000 kroner samme dag. Den slags lån kan du
få mange af. Eneste krav er, at du ikke er registreret hos Ribers. Det er et lån med en rente på fx 20
procent, og den slags lån fylder så huller ud i manges økonomi. Men det er som at tisse i bukserne.
Det varmer først, men bliver hurtigt koldt, fortæller Leif Pedersen.

Bedstemor-princippet
Alle privatpersoner kan henvende sig til Leif
Pedersen og hans kollegaer i rådgivningen ”På
Fode Igen”. Rådgiverne har typisk mange års
erhvervserfaring bag sig som revisorer eller
bankfolk, der nu er gået på pension.
Det var lidt af en omvæltning for Leif Pedersen
at blive rådgiver. Frem til 2008 guidede han nemlig velhavere med 5-20 millioner kroner i formue
frem mod de mest givende investeringer. I Livs-

24

Efter to måneder som efterlønner,
blev Leif træt af at gå i haven
– og blev gældsrådgiver.

tre GRATIS
RÅDGIVNINGER
I hele Danmark tilbyder
KFUM’s Social Arbejde gratis
juridisk og økonomisk rådgivning samt konfliktmægling.
Rådgiverne er professionelle,
uddannede medarbejdere,
som i deres fritid arbejder
frivilligt og ulønnet.

“

Den unge mand havde
ikke åbnet sin post i to år.

værkstederne er det ofte mennesker uden
salt til et æg, han trykker hånd med. Men
udgangspunktet er det samme.
Leif Pedersens primære opgave består i
at gennemgå hver eneste udgiftspost med
tættekam og holde dem op mod indtægterne. Pengestrømmen endevendes helt
ned til mobil-regningens størrelse samt
overvejelser om at slukke for lyset og på den
måde nedbringe elektricitetsudgifterne.
Hvis så slutresultatet viser et rådighedsbeløb, man dårligt kan leve af, kommer næste
skridt på tale: En skrivelse til kreditorerne,
der orienteres om familiens situation, og at
det fulde beløb næppe lader sig tilbagebetale.

To års uåbnet post
Succeshistorierne inden for Leifs frivillige
arbejde er ikke dem, der fylder mest. Men de
findes – for eksempel i skikkelse af en mand
i midten af tyverne med fast job og desuden

en fritidsvirksomhed, hvorfra han solgte
sportsredskaber. Fritidsvirksomheden krakkede, manden gik ned med stress og måtte indlægges på en psykiatrisk afdeling, der henviste
ham til Leif Pedersen. Første aftale blev ikke
holdt, men næste gang ankom den unge mand.
- Det viste sig, at han ikke havde åbnet sin
post i to år. Den lå i en sort affaldspose, som vi
tømte ud på gulvet og gennemgik minutiøst,
fortæller Leif Pedersen.
Den unge mand troede sig på fallittens rand,
men skulle i stedet have penge tilbage i skat. Og
det endelige regnestykke sluttede langt bedre,
end han havde frygtet, nemlig med en gæld på
80-90.000 kroner. Den lod sig afdrage.
- Jeg mødte ham et halvt år senere, hvor hans
øjne strålede som en lille sol. Nu åbner han sin
post hver dag, han har fået en veninde og tør
invitere folk hjem i lejligheden. Ham der tidligere ikke turde se andre i øjnene. Med den slags
oplevelser føler jeg virkelig, at man som rådgiver gør en forskel, fortæller Leif Pedersen.

PÅ FODE IGEN

Økonomisk rådgivning til
udsatte borgere, der har
svært ved at overskue den
daglige økonomi.

RÅD TIL RET

Alle privatpersoner, som har
brug for juridisk rådgivning,
kan få gratis retshjælp.

KONFLIKTMÆGLING

Konfliktmægling er en
samtale mellem to parter,
der er i en konflikt. Samtalen
hjælpes på vej af en uddannet, uvildig mægler.
Læs mere på www.kfumsoc.dk
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