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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um konur og mæður í fangelsum, hvernig kvennafangelsin á 

Íslandi og Norðurlöndunum eru og þau borin saman. Fjallað er um börn með mæðrum sínum 

í fangelsi og hvort það sé hagur barna að vera hjá móður í afplánun.Hlutfall kvenna í fangelsi 

er um 5% af heildarfjölda fanga og er því ekki hátt hlutfall. Fá úrræði eru fyrir konur sem 

afplána fangelsisdóma á Íslandi, þegar þær taka út refsingu sína. Á Norðurlöndunum eru lög 

og reglur um að mæður fái að hafa börn með sér á meðan afplánun stendur. En á Íslandi er 

mæðrum leyft að hafa börn hjá sér til 18 mánaða aldurs. Tengsl móður við barn meðan hún 

afplánar dóm getur haft mikil áhrif á þau bæði. Erfitt getur verið að bera saman 

vistunarúrræði karla og kvenna vegna þess í hve miklum minnihluta konur eru í fangelsum. 

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til að mikil þörf er á betri aðstöðu fyrir konur í fangelsum á 

Íslandi og brýnt að móta heildstæða stefnu um vistun kvenfanga. Rannsóknir sýna að 

mikilvægt er að viðhalda fjölskyldutengslum meðan kona afplánar refsivist en það getur 

reynst erfitt ef heimabyggð konu er langt frá fangelsinu. Hvort barn eigi að fá að vera með 

foreldri í fangelsi ætti að meta í hverju tilfelli fyrir sig. Rannsóknir á Norðurlöndum hafa 

einnig sýnt að hagur barns sé í þeim tilvikum oft á tíðum ekki nægilega tryggður.  
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1 Inngangur 

Konur í fangelsum er málaflokkur sem hefur oft gleymst. Það er ekki nógu mikið fjallað og 

hugsað um þetta málefni því konur eru lítill hluti af fanga þótt aukning sé á því að konur séu í 

fangelsi.  

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði eftir að ég sat námskeið í afbrotafræði en þá 

fannst mér efnið konur og afbrot áhugavert og þá sérstaklega hvernig væri að vera móðir 

ungra barna í fangelsi. Efni ritgerðarinnar beinist því mikið að fangelsi og móðurhlutverkinu. 

Markmið ritgerðarinnar er að fræðast betur um fangelsismál kvenna og sérstaklega mæðra í 

fangelsum og hvernig það er að vera móðir með barn í fangelsi. Rannsóknarspurningarnar 

eru: Hvernig er að vera móðir með barn í fangelsi? Er það barninu fyrir bestu að vera með 

foreldri sínu í fangelsi? 

Í fyrsta kafla verður fjallað um löggjöfina og sérstaklega þá það sem snýr að konum og 

mæðrum í fangelsi. Í öðrum kafla verður fjallað um afbrot og konur og tölfræði á afbrotum 

kvenna á Íslandi skoðuð. Í þriðja kafla verða kvennafangelsi á Íslandi borin saman við 

kvennafangelsi á Norðurlöndum. Í fjórða kafla verður svo fjallað almennt um konur í 

fangelsum, heilsu og geðheilsu þeirra og helstu stuðningsúrræði. Í fimmta kafla er fjallað um 

börn með mæðrum sínum í fangelsi, á Norðurlöndunum og Íslandi. Í sjötta og sjöunda kafla 

verður gerð grein fyrir hver hugsar um barnið á meðan foreldri er í fangelsi og hvað sé 

barninu fyrir bestu? Er það barninu fyrir bestu að vera með foreldri í fangelsi? Í áttunda kafla 

verður farið yfir framtíð kvennafangelsis á Íslandi og að lokum verða svo helstu niðurstöður 

dregnar saman í umræðukafla.  

 



4 

 

2 Afbrot og konur 

Í þessum kafla verður fjallað um tölfræðilegar upplýsingar um afbrot og konur á Íslandi þar 

sem ein tafla og mynd eru til útskýringar.  

2.1 Tölfræði um afbrot kvenna á Íslandi 

Í gömlum fangelsismálaskýrslum frá árinu 1992-1996 má sjá að aðeins 5-7% þeirra fanga sem 

luku afplánun voru konur (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Þegar opinberar afbrotaskýrslur eru 

skoðaðar sést talsverður munur á tíðni og eðli afbrota kvenna og karla. Um 10-20% allra 

afbrota eru framin af konu. Mjög lýsandi fyrir þann mun sem er á glæpastarfsemi kynjanna 

eru fangelsistölur en þær sýna að um 3-7 konur eru í fangelsi á hverjum tíma á móti rúmlega 

100 körlum (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Fyrir árið 2000 var ekkert manndráp af völdum konu. Hinsvegar fóru fjórar konur í 

fangelsi fyrir fíkniefnabrot, tvær fyrir nytjatöku og umferðarlagabrot, ein fyrir auðgunarbrot 

eða skjalafals og ein fyrir ofbeldisbrot. Þá varð talsverð aukning á brotum hjá konum árið 

2001 þegar eitt manndráp var af völdum konu, sex konur voru dæmdar fyrir auðgunarbrot 

eða skjalafals, þrjár fyrir nytjatöku og umferðarlagabrot, fimm fyrir fíkniefnabrot og ein fyrir 

ofbeldisbrot. Að því ári liðnu fóru tölur ýmist upp eða niður í flestum flokkum. Manndráp af 

völdum konu voru tvö árin 2002-2007. Auðgunarbrotum og skjalafalsi hefur líka fjölgað 

töluvert á þessum níu árum, frá því að vera eitt árið 2000 í 15 árið 2009 (Hagstofa Íslands, 

e.d.)  

