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Útdráttur 

Ritgerð þessi er til lokaverkefnis til B.A.- prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Áhugi fyrir þessu efni kviknaði þegar við sátum námskeið hjá Helga Gunnlaugssyni 

prófessor í afbrotafræði.  

Ritgerðin greinir frá kvenföngum og félagslegum úrræðum fyrir þær. Fjallað er 

um félagsráðgjöf í fangelsum og vinnuaðferðum sem beita má til að efla kvenfanga 

og bæta félagslegu stöðu þeirra svo þær komi sem betri einstaklingar út í 

samfélagið að afplánun lokinni. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að kvenfangar í hinum vestræna 

heimi fá ekki þá félagslegu þjónustu sem skyldi í afplánun og þörfum þeirra illa 

sinnt. Kvenfangar eru yfirleitt illa félagslega staddar, margar þeirra 

fíkniefnaneytendur sem þurfa oft að kljást við fordóma samfélagsins. Rannsóknir 

hafa bent á að hópavinna með valdeflingu, samtalstækni og hugræn 

atferlismeðferð getur verið árangusrsríkt meðferðarúrræði fyrir kvenfanga þar sem 

reynt er að vinna úr áfallastreituröskun og fíkniefnamisnotkun sem virðist hrjá þær 

flestar. 

Hér á landi hefur lítið verið skoðað hverjar félagslegar þarfir kvenfanga eru og 

niðurstöður okkar byggjum við á erlendum rannsóknum og skýrslum sem gerðar 

hafa verið um efnið víða um heim. 
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Inngangur 

Kvenfangar hér á landi, sem og annars staðar í heiminum, eru einungis lítið brot af 

heildarfjölda fanga. Þrátt fyrir að hópurinn sé ekki stór þarf að sinna kvenföngum 

með uppbyggilegu og jákvæðu markmiði þar sem félagslegum þörfum þeirra er 

sinnt. Aðkoma fagaðila skiptir miklu máli og að unnið sé fagmannlega að því að 

byggja konurnar upp og taka á félagslegum vanda þeirra. Flestar eru mæður sem 

eiga sér þann draum að lifa heilbrigðu lífi í návist barna sinna. Að virkja þær og 

valdefla til að taka ábyrgð og stjórna sínum eigin aðstæðum, hlýtur að vega þungt 

þegar kemur að félagslegum þörfum kvenfanga, en að sjálfsögðu er þetta samspil 

margra þátta.  

Kvenföngum hefur hlutfallslega fjölgað mun hraðar en karlföngum síðustu ár, 

þó eru þær töluvert færri en karlfangar. Félagsleg úrræði fyrir kvenfanga í 

fangelsum virðast ekki mjög fjölbreytileg og gjarnan sniðin að þörfum karla, fremur 

en að þörfum kvenna. Félagslega eru konur mun verr staddar en karlar þegar þær 

koma í afplánun. Kvenfangar eru að meðaltali eldri en karlar þegar þær koma í 

fyrstu afplánun og margar hverjar í mikilli fíkniefnaneyslu. Rannsóknir, sem gerðar 

hafa verið erlendis, sýna flestar þær niðurstöður, að kvenfangar þjást alloft af 

áfallastreituröskun, eigi við alvarlega fíkniefnaneyslu að stríða og glíma við geðræn 

vandkvæði.  

Ritgerðin greinist í fjölmarga kafla en rannsóknarspurning okkar er: Hverjar eru 

félagslegar þarfir kvenfanga? 

Hvaða konur eru það sem lenda í fangelsum? Hvað segir tölfræðin okkur? 

Hverjar eru félagslegar þarfir þeirra? Í ritgerðinni fjöllum við um félagsráðgjöf í 

fangelsum og greinum frá ýmsum nálgunum í faginu og hvernig árangursríkt er að 

vinna með þær nálganir út frá félagslegum þörfum kvenfanga. Í ritgerðinni er kafli 

um afbrot og refsingu, þar sem fjallað er um fangelsismál á Íslandi. Við skoðum 

kvenfanga sem eru mæður og sjálfsmynd þeirra. Félagsleg staða og réttindi 

kvenfanga eru kynnt til sögunnar og í umræðukaflanum má lesa okkar sjónarmið. 

Þar eru reifaðar helstu niðurstöður og við vörpum fram áleitnum spurningum um 

efnið. Í niðurstöðukaflanum verður rannsóknarspurningu okkar svarað. Helstu 

heimildir okkar eru erlendar færðigreinar, rannsóknir og skýrslur um efnið en mjög 
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lítið hefur verið skrifað um þetta efni hér á landi. Munnlegar heimildir voru notaðar 

þar sem engar skrifaðar heimildir voru tiltækar og kunnum við viðmælendum okkar 

bestu þakkir fyrir. 
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1. Konur í fangelsum 

1.1. Hverjar eru þessar konur? 

Fjöldi rannsókna sem gerðar hafa verið um heim allan, ber saman um að, 

kvenfangar eigi það sameiginlegt að glíma við mikil félagsleg vandamál. Flestar 

þeirra kljást við áfallastreituröskun, geðræn vandkvæði, fíkniefnivandamál og eru 

illa farnar félagslega. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að flestir kvenfangar þjáist 

af geðröskunum, sem tengja má meðal annars, við fortíð þeirra og misnotkun sem 

þær hafa orðið fyrir (Berg, Möller og Hayton, 2010).  

Tölfræðin staðfestir, að um heim allan eru konur mun færri í fangelsum en 

karlar (Siegel, 2009). Á Íslandi sýna tölur frá 2010 að kvenfangar voru einungis 

fjórar á móti 130 karlföngum og sýna tölur frá árunum 1995-2009 svipaðan fjölda 

kvenna í fangelsum (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Á árinu 1998-2003 var gerð athugun á félagslegum högum fanga á Íslandi, auk 

heilsufars og vímuefnasögu þeirra. Spurningalisti var lagður fyrir fanga, sem hófu 

afplánun á þessu tímabili og tók til alls 689 fanga. Kvenfangar voru einungis lítið 

brot af þeirri tölu. Þegar skoðaðar voru aðstæður kvenfanganna kom þetta í ljós: 

Meirihluti kvenfanganna þ.e. 88% var að afplána fangelsisrefsingu í fyrsta sinn. 

Flestar höfðu fastan samastað áður en þær hófu afplánun. Um 61% bjó í 

leiguhúsnæði eða í húsnæði á vegum félagsmálayfirvalda. Um 14% hafði búið hjá 

forleldrum/ættingja en 6% hafði komið af götunni. Um 65% kvenfanganna hafði 

alist upp hjá báðum blóðforeldrum sem var svipað og á meðal karlfanganna. 

Rúmlega helmingur kvenfanganna sagðist hafa alist upp við óreglu í æsku. 

Meirihluti kvenfanganna hafði eingöngu lokið grunnskólaprófi eða 61% og rétt 

innan við 25% hafði byrjað í framhaldsskóla en hætt án þess að ljúka námi. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við margar erlendar rannsóknir sem hafa sýnt að 

fangar hafi almennt stutta skólagöngu. Meirihluti kvenfanganna eða 51% var 

einhleypur. Allmargir kvenfanganna voru mæður eða 70% þeirra, meirihlutinn eða 

53% þeirra sagðist hins vegar ekki hafa haft barnið/börnin í sinni umsjón áður en 

afplánunin hófst. Margar nefndu að barnið/börnin væru vistuð á vegum 

barnaverndaryfirvalda en aðrar sögðu að foreldra sínir önnuðust uppeldið. Þær 

sem bjuggu með barni voru langflestar einstæðar mæður. Tæplega helmingur 
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kvenfanganna átti fleiri en eitt barn, þar af sagðist 24% eiga 2 börn og svipað 

hlutfall sagðist eiga fleiri börn. Með þessu má segja að fangelsun mæðra á 

tímabilinu 1998 til 2003 hafi snert um 60 börn á Íslandi. Meirihluti kvenfanganna 

var ekki í fastri vinnu áður en þeir hófu afplánun fangelsisvistar eða 64% þeirra. Um 

35% kvennanna voru öryrkjar og 29% voru atvinnulausar. Til samanburðar var 

meirihluti karlkyns fanganna eða 57% í fastri vinnu áður en þeir komu í fangelsið. 

Fjórði hver kvenfangi sagði líkamlega heilsu sína góða en þær konur sem svöruðu 

því neitandi nefndu ofast öndunarsjúkdóma eða bakverki. Algengara var að konur 

finndu fyrir líkamlegri vanlíðan en karlmenn. Helmingur kvenfanganna sagðist eiga 

við þunglyndi/kvíða að stríða. Um 60% kvenfanganna sögðust hafa þegið félags- 

eða örorkubætur áður en þær komu í fangelsið en til samanburðar þáðu 38% 

karlfanganna bætur. Fíkniefnavandinn reyndist vera mikill eða nærri 80% 

kvenfanganna sögðust hafa neytt fíkniefna áður en afplánun hófst. Um 44% 

kvenfanganna hóf neyslu fíkniefna 15 ára eða yngri og 28% þeirra á aldrinum 16 til 

18 ára. Við svörun á fíkniefnaneyslu og tegund fíkniefna kom í ljós að margar 

notuðu alla flóru þeirra fíkniefna sem fyrirfinnast á íslenskum markaði. 

Niðurstaðan var sú að 31% reykti kannabis daglega eða oft í viku, 37% neyttu 

amfetamíns daglega eða oft í viku, 45% notuðu stundum eða höfðu prófað sveppi 

og LSD og 6% notaði alsælu oft í viku. Rúmlega 14% sprautaði sig daglega eða oft í 

viku og 22% misnotaði lyf daglega eða oft í viku. Munur var á milli kynjanna og 

tegund fíkniefna sem þau neyttu. Algengara var að karlfangar notuðu kannabisefni 

daglega eða oft í viku en kvenfangarnir amfetamín og sprautur. Þá var mikill munur 

á milli kynjanna á misnotkun lyfja en konur misnotuðu í mun ríkari mæli lyf heldur 

en karmenn (Margrét Sæmundsdóttir, 2005).  

1.2. Félagsleg staða og réttindi kvenfanga 

Í breskri grein er fjallað um félagslegar þarfir kvenna í fangelsum og kemur þar 

fram að kvenfangar hafa yfirleitt lítið sjálfstraust og eru yfirleitt háðar öðrum 

(Hedderman, Gunby og Shelton, 2011). 

Í grein eftir Mahoney og Daniel, kemur fram, að þær konur sem afplána dóma í 

fangelsum hafa bága félagslega stöðu og oftar en ekki verið fórnarlömb ofbeldis í 

æsku. Þær eru bæði fórnarlömb kynferðis og líkamlegs ofbeldis og þjást gjarnan af 
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áfallastreituröskun. Þessar niðurstöður eru í takt við það gerist annars staðar í 

heiminum. Þrátt fyrir að kvenfangar eru félagslega illa staddar, þá hafa rannsóknir 

sýnt, að þær vilja leita sér hjálpar við sínum vanda. Þær virðast vera haldnar 

miklum kvíða, taugaveiklun og innilokunarkennd. Um 80% kvenfanga í 

Bandaríkjunum á við fíkniefnavanda að stríða en einungis fjórðungur fær aðstoð 

innan fangelsanna í þeirri baráttu. Helstu heilsufarsvandamál fanga í 

Bandaríkjunum eru geðsjúkdómar, fíkniefnaneysla og HIV smit. Þegar kynin eru 

borin saman, hvað þetta varðar, eru konur með hærri tíðni á öllum sviðum. 

Svipaða sögu má segja í Vestur Evrópu og hafa úrræði þar í fangelsum oft á tíðum 

ekki þarfir kvenna í huga þar sem þær hafa aðrar þarfir karlar (Mahoney og Daniel, 

2006; World Health Organization [WHO], 2009).  

Rannsóknir benda til að fíkniefnaneysla kvenfanga virðist vera vandamál um 

víða veröld. Guðmundur Gíslason, forstöðumaður Fangelsisins að Kópavogsbraut 

telur marga kvenfanga hér á landi, eiga í fíkniefnavandræðum þegar afplánun hefst 

og reynt er að bregðast við því innan fangelsisins „Í Kvennafangelsinu er virkt AA 

starf sem allflestir kvenfanganna sýna áhuga. Haldnir eru fundir með utankomandi 

leiðbeinanda og það hefur gefist vel fyrir þær konur sem eiga við vímuefnavanda 

að etja. Kvenföngunum hér á landi hefur fjölgað töluvert síðustu ár, um helming 

má segja og langflestar konurnar eru með mikil fíkniefnavandamál að baki.“ 

(Guðmundur Gíslason, munnleg heimild, 27. febrúar 2012). 

Fangar eru ekki réttlausir, hvorki hér né annars staðar í heiminum. Yfirvöldum 

ber að veita þeim ýmsa félagslega og heilsufarslega lágmarksþjónustu. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. WHO) skilgreinir þrjú atriði sem þurfa að vera til 

staðar innan fangelsa. Í fyrsta lagi þarf að vera skýr stefna er varðar almenna heilsu 

fanganna, í öðru lagi heilsuvænlegt umhverfi og í þriðja lagi aðgengi fanga að 

heilsugæslu svo hægt sé að koma í veg fyrir heilsubrest þeirra (WHO, 2009). Á 

Íslandi ber velferðarráðuneytið ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga í samstarfi 

við Fangelsismálastofnun. Ráðuneytinu ber að tryggja föngum sambærilega 

heilbrigðisþjónustu og almennt gildir, auk sérstakrar heilbrigðisþjónustu sem lög og 

reglur um fanga kveða á um. Heilbrigðisyfirvöld greiða kostnað af almennri 

heilbrigðisþjónustu fyrir fanga en af mannúðarástæðum stendur 

Fangelsismálastofnun straum af kostnaði við bráðatannlæknaþjónustu, fyrir þá 
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sem ekki geta greitt fyrir hana sjálfir. Samkvæmt 18. grein laga um fullnustu 

refsinga kveður á um að fanga er rétt og skylt, eftir því sem aðstæður leyfa, að 

stunda vinnu eða aðra viðurkennda starfsemi í fangelsi. Lögin kveða ennfremur á 

um, að fangi á að eiga þess kost að stunda nám og eða starfsþjálfun og kemur 

reglubundið nám í stað vinnuskyldu. Í 23. grein laga um fullnustu refsinga er tekið 

fram, 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. 

