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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hér verður 

fjallað um aðstöðu kvenna í fangelsum hér á landi. Femínískar kenningar gera grein 

fyrir að konur verða fyrir ójöfnuði vegna kyns síns, og að þær skulu öðlast sömu réttindi 

og tækifæri jafnt og karlar. Hlutfall kvenna í fangelsum er mjög lágt en þeim fer þó 

fjölgandi. Rúm 7% fanga sem ljúka afplánun hér á landi ár hvert eru konur. Helstu brot 

sem konur afplána fyrir eru auðgunarbrot þó eru fíkniefnabrotum að fjölga. Rannsóknir 

sýna að konur eiga almennt við meiri félags- og heilbrigðisvanda en karlar sem fremja 

afbrot. Konum hér á landi býðst einungis að afplána dóma sína í einu fangelsi á 

höfuðborgarsvæðinu, á meðan karlar geta afplánað í fimm fangelsum við mismunandi 

aðstæður. Aðstæður kvenna í fangelsum hér á landi eru ekki þær sömu og aðstæður 

karla, þar má nefna möguleika til vinnu, afþreyingar, staðsetningar og mismunandi 

vistunarúrræði.  
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Inngangur 

Áhugavert er að skoða fangelsi frá femínísku sjónarhorni þar sem femínískar kenningar 

gera grein fyrir óréttlætanlegum ójöfnuði á milli félagslegrar og efnahagslegrar stöðu 

karla og kvenna. Þessar kenningar leita einnig úrræða til þess að útrýma þessum 

ójöfnuði. Femínisti er sá sem trúir því að konur skuli ekki verða fyrir ójöfnuði vegna 

kyns síns, konur skulu njóta sömu viðurkenndu réttinda og karlmenn og hafa tækifæri til 

þess að lifa sínu lífi eins og þær kjósa sjálfar. Þrátt fyrir þessa skilgreiningu þá greinir 

femínista á um það hvers vegna konur verða undir í samfélaginu og einnig eru þeir 

ósammála um það hvernig eigi að útrýma þessum mismun (Tickner, 2001). 

 Sú mynd femínískra kenninga sem er hvað þekktust er frjálslyndur femínismi. 

Hann gerir grein fyrir stöðu kvenna í samfélaginu með hliðsjón af ójafnrétti og hinum 

ýmsu hindrunum sem kunna að standa í vegi fyrir þátttöku kvenna í hinu almenna lífi 

fyrir utan heimilið. Frjálslyndur femínismi einblínir mikið á baráttu kvenna fyrir 

lagalegum og pólitískum réttindum sem eru nauðsynleg svo þær verði samkeppnishæfar 

við karlmenn á hinum almenna markaði. Frelsi frá hömlum og öðrum aðilum eru einnig 

talin mikilvæg gildi hjá frjálslyndum femínisma. Frelsi frá félagslegum höftum er oft 

tengt við frelsi frá afskiptum ríkis og stjórnvalda en einnig má skilja það sem frelsi frá 

samfélagslegum hefðum og fordómum. Aðal áhersla frjálslynds femínisma er að allir 

öðlist ríkisborgararétt og að jöfnuður verði á milli kynjanna (Beasly, 1999). 

 Samkvæmt rannsóknum á konum í afbrotum kemur glögglega í ljós að þær 

fremja mun minna af afbrotum en karlar, einnig tengjast þær minniháttar brotum. Þessar 

niðurstöður fást líka með því að skoða fangelsin því mun færri konur sitja í þeim en 

karlar (Hedderman, Gunby og Shelton, 2011).     

 Það hefur verið lögð tiltölulega lítil áhersla á líf kvenna sem komast í kast við 

lögin og jafnvel minni á konur í fangelsum. Aðgengi og ástand kvenfanga í sumum 

löndum er mjög slæmt, konur eru vistaðar langt frá börnum sínum og fjölskyldu og er 

mikill skortur á aðgengi kvenfanga að meðferðarúrræðum innan fangelsisins (Hannah-

Moffat og Shaw, 2000).       

 Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði þegar höfundur sat námskeið í 

afbrotafræði. Höfundur hefur alltaf haft mikinn áhuga á afbrotum og fangelsismálum. 

Eftir að hafa skoðað fjölmargar greinar um fanga og fangelsismál vaknaði áhugi á að 

skoða aðstöðu kvenfanga nánar. Markmið ritgerðarinnar er að lýsa stöðu kvenna í 
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fangelsum hér á landi. Rannsóknarspurningum sem þessari ritgerð er ætlað eru að svara 

eru eftirfarandi:  

Er aðstaða kvenna í fangelsum hér á landi sú sama og aðstaða karla? 

Er verið að mismuna konum á grundvelli þess hversu fáar þær eru? 

Í fyrsta kafla verður fjallað um konur í fangelsum, þróun og tilefni 

fangelsisvistar. Farið verður yfir félagslega stöðu kvenfanga og heilsu þeirra. Í lok 

kaflans verður fjallað um konur með börn í fangelsum. Í öðrum kafla verður fjallað um 

fangelsin hér á landi og aðstöður þeirra, í lok kaflans verður fjallað um kæru á hendur 

Fangelsismálastofnun. Þriðji kafli fjallar um lífið eftir fangelsisvistun og hvaða úrræði 

konur geta leitað til eftir fangelsisvistun. Í fjórða kafla verður farið yfir framtíð kvenna í 

fangelsum, farið verður yfir ýmsar leiðir sem önnur lönd hafa tileinkað sér í 

fangelsismálum. Í lok kaflans verður farið yfir framtíð kvenna í fangelsum hér á landi. 

Að lokum verða helstu niðurstöður teknar saman. 
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1. Konur í fangelsum  

Þegar fólk ímyndar sér fangelsi hugsar það um yfirfulla klefa af karlföngum og háa 

veggi, fáir ímynda sér kvennafangelsi. Tala kvenna í fangelsum er mjög lág (Kravitz, 

2010). En þó hefur verið mikil fjölgun á konum í fangelsi í mörgum löndum seinustu tíu 

ár (Bastick og Townhead, 2008).       

 Í þessum kafla verður fjallað um þróun kvenna í fangelsum, skoðuð verður 

íslensk og erlend rannsókn um félagslega hagi kvenfanga sem og heilsa kvenfanga í 

Evrópu. Í lok kaflans verður fjallað um konur með börn í fangelsum. 

 

1.1 Þróun fangelsisvistar kvenna 

Í Bandaríkjunum er meðaltal fanga um 2.5 milljónir manna og árið 2006 voru 105 

þúsund konur í fangelsum í þar, konum hefur fjölgað þar um 757% frá árinu 1977 til 

ársins 2005. Sérfræðingar telja þessa gríðarlegu fjölgun vera afleiðing harðari 

lagaákvæða og hærri tíðni fíkniefnabrota. Vegna mikillar fjölgunar kvenfanga hafa 

fangelsisyfirvöld þurft að skoða betur aðstöðu og þarfir þeirra í fangelsum, sérstaklega 

þær aðstæður sem hafa slæm áhrif á heilsu þeirra. Það sem stjórnendur fangelsa eru að 

átta sig á er að þrátt fyrir að mikið af vandamálum og skilyrðum í kvennafangelsum séu 

svipuð og þeim sem finnast í öllum karlfangelsum, þá hafa kvenfangar fleiri sérþarfir 

sem þarf að viðurkenna og vinna þarf markvisst af því að sinna þessum þörfum 

(Kravitz, 2010).         

 Hér á landi eru konur að meðaltali rúm 7% fanga sem ljúka afplánun á hverju 

ári. Á árunum 1999 til 2003 voru 6 til 16 konur sem luku afplánun á ári hverju 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Mjög fáar konur sitja í fangelsum í Evrópu, með 

breytingum á lögum og hegningarlögum á tuttugustu öldinni komu sveiflur á hlutfall 

kvenna í fangelsum og með lögunum lækkaði almennt hlutfall þeirra í fangelsum. Í 

litlum löndum er hlutfall kvenna mjög lítið og í þeim tilfellum er skortur á viðeigandi 

úrræðum fyrir þær. Hins vegar í skýrslum frá nær öllum löndum í Evrópu er lögð 

áhersla á vandamál og galla í refsiákvæðum fyrir konur (Heidensohn, 1991).   

 Kvennafbrotamenn njóta ekki ávinnings af fámenni sínu, þvert á móti, þær þjást 

á ýmsan hátt vegna þess. Sérstök ákvæði eru sjaldan gerð fyrir þær þar sem þær eru svo 

fáar. Á Englandi er til dæmis er sérhæft geðrænt fangelsi fyrir menn, en ekkert slíkt 

úrræði er til fyrir konur þar í landi. Í Þýskalandi eru ungar konur alltaf vistaðar í 
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fangelsum með eldri konum á meðan ungir karlar eru vistaðir í sérstökum fangelsum. 

Konur eru yfirleitt vistaðar langt frá fjölskyldu sinni og vinum. Árið 1981 í Sviss gátu 

ungir karlar í fangelsum unnið og stundað nám en ekki ungar konur (Heidensohn, 

1991).    

 

1.2 Tilefni fangelsisvista kvenna á Íslandi 
Þegar skoðaðar eru tölur um tíðni kærðra hegningarlagabrota hjá konum hér á landi árið 

2009 kemur í ljós að konur eru að meðaltali um 22% kærðra brota. Ef skoðuð er þróun á 

kynjahlutfalli má sjá að hlutfall kvenna var lægra árið 2007 en þá voru konur að 

meðaltali 18% kærðra brota. Sama þróun á sér stað hvað varðar hlutfall kvenna sem 

brýtur oftar en einu sinni á ári af sér hefur hækkað frá árinu 2005 (Ríkislögreglustjóri, 

2010).    

 

Tafla 1. Tilefni fangelsisvistar kvenna á árunum 2005-2009.  