Tafla 1. Meðalfjöldi fanga frá 2000-2010 

Meðalfjöldi fanga 2000 - 2010 

 Karlar Konur 

2000 69 2 

2001 84 3 

2002 80 5 

2003 93 5 

2004 95 5 

2005 91 6 
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Heimild: Hagstofa Íslands 

Eins og fram kemur í töflu 1 þá er lítil breyting á meðalfjölda kvenna í fangelsi 

undanfarin áratug. Árið 2000 var meðalfjöldi kvenfanga tveir, árið 2005 var meðalfjöldinn sex 

og svo árið 2010 var meðalfjöldi kvenfanga fjórir á meðan meðalfjöldi karlfanga var 130 og 

hafði þeim fjölgað umtalsvert frá árinu 2000, en þá voru þeir 69.  

Í ársskýrslu Ríkislögreglustjóra frá árinu 2009 kemur fram að hæsta hlutfall kvenna í 

afbrotum er í þjófnaðarbrotum eða 34,5% sem er rúmur þriðjungur kærðra brota. Í öðrum 

brotum er hlutfall kvenna mun lægra eins og sjá má í mynd 2. Til að nefna dæmi er hlutfall 

kvenna 14% í líkamsárásar- og fíkniefnabrotum, 13% í innbrotum, 11% í brotum á 

eignaspjöllum og 4% í kynferðisbrotum. Eins og kemur fram í ársskýrslu Ríkislögreglustjóra 

brjóta konur mun sjaldnar af sér en karlar. Frá árinu 2005 hefur hlutfall þeirra kvenna sem 

brjóta oftar af sér en einu sinni á ári hækkað. Hlutfallsbreyting á afbrotum kvenna hefur 

verið mun meiri en hjá körlum. Einnig hefur þróun hlutdeildar kvenna verið sú sama og hjá 

öðrum vestrænum löndum (Hagstofa Íslands, e.d; Hildigunnur Ólafsdóttir, 1985; 

Ríkislögreglustjóri, 2009).  

2006 93 4 

2007 99 4 

2008 112 6 

2009 110 6 

2010 130 4 
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3 Konur í fangelsum 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir konum í fangelsum, heilsu og geðheilsu þeirra. Fjallað 

er um réttindi kvenna í fangelsum og stuðningsúrræði fyrir mæður í fangelsum.  

Konur á Íslandi hafa nokkra valmöguleika þegar kemur að hvar skuli taka út afplánun: Í 

fangelsinu að Kópavogsbraut 17, vistun á Sólheimum og Vernd. Einnig er heimilt að vista 

stúlkur undir 18 ára aldri, sem brotið hafa af sér, í meðferðarúrræðum á vegum 

Barnaverndarstofu. Konur geta einnig fengið reynslulausn eins og karlmenn og verið undir 

rafrænu eftirliti. Þær hafa einnig rétt á dagsleyfi þegar sá tími er kominn samkvæmt lögum 

og reglugerðum. Þá er líka í boði vinna utan fangelsis fyrir konur sem eru langtíma fangar 

(Margrét Sæmundsdóttir, 2007; Lög um fullnustu refsingar nr. 49/2005; 

Fangelsismálastofnun, 2003-b).  

Flestar konur í fangelsum eru mæður og mikill fjöldi kvenfanga á við einhvers konar 

vandamál að stríða. Hvort sem það er vímuefnaneysla, geðræn vandamál, mikil óregla eða 

þær hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þegar þær voru yngri. Í rannsóknum hefur komið 

fram að konur upplifa oft meiri einangrun en karlfangar og er helsta útskýringin á því að þær 

eru margar hverjar mæður og eiga erfitt með aðskilnað frá börnum sínum (Reid, 2006; 

Margrét Sæmundsdóttir, 2007; Townhead, 2009).  

Meðalfjöldi kvenna í íslenskum fangelsum árið 2003 var 5,3% af heildarfjölda fanga. 

Þótt tölur sýni fjölgun á afbrotum kvenna þarf það ekki endilega að tákna að fleiri konur séu 

að fremja brot heldur getur þetta einfaldlega þýtt að löggæsla hefur aukist og refsingar hafa 

verið hertar. Það sama er að gerast á flestum Norðurlöndum en þar er aukning meðal 

erlendra fanga og eru þeir yfirleitt að sitja af sér dóma fyrir fíkniefnasmygl, fölsun vegabréfa 

og mansal (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004, Margrét Sæmundsdóttir, 2005). Mikill fjöldi 

kvenfanga á við þunglyndi og/eða kvíða að stríða og er talað um að það sé helmingur allra 

kvenfanga. Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2005) á félagslegri stöðu kvenna í 

afbrotum kom fram að fíkniefnavandi kvenfanga er mikill. Um 81% kvenfanga höfðu neytt 

fíkniefna áður en afplánun hófst. Einnig eru konur með mun meiri heilbrigðis- og félagsleg 

vandamál en karlfangar eins og niðurstöður rannsóknar Margrétar gáfu til kynna.  

Það er því brýnt að móta heildstæða stefnu um vistun kvenfanga svo mögulegt sé að 

veita konum sem afplána refsivist upp á sambærileg úrræði og karlar fá. Sérstök nefnd á 
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vegum Alþingis taldi mikilvægt að vistun færi eftir eðli brots og því væri nauðsyn á 

deildaskiptu kvennafangelsi (Þingskjal 813, 2007-2008). Konur eru ákveðinn minnihlutahópur 

í fangelsis- málum og eiga þær rétt á sömu aðstöðu og þjónustu og karlar. Vegna þess hve 

fáar konurnar eru hlutfallslega miðað við karla þá getur það leitt til þess að þær þurfi að 

afplána dóma langt frá heimilum sínum vegna þess hve fá fangelsi eru í boði. Það verður oft 

til þess að börn og ættingjar eiga erfitt með að koma í heimsókn. Vegna þess hve kvenfangar 

eru fáir þurfa þær sem afplána fyrir minniháttardóma að vera í fangelsi og sömu álmu/deild 

og þær sem sitja inni fyrir stórfelld fíkniefna- eða ofbeldisbrot (Celinska og Siegel, 2010; 

Penal Reform International, 2008; Shay, 2009). 