Fangi getur fengið heimsóknir í fangelsi eigi sjaldnar en vikulega eftir aðstæðum í 

fangelsi. Fanga er heimilt að senda og taka við bréfum og ákveður forstöðumaður 

fangelsis að opna bréf til og frá fanga í viðurvist hans til að viðhalda góðri reglu og 

öryggi í fangelsi. Fangi á rétt á símtölum við fólk utan fangelsis á þeim tímum dags, 

sem reglur fangelsis segja til um. Heimilt er að hlusta á símtöl fanga ef það telst 

nauðsynlegt. Fangi á rétt á útiveru og að iðka tómstundastörf, líkamsrækt og 

íþróttir í frítíma, eftir því sem aðstæður í fangelsi leyfa, í að minnsta kosti eina og 

hálfa klukkustund á dag (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005; Ríkisendurskoðun, 

2010). Stefna Fangelsismálastofnunnar er að konum bjóðist sömu tækifæri til 

afplánunar og körlum. Þarfir kvenna eru aðrar en karla, vegna þess að bakgrunnur 

þeirra er annar og oft eru þær veikari en karlar við upphaf afplánunar. Fangelsið að 

Kópavogsbraut er blandað fangelsi þar sem bæði eru langtíma- og 

skammtímafangar vistaðir af báðum kynjum. Í fangelsinu vinna fangar við þrif, í 

þvottahúsi þess og sjá alfarið um matreiðsluna en megin vinna fanganna er þó 

fólgin í léttum verkefnum fyrir nokkur fyrirtæki. Reynt er að miða vinnuna við getu 

fanganna (Anna Sigríður Arnardóttir, Halla Bergþóra Björndóttir og Margrét 

Frímannsdóttir, 2007; Margrét Sæmundsdóttir, 2005).  

Guðmundur Gíslason, forstöðumaður, telur að kvenfangar sitji ekki við sama 

borð og karlfangar þegar kemur að refsiúrræðum karla og kvenna. „Það er alveg 

ljóst, að kvenföngum býðst ekki það sama og karlföngum, þegar kemur að 

vistunarúrræðum. Langt í frá. Við höfum nokkrum sinnum vistað kvenfanga á 

Kvíabryggju, sem er opið fangelsi fyrir karla en það gekk ekki sem skyldi og 

konunum leið ekki vel þar. Auðvitað þurfum við að hafa meiri breidd fyrir konur, 

þegar kemur að úrræðum, til jafns við karla. Sumir kvenfanganna hér í Kópavogi 

hafa stundað fjarnám frá MK en hingað kemur kennari reglulega. Að hafa eitthvað 
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jákvætt fyrir stafni, getur verið mikil andleg hjálp.“ (Guðmundur Gíslason, munnleg 

heimild, 27. febrúar 2012).  

Á Vesturlöndum eru það talin sjálfsögð mannréttindi að hafa aðgang að 

heilbrigðiskerfi, hvort sem um er að ræða hinn almenna þjóðfélagsþegn eða fólk í 

fangelsum. Misjafnt er hvernig þjóðir koma til móts við heilbrigðisþarfir kvenfanga, 

en samt sem áður er langt í land að þessum grunnþörfum sé mætt svo vel megi 

vera og ekki ásættanlegt að mannréttindi sem þessi, skuli vera fótum troðið. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin setti á stofn, fyrir ríflega 15 árum, verkefni um 

heilbrigði fanga innan fangelsa í Evrópu (e. health in prison project). Þegar þeir sáu 

að heilbrigði kvenfanga voru ekki gerð nógu góð skil og þarfir þeirra skoðaðar út frá 

heilbrigðisþörfum karlfanganna var ákveðið að beina sjónum að heilbrigði kvenna 

innan fangelsa. Árið 2008 ákvað Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að skoða heilbrigði 

kvenna innan fangelsa í Evrópu og hvernig þörfum þeirra væri mætt. Ákveðið var 

að skipuleggja ráðstefnu um heilbrigði kvenna í fangelsum og var hún haldin í Kiev í 

Úkraínu árið 2008. Afrakstur þessara ráðstefnu var skýrsla sem gefin var út árið 

2009. Niðurstaða hennar er sú, að heilbrigðisþörfum kvenna í fangelsum í Evrópu 

er ekki fullnægt. Brugðist var við þessari niðurstöðu með því að bæta 

heilbrigðisþjónustu kvennanna með aðgerðaráætlun en svo virðist samt sem áður 

vera að enn sé langt í land (Berg o.fl., 2010). 

1.3. Kvenfangar, sambönd og sjálfsmynd 

Rannsóknir hafa greint frá því að kvenfangar eiga í erfiðleikum með sambönd og 

hafa brotna sjálfsmynd. Þróunarsálfræðingurinn Miller gaf út bók byggða á 

rannsóknum um kynin og þá leið, sem þau velja til að þroskast. Þar segir að konur 

noti tengsl við aðra manneskju til að þroskast. Þær meta sjálfan sig út frá þeim 

viðbrögðum sem þær fá, út frá tengslum. Karlmenn hins vegar þroskast í gegnum 

aðskilnað við þá sem þeir tengjast og virðast ekki eins viðkvæmir og konur 

gagnvart aðskilnaði og röskun á tengslum. Þegar konur njóta ekki þeirra tengsla 

sem þær þurfa til að þroskast, getur framkallast persónuleikaröskun hjá þeim. 

Kvenfangar virðast eiga það sameiginlegt að hafa farið á mis við gagnkvæm og 

eðlileg tengsl. Til að breyta hugmynd þeirra um heilbrigð tengsl þá verða þær að 
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upplifa að vera í nánu sambandi og mynda tengsl þar sem hvorki er vanræksla né 

ofbeldi (Covington, 2007). 

Rannsókn sem fræðimennirnir Celinska og Siegel gerðu 2010 sýna fram á að 

kvenfangar eru oft kúgaðar og í brengluðum samböndum. Einnig kemur fram að 

kvenfangar afplána yfirleitt dóma fyrir fíkinefnabrot. Kvenfangar eru oftar en ekki 

fíklar sem eiga við geðræn vandamál að stríða og tilheyra minnihlutahópum 

samfélagsins. Oft virðast kvenfangar ekki hafa myndað náin heilbrigð tengsl í æsku 

við sína nánustu og eiga því í erfiðleikum með sambönd síðar meir (Celinska og 

Siegel, 2010). 

Sambandskenningin (e. relational theory) fjallar um sambönd og hversu mikil 

áhrif samskipti hafa á eðlilega þróun persónuleikans. Sambandskenningin er í fullu 

samræmi við niðurstöður rannsókna Celinski, Siegel og Miller um kvenfanga og 

sambönd þeirra. Tengsl við aðrar manneskjur er ein af frumþörfum mannsins og 

við þrífumst illa án þeirra. Þessi tengslaþörf er sérlega sterk hjá konum. Öll þurfum 

við á tengslum/samskiptum við aðra að halda, en konur virðast vera mun háðari 

því að vera í nánum tengslum við annað fólk en karlar. Fyrir konur er það mjög 

mikilvægt að mæta skilningi annarra, vera metnar að verðleikum og að vera í 

góðum tengslum. Þó að bæði konur og karlar kjósi almennt að vera í góðum 

tengslum við sjálfa sig og aðra, þá er það svo að þegar kemur að aðskilnaði í 

samböndum, hefur það yfirleitt mun öflugri neikvæð áhrif á konur og geðheilsu 

þeirra en karla (Covington, 2007). Sambandskenningin og rannsókn Celinsku og 

Siegel, kemur heim og saman við niðurstöður fjölda annarra rannsókna um 

kvenfanga og félagslega stöðu þeirra.  

1.4. Mæður í fangelsum 

Árangursríkt gæti verið, að nýta sér þá vitneskju, að kvenfangar sem eru mæður 

eru frekar reiðubúnar til að bæta hag sinn en aðrir kvenfangar. Samkvæmt grein 

sem Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin birti, kemur fram að það að vera móðir hafi 

fyrirbyggjandi áhrif á tíðni sjálfsmorða hjá kvenföngum. Mæður í fangelsum þjást 

af miklu samviskubiti og finnst þær hafi brugðist börnum sínum (Moloney og 

Möller, 2009). Athyglisvert er, að þeir kvenfangar sem eru mæður, sérstaklega þær 

sem hafa ekki fengið mjög langa dóma, hafa mun meiri metnað til að breyta 



  

11 

aðstæðum sínum til hins betra, með því að notfæra sér þau úrræði sem í boði eru. 

Úrræðin sem kvenföngum bauðst í rannsókn sem Celinska og Siegel vitna í, byggja 

á því að efla sjálfstraust og sjálfsmynd kvennanna einnig var lögð áhersla að hjálpa 

þeim og styðja í aðskilnaði við börn sín á meðan afplánun stóð yfir. Rannsakendur 

tóku eftir nokkrum sameiginlegum hugmyndum í fari kvenfanganna, sem veitti 

þeim bjargráð í aðskilnaði við börn sín. Þær töldu að þær væru góðar mæður. Þær 

höfðu mikla þörf fyrir að fá að vera móðir, þrátt fyrir fangelsisvist. Þær höfðu 

sterkan vilja til að vera með í ráðum þegar kom að uppeldi barna þeirra. En einnig 

komu fram sjálfsásakanir hjá konunum og niðurrif vegna fyrri hegðunar sem leiddi 

til afplánunar (Celinska og Siegel, 2010). 

Þegar kvenfangar, sem eru mæður og börn þeirra eru aðskilin, við upphaf 

afplánunar, getur það orðið til þess að mæðurnar sjá ekki börn sín aftur eða missa 

þau frá sér. Það getur verið erfið ákvörðun fangelsisyfirvalda að leyfa barni að búa 

hjá móður í fangelsi og enn erfiðari ákvörðun er að aðskilja móður og barn en í 

öllum ákvörðunartökum. Í þessum málum, verður að hafa hagsmuni barnsins fyrst 

og fremst að leiðarljósi. Oft er aðstaða fyrir börn í fangelsum, sem mæður þeirra 

dvelja í, lítil sem engin en þetta er mismunandi eftir löndum. Sumstaðar er hafður 

sá háttur á, að það eru sér álmur fyrir mæður og börn, en það tíðkast líka að börn 

búi hjá mæðrum sínum, í fangelsum, við óviðunandi aðstæður þar sem skortur er á 

öryggi og heilsu þeirra jafnvel stefnt í hættu (WHO, 2009). 

Guðmundur Gíslason, forstöðumaður Kvennafangelsins Kópavogi telur 

mikilvægt fyrir kvenfanga að fá að vera í tengslum við börn sín ef sá möguleiki er 

fyrir hendi á meðan þær eru í afplánun. „Flestar þær konur sem dvelja í 

Kvennafangelsinu í Kópavogi eru mæður. Margar hverjar hafa misst börn sín frá sér 

en eiga sér þá ósk að fá þau aftur. Hér hafa dvalið konur með ung börn sín og 

einnig koma þau börn sem eldri eru í heimsóknir til mæðra sinna. Þetta skiptir 

kvenfangana miklu máli.“ (Guðmundur Gíslason, munnleg heimild, 27. febrúar 

2012 ). Samkvæmt rannsóknum Celinsku og Siegel þá virðist það hafa jákvæð og 

góð áhrif á flesta kvenfanga að fá að vera í samskiptum við börn sín hvort sem um 

er að ræða símasamband, bréfaskriftir eða heimsóknir á meðan þær eru í afplánun 

ef sá möguleiki er fyrir hendi (Celinska og Siegel, 2010).  
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Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að kvenföngum, sem eru mæður sé ekki 

nægilega sinnt. Það er ekki gert ráð fyrir börnum í fangelsum þrátt fyrir að vitað sé, 

að flestir kvenfangar eru mæður. Yfirleitt er það svo, að móðirin sem er í afplánun 

er eini ummönnunnaraðili barnsins og stór hluti barnanna fer á stofnun, þegar 

móðirin fer í fangelsi hafi hún farið með forsjá barna sinna. Þekkt er, að kornabörn 

fái að dvelja hjá mæðrum sínum í afplánun, eins og við þekkjum dæmi um hér á 

Íslandi en við það skapast einnig vandamál. Í fyrsta lagi gera fangelsi ekki ráð fyrir 

því að börn séu þar og í öðru lagi kemur upp erfið aðstaða fyrir móður og barn, 

þegar barnið eldist og þarf að fara frá móður sinni. Aðskilnaður móður og barns 

getur haft varanlegan tilfinningalegan skaða fyrir bæði móður og barn (Berg o.fl., 

2010). 

Samkvæmt höfundi tengslamyndunarkenningar (e. attachment theory), John 

Bowlby, hefur aðskilnaður móður og barns mikil áhrif. Bowlby skrifaði um 

stofnanabörn og slæmar afleiðingar tilfinningasvelts bæði fyrir móður og barn. 

Kjarni þessara tengsla móðurs og barns er nánd. Tengslin verða vegna þarfar 

manneskjunnar fyrir vernd og öryggi í frumbernsku og ef að tengslin þróast ekki 

eðlilega, eins og gæti orðið með börn kvenfanga, upplifir barnið mikið óöryggi og 

vanlíðan. Tengsl eru frumskilyrði í þróun mannlegra samskipta bæði fyrir móður og 

barn og gegna mikilvægu hlutverki í seinni tíma þroska persónuleika barnsins. 

Mæður hafa yfirleitt meðfæddan vilja til móðurhlutverksins og það getur verið 

sterk hvatning fyrir kvenfanga að standa sig í móðurhlutverkinu (Bowlby, 1969; 

Celinska og Siegel, 2010 ).  

Á ráðstefnu sem haldin var í Kiev í Úkraínu árið 2009 kom fram mikilvægi þess, 

að fangelsi fyrir konur væru þannig gerð, að þær gætu tekið á móti börnum sínum 

við viðunandi aðstæður og að kvenfangelsi væru opnari fangelsi þar sem konur 

afplána oft dóma fyrir minniháttar brot. Mikilvægt er að leysa úr félagslegum 

þörfum og vanda þeirra, þar sem kvenfangar eru yfirleitt eini og aðal forsjársaðili 

barna sinna (Berg o.fl., 2010). 
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2. Hverjar eru félagslegar þarfir kvenfanga? 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir og skýrslur, sem gerðar hafa verið um þetta efni, 

má segja að svipaðar niðurstöður sé að finna alls staðar, þegar kemur að 

félagslegum þörfum kvenfanga. Rannsóknir hafa sýnt fram á, að skortur virðist vera 

á úrræðum fyrir kvenfanga, þar sem áherslan er lögð á uppbyggjandi ráðgjöf, með 

þarfir þeirra í huga. Kvenfangar eiga það sammerkt að þurfa úrræði við afar 

flóknum og margháttuðum vandamálum. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 

þess að kvenfangar fái sérúrræði í fangelsum þar sem áherslan er lögð á hvers 

konar meðferð sem henti konunum best og vinna út frá þeim meðferðarþáttum. 