 2005 2006 2007 2008 2009  

Manndráp 2 2 2 1 1  

Auðgunarbrot/skjalafals 9 7 5 8 15  

6ytjataka og 

umferðalagabrot 

1 4 3 4 3  

Fíkniefnabrot 7 4 7 10 6  

Kynferðisbrot 0 0 0 0 0  

Ofbeldisbrot 1 2 0 2 3  

Annað 3 0 1 2 2  

        Heimild. Hagstofa Íslands. 

  

Algengustu brot sem konur hér á landi sitja inni fyrir eru auðgunarbrot eða 

skjalafals. En þó eru þessi brot á undanhaldi því fram kemur í skýrslu 

Fangelsismálastofnunar að færri konur eru að afplána refsingu fyrir slík brot í dag en á 

áratugnum á undan. Hlutfall kvenna sem að afplána fyrir fíkniefnabrot hefur aukist. 

Tíðni ofbeldisbrota, manndrápa og rána á meðal kvenna hefur aldrei verið há en hefur 

farið hækkandi á Vesturlöndunum. Hér á landi hafa þessi síðarnefndu brot verið færri í 
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samanburði við önnur lönd og nánast haldist óbreytt tvo síðustu áratugi þó að tölur 

sveiflist á milli ára (Margrét Sæmundsdóttir, 2007). Ef borin eru saman tilefni 

fangelsisvistar kvenna hér á landi árið 2005 og árið 2009 sést að auðgunarbrotum hefur 

fjölgað úr níu í fimmtán, fíkniefnabrotin haldast nánast óbreytt, ofbeldisbrotum fjölgar 

sem og nytjataka og umferðarlagabrot (Tafla 1). 

 

1.3 Félagsleg staða kvenna í fangelsum 

Í riti sem Margrét Sæmundsdóttir gaf út undir nafninu Vangaveltur um félagslega stöðu 

kvenna í afbrotum kom fram að margar rannsóknir hafa verið gerðar til að varpa ljósi á 

stöðu kvenna sem fremja afbrot og taka út refsingu sína í fangelsi. Rannsóknirnar sýna 

almennt að meirihluti kvenna eigi við mun meiri félags- og heilbrigðisvandamál að 

stríða en karlar sem fremja afbrot og sitja í fangelsum. Í rannsóknum hefur meðal annars 

komið í ljós að mikill meirihluti kvenfanga hefur alist upp í mikilli óreglu í æsku, orðið 

fyrir kynferðislegri misnotkun eða ofbeldi af einhverjum í fjölskyldunni, vinar eða 

sambýlismanns og einnig þurft að glíma við fátækt. Kvenfangar finna oftar fyrir meiri 

sektarkennd en karlfangar, ástæðan er líklega sú hve hátt hlutfall kvenfanga eru mæður. 

Þær upplifa meiri einangrun vegna aðskilnaðar frá börnum sínum eða vitandi það að 

börnin hafi verið send í fóstur. Rannsóknir hafa einnig sýnt að kvenfangar eru yfirleitt 

langt leiddar af harðri fíkniefnaneyslu og með meiri heilbrigðis- og geðvandamál en 

karlfangar (Margrét Sæmundsdóttir, 2005).      

 Hér á landi gerði Margrét Sæmundsdóttir 2007 rannsókn á félagslegum högum 

fanga, auk þess rannsakaði hún heilsufar og vímuefnasögu þeirra frá því þeir byrjuðu í 

afplánun. Meðalaldur kvenna í rannsókninni var 33 ár. Flestar höfðu þær átt samastað 

áður en afplánunin hófst og var um 80% kvenfanganna að afplána sinn fyrsta dóm. 

Meðalaldur karla var 28 ár. Konur eru að meðaltali eldri í fangelsum en karlar. Rúmur 

meirihluti karlfanganna voru að afplána sinn fyrsta dóm.    

 Niðurstöður rannsóknar Margrétar sýndu fram á að meirihluti kvenfanganna var 

að afplána sinn fyrsta dóm og þær sem voru að afplána í fyrsta sinn áttu við mun meiri 

félags- og heilbrigðisvanda að stríða en karlmenn sem voru að afplána í fyrsta sinn 

(Margrét Sæmundsdóttir, 2007). Svipuð niðurstaða kemur fram í rannsókn sem 

framkvæmd var af Háskólanum við Oxford, en þar kemur í ljós að meirihluti kvenna 

sem sitja í fangelsi eru að afplána sinn fyrsta dóm (Plugge, Douglas og Fitzpatrick, 

2006).          
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 Einnig kom fram í rannsókn Margrétar að félags- og heilbrigðisvandi kvenfanga 

væri mjög svipaður félags- og heilbrigðisvanda karlfanga sem höfðu oft setið inni í 

fangelsi, svo kallaðir síbrotamenn (Margrét Sæmundsdóttir, 2007). Erlendar rannsóknir 

sýna að kvenfangar þjást af geðrænum vandamálum í mun meiri mæli en bæði 

almenningur og karlfangar. Þær þjást meðal annars af þunglyndi og kvíða, 

sjálfsmorðstíðni hjá kvenföngum er mjög há (Bastick og Townhead, 2008) . 

  Í rannsókn Margrétar kemur í ljós að meirihluti kvenfanga ólst upp hjá báðum 

blóðforeldrum sínum og rúmlegur helmingur þeirra sagðist hafa alist upp við óreglu í 

æsku. Menntun kvenfanga var ekki mikil og var meirihluti þeirra aðeins búinn að ljúka 

grunnskólaprófi. Aðeins tæp 22% byrjuðu í framhaldsskóla en hættu án þess að ljúka 

námi. Svipaðar niðurstöður komu í ljós þegar menntun karlfanga var skoðuð en þó voru 

þeir í 10% tilvika með meiri menntun og oftast þá iðnmenntun (Margrét Sæmundsdóttir, 

2007). Erlendar rannsóknir sýna að mikill meirihluti kvenfanga hefur litla eða enga 

menntun og að um þriðjungi hafði verið vikið úr skóla (Plugge, Douglas og Fitzpatrick, 

2006).           

 Hvað varðar hjúskaparstöðu kvenfanga hér á landi kom það í ljós að helmingur 

þeirra voru einhleypar eða í lausu sambandi. Sömu niðurstöður má sjá í erlendum 

rannsóknum (Plugge, Douglas og Fitzpatrick, 2006 ; Margrét Sæmundsdóttir, 2007). 

Enginn munur var á milli kynjanna hvað hjúskaparstöðu varðar. Rannsóknir sýna að 

rúmlega helmingur kvenfanga eiga börn (Plugge, Douglas og Fitzpatrick, 2006). 

 Flest allir kvenfangar í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur voru mæður eða 

70% og rúmlega helmingur þeirra höfðu ekki haft umsjón með börnunum áður en 

afplánunin hófst. Börnin voru annað hvort vistuð á vegum barnaverndaryfirvalda eða 

hjá foreldrum þeirra og voru þær þá í tengslum við börnin. Þær sem að bjuggu með 

börnum sínum voru langflestar einstæðar mæður. Þegar skoðuð var staða karla átti 

tæpur meirihluti karlfanganna börn og stór meirihluti af þeim voru ekki með börn sín í 

sinni umsjá. Um helmingur kvenfanga áttu fleiri en eitt barn og þar af sögðust tæpur 

þriðjungur eiga tvö börn og svipað hlutfall sagðist eiga fleiri börn. Því má segja að 

fangelsun mæðra á tímabilinu 1998-2003 á Íslandi hafi snert um 60 börn (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2007).       

 Meirihluti kvenna sem voru í fangelsi á tímabilinu 1998-2003 voru ekki í fastri 

vinnu áður en þær hófu fangelsisrefsinguna. Um 30% þeirra voru öryrkjar og 30% voru 

atvinnulausar. Ef borin er saman staða karlfanga á vinnumarkaðnum þá var meirihluti 

karlfanga í fastri vinnu fyrir afplánun og þeir karlfangar sem höfðu verið atvinnulausir í 
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langan tíma eða voru öryrkjar höfðu allflestir langan sakaferil og höfðu setið áður í 

fangelsi (Margrét Sæmundsdóttir, 2007). Aðrar rannsóknir sýna að þriðjungur 

kvenfanga hafði ekki verið með vinnu árið áður en þær hófu afplánun og margar höfðu 

misst heimili sín. Kvenfangar hafa yfir höfuð minni menntun og minni reynslu af vinnu 

en karlfangar og þær eru líka fátækari (Plugge, Douglas og Fitzpatrick, 2006). 

        

1.4 Heilsa kvenfanga í Evrópu  

Fangelsisstefnur horfa oftar en ekki framhjá því að konur hafi sérstakar þarfir hvað 

varðar heilsu þeirra. Réttindi karla og kvenna í fangelsum eiga að vera þau sömu en 

einhverra hluta vegna eiga konur erfiðara aðgengi að þessum réttindum. Fangelsiskerfin 

hafa fyrst og fremst verið hönnuð í kringum karlfanga enda eru þeir um 95% fanga í 

flestum löndum í heiminum, því taka fangelsisstefnur oft ekki á heilsuþörfum kvenna. 

Almennt er heilsufar fanga mjög lélegt miðað við heilsufar almennings, heilsufar 

kvenfanga á það til að vera mjög vanrækt og þá sérstaklega í þeim fangelsum sem eru 

aðeins stjórnuð af körlum. Margir kvenfangar eru með mjög slæman bakgrunn. Þær hafa 

gengið í gegnum líkamlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi og hafa flest allar verið háðar 

fíkniefnum eða áfengi. Margir kvenfanganna hafa ekki fengið almennilega 

heilbrigðisþjónustu fyrir fangelsisvistun. Kvenfangar glíma almennt við mun meiri 

geðræn vandamál en konur almennt, en geðsjúkdómar geta oft verið bæði orsök og/eða 

afleiðing fangelsisvistunar. Einnig eru kvenfangar mun líklegri en karlfangar til að 

skaða sjálfan sig eða svipta sig lífi (World Health Organisation, 2009).  