Það er algengara að mæður séu með fullt forræði yfir börnum sínum og sjá alfarið um 

þau. Það getur því reynst erfitt fyrir þær að skilja börnin eftir á meðan þær afplána refsivist 

sína. Það sem styrkir konur í gegnum fangelsisvistina eru góð tengsl við barnið, vita að því líði 

vel, fá að hitta barnið reglulega og eiga góð samskipti við það. Stundum rofna þessi tengsl við 

barnið og getur það aukið álag á heilsu og geðheilsu móður. Það getur líka haft slæm áhrif á 

barnið ef tengsl eru rofin við móðurina, sem hefur sinnt uppeldi barnsins og barnið hefur 

engan annan stuðningsaðila. Það getur því verið jafn slæmt að taka barnið af móður meðan á 

afplánun stendur og að leyfa barninu að vera hjá móður sinni og hafa rannsóknir sýnt það að 

ung börn sem eru tekin af móður hafa slæm tilfinningaleg langtímaáhrif (World Health 

Organization, 2009; Quaker Council for European Affairs, 2007-d; Townhead, 2006; Bastic og 

Townhead, 2008; Alejos, 2005). 

Þegar samskipti mæðra í fangelsum við börn þeirra eru góð eru meiri líkur á að konunni 

líði betur. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að það getur aukið á streitu móður í fangelsi að fá 

ekki nægar upplýsingar um barn sitt (Þingskjal 813, 2007-2008; Lindberg, 2005). Nokkrar 

rannsóknir á kvenföngum sýna mismunandi aðferðir þeirra til að takast á við líf innan veggja 

fangelsis (Reid, 2006).  
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4 Heilsa og geðheilsa kvenna fangelsum 

Gerðar hafa verið margar rannsóknir á afbrotum og geðsjúkdómum. Niðurstöður sænskrar 

rannsóknar gáfu til kynna að 1 af hverjum 20 föngum átti við geðræn vandamál að stríða. 

Það væri því hægt að draga þær ályktanir að mikil fylgni og tengsl séu á milli geðrænna 

vandamála og afbrotahegðunar. Það mætti einnig halda því fram að geðrænu vandamálin 

væru orsök þess að viðkomandi fremdi afbrot (Siegel, 2009).  

Þegar verið er að ákveða hvort barn geti verið hjá móður sinni í fangelsi, meðan hún 

afplánar refsivist sína, þarf að athuga hvað sé barninu fyrir bestu. Er það betra að vera hjá 

móður sinni í fangelsi eða að vera hjá föður sínum, ættingja eða tímabundinni 

fósturfjölskyldu? Ef barn fær að vera hjá móður sinni þarf að gera viðeigandi ráðstafanir og 

þurfa aðstæður innan fangelsis að vera góðar. Einnig þarf að athuga reglulega hvernig 

barninu líður og hvort endurmeta þurfi veru barns hjá móður. Ef móðir í fangelsi er með ungt 

barn með sér og er enn með það á brjósti er mikilvægt að hvetja hana að halda því áfram sé 

það metið barninu fyrir bestu. Því er mikilvægt að móðir fái alla þá næringu sem hún 

þarfnast og sé undir eftirliti. Það er gegnumgangandi í mörgum rannsóknum og skýrslum að 

heilsufarsleg og félagsleg vandamál eru mun algengari meðal kvenfanga. Margar af þeim 

konum hafa einnig orðið fyrir andlegu og líkamlegu ofbeldi (World Health Organization, 

2009; Shay, 2009; Pösö, 2010).  

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að mikill fjöldi fanga glímir við geðræn vandamál. 

Um 75% kvenna sem koma í fangelsi eru með fíkniefna- eða áfengisvandamál og þurfa á 

viðeigandi meðferð að halda (World Health Organization, 2009). Algengi geðrænna 

vandamála meðal fanga í fangelsum er því mjög há (Quaker Council for European Affairs, 

2007-d).  

Lítið er vitað um geðheilsu mæðra í fangelsi, sem eru með ung börn. En þeim mæðrum 

er hættara við geðheilsuvandkvæðum. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á geðheilsu 

kvenfanga hafa margar hverjar verið gerðar á mæðrum sem eiga börn yngri en 18 mánaða, 

og sem dvelja á sérstökum mæðra- og ungbarnadeildum. Í læknaskýrslum margra þessara 

mæðra komu ekki allar heilbrigðisupplýsingar fram og þar á meðal hvort móðir glímdi við 

geðræn vandamál. Meðal geðrænna vandamála var meðal annars þunglyndi, 

persónuleikaröskun, geðklofi og aðrir geðsjúkdómar. Um 30% kvenna í einni rannsókninni 
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höfðu ekki verið greindar með geðræn vandkvæði og því aldrei fengið neina meðhöndlun 

eða aðstoð. Ef geðræn vandkvæði kvenna og mæðra í fangelsum eru ekki meðhöndluð getur 

það haft slæm langtímaáhrif á barnið. Lítið er vitað um hvað gerist þegar móðir hefur lokið 

afplánun, hvort hún fái þá hjálp sem hún þarf (Birmingham, Coulson, Mullee, Kamal og 

Gregoire, 2006).  