Rannsókn sem höfundar vitna í, hefur sýnt mikilvægi hópavinnu í meðferð 

kvenfanga, þar sem áherslan er lögð á að byggja upp von hjá konunum í formi 

markmiða og áætlana. Rannsóknin leiddi í ljós mikinn ávinning af að nota slíka 

hópavinnu þar sem konurnar sóttu stuðning í hverja aðra (Nedderman, 

Underwood og Hardy, 2010). 

Vandamál kvenfanga eru yfirleitt mikil og verða úrræðin að vera í samræmi við 

þarfir kvennanna. En úrræði fyrir kvenfanga geta verið kostnaðarsöm og því 

mikilvægt að leggja kapp á að þau skili tilætluðum árangri. Endurkomutíðni hefur 

verið notuð sem árangursmælir á úrræði, sem í boði eru innan fangelsa og það 

hefur sýnt sig að endurkomutíðni kvenfanga dregst saman þegar viðeigandi úrræði 

eru notuð. Rétt úrræði geta meðal annars spornað við andfélagslegri hegðun, 

áfallastreituröskun, kvíða og þunglyndi (Bonta og Andrews, 2010). 

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin telur mikilvægt að vinna faglega með konur í 

afplánun og telur stofnunin að yfirvöld eigi að nýta sér það að hafa þessar konur 

undir sínum verndarvæng þar sem annars er mjög erfitt að nálgast þær. Nýta ber 

tækifærið, valdefla þær til sjálfshjálpar og aðstoða þær af fremsta megni svo þær 

komi aftur út í samfélagið, sem betri einstaklingar (Berg o.fl., 2010). 

Þegar aðstæður kvenfanga á Íslandi eru skoðaðar, eru úrræði af skornum 

skammti og léleg. Í Fangelsinu að Kópavogsbraut er aðstaða til endurhæfingar, 

líkamsræktar og annarrar afþreyingar mjög takmörkuð og ljóst er að á meðan 

önnur úrræði til langtímavistunar kvenna eru ekki til staðar, þarf að lagfæra þessa 

aðstöðu. Töluvert er um lyfjaneyslu í fangelsinu og hafa fangelsisyfirvöld ítrekað 
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óskað eftir íhlutun heilbrigðisyfirvalda vegna þessarar neyslu án mikilli viðbragða 

(Anna Sigríður Arnardóttir o.fl., 2007). Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin telur mjög 

brýnt að ná til þessara kvenna, á meðan þær eru í afplánun, til að aðstoða þær við 

að takast á við fíkniefnavanda sinn (Berg o.fl., 2010). 

Ljóst er að þó að konur séu í minnihlutahóp innan fangelsa í heiminum þá ber 

engu að síður að sinna þörfum þeirra. Heilbrigðis- og fangelsismálayfirvöld víða í 

Evrópu hafa vanrækt þarfir kvenna í afplánun og veitt þessum málaflokki afar litla 

athygli. Ástæða þess er talin vera hversu fáar þær eru, í samanburði við karlfanga, 

sem virðast fá mun meiri athygli. Það er einungis á hinum síðari árum, að yfirvöld 

hafa farið að veita þessum minnihlutahópi athygli, en það á ekki að líðast fálæti á 

grundvallarrétti kvenfanga og að fangelsin skuli stjórnast af þörfum karla að mestu 

leyti (Berg o.fl., 2010). 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir og skýrslur, sem gerðar hafa verið erlendis um 

konur í fangelsum og þarfir þeirra, eru yfirleitt nefnd sömu atriðin aftur og aftur, 

sem konurnar virðast eiga sameiginleg. Í viðamikilli kanadískri skýrslu sem kom út 

árið 2004, um félagslega stöðu og félagslegar þarfir kvenfanga, kemur fram að 

kvenfangar eiga margt sameiginlegt og hegðun þeirra byggir oft á sameiginlegri 

reynslu úr fortíðinni. Til þess að hægt sé að koma þeim út úr þessum aðstæðum, 

þarf að vinna úr vandamálum þeirra og hjálpa þeim að þróa aðstæður sínar á 

jákvæðan og heilbrigðan hátt. Persónueinkenni sem kvenfangar virðast eiga 

sameiginleg eru fyrst og fremst lágt sjálfsmat og ósjálfstæði. Kvenfangar eiga við 

erfið og margvísleg vandamál, stunda sjálfsskaðandi hegðun og hafa sumar þeirra 

margreynt tilraunir til sjálfsvígs. Þessar konur eru oft menntunarlausar og hafa 

yfirleitt alist upp við mikla fátækt. Algengt er að þær hafi ekki alist upp hjá 

foreldrum sínum og skipt oft um fósturheimili. Margar hverjar eiga það 

sameiginlegt, að hafa á einhverju tímabili verið heimilislausar, flestar hafa stundað 

vændi eða verið þátttakendur í kynlífsþjónustu og þolendur ofbeldis frá unga aldri. 

Skýrslan greinir einnig frá mismunandi sýn kynjanna á samböndum. Kvenfangar 

virðast ekki þekkja neitt annað en að vera í ofbeldisfullum samböndum. Það er 

nauðsynlegt leggja áherslu á, að kenna þeim að vera í heilbrigðum, jákvæðum og 

uppbyggilegum samböndum þar sem ofbeldi og misnotkun eru ekki til staðar 

(Fortin, 2004). 
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Hugræn atferlismeðferð (e. cognitive behavioral theory) og sambandskenningin 

(e. relational theory) hafa gefist vel, þegar unnið er með kvenföngum, þegar þarf 

að breyta hegðunarmynstri og beina hugsun í betri farveg með það að markmiði að 

bæta samskipti í samböndum. Þegar unnið er með kvenfanga hefur gefist vel að 

beita margvíslegum aðferðum. Meðferðin þarf að vera sérstaklega hönnuð fyrir 

kvenfanga, þar sem tekið er markvisst á þeirra málum. Meðferðaraðilar þurfa að 

beita heildarsýn og hafa skilning á félagslegum þörfum kvenfanga. Leggja þarf 

áherslu á að efla sjálfsvitund kvennanna, hugmyndir þeirra um sambönd og 

samskipti, kynhegðun og andlega heilsu þeirra. Fangelsisyfirvöld í Kanada hafa sett 

fram markmið til að vinna með endurhæfingu kvenfanga í afplánun. Þessi 

markmið, sem sett voru fram árið 2004, kallast Program strategy for women 

offenders. Þessi markmið snúa beint að konunum, með heildarsýn í huga, markmið 

með uppbyggilegu, styðjandi og öruggu umhverfi kvennanna, þar sem lögð er 

áhersla á að valdefla þær. Markmið sem snúa að félagslegum veruleika kvennanna, 

markmið sem lýtur að því hvernig konurnar eru fjárhagslega staddar og í hvaða 

umhverfi þær muni fara að afplánunni lokinni og að lokum eftirfylgni. Lögð er mikil 

áhersla á að gera konurnar hæfari í samskiptum og breyta hugmyndum þeirra um 

það hvernig sambönd eigi að vera þar sem flestar þekkja einungis ofbeldisfull 

sambönd (Fortin, 2004).  

Í grein sem skrifuð var 2008 um kvenfanga, sem byggir á rannsókn sem gerð 

hafði verið skömmu áður, kemur fram að meirihluti þeirra er að kljást við 

áfallastreituröskun (e. post-traumatic stress disorder/PTSD), fíkniefnaneyslu og 

geðraskanir á borð við þunglyndi og kvíða. Rannsóknir á kvenföngum hafa sýnt að 

sterk tengsl eru á milli afbrota þeirra og hvers konar misnotkunar í æsku. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ofantöld vankvæði gefur andlegri vanheilsu 

farveg. Áfallastreituröskun, þunglyndi, kvíði og streita virðist vega þar hátt. 

Samkvæmt þessari rannsókn kemur fram að ekki sé tekið nægjanlega á 

vandkvæðum kvenfanga í afplánun og lítið sé um félagsleg úrræði, sem sniðin eru 

að þeirra þörfum og gæti aðstoðað þær við að leysa úr sínum vandamálum. Þetta 

verður til þess að þegar kvenfangar ljúka afplánun, aðlagast þær ekki samfélaginu 

félagslega. Vandinn virðist vera sá að þær hafa tilhneigingu til að fara í sama farið 

aftur. Ef sjónum yrði beint að hinum raunverulegum vandamálum kvenfanga og 
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tekið yrði á þeim innan fangelsanna, myndi þessi vítahringur líklega rofna. 

Greinahöfundar tala um veigamikil atriði, sem nauðsynlegt er að hafa í meðferð 

kvenfanga því mikill kynjamunur er á, hvaða úrræði henti konum og körlum. 

Nauðsynlegt er að upplýsa konurnar um hvað áföll og misnotkun þýðir og hvernig 

hægt sé að vinna úr þeim málum sem best. Oft vita kvenfangar ekki að þær hafi 

sætt misnotkun né hafa þær skilning á áfallastreituröskun. Nauðsynlegt er að 

kvenfangar geri sér grein fyrir að þær hafa með hegðun sinni, oft á tíðum, brugðist 

rangt við óeðlilegum aðstæðum, með því að samþykkja þær. Kenna þarf þessum 

konum að taka rétt á þeim áföllum sem þær hafa orðið fyrir. Kvenfangar sem hafa 

upplifað áföll eru líklegri til að vera varnarlausar, tilfinningalega skaddaðar og í 

erfiðleikum með að tjá sig. Dæmi þess eru að viðkomandi bregst eðlilega við mjög 

óeðlilegum aðstæðum og óeðlilega við eðlilegum aðstæðum. Því má segja að þær 

eru mun líklegri til að verða endurtekin fórnarlömb áfalla (Bloom og Covington, 

2008).  

Konur í afplánun er sá hópur sem virðist lítið hafa verið sinnt. Yfirleitt koma þær 

úr ömurlegum heimilisaðstæðum þar sem fíkniefni hafa verið misnotuð. 

Kvenfangar hafa þurft að kljást við ýmis heilbrigðisvandamál eins og smitsjúkdóma, 

geðsjúkdóma og ávana og fíkniefnasjúkdóma. Áfallastreituröskun virðist vera stórt 

vandamál hjá þessum konum og þær kljást margar við kvíða, þunglyndi, streitu og 

sjálfsmorðshugsanir (Berg o.fl., 2010). 

Konur og sérstaklega kvenfangar virðast vera háðar því að vera í nánum 

tengslum við aðra og ganga kvenfangar jafnvel svo langt að þær láta frekar 

misbjóða sér tilfinningalega, heldur en vera einar á báti. Þær eru háðar því að vera í 

sambandi, jafnvel þó að þær fái ekkert út úr því nema niðurlægingu (Covington, 

2007). 

Til að bæta félagslegar þarfir kvenfanga leggur Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin 

til, að í upphafi afplánunar þurfi að greina ítarlega hvaða meðhöndlun hver og ein 

kona þarf, gera meðferðaráætlun í samræmi við þarfir konunnar og að allir 

starfsmenn fangelsins séu meðvitaðir um, hvaða þarfir hver og ein hefur. 

Upplýsingar þurfa að liggja fyrir um fyrri sjúkrasögu kvenfangans til að hafa 

heildstæða sýn á ástandi kvenfangans. Krafa um sérfræðiaðstoð og fagaðila skiptir 
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miklu máli. Áframhaldandi áætlun er einnig mikilvæg og að kvenfangi hafi aðgang 

að aðstoð eftir afplánun (WHO, 2009).  

Í sérstakri hópameðferð, sem framkvæmd var á Bretlandseyjum fyrir kvenfanga, 

sem kallast „Together women“ var lögð áhersla á að valdefla og styrkja og bar sú 

aðferð góðan árangur. Einblínt var á að sinna grunnþörfum þeirra eins og að losa 

sig við fíkniefni og bæta andlega líðan. Athyglisvert er, að stærsta vandamál 

kvennanna í „Together women“ eru þær sjálfar, því að samkvæmt þessari 

rannsókn hafa þær afar litla trú á að þær geta breytt sér né að þær eigi hjálp skilið. 

Vegna þessa nýttu konurnar sér illa þá aðstoð sem þeim bauðst og virtust 

áhugalausar um að sækja aðstoð. Með hópavinnu áttu þær auðveldara með að 

skilja sjálfa sig og sýndu jákvæðar framfarir í vinnu með öðrum konum, sem eins 

var ástatt með. Árangurinn af góðri hópavinnu sögðu kvenfangarnir vera að þær 

voru ekki dæmdar og þeim var mætt á þeim stað þar sem þær voru, án fordóma og 

af virðingu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fjölda annarra rannsókna um 

sama efni (Hedderman o.fl., 2011). 

Worrall og Gelsthorpe gagnrýna bresk stjórnvöld og telja að þau hafi brugðist 

málaflokki kvenfanga þar sem lítið hefur verið einblínt á hann síðustu ár. 

Fræðimennirnir vilja halda því fram, að kvenfangar mæti síður skilningi af hálfu 

stjórnvalda og mæta þar af leiðandi minni skilningi í afplánun. Rannsóknir hafa 

ítrekað sýnt að hópmeðferð hentar konum betur en körlum. Kvenfangar virðast 

mun virkari í slíkri meðferð en karlfangar og þær virðast ná að hafa heildaryfirsýn 

yfir vandamál sín. Flestir kvenfangar þurfa að takast á við áfallastreituröskun þar 

sem margar þeirra hafa verið beittar andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. 

Hópavinnan miðast út frá því, að valdefla þær gegn kúgun, þar sem þær upplifa sig 

oft einskis verðar, styrkja þær og styðja í þeirri baráttu (Worrall og Gelsthorpe, 

2009; Berg o.fl., 2010). Þessar niðurstöður Worall og Gelsthorpe eru í samræmi við 

fjölda annarra rannsókna, um að kvenfangar virkjast vel í hópum og að þær kljást 

oft á tíðum við sömu vandamálin.  