 Í sömu heimild kemur fram að kvenfangar hafa mun meiri heilsufarsleg 

vandamál en karlfangar. Ástæðan fyrir því er sú að þær hafa yfirleitt búið við mun lakari 

heilbrigðisskilyrði, þær eru fátækari, flestar hafa meðal annars verið í mikilli 

fíkniefnaneyslu, búið við fjölskylduofbeldi, kynferðisofbeldi eða hafa eignast börn mjög 

ungar. Konur sem eru háðar fíkniefnum hafa mun hærri tíðni berkla, lifrabólgu, 

blóðleysi, of háan blóðþrýsting og sykursýki en karlar sem eru háðir fíkniefnum. 

 Kvenfangar í Vestur Evrópu hafa tilhneigingu til að biðja oftar um 

heilbrigðisþjónustu en karlfangar. Á Ítalíu biðja kvenfangar til dæmis tvisvar sinnum 

oftar um að fá að hitta lækni eða hjúkrunarfræðing en karlfangar. Meðal ástæðna fyrir 

meiri eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu er bakgrunnur þeirra sem tengist oftar en ekki 

ofbeldi, misnotkun og fíkniefnaneyslu (World Health Organisation, 2009).  

 Hér á landi ber heilbrigðisráðuneytið ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í 
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samstarfi við Fangelsismálastofnun. Ráðuneytið á að tryggja öllum föngum 

sambærilega heilbrigðisþjónustu, auk sérstakrar heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisyfirvöld 

bera kostnað af almennri heilbrigðisþjónustu við fanga en af mannúðarástæðum stendur 

Fangelsismálastofnun straum af kostnaði við bráðatannlæknaþjónustu fyrir þá sem ekki 

geta greitt hana sjálfir (Ríkisendurskoðun, 2010). 

En hvað er hægt að gera til að bæta heilsu kvenna í fangelsum? Í skýrslu World 

Health Organisation 2009 kemur fram að núverandi fyrirkomulag sem konur þurfa að 

búa við á meðan fangelsisvistun þeirra stendur mætir ekki þeirra grunnþörfum og er 

ekki langt frá því að teljast mannréttindabrot. Fangelsisvistun er alvarleg viðurlög og 

missir einstaklingurinn ýmis réttindi. Þessi missir er sérstaklega erfiður fyrir konur og 

börn þeirra. Fangelsi á að vera seinasta úrræði fyrir alla þegar allir aðrir valkostir eru 

ekki fyrir hendi eða ekki við hæfi. Þetta á sérstaklega við þegar konur eru barnshafandi 

eða með börn. Heilbrigðisþjónustuúrræði og meðferðir ættu sérstaklega að einblína á 

andlega sjúkdóma og að meðferðir og úrræði ættu að vera aðgengileg fyrir alla fanga. 

  

1.5 Konur með börn í fangelsum 

Flestar konur í fangelsum eru mæður og eru þær yfirleitt aðal eða eini forráðamaður 

barnsins eða barnanna. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í mörgum löndum hafa sýnt 

fram á að þegar feður eru fangelsaðir þá eru það yfirleitt mæðurnar sem halda áfram að 

annast börnin, hins vegar þegar móðirin er fangelsuð þá er faðirinn ekki heldur að 

annast börnin sem leiðir til þess að börnin þurfa að fara á viðeigandi stofnun á meðan 

móðirin afplánar dóm sinn. Þar má nefna Bretland sem dæmi. Þar er það þannig að í 

80% tilfella þegar móðirin fer í fangelsi þá sér faðirinn ekki um að annast barnið. Það 

hefur verið áætlað að í Evrópu hefur fangelsun móður áhrif á um 10.000 börn undir 

tveggja ára aldri og áhrifin eru miklu meiri á börn 18 ára og yngri en þá er áætlað að um 

100.000 börn eiga móður í fangelsi (World Health Organisation, 2009).  

 Árið 1989 settu Sameinuðu þjóðirnar lög um réttindi barna sem kvað á um að 

börn ættu ekki að vera aðskilin frá foreldrum sínum nema í þágu þeirra, báðir foreldrar 

ættu að bera ábyrgð á barninu og að hagsmunir barnsins skuli ávallt vera í forgangi. 

Nánast alls staðar í heiminum eru börn og ungabörn sem að búa í fangelsum með móður 

sinni meðan á afplánun stendur. Að leyfa ungum börnum að búa í fangelsi er byggt á 

þeirri forsendu að aðgreining móður og barns geti valdið tilfinningalegum vandamálum 

hjá barninu. En þó má barnið ekki dvelja í fangelsinu eftir að það nær ákveðnum aldri, 
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en erfitt hefur verið að samræma þann aldur. Í flestum löndum er miðað við þriggja ára 

aldur. Í Noregi er mæðrum þó ekki leyft að hafa ung börn með sér í fangelsum (Wetton 

og Sprackett, 2007).         

 Í mörgum löndum fylgja þau börn sem fæðast í fangelsum móður sinni í 

fangelsinu. Aðstaða fyrir börn í fangelsum er mjög mismunandi á milli landa sem og 

innan þeirra. Sum lönd hafa sérstakar álmur í fangelsunum þar sem mæður geta verið 

með börnin sín bæði til þess að styðja móðurina og til þess að styðja þroska barnsins. Í 

öðrum fangelsum búa börn hjá mæðrum sínum án viðeigandi aðstæðna. Í fangelsum er 

aðstaða sem á að tryggja öryggi, heilsu og þróun barna oft engin eða algjörlega 

ófullnægjandi. En rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem eru aðskilin með valdi frá 

móður sinni eru líklegri til að upplifa langtíma þróunar- og tilfinningalegan skaða 

(World Health Organisation, 2009).       

 Þegar mæður og börn þeirra eru aðskilin getur það orðið til þess að mæðurnar sjá 

ekki börnin sín aftur eða missa þau frá sér. Stundum er þetta afleiðing þess að það er 

dýrt að skipuleggja heimsóknir fyrir börnin og einnig getur það verið vegna þess að 

móðirin missir forræðið yfir barninu. Það getur verið mjög erfið ákvörðun að leyfa barni 

að búa hjá móður sinni í fangelsi og það getur verið ennþá erfiðara að aðskilja barnið frá 

móðurinni. En í öllum ákvörðunum um hvort barnið eigi að fá að alast upp í fangelsi 

eða að vera aðskilið frá móðurinni eru það alltaf hagir barnsins sem eiga að vera í 

fyrirrúmi (World Health Organisation, 2009).      

 

1.5.1 Konur með börn í fangelsum á Íslandi 

Samkvæmt 23. grein laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 hér á landi kveður á að 

„eigi kona ungbarn við upphaf afplánunar, eða fæði hún barn í afplánun, má heimila 

henni í samráði við barnaverndarnefnd að hafa það hjá sér í fangelsi.“ Til eru nokkur 

tilvik hér á landi þar sem að móðir hefur fengið að vera með ungabarn með sér eða 

jafnvel átt barn á meðan afplánunin á sér stað og hafa þau tilvik yfirleitt reynst vel 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d).       

 Árið 2004 höfðu hér á landi fimm konur fengið leyfi til að hafa ungabörn hjá sér 

á meðan afplánunin stóð yfir síðan fangelsið að Kópavogsbraut 17 var stofnað 1989. 

Börnin voru allt frá því að vera nýfædd og upp að tveggja ára. Þrjár af þessum fimm 

konum fæddu börnin sín á meðan þær voru í afplánun. Ekki er þó æskilegt að börn 

dvelji lengur en til tveggja ára, en þó er hvert tilfelli metið fyrir sig (Vísir.is, 2004).
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 Þegar ungabarn er vistað í fangelsi er það alltaf eins og áður var nefnt í samráði 

við barnaverndaryfirvöld. Börnin njóta hefðbundinnar ungbarnaþjónustu 

heilbrigðisyfirvalda líkt og önnur börn en hún er undir umsjón hjúkrunarfræðings á 

vegum fangelsisins. Allur nauðsynjabúnaður er til staðar í fangelsinu við 

Kópavogsbraut 17 s.s. rúm, leikföng og fleira sem hefur verið keypt í samræmi við 

þarfir og óskir mæðranna (Dómsmálaráðuneytið, e.d.). 

 

2. Fangelsin á Íslandi 

Á Íslandi er aðeins eitt kvennafangelsi og geta konur því aðeins tekið út refsingu sína 

þar, fangelsinu að Kópavogsbraut 17. Karlar geta afplánað dóma sína í fimm 

mismunandi fangelsum og það við ólíkar aðstæður. Notast hefur verið við þau rök að 

það séu svo fáir kvenfangar og því séu takmarkaðir möguleikar til að bæta aðstöðu 

kvenfanga hér á landi. Nauðsynlegt er að bæði kynin eigi jafnan möguleika á vistun við 

mismunandi aðstæður. Hér á landi hefur verið góð reynsla að vista bæði kynin saman en 

það er möguleiki á því í fangelsinu að Kópavogsbraut (Margrét Sæmundsdóttir, 2007).

 Í skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum um stöðu mannréttindamála á Íslandi kemur 

fram gagnrýni á fangelsismál hér á landi. Þar er meðal annars nefnt að elstu fangelsi 

landsins standist ekki nútímakröfur, biðlisti eftir fangelsisvist sé of langur og ekki sé 

hugað nógu vel að stöðu kvenna og ungra afbrotamanna innan fangelsiskerfisins 

(Innanríkisráðuneytið, 2012).        