Í rannsókn Gregoire og félaga (2010) kemur fram að konurnar í þeirra rannsókn sem 

voru í fangelsi á mæðra- og barnadeild höfðu yfirleitt meiri stöðugleika í lífinu umfram aðrar 

konur. Niðurstöður beggja rannsókna benda til þess að mikilvægt sé að meðhöndla konur 

með geðræn vandamál í fangelsum. Sérstaklega mæður, því þær munu flestar sjá um börn 

sín þegar þær hafa lokið afplánun og ef þær hafa ekki fengið þá hjálp sem þær þurfa getur 

það haft alvarlegar afleiðingar.  

Líklegt þykir að einstaklingar sem fá aðstoð vegna andlegra vandamála gætu upplifað 

að fá tímabundið litla sem enga aðstoð eða aðhlynningu innan veggja fangelsis og þeir 

starfsmenn sem eru í samskiptum við viðkomandi fanga hafa hugsanlega ekki vitneskju um 

ástand þeirra (Quaker Council for European Affairs, 2007-d). Almennt koma margir fangar úr 

fangelsum án þess að hafa fengið nokkra meðhöndlun á veikindum sínum og hjá sumum 

hafa geðrænu vandamálin aukist á afplánunartímanum. Það er vitað að heilsa fanga er með 

þeim verstu af öllum þjóðfélagshópum. Það að sinna geðrænum vandamálum og almennri 

heilsu meðal fanga betur getur skilað sér í betri lýðheilsu (Fazel og Baillargeon, 2010; van den 

Bergh, Møller og Hayton, 2010).  
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5 Kvennafangelsi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir ýmsum atriðum kvennafangelsa á Íslandi og á 

Norðurlöndunum. Fyrst verður fjallað um Fangelsið á Kópavogsbraut 17, væntanlegt fangelsi 

á Hólmsheiði ásamt því að gerð verður grein fyrir helstu fangelsum á Norðurlöndunum.  

5.1 Fangelsið Kópavogsbraut 17 

Fangelsið á Kópavogsbraut 17 var opnað árið 1989 en áður var þar unglingaheimili ríkisins. 

Flestir kvenfangar eru vistaðir í fangelsinu í Kópavogi sem og nokkrir karlfangar, þar sem nýta 

þarf öll plássin. Þeir karlfangar sem fá að afplána þar eru valdir sérstaklega og þurfa að 

standast ákveðnar kröfur. Dómur þeirra þarf að vera stuttur, þeir mega ekki hafa framið 

agabrot, þeir þurfa að geta unnið og mega ekki hafa brotið af sér gagnvart konum og börnum 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). Á Íslandi er hlutfall kvenfanga mjög lágt og hafa mest 

verið tíu konur við afplánun í Fangelsinu Kópavogsbraut. Yfirleitt eru þar um fimm til sex 

konur að meðaltali en tala þeirra hefur farið niður í tvær til þrjár konur á tímabili. Fangelsið 

Kópavogsbraut er ekki talið henta vel þeim sem afplána styttri fangelsisdóma en fyrir þær 

konur sem afplána langa fangelsisdóma er aðstaðan ekki viðunandi (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d; Þingskjal 813, 2007-2008). 

Kvenfangar eiga rétt á útiveru og tómstundum skv. 39.gr. laga um fullnustu refsinga nr. 

49/2005 í að minnsta kosti eina og hálfa klukkustund á dag og er þeim tíma mjög oft skipt í 

tvennt, sitthvoru megin við hádegi. Útivist í fangelsinu á Kópavogsbraut hefur reynst erfið 

vegna þess að skipulögð íbúabyggð er í grennd við fangelsið. Aðstaða fanga í 

Kópavogsfangelsinu er ekki góð, útiverusvæðið er lítið, íþróttaaðstaða er lítil og framboð 

eftir vinnu er mjög lítið, sem er ekki mjög hvetjandi. Aðal vinnuverkefni fanganna eru létt 

verkefni fyrir nokkur fyrirtæki. Einnig vinna nokkrir fangar við þrif í fangelsinu og einnig er 

þvottahús þar sem nokkrir fangar starfa (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d; 

Innanríkisráðuneytið, 2007). Þegar upp koma einhver óvænt atvik er ekki hægt að aðskilja 

fanga því það eru engir einangrunarklefar til staðar líkt og í öðrum fangelsum. Erfitt getur 

verið að bera saman aðstöðu kvenna og karla þar sem aðstaða þeirra er á engan hátt 

sambærileg. Einnig eru aðstæður til að vista fanga með geðræn vandamál ekki góðar 

(Þingskjal 944, 2004-2005).  

Fangar í afplánun í fangelsinu í Kópavogi eiga rétt á því að stunda nám við 

Menntaskólann í Kópavogi ásamt fjarnámi frá öðrum skólum. Í dag sinnir námsráðgjafi frá 
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FSU öllum fangelsum og kemur reglulega í fangelsið á Kópavogsbraut (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.-a). Talað var um að fangarnir hefðu sýnt mikinn áhuga og metnað og náð 

viðunandi árangri. Þá var minnst á að fangar í námi héldu áfram eftir að afplánun lauk 

(Fangelsismálastofnun, 2004). Í 34. gr. laga um fullnustu refsingar um fyrirkomulag 

heimsókna segir að ,,forstöðumanni ber að skipuleggja aðstæður þannig að börn geti komið í 

heimsóknir og að þeim sé sýnd nærgætni. Þurfi heimsókn að fara fram utan fangelsis vegna 

hagsmuna barns skal það gert á grundvelli álits barnaverndaryfirvalda eða annarra sérhæfðra 

aðila”. En samkvæmt 17. gr. laga um fangelsi og fangavist hefur ,,fangi rétt til að þiggja 

heimsókn af nánustu vandamönnum sínum á tilteknum heimsóknartímum”. 