Í fjölda rannsókna kemur það ítrekað í ljós að kvenfangar hafa yfirleitt verið í 

ofbeldisfullum samböndum og að konurnar eru illa farnar andlega og líkamlega, 

vegna kúgunar og ofríkis. En hvað þýðir það? Ingólfur V. Gíslason segir í bók sinni 

um ofbeldi í nánum samböndum, að andlegt ofbeldi feli í sér niðurlægjandi 
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hegðun, sem hefur það að markmiði, að ná stjórn eða valdi á maka eða leiðir til 

slíkra yfirráða. Andlegt ofbeldi getur birst í mörgum myndum svo sem 

niðurlægjandi athugasemdum, ógnunum, hótunum, með því að skemma hluti sem 

konunni þykir vænt um, og eftirliti sem felst í því að konan þarf stöðugt að gera 

grein fyrir ferðum sínum og gjörðum. Andlegu ofbeldi fylgir þvinganir, einangrun 

og fleira. Þetta er hegðun sem leiðir til ofríkis þess sem henni beitir eða styrkir slíka 

hegðun. Líkamlegt ofbeldi kemur oft í kjölfar andlegs ofbeldi. Það kemur fram í 

mörgum myndum eins og: Konan er hrist, lamin, kýld, klóruð, brennd, rassskellt, 

tekin kverkataki, svelt, bundin, stungin, heitu vatni hellt á hana, hún barin með 

hlutum, hlutum hent í hana, henni hrint og hún tuskuð til og fleira. Kynferðislegt 

ofbeldi kemur meðal annars fram í að kona er þvinguð til kynlífsathafna sem hún er 

mótfallin eða með kynferðislegum svívirðingum. Maðurinn þvingar konuna til að 

horfa á klámmyndir og skoða klámblöð, nauðgar henni eða hótar nauðgun, hótar 

smitun kynsjúkdóma, þvingar í vændi o.fl. (Ingólfur. V. Gíslason, 2008). Kvenfangar 

eru samkvæmt niðurstöðum fræðimanna, yfirleitt þolendur ofbeldis, bæði 

líkamlegs og andlegs og eru afleiðingar þess lítil sjálfsvirðing, þunglyndi og almenn 

vanlíðan. Ofbeldið veldur því að þær eiga erfitt með að takast á við erfiða 

lífsreynslu og nota vímuefni til að deyfa sig frá slæmum minningum og sársauka 

(Mahoney og Daniel, 2006). 
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3. Félagsráðgjöf í fangelsum 

Félagsráðgjöf fór að þróast sem faggrein í Evrópu í kringum iðnbyltinguna og er 

sprottin upp úr starfi góðgerðafélaga. Helstu frumkvöðlar greinarinnar lögðu 

áherslu á heildarsýn, gott siðferði og fagleg vinnubrögð. Nokkrar kenningar sem 

hafa haft áhrif á félagsráðgjöf og mótað hana sem fræðigrein eru sálgreining, 

atferlisfræði, mannúðarstefnan, sálfélagslegar kenningar og samskiptakenningar 

Félagsráðgjöf er sérfræðifag á heilbrigðissviði. Félagsráðgjafar starfa á fjölbreyttum 

vettvangi, meðal annars í félagsþjónustu, fangelsum, skólum og á sjúkrahúsum. 

Þeir koma að málefnum fjölbreyttra hópa, meðal annars aldraðra, fatlaðra, barna, 

ungmenna og fanga. Félagsráðgjafi getur valið sér nálgun eftir 

hugmyndafræðilegum áherslum sínum og aðferðir eftir persónulegu áhugasviði 

sínu og færni. Þó er tvennt sem setur honum skorður, það eru siðareglur fagsins og 

sú krafa sem er gerð um menntun. Þau svið sem félagsráðgjafar starfa á eru nú 

víðast hvar þau sömu, í alþjóðlegum skilningi. Starfssvið félagsráðgjafa hefur 

aðgreinst í tvo meginflokka, en það eru heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta, með 

undirflokkum. Einnig eru sérsvið eins og skólafélagsráðgjöf og réttarfélagsráðgjöf í 

örri þróun, ásamt stjórnun og stefnumótun innan hvers sérsviðs (Farley, Smith og 

Boyle, 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Hjá Fangelsismálastofnun Íslands starfa tveir félagsráðgjafar. Þeir vinna með 

föngum frá því að þeir koma inn í afplánun og þar til reynslulausn lýkur. 

Meðferðar- og vistunaráætlanir fyrir fanga eru unnar af félagsráðgjöfum. 

Félagsráðgjafar koma að málefnum einstaklinga á reynslulausn, einstaklinga með 

ákærufrestanir, samfélagsþjónum og aðstandendum fanga, ásamt því að taka þátt í 

samráðsfundum, þar sem teknar eru ákvarðanir um réttindi fólks í réttarkerfinu, 

eins og vistun utan fangelsis eða reynslulausn. Félagsráðgjafar fara reglulega í öll 

fangelsi landsins, ásamt því að sinna föngum sem vistaðir eru utan fangelsis. 

Félagsráðgjafar taka innkomuviðtal við alla fanga sem fara í fangelsi og þar fer fram 

ítarleg upplýsingagjöf um vistunina og hvaða möguleikar standa fanganum til boða 

hvað varðar nám og vinnu. Þessi upplýsingaöflun um fangana er mikilvæg fyrir 

fangelsismálastofnun svo að hægt sé að koma til móts við þarfir einstaklingsins. 

Mikilvægt er að fangi fái viðtal við félagsráðgjafa eins fljótt og unnt er, eftir komu í 
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fangelsið, svo hægt sé að undirbúa hann fyrir það tímabil sem í vændum er. Þetta 

er nauðsynlegt til að draga úr kvíða, óvissu og vanlíðan. Félagsráðgjafar veita 

stuðning, ráðgjöf og upplýsingar vegna ýmissa vandkvæða, svo sem 

vímuefnavanda, námsörðugleika, fjölskyldutengsla, fjárhagsvanda svo eitthvað sé 

nefnt. Félagsráðgjafar sinna því veigamikla hlutverki að brúa bilið milli fangelsanna 

og Fangelsismálastofnunnar. Viðvera félagsráðgjafa í Kópavogsfangelsi er að 

jafnaði einu sinni í viku og eru almennt þrír til sex fangar á lista vegna viðtala eða 

um það bil helmingur af heildarfjölda fanga (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010). 

Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu, um konur í afbrotum, kom fram að hin síðari 

ár hefur orðið aukning kvenfanga víða um lönd. Rannsóknin leiddi einnig í ljós þá 

alvarlegu staðreynd, að víða væri sú félagslega aðstoð sem föngum býðst innan 

fangelsa, miðuð við þarfir karlfanga en ekki að þörfum kvenfanga. Niðurstöður 

þessara rannsóknar er ekki eingöngu dæmigerð fyrir Ástralíu heldur um víða veröld 

(Agllias, 2004). Agllias telur að þegar unnið er með konur í fangelsum þurfi að 

einblína á það félagslega umhverfi sem þær koma frá og veita þeim félagslega 

aðstoð og úrræði, út frá þeirri vitneskju. Flestar þeirra koma úr slæmum 

félagslegum aðstæðum með margbreytileg vandamál. Félagsráðgjafar sem vinna 

með kvenföngum hafa „case work“ að leiðarljósi en þá hefur félagsráðgjafinn 

heildarsýn fangans fyrir sjónum. Kvenfangar hafa yfirleitt þurft að takast á við 

fátækt, geðræn vandamál og bæði andlega og líkamlega misnotkun. Þær hafa farið 

á mis við það, sem samfélagið hefur upp á að bjóða, vegna slæmrar félagslegrar 

stöðu sinnar innan þess. Traustið á milli kvenfanga og félagsráðgjafa skapast með 

því að mæta skjólstæðingi sínum fordómalaust þrátt fyrir fyrra líferni (Agllias, 

2004). 
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4. Nálganir í félagsráðgjöf  

Í meðferðarvinnu með kvenfanga er unnið eftir hinum ýmsu nálgunum. 

Frásagnarmeðferð (e. narrative therapy) er tiltölulega ný aðferð sem 

félagsráðgjafar hafa notað í starfi sínu með kvenfanga. Aðferðin er sprottin upp úr 

valdeflingu (e. empowerment) og vilja til persónulegra breytinga. 

Frásagnarmeðferðin getur verið hjálpleg kvenföngum sem eru með fjölmörg og 

erfið vandamál. Aðferðin byggir á að virkja konurnar og fá þær til frásagnar um sitt 

eigið líf. Með því að rjúfa þögnina og fá þær til að tjá sig, þá getur þessi meðferð 

verið mjög áhrifarík. Samfélagið þarf að heyra raddir þessara kvenna og skilja þær 

félagslegu aðstæður sem þær koma úr til að bægja frá fordómum og sýna þeim 

skilning og veita félagslega aðstoð. Þetta gefur konunum tækifæri að valdefla sig á 

þann hátt að þær séu virtar og hafi jákvæðari sýn á sjálfa sig en ella og viti hvert 

þær vilja stefna í framtíðinni (Mahoney og Daniel, 2006). 

Ein af því leiðum sem félagsráðgjafinn vinnur eftir, er vistfræðilegri nálgun, með 

áherslu á einstaklinginn og að nálgast hann í þeim aðstæðum sem hann tilheyrir. 

Félagsráðgjafinn myndar tengsl á milli stofnana og skjólstæðings. Þetta felur í sér 

grunnþekkingu á manninum sem þroska og tilfinningaveru og hins vegar á 

samfélaginu og kerfum innan þess (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Í 

vistfræðikenningunni, sem er eitt af verkfærum félagsráðgjafa, koma fyrir 

hugtökin, mikró, þar sem líffræðilegir, sálrænir og félagslegir þættir hafa áhrif á 

einstaklinginn, mezzo, þar sem fjölskyldan og smærri hópar eru áhrifavaldar og 

makró sem eru stærri hópar, menningarsamfélög og samfélagið. Markmið úrræða í 

fangelsum er að draga úr endurkomum fanga. Fangelsisvist ein og sér skilar ekki 

árangri. Hafa skal hugfast að ekki er einungis með míkró þáttinn, heldur einnig með 

mezzó og makró þættina, þar sem vandamál kvenfanga geta tvinnast í öllum 

þessum þáttum en þá er verið að beita heildarsýninni á einstaklinginn (Farley ofl., 

2006; Cullberg, 1990).  

Heildarsýnin sem er eitt af leiðarljósum félagsráðgjafa í starfi, er gríðarlega 

mikilvæg vegna þess að það gerir þeim kleift að sjá samspil samfélags og 

einstaklings. Í félagsráðgjöf er talað um einstaklingsvinnu og hópavinnu sem 

mikilvægar starfsaðferðir í faginu. Verkefni félagsráðgjafa geta verið afar 
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mismunandi eftir því hvort hann er að sinna einstaklingi eða vinna með hóp. Helstu 

verkefni félagsráðgjafa í einstaklingsvinnu eru að tengja einstakling út í samfélagið, 

hjálpa til við að finna lausnir og benda skjólstæðingi á réttindi sín. Helsta markmið í 

einstaklingsvinnu er að hjálpa einstaklingnum til sjálfshjálpar og að hjálpa 

einstaklingum að bæta líf sitt og leysa þau vandamál sem til staðar eru. Aðferðir 

sem hafa verið notaðar í einstaklingsvinnu eru nokkrar og byggja meðal annarra 

kenninga á sálfélagslegum kenningum, vistfræðikenningum og atferliskenningum. 

Það hefur farið eftir tíðaranda hverju sinni hvaða aðferðir eru mest notaðar. 

Hópavinna er vinsæl á meðal félagsráðgjafa og er það starf hans að stilla hópinn 

rétt saman. Styrkur hópsins er að hjálpa einstaklingum innan hans og hentar þessi 

aðferð kvenföngum vel (Farley, o.fl, 2006; Agllias, 2004 ). 

Agllias, sem skoðað hefur félagslegar aðstæður kvenfanga um árabil, telur mjög 

árangursríkt að valdefla kvenfanga í gegnum hópavinnu. Yfirleitt eiga konurnar í 

vandræðum með að vera í uppbyggilegum, nánum samböndum og eiga erfitt með 

að mynda tengsl þar sem ríkir traust. Að taka þátt í hópameðferð undir stjórn 

félagsráðgjafa innan fangelsis geta konurnar lært að byggja upp traust og að tjá sig, 

oft um sameiginlega reynslu (Agllias, 2004). 

Á Íslandi vinna félagsráðgjafar ekki beint með áfallastreituröskun kvenfanga, en 

fyrirhuguð er starfsáætlun um hópavinnu kvenfanga sem hrint verður í 

framkvæmd á næstu mánuðum. „Lögð verður áhersla á að vinna með konurnar í 

hóp þar sem farið verður yfir foreldrahæfni, almenna virkni, hvað tekur við að 

afplánun lokinni, fíkniefnavanda og hvernig halda eigi góðum og jákvæðum 

tengslum við fólk.“ (Íris Eik Ólafsdóttir, félagsráðgjafi Fangelsismálastofnunnar, 

munnleg heimild, 25. apríl, 2012).  

4.1. Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð (e. cognitve behavioral theory) er sérstakt 

meðferðarform, sem hvílir á traustum grunni rannsókna. Í hugrænni atferlis-

meðferð er lögð áhersla á að leysa núverandi vanda með markvissum 

vinnubrögðum. Með þessu meðferðarformi er fólk aðstoðað við að ná fram 

sértækum breytingum og markmiðum. Með þessari vinnuaðferð, sem gefist hefur 

vel, er hægt að draga úr kvíða, ótta eða þunglyndi. Einnig eru kenndar leiðir til að 
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losa sig við niðurdrepandi hugsanir sem leiðir til vanlíðunar og óæskilegrar 

hegðunar. Hægt er að auka jákvæða virkni með hugrænni atferlisaðferð. Þeir sem 

stunda hugræna meðferð og atferlismeðferð beina yfirleitt sjónum að núverandi 

aðstæðum fremur en fortíðinni. Þeir kappkosta að skilja lífsviðhorf og hugmyndir 

fólks. Þeir stunda meðferð einstaklinga, foreldra, barna, hjóna og heilla fjölskyldna. 

Algengt markmið í atferlismeðferð er að aðstoða fólk við að leggja til hliðar 

lífsvenjur, sem eru óæskilegar og tileinka sér aðrar í staðinn, sem leiða til meiri 

farsældar og ná þannig betra valdi yfir eigin lífi (Beck, 2005). 