 Í þessum kafla verður fjallað um aðstöðu fanga hér á landi og hversu mikilvægt 

er fyrir þá að hafa vinnu og tækifæri til að mennta sig á meðan þeir eru í afplánun. Í lok 

kaflans verður farið yfir kæru á hendur Fangelsismálastofnun. 

 

2.1 Aðstaða fanga á Íslandi 

Konur upplifa fangelsisvistunina á annan hátt en karlar. Þær eru líklegri en karlar til að 

finna kvalir fangelsisins og tjá upplifanir sínar á fangelsisvistuninni á annan hátt. Fyrir 

konur eru sambönd þeirra við börn sín, fjölskyldur og vini mikilvæg og eru tengsl þeirra 

í fangelsinu nánari en samskonar tengsl karla. Minna er um sýnilegt ofbeldi í 

kvennafangelsum, það er mun meira um að konur séu sjálfar að skaða sig bæði með því 

að skera sig eða að reyna fremja sjálfsvíg. Það er löng hefð fyrir því að þegar konur  



15 

 

koma í fangelsi að þeim sé stjórnað með lyfjum vegna þess hve illa haldnar þær eru 

(Jiang og Winfree, 2006).        

 Lög um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 fjalla um réttindi fanga, aðbúnað 

þeirra og möguleika til vinnu, til náms, útivistar, samveru við fjölskyldu, læknishjálp og 

fleira. Þar eiga að gilda sömu reglur um hvað varðar konur og karla en því miður er það 

ekki svo. Fangelsið við Kópavogsbraut 17 var upphaflega ætlað að vista aðeins konur 

sem hefðu brotið af sér en þróunin varð sú að þar hafa einnig verið karlar, yfirleitt með 

stutta dóma (Alþingi, 2005). 

 

Tafla.2 Aðstaða í fangelsum á Íslandi 

Aðstaða Hegningarhúsið Kvíabryggja Fangelsið við 

Kópavogsbraut 

17 

Litla-

hraun 

Fangelsið 

á 

Akureyri 

Fangelsið 

Bitru 

Hvernig 

fangelsi? 

Lokað Opið Lokað Lokað Lokað Opið 

Vinnuaðstaða Léleg Mjög góð Góð Mjög 

góð 

Góð Góð 

Kyn Karlar Karlar Konur/karlar Karlar Karlar Karlar 

Afþreyingar-

aðstaða 

Léleg Mjög góð Góð Mjög 

góð 

Góð Góð 

6ámsaðstaða Engin Engin Góð Mjög 

góð 

Góð Góð 

Meðferðar 

aðstaða 

Engin Engin Engin Góð Engin Engin 

Fangarými 16 22 12 (þar af 4-5 

konur) 

 87 10 16 

 

      Heimild.Fangelsismálastofnun ríkisins. 

Eins og sjá má á töflu 2 eru fangelsin hér á landi með misgóða aðstöðu hvort 

sem það er til vinnu, náms eða afþreyingar. Eins og áður kom fram geta karlfangar 

afplánað dóma sína í fimm mismunandi fangelsum en konur aðeins í einu. Karlfangar 

geta afplánað bæði í lokuðum og opnum fangelsum. Kvenfangar hafa ekkert val þegar 

kemur að því að afplána dóma sína og verða þær að afplána í fangelsinu við 

Kópavogsbraut 17. Opnu fangelsin sem karlar geta afplánað í eru opin að því leiti að þar 
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eru hvorki rimlar fyrir gluggum né í kringum svæðið þar sem fangelsið stendur. Reynt 

er þó að vista þar menn sem hafa lítinn sakarferil eða þeim sem er treyst til að afplána 

dóm sinn við slíkar aðstæður. Tvö opin fangelsi eru hér á landi, Kvíabryggja og 

fangelsið Bitru. Lokuðu fangelsin eru Litla-Hraun, fangelsið á Akureyri, 

Hegningarhúsið og fangelsið við Kópavogsbraut (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d-a).

 Mikilvægt er fyrir fanga að hafa aðgang að þroskandi störfum innan fangelsisins 

sem mun auðvelda þeim aðlögun að hinum almenna vinnumarkaði eftir afplánun. 

Vinnan innan fangelsisins getur einnig hjálpað þeim og fjölskyldu þeirra fjárhagslega 

(Bastick og Townhead, 2008). Flest fangelsin hér á landi hafa góða vinnuaðstöðu fyrir 

fanga, þó er Hegningarhúsið með lélega vinnuaðstöðu þar sem þetta fangelsi er aðallega 

hugsað sem móttökufangelsi. Fangar koma þarna inn og bíða eftir að komast í annað 

fangelsi til að klára dóminn sinn. Vinnuaðstaðan mætti vera betri í fangelsinu við 

Kópavogsbraut 17, þar byggist vinnan á fremur einhæfum vinnubrögðum, svo sem störf 

við ýmiss konar samsetningar og pakkannir á vörum fyrir samtök og fyrirtæki. Mjög 

góð og fjölbreytt aðstaða er til vinnu bæði á Litla-Hrauni og á Kvíabryggju 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d-a).     

 Samkvæmt reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005 skal 

Fangelsismálastofnun setja gjaldskrá um þóknun fyrir vinnu og nám, upphæð 

dagpeninga fanga og greiðslufyrirkomulag. Þóknun fyrir hverja klukkustund fer eftir 

eðli starfsins. Fangi í námi skal fá þóknun fyrir hverja kennslustund sem hann situr, en 

þó ekki fyrir fleiri en fimm kennslustundir á dag. Þóknun og dagpeningar skulu greiddir 

eftir á og að lágmarki á tveggja vikna fresti. Gjaldskráin skal síðan endurskoðuð árlega. 

 Á Íslandi búa fangar svo vel að allir þeir sem vilja geta stundað nám ef vilji og 

áhugi er fyrir hendi. Rannsóknir sýna að ávinningur þess að bjóða föngum upp á 

menntun í fangelsum sé sá að þeir fangar sem að taka þátt í skipulagðri fræðslustarfsemi 

á einhvern hátt í fangelsum fá síður bakslag og eru þrefalt minni líkur á að þeir komi 

aftur í fangelsi (Human Right Council,United Nations, 2008). Fangelsin hér á landi hafa 

gert samninga við framhaldsskóla í sinni heimabyggð og kemur kennari frá þeim 

skólum og kennir föngunum. Einnig hljóta fangar þóknun fyrir þann tíma sem þeir 

stunda nám innan veggja fangelsisins (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d-a). 

 Ekki hefur verið hægt að vista kvenfanga á mismunandi deildum eftir ástandi 

þeirra og þegar kvenfangi hefur brotið reglur fangelsisins alvarlega eða óski hún eftir 

því að vera aðskilin öðrum föngum tímabundið hefur þurft að grípa á það ráð að vista  



17 

 

 fangann til skamms tíma á Litla-Hrauni eða í Hegningarhúsinu (Innanríkisráðuneytið, 

2007).          

 Meðferðir í fangelsunum hér á landi eru aðallega í höndum tveggja sálfræðinga 

sem starfa hjá Fangelsismálastofnun. Föngum er veitt alhliða sálfræðiþjónusta í formi 

ráðgjafar og samtalsmeðferðar. Samtalsmeðferðin byggir á ákveðinni viðtalstækni sem 

felst í því að styðja einstaklinginn til að taka ákvörðun og skuldbinda sig til að breyta 

hegðun sinni. Einnig er notuð hugræn atferlismeðferð sem felst í því að skjólstæðingi er 

hjálpað við að skoða á kerfisbundinn hátt hvernig hugsanir hans, hegðun og líðan 

tengjast. Skjólstæðingi er bent á leiðir til að breyta hugsunum og/eða hegðun til að hafa 

áhrif á líðan sína (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d-b).    
 Þegar borin eru saman kvennafangelsi og karlfangelsi þá virðist vera minni 

aðgangur fyrir konur til að mennta sig og til starfsþjálfunar á meðan afplánun stendur. 

Einnig hafa þær minni aðgang að meðferðarúrræðum sem og vinnu í fangelsum. Í 

sumum löndum er þessi staða uppi vegna þess að þau lönd hafa ekki mætt auknum vexti 

kvenfanga. Í öðrum löndum er þessi staða vegna þess að kvenfangar eru mun færri en 

karlfangar og því hafa ýmis úrræði hvað varðar kvenfanga einfaldlega gleymst. Úrræði 

fyrir konur eru oft með minni gæðum og með minna mikilvægi en þau úrræði sem 

karlföngum bjóðast (Bastick og Townhead, 2008). 

 

2.2 Kæra á hendur Fangelsismálastofnunar 

Árlega berast kærur á hendur Fangelsismálastofnun, þar sem fangar hér á landi telja 

stofnunina hafa brotið á rétti sínum. Árið 2003 barst kærunefnd jafnréttismála kæra á 

hendur Fangelsismálastofnun ríkisins frá aðila sem hafði afplánað dóm fyrir 

auðgunarbrot í fangelsinu að Kópavogsbraut 17. Kærandi óskaði eftir því að kærunefnd 

jafnréttismála kannaði og tæki afstöðu til þess hvort fangelsisyfirvöld brytu lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr.96/20001 með því að mismuna konum og 

                                                      

 

 

 
1 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Markmið laga þessara er að koma á og 

viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum 

sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og 

þroska hæfileika sína óháð kynferði.  
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körlum varðandi möguleika þeirra á afplánun fangelsisvistar á Íslandi. Kærandi óskaði 

eftir upplýsingum meðal annars um hvað ráði vali stofnunarinnar á vistunarstöðum 

fanga sem afplána fangelsisdóma, einnig var óskað eftir lýsingu á muninum á aðstöðu 

fanga annars vegar í fangelsinu að Kópavogsbraut 17 og hins vegar á Kvíabryggju 

(Réttarheimild, 2003).         