Félagsráðgjafar sem starfa með föngum nota þá þekkingu og færni sem þeir búa yfir til 

að endurhæfa og hjálpa einstaklingnum með valdeflingu til að þeir geti farið aftur út í 

samfélagið sem virkir þátttakendur (Farley, Smith og Boyle, 2006). Félagsráðgjafar sjá um 

meðferðar- og vistunaráætlanir og eiga að brúa bilið milli fangelsanna og 

fangelsismálastofnunar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í Fangelsinu 

Kópavogsbraut 17 kemur félagsráðgjafi að lágmarki aðra hverja viku og tekur viðtöl við 3-6 

fanga í hvert skipti. Í 17. grein laga um fullnustu refsingar nr. 49/2005 er fjallað um 

meðferðar- og vistunaráætlun en samkvæmt henni ber að gera áætlun með öllum föngum. 

Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar hafa það að markmiði að gera slíkar áætlanir með 

föngum sem afplána lengri dóma en níu mánuðir (Íris Eik Ólafsdóttir munnleg heimild, 

15.mars 2012).  

Vistunaráætlanir eru gerðar fyrir alla fanga við upphaf afplánunar. Meðferðaráætlanir 

eru hinsvegar ekki gerðar fyrir alla fanga. Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar ríkisins eru 

tveir og hafa þeir ekki náð að gera meðferðaráætlanir nema í litlum mæli vegna mikilla anna 

og hafa haft þá forgangsröðun að gera meðferðaráætlanir með yngri föngum. Talið er 

mikilvægt að komið verði upp ákveðnu verklagi þannig að hægt verði að gera 

meðferðaráætlanir með öllum föngum. Meðferðar- og vistunaráætlanir eru gerðar í þeim 

tilgangi að styðja fangann betur til að ná markmiðum sínum og betri tökum á lífinu (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Fangelsin hafa mörg hver átt í miklum húsnæðisvanda þar sem fangapláss eru fullnýtt 

vegna mikillar fjölgunar fanga. Þessa fjölgun má útskýra með aukinni lengingu á dómum, 

einnig hefur erlendum föngum fjölgað. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um skipulag og úrræði í 
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fangelsismálum kemur fram að fangelsið í Kópavogi er ófullnægjandi og óhagkvæmt út frá 

öryggis- og mannúðarsjónarmiðum (Ríkisendurskoðun, 2010). Það er mikilvægt að hægt sé 

að bjóða kvenföngum upp á sömu vistunarmöguleika og karlföngum, sem og möguleika 

þeirra til afplánunar í opnari vistun. Í fyrirhugaðri framtíðaruppbyggingum fangelsa er gert 

ráð fyrir að föngum verði tryggð fjölbreyttari vistunarúrræði (Þingskjal 944, 2004-2005).  

Aðstaða til afeitrunar- og meðferðastarfs í fangelsunum er mjög takmörkuð en það stendur 

þó til bóta með fangelsinu á Hólmsheiði en þar er gert ráð fyrir meðferðar- og sjúkradeild. Í 

Fangelsinu Kópavogsbraut 17 er ekki hægt að deildarskipta föngum eftir þörfum og er 

nauðsynlegt að bæta heilbrigðisþjónustu fanga (Innanríkisráðuneytið, 2007).  

5.2 Fangelsið á Hólmsheiði 

Í nýja fangelsinu á Hólmsheiði er gert ráð fyrir kvennadeild með átta til tíu rýmum í 

afmarkaðri íbúðareiningu. Kvennadeildin er fyrir þær konur sem afplána dóma sína eða hafa 

verið úrskurðaðar í lausagæslu. Í samkeppnislýsingu kemur fram að fangaklefarnir á 

kvennadeildinni skulu vera af sömu stærð og gerð og aðrir fangaklefar. Gera þarf ráð fyrir 

einum klefa sem væri sérsniðnum klefa fyrir hreyfihamlaða og því nokkuð stærri en 

venjulegu klefarnir. Í þeim klefa væri hægt að leyfa kvenfanga að vera með ungabarn sitt ef 

til þess kæmi. Það þarf einnig að vera góð aðstaða fyrir heimsóknir frá fjölskyldu og börnum 

(Innanríkisráðuneytið, 2012).  

5.3 Fangelsi á  Norðurlöndunum 

Hér að neðan verður fjallað um helstu kvennafangelsin á Norðurlöndunum og er kaflinn 

flokkaður eftir löndum. Í lok kaflans er tafla sem sýnir myndrænan   samanburð á milli 

Norðurlanda um áhugaverðar tölur um konur og mæður í fangelsi.  

5.3.1 Danmörk 

Í Danmörku kemur fram í 54. gr. laga um fullnustu refsingar að fangi hafi rétt á því að hafa 

barn sitt hjá sér meðan hann afplánar dóm svo lengi sem barnið sé ekki eldra en þriggja ára 

(Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr.1162). Í Danmörku mótast 

fangelsismál af skandinavískri stefnu. Danmörk er meðal þeirra landa í Evrópu þar sem 

fangelsistíðni er með þeim lægri og hefur tíðnin haldist stöðug í 20 ár. Fíkniefnabrot er 

algengasta brot þeirra kvenna sem afplána refsivist og er meðalaldur kvenna í fangelsum í 
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Danmörku 37,6 ár. Hlutfall kvenfanga sem eru mæður er 57,7% (Quaker Council for 

European affairs, 2007-a, International Centre for Prison Studies, 2008). 