,,Hugræn atferlismeðferð gæti verið mjög góð og heppileg nálgun fyrir 

kvenfanga. Í hugrænni atferlismeðferð, felst mikil kennsla, þar sem fólki er kennt 

að horfast í augu við tilfinningar sínar, þekkja þær og að sjá sjálfan sig á annan hátt 

en áður. Þetta meðferðarform er bæði hagnýtt og markmiðasækið og hentar 

mörgum. Kvenfangar er sá hópur, sem oft hefur sætt ofbeldi og eru félagslega illa 

staddar, með brotna sjálfsmynd. Meðferðarúrræði sem þetta, gæti reynst þessum 

konum afar vel. Tekið er á niðurrifi sem algengt er að fólk temji sér en slíkar 

hugsunarskekkjur lama fólk. Þess í stað er þeim kennd ný jákvæð afstaða til sjálfra 

sín og hugsanaskekkjum eins og sjálfseyðingu er eytt. Bein tengsl eru á milli 

andfélagslegrar hegðunar og vanlíðunar. Með hugrænni atferlismeðferð er hægt 

að rjúfa þessi neikvæðu tengsl og byggja upp jákvæðari einstakling með sterka 

sjálfsmynd.” (Ragna Ólafsdóttir, sálfræðingur og sérfræðingur í hugrænni 

atferlismeðferð, munnleg heimild, 5.apríl 2012). 

Allflestir kvenfangar í Bandaríkjunum kljást við áfallastreituröskun (e. PTSD) og 

er það langalgengasta geðröskunin á meðal afbrotakvenna í fangelsum þar. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að um 85% kvenfanga hafa orðið fyrir að minnsta kosti 

einu mjög alvarlegu áfalli (e. traumatic event) sem verður að teljast mjög há tala. 

Rannsóknir sem, Zlotnick, Najavits, Rosenhow og Johnson gerðu, sýna einnig háa 

fylgni á milli misnotkunar í æsku og áfallastreituröskunar. Konum, sem haldnar eru 

áfallastreitustreituröskun er að jafnaði margfalt hættara við að misnota fíkniefni en 

öðrum konum (Zlotnick, Najavits, Rosenhow og Johnson, 2003). Þessar niðurstöður 

segja okkur það að þegar kemur að því að aðstoða kvenfanga við til dæmis 

fíkniefnamisnotkun sína, sem oftar en ekki er ástæða ófara þeirra í lífinu og 

fangelsisvistar, þá þarf sérúrræði sem eru sérstaklega hönnuð fyrir konur (Zlotnick 
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o.fl, 2003). Könnun sem gerð var meðal kvenfanganna sjálfra, um hvað það væri 

sem þær vildu fá aðstoð við, kom í ljós að meðferð og hjálp vegna kynferðislegrar 

og líkamlegrar misnotkunar í æsku var langalgengasta svarið hjá þeim (Zlotnick o.fl, 

2003). Í rannsókn Zlotnick og félaga þar sem unnið var eftir meðferð sem ber heitið 

„Seeking safety“, sem sækir vitneskju sína í grunnhugmyndir í hugrænni 

atferlismeðferð, sýnir fram á árangur þess að nota hugræna atferlismeðferð á 

kvenfanga. Valdar voru átján konur, á sama aldri með svipaða dóma að baki. 

Meðferðin gekk út á það að sameina eldri meðferð sem notuð hafði verið og nýja 

meðferð. Meðferðin (Seeking safety) kom sem viðbót við þær meðferðir, sem 

vanalega voru notaðar með kvenföngum, sem áttu við fíknivanda og ýmsa aðra 

vanda að etja. Meðferðirnar sem fyrir voru, lögðu ekki nægjanlega áherslu á 

misnotkunina sem konurnar höfðu orðið fyrir. Hin nýja meðferð sem unnin er á 

grunnhugmyndum hugrænnar atferlismeðferðar, sýndi mjög góðan árangur með 

kvenfanga. Unnið var með áfallastreituröskun, fíkniefnamisnotkun og ofbeldi í 

gegnum þessa meðferð. Útkoman var mjög góð og sýnir að hugræn 

atferlismeðferð, í meðferðarvinnu með kvenfanga, ásamt öðrum úrræðum sem 

eru fyrir hendi, lofa góðu. Þær sýndu merkjanlegan árangur á þeim tólf vikum, sem 

meðferðin tók hvað varðaði einkenni áfallastreituröskunar. Rúmlega helmingur 

þeirra sem tóku þátt, sýndu engin einkenni áfallastreituröskunar, þremur 

mánuðum eftir að þær losnuðu úr fangelsinu að meðferð lokinni. Þetta sýnir 

mikinn árangur þar sem áfallastreituröskun er krónískur sjúkdómur, sem tekur að 

meðaltali 36 mánuði að vinna með, ef vel á að vera. Hvað varðar fíknivandann þá 

var meðferð þessi mun áhrifaríkari en þær meðferðir sem unnið hafði verið með 

áður. Fræðimenninrnir, sem stóðu að rannsókninni, telja að það þurfi fyrst og 

fremst að finna á rót vandans, sem leiðir til ástands áfallastreituröskunnar og 

fíkniefnamisnotkunar og vinna með það í gegnum hugræna atferlismeðferð 

(Zlotnick o.fl, 2003). 

4.2. Stimplunarkenning og áhrif hennar 

Fræðimennirnir Celinska og Siegel hafa gert rannsóknir á félagslegum úrræðum 

fyrir kvenfanga eins og áður hefur komið fram. Þær telja mikilvægt að byggja upp 

brotna sjálfsmynd kvenfanga, til að rjúfa þann vítahring stimplunar og fordóma, 
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sem þær hafa orðið fyrir, svo að þær geti unnið út úr vandamálum sínum (Celinska 

og Siegel, 2010). Stimplunarkenningin (e. labeling theories) naut töluverðrar 

vinsældar á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Stimplunarkenningin gengur 

út frá því að frávikshegðun kalli iðulega á viðbrögð frá samfélaginu. Með því er átt 

við, að viðbrögð samfélagsins við frávikshegðun, leiði til viðvarandi og stöðugrar 

frávikshegðunar. Sjálfsmynd þess stimplaða er sú, að hann fer að mæta 

fordómafullum væntingum fólks og fer að hegða sér í samræmi við það. 

Fræðimenn telja að stimplun valdi breytingum á félagslegum tengslum fólks og 

skerði tækifæri þeirra á vinnumarkaði. Samkvæmt nýlegum rannsóknum á, 

sambandi stimplunar við afbrotahegðun, þá hefur komið í ljós jákvætt tölfræðilegt 

samband, á milli þess hóps sem fékk stimplun og afbrota. Einnig sýna nokkrar 

rannsóknir fram á að stimplun veldur skertum tækifærum í skóla og á 

vinnumarkaði auk minnkandi tengslum við hefðbundna hópa samfélagsins. 

Stimplun eykur líkur á að einstaklingurinn dragist að jaðarhópum (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Margir fræðimenn telja að stimplunarkenningin falli undir 

samskiptakenninguna, þar sem stimplun byggir á samskiptum og viðbrögðum 

almennings á hegðun. Í samskiptakenningunni er lögð áhersla á félagsnám og 

stimplun. Í kenningunni um félagsnám er lögð áhersla á, að afbrotahegðun sé lært 

atferli í nánum samskiptum við jafningjahópinn. Einnig lærast aðferðir til að 

réttlæta hegðunina og eyða samviskubiti. Kenningar um stimplun ganga út frá, að í 

raun sé ekkert atferli frávik eða afbrot, heldur verður það af því að samfélagið 

skilgreinir það sem frávik eða afbrot. Skilgreining á atferli sem frávik er því ekki 

sjálfgefin, heldur er hún afurð tiltekinna einstaklinga sem tekist hefur að koma 

skilgreiningu sinni á framfæri, út frá eigin gildismati eða jafnvel hagsmunum. Hafa 

skal í huga að skilgreiningar eru breytilegar eftir samfélögum og tíðaranda hverju 

sinni (Siegel, 2009). Konur eru viðkvæmari en karlar fyrir stimplun sérstaklega ef 

þær eru mæður og hefur stimplunin mikil áhrif á sjálfsmynd kvenfanga. Þær hafa 

oft yfirgefið börn sín eða misst forsjá yfir þeim og hefur það mikil áhrif á þeirra 

andlegu líðan. Þessar konur telja einu leiðina til að endurheimta sjálfan sig á ný að 

fá virðingu samfélagsins tilbaka og styrk til að standast mótlæti. Skiptir þar miklu 

máli að fá börn sín aftur og geta séð þeim farborða, byggt upp sjálfstraust og öðlast 

nýtt mat á sjálfum sér (Fisher og Geiger, 2005). 
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5. Valdefling 

Með valdeflingu er átt við að efla fólk til valda, yfir eigin aðstæðum og hafa áhrif á 

eigið líf. Oft er um að ræða fólk, sem hefur beðið í lægri hlut í lífinu. Með 

valdeflingu er verið að efla fólk til að leysa sjálft úr eigin vandamálum. Valdefling er 

ein leið til sjálfshjálpar og hefur verið vinsæl hin síðari ár (Lee, 1996). Markmið 

valdeflingar (e. empowerment) er að einstaklingar taki ákvarðanir sínar sjálfir. Lögð 

er áhersla á að virkja einstaklingana og efla sjálfsmynd þeirra. Þetta hefur áhrif á 

það hvernig einstaklingurinn lifir í samfélaginu. Með valdeflingu ná einstaklingar 

stjórn á eigin aðstæðum og getur haft áhrif á tilfinningalegt ástand þeirra og þá 

þjónustu sem þeir fá (María Jónsdóttir, 2006).  

Hópastarfið gæti boðið upp á ýmsa möguleika fyrir konurnar til að bæta 

félagslegar aðstæður þeirra. Hægt er að nota styrk hópsins og þekkingu, sem 

myndast innan hans, til að vinna lausnamiðað að úrbótum fyrir þessar konur. Þetta 

má gera í formi frásagna og samræðna. Kvenfangar hafa oft neikvæða sýn á 

menntun, vegna fyrri reynslu úr skólakerfinu. Með kennslu á viðfangsefnum sem 

þær þekkja og hafa jafnvel áhuga á, eins og handavinnu, listgreinum og tónlist, 

væri hægt skapa farveg, sem gæti haft jákvæð áhrif og eflt félagslega stöðu þeirra. 

Félagsráðgjafinn notar hópinn sem vinnutæki til að valdefla konurnar í að finna 

lausn á vandamálum sínum. Greinarhöfundur telur þetta mun arðbærari leið til 

sjálfshjálpar og árangurs, en tveggja manna tal félagsráðgjafa og skjólstæðings, þar 

sem sá síðarnefndi hefur jafnvel lítið um mál sitt að segja. Í hópnum hefur 

viðkomandi heilmikið að segja um framvindu mála. Hópurinn verður styrkur 

kvennanna, þar sem sameiginlegur reynslubanki verður m.a hvatinn að sjálfshjálp 

og styrkurinn er sóttur í meðlimi hópsins, sem deila svipaðri reynslu úr fortíð 

(Agllias, 2004). 
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6. Afbrot og refsing 

Hegningarlög hafa verið til í meira en 3000 ár. Fyrstu þekktu lögin er Kóði 

Hammurabís, önnur þekktari lög er Kóði Móses yfir Ísraelum, sem eru 316 

lagagreinar í Gamla testamentinu, þar á meðal Boðorðin tíu. Í dag er afbrotum 

skipt í alvarleg afbrot (felonies) og minniháttar afbrot (misdemeanour). Afleiðingar 

alvarlegri glæpa er fangelsisvist og fyrir minni afbrot eru sektir. Með því að banna 

ákveðið atferli með hegningalögum, búast ríkisstjórnir við að ná ákveðnum 

markmiðum, svo sem að hindra frekari glæpi og viðhalda félagslegri reglu. En 

hegningarlögin eru í stöðugri þróun til að endurspegla félagslegar og efnahagslegar 

aðstæður hverju sinni (Siegel, 2009). 

Hvað er refsing? Fjölmargt hefur verið ritað um refsingu og tilgang refsingar af 

fræðimönnum. Refsingu má skilgreina sem svo, að hún sé ein tegund viðurlaga, 

sem ríkisvald beitir þann, sem sekur hefur gerst um refsivert brot. Refsingin felur í 

sér vanþóknun eða fordæmingu samfélagsins á því, sem hinn brotlegi hefur tekið 

sér fyrir hendur og er til þess fallin að valda hinum brotlega þjáningu eða 

óþægindum (Jónatan Þórmundsson, 1999). 

Hinn franski félagsfræðingur Emilé Durkheim kom með þá kenningu á 19. öld og 

byrjun 20. aldar að siðrof (anomie) myndast hjá einstaklingum sem brjóta gildi og 

hefðir samfélagsins og fara villu vegar. Siðrofið grefur undan félagslegri stjórnun 

samfélagsins og taldi Durkheim að því einfaldari sem samfélögin væru því meira 

væri félagslegt taumhald á einstaklingum og síður hætta á að siðrofi. Í flóknum 

samfélögum, þar sem fjölbreyttir atvinnuhættir ríkja, er siðrof algengara og þar af 

leiðandi meiri hætta á að menn brjóti af sér. Það er skoðun Durkheim að glæpir 

séu órjúfanlegur hluti af öllum samfélögum (Siegel, 2009). 

Glæpir eru frávikshegðun, sem samfélagið reynir að sporna við með viðurlögum 

og refsingu. Í samfélögum er litið á frávikshegðun stúlkna öðrum augum en 

drengja. Víða virðist enn vera að stúlkur séu aldar upp við önnur uppeldisskilyrði en 

drengir þar sem áherslan er að vera þæg og stillt (Margrét Sæmundsdóttir, 2005). 

Sérstök fangelsi ætluð fyrir konur þekktust ekki lengi vel. Fyrsta kvennafangelsið 

hét Spinihuis og var byggt í Hollandi árið 1645. Nafn sitt dró það af því, að konur 

sem þar afplánuðu refsingu, störfuðu við að spinna, en refsing kvenna var yfirleitt 
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vinnutengd. Á þessum tíma og fram á 19. öld voru ekki til sér kvennafangelsi og 

deildu þá konur og karlar fangaklefa. Aðstæður kvenna í fangelsum voru mjög 

bágbornar og máttu þær sæta kynferðislegu ofbeldi og kúgun bæði af hálfu 

karlfanga og fangavarða. Foucault skoðaði afbrot og refsingu og hafa skrif hans 

verið áhrifamikil í gegnum tíðina. Afbrotafólk er sett í fangelsi til refsinga við 

refsiverðu athæfi og fá það til að bæta fyrir gjörðir sínar. Foucault vildi meina að 

raunveruleikinn væri sá, að fangar upplifa oft reiði og vonleysi innan 

fangelsismúranna. Kenningar Foucault hafa verið notaðar til að greina hvernig 

konur eru mótaðar í fangelsum og bendir hann á valdaleysi kvenfanganna þar og 

hversu karlæg fangelsin eru (Zedner, 1995; Foucault, 1979). 