 Kærandi var dæmd fyrir auðgunarbrot og var henni gert að afplána dóminn í 

fangelsinu að Kópavogsbraut. Hún telur að ef karlmaður hefði fengið sambærilegan 

dóm fyrir auðgunarbrot og að það væri hans fyrsta brot hefði hann fengið að afplána 

sinn dóm á Kvíabryggju sem er mun opnara fangelsi en fangelsið að Kópavogsbraut 17. 

Þar væri stórt útivistarsvæði án girðinga, útvistatíminn er rýmri og fangarnir eru ekki 

læstir inni í klefunum sínum. Meiri vinnu er að fá á Kvíabryggju og því hafa fangarnir 

þar hærri laun. Heimsóknartími er frjálsari og fá fangar að bjóða gestum sínum í 

herbergin sín. Kærandi segir að kynferði sitt hafi haft mikla þýðingu í máli þessu og að 

ákvæði 22.gr2 laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla hafi verið brotinn 

(Réttarheimild, 2003).         

 Í greinagerð Fangelsismálastofnunar ríkisins varðandi þessa ákæru kom fram að 

við mat á því hvar vista beri afplánunarfanga styðjast þeir við ákvæði laga um fangelsi 

og fangavist 3. Samkvæmt 1.málsgrein 8.greinar laganna ber Fangelsismálastofnun við 

ákvörðun um fangelsisvist að taka tillit til aldurs, kynferðis, búsetu og brotaferils 

fangans, einnig er tekið mið af lengd dómsins, heilsufari og félagslegum aðstæðum 

dómþola. Fangelsismálastofnun segir kærandann hafa rangt fyrir sér hvað varðar að 

karlmenn sem hefji sína fyrstu afplánun og séu dæmdir fyrir auðgunarbrot séu ávallt 

vistaði á Kvíabryggju. Fangelsismálastofnun mótmælir þeirri fullyrðingu að þeir sem 

eru dæmdir fyrir sambærileg brot og kærandinn séu allir vistaðir á Kvíabryggju, þar séu 

einnig vistaðir menn sem hafa verið dæmdir fyrir önnur brot svo sem ofbeldis- og 

kynferðisbrot (Réttarheimild, 2003).       

 Í niðurstöðu dómsins kemur fram að kærandinn telur að kvenfangar búi ekki við 

sömu aðstæður og karlfangar í íslenskum fangelsum. Kærandinn nefnir sér til stuðnings 

að kvenfangar fái ekki að afplána dóma í fangelsinu á Kvíabryggju sem kærandinn telur 

                                                      

 

 

 
2 22. gr. Almennt bann við mismunun.  
3 Lög um fangelsi og fangavist 48/1988 
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betri kost en fangelsið við Kópavogsbraut 17 (Réttarheimild, 2003).  

 Framkvæmd afplánunar refsidóma hér á landi fer eftir lögum um fangelsi og 

fangavist, nr. 48/1988. Í 1. mgr. 8. gr. laganna er kveðið á um að Fangelsismálastofnun 

ákveði í hvaða fangelsi afplánun fari fram og að við þá ákvörðun skuli tekið tillit til 

nokkurra þátta, þar á meðal kynferðis fanga. Af greinargerð Fangelsismálastofnunar má 

gera ráð fyrir að þau fangelsi sem standa refsiföngum hér á landi til boða séu frekar ólík, 

bæði hvað varðar staðsetningu, öryggisatriði, vinnuframboð, menntunarmöguleika og 

útivist. Fram kemur að í fangelsinu að Kópavogsbraut 17 sé aðstaða til bóklegs náms, 

sem er til dæmis ekki til staðar í fangelsinu á Kvíabryggju. Þá sé vegna staðsetningar 

fangelsisins að Kópavogsbraut 17 stutt í alla sérfræðiþjónustu og í flestum tilfellum 

styttra fyrir aðstandendur að heimsækja fanga í fangelsið en til dæmis fangelsið á 

Kvíabryggju eða á Litla-Hrauni (Réttarheimild, 2003).    

 Að áliti kærunefndar jafnréttismála er óhjákvæmilegt að heimila stjórnvöldum 

ákveðið svigrúm við ákvörðun á fyrirkomulagi afplánunar, meðal annars eftir kynferði, 

búsetu, aldri og brotaferli fanga. Kærunefnd jafnréttismála telur því að sú skipan hér á 

landi að vista alla kvenfanga í sama fangelsi sé byggð á hlutlægum þáttum. Þá er það 

mat kærunefndar jafnréttismála, þegar litið er heildstætt til vistunarkosta fanga hér á 

landi, að vistun kvenfanga í fangelsinu í Kópavogi, feli ekki í sér mismunun í skilningi 

laganna. Með öðrum orðum er það álit kærunefndar jafnréttismála að 

Fangelsismálastofnun ríkisins hafi ekki brotið gegn ákvæðum laga um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla í þessu máli (Réttarheimild, 2003).  

 

3. Hvað gerist eftir fangelsisvistunina? 

Það getur verið erfitt fyrir fanga að fara úr fangelsinu og fóta sig í hinu daglega lífi. 

Ekki er aðeins athugavert að skoða aðstæður kvenna í fangelsum heldur einnig er 

athugavert að skoða hvernig konur aðlagast lífinu fyrir utan veggja fangelsisins. Í 

þessum kafla verður fjallað um lífið eftir fangelsisvistunina og farið verður yfir hvaða 

úrræði konur hér á landi geta nýtt sér eftir að afplánun lýkur. 

 

3.1 Lífið eftir fangelsisvistun 

Samkvæmt skýrslu Evrópusambandsins hefur fangelsisvistun misgóðar afleiðingar fyrir 

konur. Þegar afplánuninni líkur brjótast fram allskonar tilfinningar og hugmyndir. 
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Margar konur hafa skýrt frá því að þær finni fyrir mikilli ringulreið og ráðaleysi fyrstu 

vikurnar ef ekki mánuðina eftir að afplánun líkur. Þær upplifa oft venjulegar aðstæður 

sem óviðráðanleg verkefni. Sumar konur og þá sérstaklega þær sem að sátu lengi inni 

upplifðu ýmis einkenni sem tengdust fangelsisverunni, svo sem þunglyndi, svefnleysi 

og fundu sterka löngun til þess að fara aftur í fangelsið í rútínuna þar. Konur fá 

ýmiskonar ranghugmyndir og fá ákveðna tortryggni gagnvart öðrum. Fangelsisvistun 

getur einnig haft áhrif á félagslega færni og margar konur áttu erfitt með að skipuleggja 

tíma sinn og forgangsraða, hlusta á aðra og að taka ákvarðanir. Þetta eru hlutir sem er 

verið að virkja á meðan afplánun stendur (Wetton og Sprackett, 2007).  

 Þegar konur yfirgefa fangelsið þurfa þær að huga að ýmsu, þær þurfa að tryggja 

sér húsnæði, fá vinnu með reglulegum tekjum, huga að sambandi við börn sín og 

fjölskyldu og reyna að hætta notkun fíkniefna. Þegar konur losna úr fangelsi er 

fjárhagsleg staða þeirra yfirleitt mjög veik, ógerlegt er að leggja í sparnað hluta 

peningsins sem þær vinna sér inn í fangelsinu og yfirleitt auka þær skuldir sínar í 

fangelsinu. Í mörgum löndum fá fangar sem eru að losna úr fangelsi svokölluð 

„útskriftar laun“ en þessi upphæð er mjög lág og nægir ekki til að ná endum saman 

fyrstu vikurnar eftir afplánun. Mikill meirihluti kvenna þjáist af langvarandi 

fjárhagsörðugleikum eftir fangelsisvistunina (Wetton og Sprackett, 2007).  

 Fjölskyldan er oftast meginhlekkur hjá þeim konum sem eru ný búnar að ljúka 

fangelsisvist. Fjölskyldan sér um að hjálpa þeim að afla peninga fyrir grunnþörfum 

þeirra og þá eru það aðallega foreldrar eða maki. Í sumum tilfellum endar þetta með því 

að konan þarf að flytja inn á foreldra sína með börnin sín og jafnvel maka líka. En aðrar 

konur fara aftur til maka sinna og barna. Það eru þó mörg tilfelli þar sem konur verða 

heimilislausar þegar þær yfirgefa fangelsið og því benda ráðamenn í flestum löndum 

heimsins á að húsnæði hlýtur að vera lykilatriði fyrir konur sem eru að yfirgefa fangelsi. 

Fjöldi bráðabirgða heimila fyrir fyrrverandi fanga er langt frá því að vera fullnægjandi í 

flestum löndum (Wetton og Sprackett, 2007).    

 Samkvæmt upplýsingum frá Evrópusambandinu þá fá aðeins fáar konur vinnu 

innan 1-2 mánaða eftir afplánun og starfið er yfirleitt fyrir ófaglærða og óöruggt. Mikill 

skortur er á færni og menntun hjá meirihluta kvenfanga. Konur hafa tilhneigingu til að 

leita sér að sambærilegu starfi og þær sinntu í afplánuninni svo sem heimilisstörf og 

færibandavinnu. Þessar vinnur eru yfirleitt tímabundnar eða árstíðabundnar, þær eru 

jafnvel borgaðar á svörtum markaði sem veikir enn stöðu þeirra í samfélaginu (Wetton 

og Sprackett, 2007). 
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3.2 Úrræði kvenna eftir fangavistun 

Samkvæmt skýrslu Evrópuráðsins (QCEA) fá konur sem eru að fara úr fangelsum 

mismikinn stuðning frá fangelsinu og frá félagsþjónustunni. Þær þurfa að horfa fram á 

mörg vandamál sem koma í ljós eftir að afplánun líkur svo sem að fá vinnu, 

húsnæðisleit, að halda sér edrú og að berjast fyrir forsjá barna sinna sem hafa verið 

vistuð annarstaðar á meðan móðirin var í fangelsi. Þessi vandamál gera konum erfitt 

fyrir að byrja aftur að lifa eðlilegu lífi utan fangelsisins og getur þetta verið þáttur sem 

stuðlar að því að þær brjóti aftur af sér (Wetton og Sprackett, 2007).  