Danmörk hefur ekki nein sérstök fangelsi sem aðeins eru ætluð konum heldur er lagt 

upp með að karlar og konur séu saman í opnu fangelsi. Í Danmörku er boðið upp á opin 

vistunarúrræði og bjóða tvö fangelsi upp á það með átta fangaklefum fyrir konur. Þetta eru 

fangelsin Horseroed og Moegelkaer. Í Østjylland og Herstedvester eru sex til tíu klefar fyrir 

konur í lokuðum fangelsum. Fangar þurfa allir að kaupa sinn mat sjálfir og elda í 

sameiginlegri aðstöðu á hverri deild. Einnig sjá þeir sjálfir um að þvo þvott og þrífa. Þeir 

fangar sem hinsvegar hafa ekki tök á því að vinna og geta þar af leiðandi ekki keypt sér mat 

fá ákveðna upphæð á mánuði fyrir helstu nauðsynjum (Quaker Council for European affairs, 

2007-a; International Centre for Prison Studies, 2008). 

Margar af þeim konum sem eru í fangelsi í Danmörku eru ekki búnar með skyldunám 

og eru í vandræðum vegna neyslu fíkniefna og áfengis. Þær þurfa því oft á meðferð að halda 

þegar þær koma í fangelsin. Margar þarfnast einnig sálfræðimeðferðar því um 40.7% sýna 

mörg einkenni þunglyndis og tæp 18% eru líklegar til að skaða sig (Quaker Council for 

European affairs, 2007-a; International Centre for Prison Studies, 2008). 

5.3.1.1 Ringe fangelsið 

Ringe fangelsið er eina öryggisfangelsið í Danmörku. Í Ringe er leitast við að gera líf innan 

veggja fangelsis sem líkast því sem er fyrir utan. Ringe fangelsið er með 86 pláss fyrir bæði 

konur og karla. Fangelsinu er skipt upp í nokkrar deildir þar sem um 10 einstaklingar, karlar 

og konur búa saman með sameiginlegri eldhúsaðstöðu og baði. Meðalaldur kvenfanga í 

Ringe er 31 ár og eru flestar konurnar í afplánun fyrir fíkniefnabrot. Í Ringe er mæðrum leyft 

að hafa börn sín hjá sér til þriggja ára aldurs. Barnið fer í daggæslu í nærliggjandi bæjum yfir 

daginn. Það sem ræður því hvort barn fær að vera hjá móður sinni er hvort móðirin sé hæf til 

að annast barnið. Ef niðurstaðan er sú að móðirin sé talin hæf til að annast barnið er það 

hennar ákvörðun hvort hún hafi barnið hjá sér meðan á afplánun stendur. Annars þarf að 

leita annarra leiða og finna barninu samastað sem oftast er hjá ættingjum viðkomandi fanga 

(Quaker Council for European affairs, 2007-a; International Centre for Prison Studies, 2008). 

Áður en fjórar vikur eru liðnar af afplánun þarf viðkomandi fangi að setjast niður með 

félagsráðgjafa og útbúa meðferðar- og vistunaráætlun samskonar þeirri sem gerð er í 

íslenskum fangelsum út frá 17. gr. laga um fullnustu refsinga. Þar er farið yfir helstu 
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breytingar á lífi einstaklings. Það eru þrír félagsráðgjafar starfandi á Ringe. Í starfi 

félagsráðgjafans felst meðal annars að meta hverjir fái reynslulausn og samskipti við aðrar 

stofnanir varðandi hvernig því skuli háttað. Eftir að fangi hefur fengið reynslulausn 

samþykkta þarf hann að vera í góðu sambandi við félagsráðgjafa sem fylgist vel með því 

hvort viðkomandi fylgi umsamdri áætlun (Quaker Council for European affairs, 2007-a). 

5.3.1.2 Horseroed fangelsið 

Horseroed er opið fangelsi fyrir bæði konur og karla. Þetta er annað stærsta fangelsið í 

Danmörku. Í fangelsinu er sérdeild sem er fyrir konur sem eru ekki í fíkniefnaneyslu og fjórar 

blandaðar deildir. Í Horseroed eru konur ekki nema tæplega einn fimmti af heildarfjölda 

fanga í fangelsinu eða um tæp 20%. Þar er einnig að finna fjölskyldudeild þar sem mæður 

með börn, par eða hjón í afplánun geta deilt klefa og eru 14 klefar á þessari deild. Mæður 

sem hafa fengið langan dóm taka yfirleitt ekki börn með sér í fangelsi. Það eru aðallega þær 

mæður sem hafa fengið minni og styttri dóma sem gera það. Horseroed fangelsið hefur 

einnig góðan meðferðargang fyrir allt að þrettán konur í einu og er mikið um konur sem hafa 

verið í harðri neyslu, í vændi eða beittar ofbeldi. Á þessari deild er ekki leyfilegt að hafa börn 

(Quaker Council for European affairs, 2007-a; International Centre for Prison Studies, 2008). 

5.3.2 Noregur 

Í Noregi eru þrjú fangelsi sem aðeins eru ætluð konum og fjögur blönduð fangelsi með 

sérstakar kvennadeildir. Stærsta kvennafangelsið í Noregi er Bredtveit, sem hefur 44 rými 

fyrir konur. Í könnun sem gerð var í fangelsum vildu 55% kvenna frekar vera í blönduðum 

fangelsum en sérstökum kvennafangelsum. Þeim fannst mun eðlilegra að vera í blönduðu 

kynjafangelsi og það væri sem líkast eðlilegu lífi þar sem kynin umgangast hvort annað. 

Hinsvegar voru um 30% kvenna á móti blönduðum fangelsum af ótta við ofbeldi (Quaker 

Council for European affairs, 2007-b; Þingskjal 813, 2007-2008; Quaker Council for European 

Affairs, 2007-d). 