Rannsóknir og opinberar skýrslur sýna að konur eru aðeins lítið brot af þeim 

sem fremja afbrot. Innan afbrotafræðinnar eru afbrot kvenna nýtt viðfangsefni og 

er talsverður munur á bæði á tíðni og eðli afbrota karla og kvenna. Hin síðari ár 

hafa afbrotafræðingar fremur staldrað við félags og sálfræðilegar skýringar, en 

líffræðilegar. Mikilvægar skýringar um ólík kynjahlutverk karla og kvenna og 

mismunandi félagslegt taumhalds á kynjum geta haft sitt að segja. Gerðar hafa 

verið kröfur til að stúlkur haldi aftur að sér en drengir mega vera fyrirferðameiri og 

frelsi þeirra til athafna er meira (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Samfélagsviðhorf sem virðist ríkja um bága félagslega stöðu kvenfanga er talið 

endurspegla afstöðu refsivörslukerfisins en svo virðist sem konur fá vægari dóma 

en karlar. Í rannsókn sem gerð var á breska dómskerfinu, fyrir nokkrum árum, þar 

sem skoðaðir voru dómar, kom fram að konur fengu vægari dóma en karlmenn og 

voru fremur sýknaðar. Einnig kom fram að konur fengu frekar en karlar 

skilorðsbundinn dóm eða samfélagsþjónustu. Í rannsókninni kemur einnig fram að 

mat dómara í slíkum málum mótaðist af því hugarfari að kvenfangar væru 

félagslega og efnahagslega mun verr staddar en karlfangar. Þær væru mæður og 

iðruðust frekar. Sambærilegar niðurstöður fengust í rannsóknum sem gerðar voru í 

Bandaríkjunum og í Svíþjóð (Margrét Sæmundsdóttir, 2005). Upplifun fangavarðar 

í Kvennafangelsinu hér á landi, virðist koma heim og saman við umfjöllun 

Margrétar Sæmundsdóttur og ýmsar erlendar rannsóknir um bága félagslega stöðu 

kvenfanga, að dómskerfið líti á brot kvenna öðrum augun en á brot karla. „Þær 

konur sem eru hér í afplánun eru í 95% tilvika vegna fíkniefnabrota. Oft hafa þær 
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verið í slagtogi við afbrotamenn og fíkniefnaneytendur og flækst í afbrot til að 

fjármagna eigin neyslu. Þær eru oft býsna illa farnar þegar þær koma hingað og 

mér hefur fundist eins og kerfið grípi of seint inn í aðstæður þeirra. Margar 

kvennanna eru mjög illa félagslega staddar við upphaf afplánunar og með ekkert 

bakland.” (Eiríkur Már Rúnarsson, munnleg heimild, 27. febrúar, 2012). 

Afbrotafræðingurinn Hagan hefur bent á að í uppeldinu hafi stúlkur ávallt verið 

undir mun meira eftirliti af hálfu foreldra en drengir og að frávikshegðun þeirra 

eins og t.d vímuefnaneysla og afbrot sé ekki æskileg í samfélaginu. Stúlkur eru 

einnig aldar upp við móðurhlutverkið og ummönnun sem fylgir þeim á 

mótunarskeiðinu, sem síðar heldur aftur af þeim í umhverfinu. Hagan telur að 

þetta hafi gengið kynslóða á milli og viðhaldið sjálfu sér, á meðan uppeldi 

karlmanna sé mun lausara og frávikshegðun þeirra meira viðurkenndari af 

samfélaginu. Hagan telur að það megi eins gera ráð fyrir því, að þær stúlkur sem fá 

ekki þetta aðhald í æsku eða af einhverjum ástæðum alast upp án þess séu líklegri 

til þess að leiðast út í frávikshegðun. Samfélagið hefur hins vegar móttekið þau 

skilaboð, út frá uppeldislegu sjónarmiði, að stúlkur eigi ekki að hegða sér á 

neikvæðan hátt. Þessi skilaboð geta valdið stúlkum mikilli togstreitu og vanda, sem 

verður duldari og jafnvel bældari en ef karlmaður á í hlut. Þær eiga erfiðara 

uppdráttar og verða jafnvel fyrir félagslegri einangrun (Hagan, 1987). 

Í rannsókn sem gerð var hér á landi um stöðu kvenfanga á Íslandi, á tímabilinu 

1998-2003, kom fram að konur eru að meðaltali eldri en karlar þegar þær hefja 

afplánun í fangelsi og almennt er atvinnustaða þeirra bágborin. Meirihluti 

kvenfanga hér á landi, eða um 60%,  ekki í fastri vinnu áður en þær hófu afplánun 

fangelsisvistar, 30% voru öryrkjar og 30% voru atvinnulausar. Til samanburðar var 

meirihluti karlfanganna eða um 57% í fastri vinnu áður en þeir hófu afplánun. Um 

70% kvenfanganna, sem voru í fangelsi áttu börn en meirihluti þeirra sagðist ekki 

hafa haft barnið/börnin í sinni umsjón áður en afplánunin hófst. Þær, sem höfðu 

haft börn sín hjá sér, voru langflestar einstæðar mæður. Einnig sýndi rannsóknin að 

mikill fíkniefnavandi reyndist vera á meðal kvenfanga og yfir 80% þeirra sögðust 

hafa neytt fíkniefna áur en afplánun hófst en það er um 13% hærra en hjá 

karlföngum. Algengt var að karlar notuðu kannabisefni daglega eða oft í viku en 

konur hins vegar amfetamín og sprautuðu sig. Þá var mikill kynjamunur í 
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misnotkun lyfja en konur voru þar í mun ríkari mæli en karlar og mældist munurinn 

um 15% og einnig áttu konurnar mun lengri meðferðarsögu að baki en karlarnir 

(Margrét Sæmundsdóttir, 2005). 

6.1.  Fangelsi á Íslandi 

Réttarkerfi nútímans byggjast að mörgu leyti á hugmyndum klassíska skólans en 

þar er megináherslan á að beita viðurlagakerfinu sjálfu til að hafa áhrif á brotatíðni 

samfélagsins og gengið er út frá skynsemi og frjálsum huga einstaklingsins. Þannig 

er hægt að halda glæpum niðri með viðurlögum sem miðast við alvarleika brotsins 

og um leið er þeim skilaboðum komið til samfélagsins að glæpir borgi sig ekki 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Víða er óþekkt að konur og karlar afpláni saman. Í Kanada er stefna 

fangelsisyfirvalda að láta karla og konur ekki afplána saman og hefur verið svo 

síðastliðinn áttatíu ár. Reynslan í Kanada, af sérvistunarúrræðum fyrir konur, hefur 

gefist vel og því ekki áætlað að reka blönduð fangelsi, þar í framtíðinni. Í Svíþjóð 

var lengi vel einungis eitt kvennafangelsi, en um 1970 fór að bera á blönduðum 

fangelsum sem ekki gáfust vel. Sem dæmi gengu karlfangar fyrir varðandi tíma í 

líkamsrækt, í vinnu, skóla, viðtalshópum og tómstundum auk þess var nokkuð um 

árásir á konur. Einnig fóru að myndast sambönd á milli kynjanna, sem leiddi til þess 

að þau misstu áhugann á að vera í meðferð og vinna gegn afbrotahegðun sinni. Í 

byrjum níunda áratugarins var því horfið frá þeirri stefnu að vista kynin saman og 

hafa verið byggð sérstök kvennafangelsi í Svíþjóð. Danir hafa reynslu af því að vista 

konur og karla saman í bæði opnum og lokuðum fangelsum og telur Charlotte 

Mathiassen danskur réttarsálfræðingur, sem unnið hefur að rannsókn um konur í 

fangelsi, að það geti bæði verið kostur og ókostur. Charlotte bendir á, að mestu 

máli skipti að standa rétt að vali þeirra kvenna, sem eru sendar í fangelsi þar sem 

karlar eru. Hún bendir jafnframt á að ungir kvenfangar, sem eru illa farnir af 

fíkniefnaneyslu eigi mjög erfitt með að fara eftir reglum þegar þær eru innan um 

karlmenn. Ekki er óalgengt að ungur kvenfangi stofni til sambands við hitt kynið í 

fangelsi, sem ekki er talið æskilegt. Í Bretlandi er ekki um blandaða fangavist að 

ræða. Í þeim fangelsum þar sem karlar og konur afplána saman, er um algjörlega 

aðskildar deildir að ræða og fangarnir hvorki vinna né stunda nám saman. Bretar 
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hyggjast ekki breyta þessu fyrirkomulagi. Eins og margoft hefur komið fram bendir 

allt til þess að kvenfangar hafi aðrar félagslegar þarfir en karlfangar og því rökrétt 

að aðskilja kynin ef vinna á árangursmiðað með fanga (Anna Sigríður Arnardóttir 

o.fl. , 2007; Mahoney og Daniel, 2006).  

Á Íslandi eru sex fangelsi; Fangelsið Litla-Hraun, Hegningarhúsið Skólavörðustíg 

9, Fangelsið Kvíabryggja, Fangelsið Kópavogsbraut 17, Fangelsið að Bitru og 

Fangelsið Akureyri. Fangelsin eru afar ólík, bæði hvað stærð og aðbúnað varðar. Í 

Fangelsinu Kópavogsbraut 17 eru 12 pláss og þar eru allir kvenfangar landsins 

vistaðir. Þær eru að jafnaði 4 til 8 og með þeim eru því vistaðir karlfangar. Við val á 

þeim karlföngum, sem vistaðir eru með kvenföngum, er einkum horft til lengdar 

refsingar, sakarferils og ástands við komu í fangelsið (Fangelsismálastofnun, e.d.-a). 

Guðmundur Gíslason, forstöðumaður Fangelsins að Kópavogsbraut, telur að 

aðstæður þar séu barn síns tíma og löngu tímabært að bæta aðstæður fyrir 

kvenfanga. „Fangelsið við Kópavogsbraut hefur haft kvenfanga frá 1989 og þó að 

fangelsið sé í miðri íbúabyggð hefur rekstur þess gengið vel og ekki nein teljandi 

vandamál hvað staðsetningu varðar en húsið er ekki hannað sem fangelsi. Húsið 

lítur út eins og hvert annað heimili að undanskilinni hárri gegnsærri girðingu, sem 

girðir það af og við höfum ekki séð neina ástæðu til að breyta því með því sem 

dæmi að setja rimla fyrir glugga. En auðvitað þurfum við miklu betri aðbúnað fyrir 

konurnar svo vel megi vera og það stendur vonandi til bóta á allra næstu árum.“ 

(Guðmundur Gíslason, munnleg heimild, 27. febrúar, 2012). Samkvæmt lögum um 

fullnustu refsinga nr: 49/2005 segir að Fangelsismálastofnun sjái um fullnustu 

refsinga og hafi umsjón með rekstri fangelsa. Ráðherra skipar forstöðumann 

fangelsa til fimm ára (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/ 2005). Tilgangur með rekstri 

fangelsa er að fullnusta refsidóma samkvæmt efni þeirra, þannig að dæmdir menn 

taki út þá refsingu sem þeim hefur verið ákvörðuð í dómi. Fangelsismálastofnun 

telur að það sé meginmarkmið með fangelsun, að hún fari fram með öruggum 

hætti, þannig að réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð sérstök og almenn 

varnaðaráhrif fangelsisvistarinnar séu virt. Að lokinni refsivist snýr fangi aftur út í 

samfélagið og því er þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr líkum á endurkomu 

hans í fangelsi vegna nýrra afbrota. Fangelsismálastofnun telur brýnt að sett verði 

þau markmið að föngum verði tryggð örugg og vel skipulögð afplánun, að mannleg 
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og virðingarverð samskipti verði höfð í fyrirrúmi og að fyrir hendi verði aðstæður 

og umhverfi, sem hvetji fanga til að takast á við vandamál sín. Til að ná fram 

þessum markmiðum þarf að setja fram einstaklingsmiðaða áætlun, um framvindu 

afplánunarferils sérhvers fanga í upphafi refsivistar. Áætlun þessi fæli í sér þætti 

eins og áhættumat, meðferðarþörf, getu til náms og/eða vinnu, sálfræðilegan, 

félagslegan og annan stuðning. Eftir þessari áætlun yrði unnið með viðkomandi 

fanga á afplánunartímanum, af menntuðu og þjálfuðu starfsfólki og áætlunin 

endurskoðuð reglulega. Þegar kemur að lokum afplánunar viðkomandi yrði stuðlað 

að því, í samvinnu við fangann, að hann ætti fastan samastað, hefði góð tengsl við 

fjölskyldu og/eða vini, kynni að leita sér aðstoðar og næði að fóta sig í samfélaginu 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b). 

Bygging nýs fangelsis á Hólmsheiði mun marka tímamót í sögu fangelsismála á 

Íslandi. Hegningarhúsið við Skólavörðustíg er síðasta sérsmíðaða fangelsið hér á 

landi og var reist árið 1875. Í ríflega hálfa öld hefur staðið til að byggja nýtt fangelsi 

á höfuðborgarsvæðinu. Um 1960 var Valdimar Stefánssyni sakadómara falið að 

gera tillögur að nýju fangelsi við Úlfarsá en þau áform döguðu uppi . Síðan hefur 

saga fangelsisbyggingamála verið langdregin og einkennst af skýrslugerð, úttektum, 

athugunum og umræðum um ákjósanlega staðsetningu . Staða fangelsismála á 

Íslandi hefur meðal annars verið gagnrýnd í skýrslu Sameinuðu Þjóðanna um stöðu 

mannréttindamála á Íslandi en þar er nefnt, að elstu fangelsi okkar standist ekki 

nútímakröfur, biðlisti eftir fangelsisvist sé of langur og að ekki sé hugað nógu vel að 

stöðu kvenfanga og ungra afbrotamanna innan fangelsiskerfisins. Gert er ráð fyrir, 

þegar nýtt fangelsi kemst í notkunar verði lögð niður starfsemi í hegningarhúsinu 

við Skólavörðustíg og í Kópavogsfangelsi. Fangelsun fólks er ekki einfalt mál og 

líklega eitt mesta inngrip í líf fólks, sem stjórnvald framkvæmir í þvingunarskyni. Að 

lokinni refsingu snýr fangi aftur út í samfélagið og því er þjóðfélagslega hagkvæmt 

að draga úr líkum á endurkomu hans í fangelsið vegna nýrra afbrota . Tryggja þarf 

föngum örugga og vel skipulagða afplánun, að mannleg og virðingarverð samskipti 

verði höfð í fyrirrúmi og að skapað verði umhverfi sem hvetur fanga til að takast á 

við vandamál sín (Fangelsi,e.d.-c). 