 Mörg úrræði eru aftur á móti fyrir fanga eftir fangavistun bæði kvenfanga og 

karlfanga. Eftir afplánun hafa fangar rétt á fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi sínu, þeir geta 

einnig sótt um sérstakar húsaleigubætur, húsbúnaðarstyrk og um félagslegt húsnæði.

  

         

3.2.1 Fjárhagsaðstoð 

Fangar eiga rétt á fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi sínu, og sveitarfélög hér á landi hafa 

þá skyldu að gegna að veita fjárhagsaðstoð til þeirra einstaklinga og fjölskyldna sem 

geta ekki séð fyrir sér og sínum án aðstoðar. Fjárhagsaðstoð er veittur sem styrkur, 

einnig er hægt að fá lán frá sveitarfélaginu og eru endurgreiðslur gerðar með tilliti til 

eigna og framtíðartekna einstaklingsins. Sækja verður um fjárhagsaðstoð í því 

sveitarfélagi sem einstaklingur hefur lögheimili (Reykjavíkurborg, e.d).  

      

3.2.2 Félagslegt húsnæði 

Félagsleg húsnæði eru fyrir þá sem geta ekki borgað af húsnæði eða leigu á húsnæði 

vegna lágra tekna, þungrar framfærslubyrði eða annarra félagslegra aðstæðna. Miðað er 

við það að eignir einstaklinga séu ekki yfir ákveðnum mörkum og að meðaltal tekna 

síðustu þriggja ára séu við ákveðin tekjumörk (Reykjavíkurborg, e.d-a).  

   

3.2.3 Sérstakar húsaleigubætur 

Sérstakar húsaleigubætur eru frekari fjárhagsaðstoð fyrir fólk til að greiða húsaleigu. 

Þær eru reiknaðar sem hlutfall af almennum húsaleigubótum. Sérstakar húsaleigubætur 

eru fyrir íbúa sveitarfélaga sem búa við mjög erfiðar félags- og fjárhagsaðstæður og er 
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það félagsráðgjafi sem að metur hvern og einn umsækjanda (Reykjavíkurborg, e.d-b).

     

3.2.4 Áfangaheimili 

Nokkur áfangaheimili eru starfrækt fyrir fanga hér á landi og má þar meðal annars nefna 

Vernd og Sólheima. Þar geta fangar lokið afplánun sinni utan fangelsisins. Samkvæmt 

24. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 segir að „Fangelsismálastofnun geti leyft 

fanga að ljúka afplánun utan fangelsis enda stundi hann vinnu eða nám sem 

Fangelsismálastofnun hefur samþykkt og búi á sérstakri stofnun eða heimili þar sem 

hann er undir eftirliti og vinnan eða námið er liður í aðlögun hans að samfélaginu á ný“. 

       

3.2.5 Meðferðarúrræði 

Til eru mörg meðferðarúrræði sem fangar geta sótt um á eftir afplánun svo sem 

Götusmiðjan, meðferðarheimilið í Krýsuvík, Hlaðgerðarkot og SÁÁ. Margir þessara 

einstaklinga þurfa einnig á markvissri endurhæfingu og á stuðningi að halda eftir að 

afplánun lýkur. Þau endurhæfingarúrræði sem er að finna hér á landi eru meðal annars 

Ekron og Grettistak.  

     

3.2.6 Ekron 

Ekron er starfsþjálfun fyrir einstaklinga sem hafa ekki gott aðgengi að vinnumarkaðnum 

sökum afleiðinga af áfengis og fíkniefnaneyslu. Markmiðið hjá þeim er meðal annars að 

endurhæfa skjólstæðinga sína til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði og/eða í 

lánshæft nám (Ekron, e.d).  

         

3.2.7 Grettistak 

Grettistak er samstarfsverkefni allra þjónustumiðstöðva í Reykjavík. Endurhæfingin 

byggir á hugmyndafræði um vímuefnasýki, batalíkani, breytingarlíkani, kenningum um 

félagslegt tengslanet og hugræna atferlisfræði. Endurhæfingin er sérsniðin hverjum og 

einum, en hópastarf er einnig stór hluti af meðferðinni. Endurhæfingin er í 18 mánuði 

sem er þrískipt (Reykjavíkurborg, e.d-c).  

 

Hér á landi er ekki mikið um sérstök úrræði fyrir kvenfanga eftir fangavistun. 

Evrópuráðið mælir með því að aðildarríkin geri ákveðnar fangelsisstefnur og áætlanir 
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sem eru sérstaklega sniðnar að þörfum kvenna. Aðildarríkin eiga einnig að tryggja þarfir 

kvenna eftir afplánun, vinna gegn heimilisleysi, atvinnuleysi og starfsmismunun 

fyrrverandi fanga. Einnig að hjálpa konum að fá forsjá barna sinna (Wetton og 

Sprackett, 2007).    

     

4. Framtíð kvenna í fangelsum 

Mikilvægt er að huga að mörgum þáttum þegar kemur að því að þróa fangelsi fyrir 

konur. Ekki er nóg að aðstaðan sé góð heldur þarf að huga að öðrum þáttum sem koma 

meðal annars að heilsu fanganna. Kvenföngum á að líða vel á meðan fangelsisvistun 

stendur og þeim á að finnast þær vera öruggar. Það er mikilvægt að þær þjáist ekki og 

að vanlíðan komi ekki niður á heilsu þeirra, heldur ættu þessir þættir að hafa batnað 

þegar fangelsisvistuninni lýkur. Fangelsiskerfið ætti einnig að hvetja konur til að vera 

sjálfstæðar, stuðla að þekkingu, bæta sjálfsþekkingu þeirra og sjálfstraust (International 

Centre for Prison Studies, 2008). 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir mikilvægi þess að fangelsi kvenna séu 

sniðin að þörfum þeirra, þar sem kvenfangar hafa aðrar þarfir en karlfangar. Fjallað 

verður um þrjár leiðir kanadísku, áströlsku og dönsku leiðina, en þessi þrjú lönd hafa 

verið framarlega í þróun kvenfangelsismála. Í lok kaflans verður fjallað um framtíð 

kvenna í fangelsum á Íslandi.  

 

4.1 Kanadíska leiðin 

Kanada er eitt af fyrstu löndunum í heiminum til að þróa nýtt fangelsis fyrirkomulag 

sem felur í sér femínísk lögmál. Ríkisstjórn Kanada birti merkilega skýrslu árið 1990 

sem heitir Creating Choices, eða Að búa til val. Þessi skýrsla kom með nýjar aðferðir 

og ný viðmið fyrir byggingu og rekstur fimm nýrra kvenfangelsa þar í landi. Skýrslan 

var afrakstur ákveðinnar nefndar sem var stofnuð árið 1989 til að fjalla um framtíð 

kvenfanga í Kanada sem hljóta tveggja ára dóm eða lengri. Þessi skýrsla hafði ekki 

aðeins áhrif á Kanada heldur einnig önnur lönd sem fóru að huga að velferð og 

aðstæðum kvenfanga (Hannah-Moffat og Shaw, 2000).    

 Þessi nefnd fór fram á að byggja fimm ný svæðisbundin fangelsi einungis fyrir 

konur. Settar voru fram fimm kvenmiðaðar reglur sem nýju fangelsin og stefnur í 

kringum þau áttu að byggja á. Í fyrsta lagi áttu þessi nýju fangelsi að styrkja konur og 
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þau áttu að veita þeim þroskandi val. Það átti að leggja mikið uppúr því að koma fram 

við konur af virðingu og reisn, byggja umhverfi sem styður þær bæði líkamlega og 

tilfinningalega og að deila ætti velferð kvennanna á milli starfsfólks stofnanna, 

meðlimum samfélagsins og kvennanna sjálfra (Hannah-Moffat og Shaw, 2000).  

 Samkvæmt skýrslunni liggja þessar grundvallarbreytingar ekki aðeins í nýjum 

byggingum fyrir kvenfanga heldur einnig á breytingum á því hvernig reka ætti þessi 

fangelsi. Fangelsin á að staðsetja á stórum landsvæðum og nokkrar aðsetur yrðu á sama 

svæði með sameiginlegri aðstöðu og má líkja þessari aðstöðu við sumarbústaðar stíl. 

Hver bygging á að rúma sex til tíu konur og á byggingin að hafa aðstöðu fyrir konur 

sem eiga lítil börn og góða aðstöðu fyrir fjölskylduheimsóknir. Fjöldi starfsmanna á að 

vera í samræmi við þarfir kvennanna sem afplána hverju sinni. Þá er lögð áhersla á að 

hafa heldur fleiri en færri starfsmenn þar sem lögð er áhersla á að styðja konurnar og 

styrkja frekar en að hafa öryggisgæslu. Það er gert ráð fyrir því að ein bygging á hverju 

svæði sé með öryggisgæslu fyrir þær konur sem þurfa skipulagt umhverfi hvort sem það 

er til langtíma eða tímabundið (Hannah-Moffat og Shaw, 2000).   

 Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel í kanadískum fangelsum, en Kanadamenn 

þróuðu þessa nýju hugmynd eftir að sjö konur frömdu sjálfsmorð á 15 mánaða tímabili í 

fangelsinu sem þá var eina ríkis fangelsið einungis fyrir konur. Þrátt fyrir að Kanada sé 

mjög stórt land eru flestar konur vistaðar nálægt heimili sínu (International Centre for 

Prison Studies, 2008). 