Noregur er eina landið í Evrópu þar sem konur fá ekki að hafa ung börn hjá sér meðan 

á afplánun stendur. Hins vegar stenda þeim til boða heimsóknir svo þær geti hitt börn sín og 

fjölskyldu. Ef faðir barns getur ekki eða er ekki til staðar í lífi barns til að annast það er leitað 

til annarra ættingja og jafnvel er barninu komið fyrir í fóstri meðan móðir afplánar dóm. Um 

38% kvenna í fangelsum í Noregi eru mæður og um 25% af börnum þeirra eru undir forsjá 
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fósturfjölskyldu meðan á afplánun móður stendur. Fjórðungur kvenna töldu nám og vinnu 

vera mjög jákvætt og eitthvað sem gæti hjálpað þeim þar sem mikill fjöldi kvenna í 

fangelsum hefur litla menntun og starfsreynslu. Mun fleiri konur en karlar taka þátt í námi 

meðan á afplánun stendur eða um 36%. Mikilvægt er að konur og karlar fái sömu möguleika 

til náms (Quaker Council for European affairs, 2007-b,). 

5.3.3 Svíþjóð 

Í 41. gr. laga um meðferð fanga í Svíþjóð segir að konur fái að hafa börn hjá sér til 12 mánaða 

aldurs. Þegar barn er orðið eldra en 12 mánaða er það látið í umsjá föður, annars ættingja 

eða til fósturfjölskyldu. Undanfarin ár hafa um 15-20 börn dvalið með mæðrum sínum í 

fangelsi meðan þær afplána dóma sína. Að meðaltali stóð dvöl barnanna yfir í um tvo til þrjá 

mánuði (Swedish Government, 2000).  

Sú skoðun að konur ættu að afplána refsivist sína nálægt heimabyggð sinni varð 

almennt ríkjandi árið 1970 í Svíþjóð. Þá fóru fangelsismálayfirvöld að leyfa konum að afplána 

refsivist sína meðal karlfanga. Það gekk ekki sem skyldi en kærum til fangelsismálayfirvalda 

fjölgaði. En á tíunda áratugnum var sú stefna tekin að aðskilja kven- og karlfanga og voru 

byggð sérstök kvennafangelsi. Fangelsum í Svíþjóð er skipt upp í þrjá flokka eftir öryggi: Opin 

fangelsi, lokuð fangelsi og fangelsi með aukinni öryggisgæslu (Innanríkisráðuneytið, 2007).  

Í Svíþjóð eru fjögur kvennafangelsi og tvö blönduð fangelsi ætluð konum (Quaker 

Council for European Affairs, 2007-c). Hinseberg fangelsið var um langan tíma eina 

kvennafangelsið í Svíþjóð en það var ekki fyrr en 1989 og 1996 sem tvö önnur 

kvennafangelsi, Färingsö og Ljustadalen tóku til starfa (von Hofer, e.d; Lindström og 

Leijonram, e.d.).  

Árið 2006 voru konur í fangelsum í Svíþjóð um 7% og flestar að afplána refsivist fyrir 

fíkniefnabrot eða þjófnað (International Centre for Prison Studies, 2008; Kriminalvården, 

2007). Kvenfangarnir eru flestir á aldrinum 30-44 ára (von Hofer, e.d; Lindström og 

Leijonram, e.d.). Í Svíþjóð eiga mæður í fangelsum möguleika á því að hafa ungbarn hjá sér til 

12 mánaða aldurs (Quaker Council for European affairs, 2007-c). Hinsvegar fer það eftir því 

hvað er best fyrir barnið hvort móðir fái að hafa barn hjá sér. Árið 1998 voru 13 mæður með 

börn hjá sér og voru það allt börn undir tveggja ára aldri, árið 2005 voru fimm börn með 

mæðrum sínum í fangelsi í Svíþjóð og árið 2006 voru sjö börn (von Hofer, e.d; International 

Centre for Prison Studies, 2008). Hinseberg fangelsið bíður mæðrum upp á góða aðstöðu til 
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að hitta börn sín. Einnig er hægt að fá leyfi til þess að leyfa barni að gista yfir nótt hjá móður 

sinni (Lindberg, 2005).  

Í Hinseborg fangelsinu sem er stærsta lokaða kvennafangelsið var 31 kona árið 2005 

sem átti barn undir 18 ára aldri. Af þeim voru 23 eða um 75% þeirra kvenna sem áttu börn 

undir 18 ára aldri sem fengu aldrei heimsókn frá börnum sínum. Í skýrslu um Hinseborgar 

fangelsið er talið að þetta háa hlutfall mæðra sem ekki fengu heimsóknir frá börnum sínum 

sé einkum vegna þess að þær hafi verið í litlu sambandi við börn sín áður en þær hófu 

afplánun. Árið 1999 var opnuð móttökumiðstöð í Hinseberg fangelsinu, þar afplána konur 

sem hafa fengið lengri dóma en fjögur ár eða hafa gerst sekar um stórfelld fíkniefnabrot. Í 

móttökumiðstöðinni ræðir réttarsálfræðingur við kvenfangana og athugar með ákveðnum 

aðferðum hvort viðkomandi fangi sé ofbeldisfullur, hættulegur öðrum og eða sjálfum sér. 

Einnig er athugað hvort viðkomandi þurfi á meðferð að halda og hvort hann þurfi að byrja á 

meðferðargangi í fangelsinu vegna áfengis- og fíkniefnavanda. Í Svíþjóð fá fangar stundum að 

fara í leyfi úr fangelsi og hefur það verið talið mjög mikilvægt til að viðhalda 

fjölskyldutengslum. Í Hinseberg fangelsinu eru vistaðar um 100 konur og er þeim boðið upp á 

vinnu, nám og sinna þær þátttöku í mismunandi meðferðaráætlunum (Lindberg, 2005; 

Swedish Ministry of Justice, 2004; Fair, 2009).  