Við hönnun byggingar á nýju fangelsi sem mun bæði vista karl- og kvenfanga 

verður lögð áhersla lögð á sveigjanleika, sérstaklega með tilliti til skiptingar milli 
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einstakra deilda, skipulags rýmis og umhverfis innan sem og utan 

fangelsissvæðisins. Þannig mætti loka fangadeildum og/eða opna eftir þörfum til 

hagræðis. Mikilvægt er þó að hafa aðskildar deildir í fangelsinu þar sem 

mismunandi öryggisstig gildir. Þetta ætti einnig við um hönnun á lóð hússins. 

Meginstarfsemi fangelsisins yrði skipulögð með tilliti till meðferðar, stuðnings, 

vinnu, náms og tómstundastarfs fanga. Nauðsynlegt er að byggð verði upp góð 

aðstaða fyrir heilbrigðisstarfsfólk, sérfræðinga og aðra ráðgjafa sem sjá um 

greiningu og meðferð á föngum. Jafnframt þarf góða aðstöðu og rými fyrir umsýslu 

forstöðumanns, fangaverði svo og séraðstöðu fyrir heimsóknargesti, þar með talin 

börn. Þá ber að taka tillit til þess að á öllum deildum þarf að vera aðstaða til að 

vista bæði kynin (Fangelsismálastofnun, e.d.-d). 
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7. Niðurstöður 

Almennt hafa rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið um félagslegar þarfir 

kvenfanga sýnt fram á að konur í fangelsum eiga við stórfelldan og margþættan 

vanda að etja. Kvenfangar koma seinna til afplánunar en karlfangar og að meðaltali 

hafa þær mun stærri félagsleg og heilsufarsleg vandamál en karlfangar. Þær eru 

margar hverjar haldnar áfallastreituröskun vegna áfalla sem að hafa herjað á þær 

allt frá blautu barnsbeini. Hlutfall kvenna víða í Evrópu, Kanada og Bandaríkjunum 

hefur aukist í fangelsum hin síðari ár, þó þær séu enn í miklum minnihluta. 

Kvenfangar hafa margar hverjar ekki alist upp hjá foreldrum sínum og algengt er að 

þær hafi flakkað á milli fósturheimila. Kvenfangar virðast upp til hópa vera með 

lágt sjálfsmat, sem má rekja til atburða í lífi þeirra. Margar þeirra hafa verið 

misnotaðar, líkamlega, kynferðislega og andlega ýmist í æsku og/eða síðar á 

lífsleiðinni. Þekkt er að margir kvenfangar stundi sjálfsskaðandi hegðun eins og t.d 

að skera sig og að þær selji sig í vændi eða aðra kynlífsþjónustu. Kvenfangar hafa 

yfirleitt farið á mis við menntun og margar verið heimilislausar um langan eða 

skamman tíma. Margar þeirra virðast haldnar sjálfsmeiðingarhvöt og flestar 

hverjar misnota fíkniefni, sem virðist vera mjög stórt vandamál hjá þeim. 

Kvenfangar eru með mun meiri fíkniefnavanda en karlfangar og með lengri 

meðferðarsögu og því er það veigamikið atriði, í að sinna félagslegum þörfum 

kvenfanga, að taka á fíkniefnavanda þeirra. 

Þó að rannsóknir almennt sýni fram á keimlík atriði hvað varðar félagslegar 

þarfir kvenfanga þá er áherslumunur á hvaða aðferðum er best að beita og oft 

hefur það reynst vel að blanda saman aðferðum.   

Kvenfangar eiga yfirleitt erfitt með sambönd og eðlileg samskipti. Flestar þeirra 

hafa átt í mjög óeðlilegum samböndum þar sem þær eru yfirleitt sá aðilinn sem er 

undirokaður, kúgaður og eru beittar ofbeldi. Margir meðferðaraðilar sem vinna 

með kvenfanga vilja halda því fram, að með því að nota sambandskenninguna í 

meðferðarvinnu, megi ná fram miklum árangri. Sambandskenningin, ásamt 

hugrænni atferlismeðferð, gengur út á það að kenna konum hvað jákvætt og 

heilbrigt samband getur gert fyrir þær. Efla getu þeirra til að eiga í eðlilegum og 

jákvæðum samskiptum því oftast eiga þær sögu um ofbeldisfull og neikvæð 
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sambönd. Þær fá einnig aðstoð við að temja sér jákvæðari þankagang í eigin garð 

og öðlast þannig sjálfsstyrkingu. 

Það sem virðist vanta til að fullnægja félagslegum þörfum kvenfanga er að finna 

rót vandans og vinna úr honum. Vandi margra kvenna sem afplána refsingu er í 

flestum tilfellum fíkniefnavandi og tilvist þeirra í fangelsum er vegna fjármögnunar 

á fíkniefnum, hvort sem um er að ræða vændi, innbrot eða skjalafals. 

Fíkniefnamisnotkunin er oft afleiðing einhvers konar geðröskunar. 

Áfallastreituröskun spilar þar stórt hlutverk en meirihluti kvenfanga eiga við þá 

geðröskun að glíma. Kvenfangar gera sér oft ekki grein fyrir þessari röskun né að 

þær hafi verið beittar órétti. Konurnar hafa margar hverjar sætt valdbeitingu frá 

unga aldri bæði kynferðislegri og líkamlegri. Oft finnst þeim þær vera einskis nýtar 

og hvorki eiga skilið aðstoð né hjálp við sínum vandamálum. 

Hópavinna hefur gefist vel í meðferð með kvenföngum. En slík hópavinna 

gengur út á valdeflingu kvennanna þar sem þær sækja styrk hjá hver annarri. Þær 

læra að mynda sambönd í þessu umhverfi sem hafa traust og virðingu að 

markmiði. Hópameðferð felst einnig í því að styrkja þær og efla sjálfsmat þeirra til 

þess eins að þær geti staðið á rétti sínum sem manneskjur. Kvenfangar hafa flestar 

upplifað kúgun alla sína ævi og þær upplifa sig sem einskis verðar og réttlausar. 

Hugræn atferlismeðferð hefur lofað góðu í meðferð kvenfanga sem glíma við 

áfallastreituröskun og hafa brenglaða sjálfsmynd. Hugræn atferlismeðferð gengur 

út frá því að breyta lífsvenjum til hins betra með breyttu hugarfari og í leiðinni ná 

valdi yfir eigin lífi. Fagmenn telja þessa aðferð mjög heppilega fyrir kvenfanga þar 

sem unnið er markvisst að því að breyta hugsanaskekkjum, sem oft eiga sér langa 

sögu. Konurnar þekkja oft ekki annað en að vera í ofbeldisfullum samböndum þar 

sem öll tengsl eru brengluð á einn eða anna hátt.  Stór hluti kvenfanga eru 

mæður. Að vera móðir getur verið kvenföngum mikilvægt og rannsóknir hafa sýnt 

fram á að kvenfangar, sem eru mæður, sýna oft mun meiri vilja og metnað til að 

reyna að standa sig í allri meðferðarvinnu innan fangelsins. Í rannskókn sem gerð 

var á kvenföngum og móðurhlutverkinu kom fram vilji þeirra til að reyna að breyta 

aðstæðum sínum til hins betra svo að þær gætu sinnt börnum sínum betur þegar 

þær lykju afplánun.  
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Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur sett fram í skýrslum að konur í fangelsum, 

sem eru mæður hafa meiri metnað í að vinna úr sínum málum. Rannsóknir hafa 

sýnt að þær reyni síður sjálfsvíg eða sjálfsskaðandi hegðun, sem virðist vera algeng 

á meðal kvenfanga.  

Kynin tengjast öðru fólki á misjafnan hátt. Konur spegla sig gjarnan á því hvernig 

þær tengjast öðrum og eru mun háðari tengslum en karlar. Konur í neyslu virðast 

oft ekki vera í nánum tengslum við fjölskylduna og eru sjaldnast með mikinn 

stuðning frá henni. Sumar konur nota neysluna sem tengingu við aðra til þess að 

fullnægja þeirri þörf að vera í nánum tengslum við einhvern því kvenfangar virðast 

fremur kjósa slæm tengsl en engin. 

Kvenfangar mæta mun harðari gagnrýni samfélagsins en karlfangar. Fólk 

stimplar hvert annað út frá hegðun og svo virðist sem konur með frávikshegðun 

liggi þar vel við höggi. Sjálfsmynd þess stimplaða er sú, að hann fer að mæta 

fordómafullum væntingum fólks og sýnir af sér hegðun í samræmi við það. 

Stimplunarkenningin gengur út frá því að frávikshegðun eins og afbrot, kallar á 

viðbrögð frá samfélaginu og með því er átt við að viðbrögð samfélagsins við 

frávikshegðun leiði til viðvarandi og stöðugrar frávikshegðunar.  

Rannsóknir hafa margsýnt fram á að ef ekki er unnið nægilega vel úr 

vandamálum kvenfanga innan fangelsa þá kemur það niður á þeim þegar þær fara 

út í samfélagið aftur, að afplánun lokinni. Árangur með vinnu kvenfanga er mældur 

með endurkomum þeirra og hefur það sýnt sig, að ef unnið er markvisst að því að 

leysa vandamál þeirra, svo sem að vinna með áfallastreituröskun, fíkniefnavanda, 

kvíða og þunglyndi, dregur það stórlega úr endurkomum og bætir líf þeirra.  

Fangelsismálayfirvöld sniðganga almenn réttindi kvenfanga og komast upp með 

það vegna þess hversu fáar konunar eru. Enn í dag er heilbrigðisvanda þeirra ekki 

mætt í afplánun og fær málstaður þeirra litla sem enga athygli. Þörfum karlfanga er 

gert mun hærra undir höfði líklega vegna þess hversu margfalt fleiri þeir eru. 

Grunnþörfum kvenna í fangelsum um heim allan virðist ekki sinnt sem skyldi og þar 

með brotið er á sjálfsögðum mannréttindum kvenfanga. Alþjóðaheilbrigðis-

stofnunin leggur mikla áherslu á að þessum málaflokki sé sinnt og hvernig megi 

bæta aðstæður þessara kvenna svo að vel megi vera. Frá því að farið var að nota 

fangelsi sem refsiúrræði hefur alltaf hallað á hlut kvenna. Í upphafi sættu þær 
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kúgun og ofbeldi og enn í dag virðist vera litið framhjá félagslegum þörfum þeirra 

innan fangelsa og þær lúta enn í lægra haldi fyrir félagslegum þörfum karlfanga. 

Konur hafa aðrar félagslegar þarfir en karlar og það hefur sýnt sig, að þær sitja ekki 

við sama borð og samfangar þeirra, hvort sem um er að ræða blönduð fangelsi eða 

ekki. 

Félagslegar þarfir sem á að veita konum í fangelsum hljóta að þurfa að vera í 

fullu samræmi við niðurstöður endurtekinna rannsókna sem framkvæmdar hafa 

verið í mörgum löndum, um hvað hrjáir konur í fangelsum og við hvaða vandamál 

þær glíma við frá degi til dags. Það þarf að mæta þeim þar sem þær eru staddar 

hverju sinni og vinna markvisst út frá hverri og einni. Rjúfa þarf vítahring sem hefur 

skotið rótum, jafnvel í barnsæsku og þar með sporna við að neikvætt ferlið haldi 

endurtekið áfram. 

Hópavinna virðist ítrekað koma fram sem vænleg leið til árangurs þar sem 

konurnar nota sameiginlega lífsreynslu sem björgunarhring. Valdefling, hugræn 

atferlismeðferð og hópameðferð eru kjörúrræði fyrir konur í fangelsum sem þarf 

að einblína betur á en einnig þarf að beina sjónum að fíkniefnaneyslu þeirra og 

beita öllum tiltækum úrræðum til að aðstoða þær í baráttunni við þann stóra 

vanda. 
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Umræða 

Margir telja refsingu nauðsynlega til þess eins að halda frið í samfélaginu en henni 

er ætlað, með öðrum orðum, að hafa taumhald á þeim sem gerist brotlegur við 

lög. Refsingin, ef um fangelsisrefsingu er að ræða, hefur hvort tveggja í för með sér 

rof á samfélagsþátttöku einstaklingsins sem og stimplun samfélagsins á þeim sem 

refsinguna hlýtur. 

Undanfarin ár hafa málefni fanga og fangelsismál verið töluvert í umræðunni á 

Íslandi. Fangelsin hér eru sum orðin úrelt sökum aldurs og uppfylla ekki kröfur 

nútímans, bæði hvað varðar öryggisgæslu og aðbúnað fanganna, þetta á 

sérstaklega við um aðstæður kvenfanga hér á landi. Óhætt er að fullyrða að konur 

sæti mildari meðferð réttarkerfisins en karlar, bæði hér heima og erlendis. Ljóst er 

að konur koma að meðaltali seinna en karlar til afplánunar og rökrétt er í ljósi 

þessa að segja að þær séu verr farnar líkamlega, andlega og félagslega í upphafi 

afplánunar. Eru vandamál kvenfanga kannski þau að kerfið grípur of seint inn í? 

Hverjum er gerður greiði með því? 

Félagsmótun kynjanna er ólík og hafast kynin misjafnt að. Karlar og konur hafa 

einnig ólíkar þarfir og fangelsisrefsing hefur ugglaust önnur áhrif á konur en karla. 

Kvenfangar sæta meiri stimplunar samfélagsins í kjölfar fangelsisvistunar. 

Frávikshegðun kvenna virðist mæta meiri gagnrýni en sama hegðun hjá körlum og 

kannski endurspeglar það viðbrögð réttakerfisins við afbrotum kvenna. 

Fjölmargar rannsóknir sem hafa verið gerðar benda tvímælalaust á bága 

félagslega stöðu kvenna þegar þær hefja afplánun. Stærsta vandamál kvenfanga 

hér á Íslandi og eflaust víðar, er fíkniefnaneysla. Svo virðist sem því vandamáli sé 

ekki mætt nægilega kröftulega í fangelsinu Kvennafangelsi í Kópavoginum. Sú 

staðreynd að neysla sé nánast viðtekin venja, en gangi þó í bylgjum, á ekki að eiga 

sér stað. Þó að bann sé við fíkniefnum innan fangelsisins þá er töluverð neysla þar 

inni. Svo virðist að þeim reglum við banni á fíkniefnum sé ekki fylgt í fangelsinu en 

slíkt gæti reynst erfitt vegna staðsetningar þess. Ekki er leitað að öllum 

utanaðkomandi gestum sem koma til heimsóknar en svo ætti að vera 

undantekningalaust. Einnig ætti það að vera sjálfsögð vinnuregla, 

undantekningalaust, að leita á öllum kvenföngum þegar þær koma í fangelsið aftur 
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eftir bæjardvöl. Markviss og öflug meðferðarúrræði verða að vera innan fangelsins, 

þar sem tekið er á fíkniefnavandanum með meðferðaraðilum og fagfólki því að 

augljóst er að nokkrir AA fundir í mánuði skila ekki þeim árangri sem þarf, það 

hefur nú þegar sýnt sig. Árangurslaust er að reyna sinna meðferðarvinnu með 

eintaklingum sem enn eru í neyslu. 