 

4.2 Ástralska leiðin 

Þegar gera á umbætur á fangelsum kvenna þarf að taka mið af mismunandi þörfum 

kvenna sem og mismunandi aðstæðum þeirra. Lög gegn mismunun hafa stuðlað að 

miklum breytingum í kvenfangelsum í Ástralíu (International Centre for Prison Studies, 

2008). Ástralía er mjög framarlega með sínar aðferðir hvað varðar konur og fangelsi. Í 

Vestur- Ástralíu eru tvö fangelsi einungis ætluð konum sem hafa þróað með sér 

uppbyggilegt fyrirkomulag.         

 Vestur- Ástralía er gríðarstórt og þar eru konur aðallega vistaðar í tveim 

fangelsum, Bandyup og Boronia. Fáar konur eru vistaðar í þeim fjórum svæðisbundnum 

fangelsum en þar eru karlar einnig vistaðir. Síðustu ár hafa verið breytingar á framboði 

fangelsa fyrir konur í Vestur- Ástralíu. Fangelsin fóru að vera kvenmiðuð, lögð var 

áhersla á hlutverk kvenna sem mæður og að þær væru flest allar umönnunaraðilar. Lögð 
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er áhersla á að konur hafa ekki jafn góðan bakgrunn og karlar þegar þær koma inn í 

fangelsin. Þær hafa upplifað meðal annars misnotkun vímuefna og margar hafa 

langvarandi þarfir sem þarf að vinna með. Fangelsin fóru að byggja upp sjálfstraust 

kvenfanganna og veita þeim einhverskonar færni og menntun. Hugtakið að varðhald er 

ekki líf konunnar heldur er það reynsla hennar og talið grundvallaratriði í kvenmiðuðu 

fangelsi (International Centre for Prison Studies, 2008).     

 Í fangelsinu Boronia er vísað í konurnar þar sem aðila fremur en vistmenn eða 

fanga. Boronia endurspeglar hið venjulega líf eins og hægt er, en samt sem áður er 

haldið fullnægjandi öryggiskerfi fyrir fangana. Konum eru boðin tækifæri á ýmsum 

valmöguleikum sem tengist menntun þeirra, atvinnu, heilsu, fjölskyldu og 

persónulegum þroska þeirra. Allar konur í Boronia vinna og tengist vinna þeirra og 

þjálfun störfum sem hægt er að finna í samfélaginu. Með þessu fyrirkomulagi mun vera 

auðveldari fyrir konur að fá vinnu þegar fangelsisvistun lýkur. Konur geta verið með 

börn upp að 4ja ára aldri með sér í fangelsinu og börn allt að 12 ára geta komið í 

heimsóknir og fengið að gista hjá móður sinni. Þessi aðferð aðstoðar bæði móðurina 

sem og þroska barnsins (International Centre for Prison Studies, 2008).     

 

4.3 Danska leiðin 

Fangelsin í Danmörku mótast af skandínavískri nálgun. Hlutfall fangelsisvistunar þar er 

eitt það lægsta í Evrópu og hefur það haldist tiltölulega stöðugt seinustu 20 ár á meðan 

hlutfall fangelsisvistunar í öðrum löndum hefur verið að aukast til muna. 

Fangelsisstefna Danmerkur byggir á þeirri grundvallarreglu að gera lífið í fangelsinu 

eins eðlilegt og lífið utan þess. Í Danmörku eru ekki fangelsi sem eru einungis ætluð 

konum. Konur og karlar lifa saman innan veggja fangelsisins. Starfsmenn fangelsanna 

hafa þriggja ára þjálfun að baki (International Centre for Prison Studies, 2008). 

 Dönsk fangelsismálayfirvöld leggja mikið upp úr því að fangelsin snúist um 

sjálfs stjórnun, þar að segja fangarnir annast sjálfir dagleg verkefni eins og innkaup, 

matseld, þvott og þrif. Hvert fangelsi hefur því aðstöðu fyrir verslun og sameiginlegt 

eldhús. Fangelsin sjá föngunum ekki fyrir mat og versla fangarnir sjálfir í matinn og 

útbúa sínar eigin máltíðir. Föngum sem hafa ekki vinnu og geta því ekki aflað sér 

pening eru úthlutað ákveðinni upphæð til að framfleyta sér (International Centre for 

Prison Studies, 2008). 
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4.4 Framtíð kvenna í fangelsum á Íslandi 

Nefnd undir forustu Margrétar Frímannsdóttur núverandi forstöðumaður fangelsisins 

Litla- Hrauns skilaði af sér skýrslu um framtíð Litla-Hrauns og núverandi aðstöðu 

kvenfanga og framtíðarsýn fangelsisyfirvalda í þeim efnum. Nefndinni fannst mikilvægt 

að konur ættu möguleika á að afplána dóm sinn í sérstöku kvennafangelsi og að móta 

þyrfti heildstæða stefnu um vistun kvenfanga. Kvennafangelsin þyrfti að vera 

deildaskipt til þess að bjóða konum upp á sömu úrræði og karlföngum. Því væru 

möguleikar á mismunandi vistun eftir eðli brotsins þá aðallega í formi öryggisgæslu eða 

almennri fangavist. Konur eiga einnig að hafa góða aðstöðu til náms á meðan afplánun 

stendur (Alþingi, 2008).        

 Rannsóknir á kvenföngum hafa sýnt fram á að ein helsta ástæðan fyrir þunglyndi 

kvenna í fangelsum séu áhyggjur og söknuður eftir börnum. Því geta góð samskipti 

kvenfanga við börn sín á meðan afplánun stendur verið forsenda fyrir betri líðan og 

einnig sem mikilvægur þáttur í allri meðferð í fangelsinu. Í fangelsum þar sem konur 

eru verða að vera til aðstæður sem gerir þeim kleift að viðhalda og styrkja 

fjölskyldutengsl sín á meðan þær eru í afplánun. Konur ættu því að hafa þann möguleika 

fyrir hendi að taka út fangavist eins nálægt heimabyggð sinni og kostur er og þess vegna 

skiptir máli að hafa möguleika á vistun á fleiri en einum stað á landinu (Alþingi, 2008).

 Kvenfangar hafa allt aðrar þarfir en karlfangar eins og áður hefur komið fram 

eru þær mun verr staddar en karlfangar bæði vegna andlegra eða líkamlegra sjúkdóma 

þegar þær hefja afplánun og oftar atvinnulausar áður en þær hefja afplánun. Konur eiga 

einnig í meiri félags- og heilbrigðisvanda en karlar, og í allmörgum tilvikum hafa þær 

átt erfiða æsku sem hefur einkennst af líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hlúa þarf vel að 

heilsufari kvenna sem eru í fangelsi og verða aðstæður í fangelsinu að bjóða upp á að 

hægt verði að sinna heilsufari þeirra eftir bestu getu (Alþingi, 2008).  

 Í frumteikningum að framtíðarhúsnæði Litla-Hrauns er einnig gert ráð fyrir 

sérstakri kvennadeild. Samkvæmt henni verða kvenfangar vistaðir í sama húsi og karlar 

en á öðrum gangi. Engar nauðsynlegar breytingar eru þó fyrirhugaðar á aðstöðu til 

náms, vinnu, útivistar og líkamsræktar fanga sem taka mið af mismunandi þörfum 

kvenna og karla (Alþingi, 2008).       

 Þegar þessi mál eru skoðuð í löndunum í kringum okkur sést að fangelsismálin 

eru mjög misjöfn. Í Svíþjóð eru til dæmis kvenfangar vistaðar í sérstökum 

kvennafangelsum, í Danmörku eru karlar og konur vistuð í sameiginlegum fangelsum 
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sem og í Noregi, en Norðmenn er einnig með sérstök kvennafangelsi. Bretar og 

Kanadamenn eru ekki með og hafa ekki verið með blönduð fangelsi (Alþingi, 2008).

  

4.4.1 6ýtt fangelsi á Hólmsheiði 

Ný tímamót í sögu fangelsismála urðu hér á landi þegar Ögmundur Jónasson núverandi 

innanríkisráðherra og Logi Már Einarsson núverandi formaður Arkitektafélags Íslands 

undirrituðu samning um útfærslu um hönnunarsamkeppni á byggingu nýs fangelsis á 

Hólmsheiði í Reykjavík. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við bygginguna munu hefjast 

í lok þess árs og að fangelsið verði tekið í notkun árið 2014. Fangelsið mun verða 

gæsluvarðhalds- og móttökufangelsi með sérdeild fyrir kvenfanga sem og aðstöðu fyrir 

afplánun skemmri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Fangelsið kemur til með að hafa 56 

fangarými og mun taka við af Hegningarhúsinu og fangelsinu í Kópavogi 

(Innanríkisráðuneytið, 2012).         
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5. Umræður 

Þessi ritgerð fjallar um aðstæður kvenna í fangelsum, lögð var áhersla á að skoða 

kvenfanga og aðstöðu þeirra í fangelsum hér á landi. Rannsóknarspurningum sem 

þessari ritgerð er ætlað að svara eru eftirfarandi: 

Er aðstaða kvenna í fangelsum hér á landi sú sama og aðstaða karla? 

Er verið að mismuna konum á grundvelli þess hversu fáar þær eru? 

Femínískar rannsóknir gera grein fyrir ójöfnuði á milli stöðu karla og kvenna. 

Frjálslyndur femínismi leggur áherslu á baráttu kvenna fyrir lagalegum og pólitískum 

réttindum þeirra. Femínísk sjónarhorn leggja áherslu á að konur njóti sömu réttinda og 

karlar hafa sem og að þær hafi sömu tækifæri til að lifa lífinu (Tickner, 2001; Beasly, 

1999).           

 Konur voru að meðaltali um 22% kærðra hegningarlagabrota hér á landi árið 

2009, þessi tala hefur hækkað frá árinu 2007 en þá voru konur að meðaltali um 18% 

kærðra brota (Ríkislögreglustjóri, 2010). Algengustu brot sem konur hér á landi eru að 

afplána eru auðgunarbrot en þó hefur hlutfall kvenna sem að afplána fyrir fíkniefnabrot 

aukist. Meðal kvenna hefur tíðni ofbeldisbrota, manndrápa og rána aldrei verið há en 

hefur farið hækkandi á Vesturlöndum (Margrét Sæmundsdóttir, 2007).  

  Konur eru að meðaltali rúm 7% fanga sem ljúka afplánun ár hvert hér á landi 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Mikil fjölgun er á kvenföngum og því þurfa 

fangelsisyfirvöld að skoða betur aðstöður og þarfir kvenfanga í fangelsum (Kravitz, 

2010).           

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á félagslegri stöðu kvenna í fangelsum. Í 

íslenskri rannsókn eftir Margréti Sæmundardóttur 2007 kom í ljós að meiri hluti 

kvenfanga eru að afplána sinn fyrsta dóm, einnig kom í ljós að þær eiga við mun meiri 

félags- og heilbrigðisvanda að stríða en karlmenn. Sömu niðurstöður má sjá í erlendum 

rannsóknum (Plugge, Douglas og Fitzpatrick, 2006). Kvenfangar glíma meðal annars 

við mun meiri geðræn vandamál en konur almennt og geta geðsjúkdómarnir bæði verið 

orsök eða afleiðing fangelsisvistunar (World Health Organisation, 2009).  

 Rannsóknir sýna að margir kvenfangar hafa ekki fengið almennilega 

heilbrigðisþjónustu fyrir fangelsisvistunina og er ástæðan sú að þær búa flest allar við 

slæm heilbrigðisskilyrði, þær eru fátækar og í harðri neyslu (World Health 

Organisation, 2009). Fangar hér á landi búa við góð skilyrði hvað varðar 

heilbrigðisþjónustu, hér er heilsa þeirra á ábyrgð heilbrigðisráðuneytisins og 
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Fangelsismálastofnunar. Fangar þurfa ekkert að greiða fyrir þjónustuna þar sem 

heilbrigðisyfirvöld bera kostnað af almennri heilbrigðisþjónustu (Ríkisendurskoðun, 

2010).          

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að meirihluti kvenfanga eru mæður og þar að 

leiðandi hefur fangelsisvistun þeirra ekki aðeins áhrif á þær sjálfar heldur einnig börn 

þeirra (Margrét Sæmundsdóttir, 2007; World Health Organisation, 2009). Í flestum 

löndum eru ungabörnum og börnum leyft að búa með mæðrum sínum í fangelsinu á 

meðan þær afplána dóma sína. Aðstaða fyrir börn í fangelsum er mismunandi á milli 

landa sem og innan þeirra. Í sumum löndum eru kvennafangelsin með sérstakar álmur 

þar sem að mæður geta verið með börnin sín, en í öðrum löndum búa börn hjá mæðrum 

sínum án viðeigandi aðstæðna (World Health Organisation, 2009). Hér á landi eru 

nokkur tilvik þar sem móðir hefur fengið að vera með ungabarn með sér, þau tilvik hafa 

reynst mjög vel (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d-b).    

 Niðurstöður þessara ritgerðar sýna fram á að konur hér á landi búa ekki við 

sömu aðstöðu og karlar hvað varðar fangelsi. Bæði kynin eiga möguleika á vinnu, 

útivist og á því að stunda nám á framhaldsskólastigi meðan afplánun refsingar stendur. 

Hins vegar hefur skort á að konur hafi jafn fjölbreytta möguleika til að stunda vinnu, 

útivist og tómstundir og karlar hafa núna í fangelsum landsins (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.). Að þessu hefur verið hugað í tengslum við framtíðaruppbyggingu 

fangelsanna og miðað að því að unnt verði að vista konur í fleiri fangelsum og tryggja 

þeim fjölbreyttari vistunarúrræði en nú er unnt (Alþingi, 2008).   

 Fangelsismálastofnun ríkisins barst í hendur kæra árið 2003 frá ónefndum aðila 

sem hafði afplánað í fangelsinu að Kópavogsbraut. Kærandi taldi fangelsisyfirvöld hafa 

brotið lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla með því að mismuna konum og 

körlum hvað varðar möguleika þeirra á afplánun fangelsisvistar hér á landi. Konan var 

dæmd fyrir auðgunarbrot og afplánaði dóm sinn í fangelsinu við Kópavogsbraut 17 og 

telur hún að ef karlmaður hefði verið dæmdur fyrir sambærilegt brot hefði hann verið 

vistaður á Kvíabryggju sem er mun opnara fangelsi en fangelsið við Kópavogsbraut. 

Kærandi telur að kvenfangar búi ekki við sömu aðstæður og karlfangar hér á landi. 

Niðurstaða dómsins var sú að Fangelsismálastofnun ríkisins hafi ekki brotið gegn 

ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla í þessu máli 

(Réttarheimild, 2003). Þessi kæra sýnir fram á það að konur finni fyrir þeirri mismunun 

sem þær verða fyrir hvað varðar fangelsisvistun hér. Þær vilja einnig fá tækifæri til að 

afplána dóma sína við mismunandi aðstæður.     
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 Þegar konur yfirgefa fangelsi upplifa þær blendnar tilfinningar. Margar þeirra 

upplifa mikla ringulreið og ráðaleysi eftir að afplánun lýkur. Fangelsisvistun hefur 

einnig áhrif á félagslega færni þeirra, þeim finnast venjuleg verkefni vera óyfirstíganleg 

þær eiga erfitt með að skipuleggja sig einnig getur það reynst þeim erfitt að taka 

ákvarðanir. Það getur verið erfitt fyrir fyrrverandi fanga að fara út í hið daglega líf þar 

sem þeir höfðu visst öryggi í fangelsinu. Konur þjást oft af langvarandi 

fjárhagserfiðleikum þar sem störfin sem þær fá eftir afplánun eru fyrir ófaglærða og 

óörugg, jafnvel borguð á svörtum markaði sem veikir enn stöðu þeirra í samfélaginu 

(World Health Organisation, 2009). Engin sérstök úrræði eru hér á landi sem snúa 

aðeins að konum sem lokið hafa afplánun. En þó eru til ýmis úrræði sem eru sniðin fyrir 

bæði kynin. Konur geta klárað afplánun sína á Vernd eða á Sólheimum. Einnig eru 

meðferðarúrræði sem hægt er að sækja eftir afplánun. Ungt fólk getur sótt meðferð hjá 

Götusmiðjunni einnig er meðferðarheimili í Krísuvík og fleiri heimili á vegum SÁÁ. 

Starfsþjálfun á vegum Ekron er fyrir þá sem hafa ekki gott aðgengi að 

atvinnumarkaðnum og geta fyrrverandi fangar sótt þangað, þeir geta einnig tekið þátt í 

samstarfsverkefni þjónustumiðstöðva í Reykjavík, verkefnið er kallað Grettistak og er 

starfsendurhæfing sem er einstaklingsmiðuð.      

 Staða kvenna í fangelsum hér á landi gæti verið betri, en vegna þess hversu fáar 

konur sitja inni á sama tíma hefur verið lítil pressa á fangelsisyfirvöld að útbúa betri 

aðstöðu fyrir þær. Það er þó í framtíðarplani fangelsisyfirvalda að byggja hér sérstakt 

kvennafangelsi. Konur eru mjög illa staddar þegar þær hefja afplánun. Því hefur 

fangelsismálastofnun gefið frá sér yfirlýsta stefnu að konum eigi að bjóðast sömu 

tækifæri til afplánunar og körlum og því eigi að gera aðstöðu fyrir kvenfanga í 

endurnýjuðu fangelsi á Akureyri einnig er í teikningum að framtíðarhúsnæði á Litla-

Hrauni að þar verði gert ráð fyrir sérstakri kvennadeild (Alþingi, 2008). Loksins eru 

farin að sjást merki um að það sé verið að fara byggja hér á landi nýtt fangelsi þar sem 

er gert er ráð fyrir sérstakri deild fyrir kvenfanga. Fangelsið verður staðsett á 

Hólmsheiði í Reykjavík. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok ársins 2012 og að 

fangelsið verði tekið í notkun árið 2014 (Innanríkisráðuneytið, 2012).   

 Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar sýna glöggt að kvenfangar hér á landi sé 

mismunað hvað varðar vinnu innan fangelsisins, afþreyingu og staðsetningu, þar sem 

konur þurfa oft að afplána langt frá sinni heimabyggð og að kvenföngum býðst ekki val 

á mismunandi fangavistun þar sem fangelsið við Kópavogsbraut 17 er lokað fangelsi. 

Kvenföngum býðst sömu tækifæri til menntunar og karlföngum. Einnig býðst 



31 

 

kvenföngum jafn góð heilbrigðisþjónusta og karlföngum.   

 Fangelsi fyrir konur þyrftu helst að vera deildaskipt því þá væru möguleikar á 

mismunandi vistun, hvort fanginn þyrfti öryggisgæslu eða bara almenna fangavist. Það 

væri hægt að hafa eina álmu sem væri fyrir mæður og þar yrði góð aðstaða til að taka á 

móti fólki í heimsóknir sem og góð aðstaða fyrir konurnar til að vera með börn með sér. 

Einnig þarf að geta boðið konum upp á að afplána dóma nærri sinni heimabyggð, því 

þurfa kvenfangar að hafa möguleika á vistun á fleiri en einum stað á landinu. Eins og 

staðan er núna geta þær aðeins afplánað í Kópavogi og þyrfti því að vera aðstaða fyrir 

þær til að afplána á Norðurlandinu líka. Þar sem kvenfangar hafa aðrar þarfir en 

karlfangar er erfitt að gera eitt stórt fangelsi sem er ætlað báðum kynjunum. Einnig þarf 

að geta boðið konum að afplána dóma sína í opnu fangelsi líkt og karlar geta gert á 

Kvíabryggju og í fangelsinu Bitru.       
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