Lög um fullnustu refsinga kveða á um réttindi fanga. Fangar í afplánun hafa 

nefnilega ýmis réttindi sem fangelsisyfirvöldum ber að veita. Hægt er að líta á 

réttindin sem nokkurs konar sjálfshjálp fyrir fangana. Að vera í góðum og 

jákvæðum tengslum við fjölskyldu sína getur verið hvetjandi fyrir þá fanga sem 

eiga fjölskyldu og því geta heimsóknartímar skipt miklu máli. Vinna innan fangelsis 

getur verið hvetjandi og jafnvel kveikt áhuga á námi eða starfi. Tómstundagaman 

og afþreying er alveg jafn nauðsynleg föngum sem og öðrum. Í Kópavogsfangelsi er 

lítið herbergi með fátæklegri æfingaraðstöðu, ekkert bókasafn og eflaust lítið við 

að vera. Við teljum það hljóti einmitt að hafa mikið forvarnargildi að sinna 

félagslegum þörfum kvenfanga í afplánun. Það getur verið allt frá góðri aðstöðu til 

útivistar og heilsuræktar, lestraraðstöðu og til markvissrar hópavinnu þar sem 

tekið er á hinum ýmsu vandamálum sem kvenfangar glíma við. Sérhæfð úrræði 

virðist skorta fyrir kvenfanga, bæði hér á landi og annars staðar í heiminum og 

virðist mannekla fagfólks t.d félagsráðgjöfum vera ráðandi hér en einungis tveir 

félagsráðgjafar sinna öllum föngum ásamt þeim sem eru á reynslulausn. Á næstu 

mánuðum verður hrundið af stað hópavinnu, með kvenföngum á Íslandi undir 

leiðsögn félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar, lögð verður áhersla á virkni, 

foreldrahæfni, tengsl og hvernig mæta eigi fíkniefnavanda ásamt hvað tekur við að 

afplánun lokinni. Við höfum margbent á í þessari ritgerð niðurstöðu rannsókna sem 

benda staðfastlega á ávinning þess að vinna með kvenfanga í hópavinnu og 

fögnum því þessu nýja úrræði hjá Fangelsismálastofnun. 

Viðtalstími félagsráðgjafa er einu sinni í viku í Kópavogsfangelsi og öllu jafna 

ráða þær því sjálfar hvort að þær tala við fagaðila eða ekki. Að okkar mati ætti að 

hvetja kvenfanga til að þiggja alla þá faglegu aðstoð sem þær hafa aðgang að, 

hvort sem um er að ræða félagsráðgjafa, sálfræðinga eða meðferðarfulltrúa. Af 

hverju er ekki meiri fjármunum eytt í fangelsismál fyrir konur? Ef tekið er 

skynsamlega og markvisst á málefnum kvenfanga með félagslegar þarfir þeirra í 
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fyrirrúmi er borðleggjandi að endurkomutíðni þeirra mun lækka og hvar liggur 

sparnaðurinn þá? Mikið er í húfi, ekki bara líf kvennanna heldur heilu fjölskyldurnar 

þar sem þær eru yfirleitt eini forsjáraðili barna sinni ef að þær hafa enn forsjá. 

Tölur sýna að há prósentutala kvenfanga eru mæður. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að kvenfangar sem eru mæður nýta sér betur þau úrræði sem þeim stendur til 

boða og eru viljugri til að bæta hag sinn. Einnig hafa rannsóknir sýnt að mæður í 

fangelsum kljást oftar við streitu, kvíða og eru fremur sakbitnari en þær sem eiga 

ekki börn. Ef konurnar eru með kornabörn á framfæri í upphafi afplánunar eða 

eignast þau í afplánun, fylgja þau mæðrum sínum sé þess kostur, en eldri börn fá 

að koma í heimsóknir. Kaldhæðnislegt er að leikskóli er við hliðina á fangelsinu í 

Kópavogi þar sem garðar húsanna liggja nánast saman. Engin aðstaða er fyrir börn í 

fangelsinu enda gera fangelsi yfirleitt ekki ráð fyrir börnum. Lítil tillitssemi er við 

aðra samfanga, sem jafnvel hafa misst börn sín frá sér þegar kemur að þessum 

málum. Hver móðir getur ímyndað sér þann nístandi sársauka, sem fylgir því að 

heyra og sjá önnur börn og fá ekki að umgangast sín eigin. 

Hugræn atferlismeðferð er meðferðarform sem er tiltölulega nýtt af nálinni. 

Meðferðin gengur út á að leiðrétta neikvæða hugsun hjá fólki, um sitt eigið sjálf og 

sjálfsefla það á sem jákvæðastan hátt. Án efa á þetta meðferðarform heima í 

sjálfshjálparvinnu með kvenföngum þar sem þær eru oft haldnar ranghugmyndum 

um sjálfar sig og beita niðurbroti með neikvæðum hugsunum. Vonandi á þessi 

aðferð eftir að vera fyrirferðamikil í vinnu með kvenföngum hér á landi í 

framtíðinni. Rannsóknir sem gerðar hafa verið um hvernig megi vinna sem 

árangursríkast með kvenfanga hafa leitt í ljós að heillavænlegt er að vinna með 

þeim í hópum. Þær virðast vera stuðningur og hvatning fyrir hver aðra. Þar fá þær 

tækifæri að tjá sig á jafnréttisgrundvelli og valdeflast í gegnum sameiginlega 

lífsreynslu. Konur geta nefnilega verið konum bestar!  

Eftir vinnslu þessa verkefnis hafa vaknað hjá okkur ýmsar spurningar varðandi 

efnið. Hafa félagslegar þarfir áhrif á endurkomur kvenfanga og skyldi það draga úr 

endurkomum ef að þeim þörfum er mætt? Hefur réttarkerfið hér á landi brugðist 

rétt við afbrotum kvenna? Hvernig má mæta þörfum kvenfanga með 

heillavænlegri úrræðum en þekkst hefur? Eru fangelsi álitleg refsiúrræði fyrir 

konur? Er fíkniefnamisnotkun kvenfanga orsök eða afleiðing 
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áfallastreituröskunnar? Fróðlegt væri að framkvæma rannsókn og skoða árangur 

þess þegar unnið er með félagslegar þarfir kvenfanga og endurkomutíðni. Við erum 

þess fullvissar að ef unnið er með þarfir þessara kvenna í forgangi á meðan þær eru 

í afplánun, skilar það sér í betri einstaklingum. Slík vinna þarf að vera margþætt og 

vel ígrunduð með fagfólk í hverju horni. Við trúum því að hægt sé að lyfta 

grettistaki með réttum úrræðum fyrir kvenfanga. Þær og fjölskyldur þeirra eru ekki 

þau einu sem græða á því heldur samfélagið í heild. 

Sérhæfð úrræði virðist skorta fyrir kvenfanga, bæði hér á landi og annars staðar 

í heiminum og virðist mannekla fagfólks t.d félagsráðgjöfum vera ráðandi hér en 

einungis tveir félagsráðgjafar sinna öllum föngum ásamt þeim sem eru á 

reynslulausn. 

Við vinnslu þessa verks, tókum við viðtöl við aðstandendur kvenfanga, til að 

dýpka og auka skilning á efninu. Niðurstöður viðtalanna, styðja það sem fjölmargar 

rannsóknir hafa ítrekað bent á og við vitnum í. Kvenfangar eru með margvísleg 

félagsleg vandamál og eru því miður oft sjálfum sér verstar. Þær kljást við 

áfallastreituröskun og eru oft fórnarlömb ofbeldis og misnotkunar. Þær sem eru 

mæður eiga sér þá ósk að lifa heilbrigðu lífi með börnum sínum. 

Ríkisendurskoðun telur að of fáir félagsráðgjafar og sálfræðingar starfi innan 

fangelsanna og nái þeir ekki að uppfylla skyldur um betrun fanga samkvæmt lögum 

um fullnustu refisnga nr. 49/2005. Vandann má einkum rekja til þess að umfang og 

þörf fyrir þessa þjónustu hefur ekki verið kostnaðargreind, hvorki áður en lögin 

voru samþykkt né síðar. Föngum með langa dóma og alvarleg sálfræðileg og 

félagsleg vandamál hefur fjölgað og það haft í för með sér aukna þörf fyrir þjónustu 

sérfræðinganna. 

Eins og fram kemur í ritgerð okkar þá eru flestir konur sem afplána refsingu 

innan fangelsanna þar inni fyrir fíkniefnabrot. Hvað er hægt að gera? Felst lausnin í 

byggingu stærri fangelsis? Okkur finnst nær að líta á þennan vanda með 

fyrirbyggjandi ráðstafanir í huga. 

Án orsakar er engin afleiðing. Hvað ef fíkniefnin væru seld í vínbúðunum eins og 

hin löglegu vímuefni? Eða jafnvel í lyfjaverslunum þar sem þeim væri ávísað á þá 

einstaklinga sem eru háðir lyfjunum. Er þá fótunum kippt undan ólöglegri 

sölustarfsemi, gróðavon og glæpastarfsemi? Fíkniefni munu áfram verða til staðar 
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og sótt verður í þau hvað sem hver segir. Með því að afgreiða fíkniefni í 

lyfjaverslunum væri þó jafnvel hægt að halda utan um vandann, halda skrá yfir þá 

einstaklinga sem hafa ánetjast þessum óæskilegu efnum og veita þeim aðstoð til 

að vinna bug á fíkninni. Þeir sem vilja lifa í heimi óraunveruleikans munu halda 

áfram að gera það. Þegar hætt verður að skilgreina fíkniefni sem ólögleg og 

heilbrigðisyfirvöld hafa á vissan hátt stjórn á neyslu þeirra, mun samfélagið kannski 

spara. Ógrynni fjármagns fer í tolleftirlit, löggæslu, réttarkerfi og fangelsismál að 

ógleymdum þeim harmi sem fylgir innbrotum og glæpum. Höfum í huga þá 

staðreynd að stór hluti fanga á Litla-Hrauni eru í afplánun vegna fíkniefnabrota og 

og brotum tengdum þeim. Það sama á við um kvenfanga. Ef þessir einstaklingar 

hlytu aðstoð við neyslu sinni og þyrftu ekki að fjármagna hana með glæpsamlegum 

hætti þá gætum við sem þjóðfélag nýtt það fjármagn sem færi í fangelsisvistun og 

sett fjármagn í að vinna að félagslegum þörfum þeirra. Það er ekki viðhorf okkar að 

gera Ísland að einhverri fíkniefnanýlendu en þetta gæti orðið fyrsta skrefið í 

alþjóðlegum aðgerðum til að brjóta niður þann tvískinnung sem gildir víðast hvar 

um fíkniefni, sölu þeirra og vonlausa baráttu gegn henni. Fróðlegt væri að skoða 

Holland og sjá tölulegar upplýsingar um hvernig þar hefur tekist til með lögleiðingu 

vægari fíkniefna, hver svo sem þau eru. Viðurkenna þarf vandann sem er til staðar 

og sýna fram á ókosti þess að ánetjast fíkninni og leggja í stað þess áherslu á 

heilbrigðari lífstíl. 
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Lokaorð 

Í hugum margra er það framandi og jafnvel fjarstæðukennt að konur dvelji í 

fangelsum. Þetta viðhorf endurspeglar kannski þau úrræði sem kvenföngum býðst 

á Íslandi en jafnrétti kynjanna í fangelsismálum virðist ekki ríkja, hvorki hér né 

annars staðar í veröldinni. Spilar það eflaust inn í hversu fáir kvenfangar eru í 

samanburði við karlfanga. Kvennafangelsið í Kópavogi er helsta úrræðið fyrir 

konur, þar sem öllum kvenföngum er komið þar fyrir, óháð hvaða dóm þær hafa 

hlotið og er fangelsið ekki einu sinni deildarskipt. Húsnæðið var upphaflega ekki 

hugsað sem fangelsi heldur er um venjulegt íbúðarhúsnæði að ræða, í rótgrónu 

hverfi og hafa fangar fyrir löngu sprengt húsnæðið utan af sér.  

Þó svo að konur fremji afbrot í mun minna mæli en karlar og jafnvel annars 

konar afbrot, þá verðum við samt að hafa úrræði fyrir þær sem henta þeim best og 

er sniðið að þeirra þörfum. Konur virðast ekki sitja við sama borð og karlar þegar 

kemur að menntun innan fangelsis, útivistar, vinnu eða afþreyingu.  

Við vinnslu þessarar ritgerðar leituðum við fanga víða og fjölmargar heimildir 

voru notaðar. Það sem kom okkur á óvart var að þær segja nánast það sama. 

Ítrekað kom það fram að þarfir kvenfanga eru annars konar en þarfir karlfanga. 

Einnig kom fram að kvenfangar eru mun verr staddar félagslega en karlarnir og 

þurfa því allt önnur úrræði. Kvenfangar virðast mjög oft vera fórnarlömb ofbeldis 

og að þær glíma við áfallastreituröskun. Rannsókn sem gerð var í Kanada segir að 

tæp 90% kvenna sem sitja inni fyrir morð hafa orðið fyrir líkamlegri og/eða 

kynferðislegri misnotkun einhvern tíma á lífsleiðinni. Ljóst er að erfið lífsbarátta 

kvenfanga hefur sett mark sitt á líf þeirra, því að margar þeirra, samkvæmt 

fjölmörgum rannsóknum víða um heim, kljást við áfallastreituröskun sem er 

afleiðing alvarlegra áfalla sem getur haft hamlandi og neikvæð og víðtæk áhrif á 

viðkomandi. Í kjölfar áfallastreituröskunar getur fíkniefnaneysla orðið vandamál og 

það virðist algild regla með kvenfanga að flestir þeirra berjast við þann djöful. 

Öflugt meðferðarúrræði og markviss vinna með úrvinnslu áfalla þarf að koma 

inn í teymisvinnu fyrir kvenfanga þar sem fagaðilar eins og félagsráðgjafar, 

sálfræðingar, meðferðarfulltrúar og geðlæknar kæmu að þeirri vinnu. Við trúum 
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því að ef rétt er að málum staðið, sé hægt að fækka endurkomum kvenfanga til 

muna og bæta þar með líf þeirra. En betur má ef duga skal! 
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