Konur í Hinseberg fangelsinu voru spurðar í könnun einni hvort þær teldu að konur 

mættu hafa þann valkost að vera í blönduðu fangelsi. Af 60 konum sem voru spurðar 

svöruðu 34 játandi eða um 60%. Um 14% svöruðu já, kannski, á meðan sjö eða 12% svöruðu 

nei, alls ekki. 7% höfðu enga skoðun á málinu. Tekið er fram að svörin eru ekki byggð á 

persónulegri reynslu fanga af blandaðri fangelsisvist heldur bara hvað þeim fannst. Almennt 

er jákvætt viðhorf til blandaðra fangelsisvista og er þá yfirleitt tekið fram að þetta sé 

eðlilegast því í venjulegu lífi lifa karlar og konur saman og því ættu þá fangelsi að skiptast í 

ein fyrir konur og önnur fyrir karla. Kona ein vildi frekar vera í blönduðu fangelsi vegna þess 

að maðurinn hennar var líka að afplána dóm. Sumum fannst erfitt að þurfa að afplána dóm 

sinn bara með konum (Lindberg, 2005). Þeir sem eru hinsvegar á móti því að konur afpláni 

með körlum telja að konur fái ekki þann stuðning og þjónustu sem þörf er á, því þær eru 

minnihlutahópur og flest úrræðin eru sniðin að þörfum karla. Helsti kostur þess að hafa 

konur og karla aðskilin í fangelsi að mati sænskra fangelsismálayfirvalda er sá að auðveldara 

reynist að miða afplánun og meðferðarstarf að þörfum kvenna. En þarfir karla og kvenna eru 
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ólíkar og meðal annars þurfa konur yfirleitt á meiri læknisaðstoð að halda og hafa önnur 

sjónarmið og áhugamál en karlar (Innanríkisráðuneytið, 2007; Lindberg, 2005). Mikill 

meirihluti kvenna telur sig því frekar vilja vera í blönduðu fangelsi en sérstöku 

kvennafangelsi. Þær töldu ástæðuna vera að það væri erfiðara að vera aðeins í kringum 

konur. Hinsvegar getur verið meiri hætta á misnotkun ef þær eru í blönduðu fangelsi 

(Swedish Government, 2000). 

5.3.4 Finnland 

Í Finnlandi eru konur í fangelsum um 7% af heildarfjölda. Finnland er ekki með sérstök 

kvennafangelsi en er með 11 fangelsi þar sem konur eru vistaðar. Konum er leyft að hafa 

börn hjá sér til tveggja ára aldurs í lokuðum fangelsum en til þriggja ára í opnum fangelsum. 

Finnska dómskerfið er sérstakt að því leytinu að yfir öll Norðurlöndin er Finnland með flestar 

sakfellingar en um 81% af þeim einstaklingum sem dæmdir eru fá sekt og um 11% fá 

fangelsisdóm. Hinsvegar eru dómar í Finnlandi og Svíþjóð mun lengri en í Noregi og 

Danmörku (International Centre for Prison Studies, 2008; von Hofer, e.d; Quaker Council for 

European Affairs, 2007-d). 

Í Finnlandi eru tvær deildir sérstaklega fyrir mæður með börn. Önnur deildin er í 

Hämeenlinna fangelsinu sem er lokað fangelsi og er með rými fyrir sex mæður og fá þær að 

hafa börnin til tveggja ára aldurs. Deild þessi er höfð sem líkust eðlilegu umhverfi þar sem 

mæður hafa börnin hjá sér í sér herbergjum með sameiginlegri setustofu (International 

Centre for Prison Studies, 2008; Enroos, 2011). Hin deildin er í Vanaja fangelsinu sem er opið 

fangelsi og er með rými fyrir fjórar mæður. Þessar deildir eru fyrir mæður og börn eiga sér 

langa sögu í Finnlandi en þær hafa verið í notkun frá lokum 19. aldar (Enroos, 2011). Í 

Finnlandi eru yfirvöld mjög sveigjanleg á aldri barns sem dvelur með móður sinni. Til eru 

dæmi um að barn hafi verið með móður sinni til tæplega fimm ára aldurs. Hinsvegar eru flest 

börn um 18 mánaða gömul þegar þau fara (Pösö, Enroos og Vierula, 2010).   

Hämeenlinna fangelsið býður föngum sínum upp á heimsóknir án umsjónar fangavarða 

í þrjá tíma um það bil einu sinni í mánuði og er þetta mikið notað þegar börn koma í 

heimsókn. Opnu fangelsin í Finnlandi bjóða föngum sínum upp á heimsóknir frá ættingjum 

og þeim sem standa þeim næst um helgar og mega heimsóknir standa yfir í 45 mínútur. 

Fangarnir geta síðan sótt um sérstakar fjölskylduheimsóknir (International Centre for Prison 

Studies, 2008).  
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Tafla 2. Helstu upplýsingar sem tengjast mæðrum í fangelsi. 

 Ísland Danmörk Svíþjóð Noregur Finnland 

% af heildarfjölda 
þeirra í fangelsi 
sem eru konur 

5,3% 4,5% 6,8% 4,8% 7,0% 

Fjöldi 
kvennafangelsa 

1 kvenna 
fangelsi 

5 deildir 
fyrir konur 

4 kvennafangelsi og 
2 blönduð fangelsi 
þar sem konur eru 

vistaðar 

3 kvennafangelsi 
og 4 kvennadeildir 
í almennu fangelsi. 

11kvennafangelsi 

Hlutfall kvenfanga 
sem eru mæður 

---------- 57,7% -------------- 37,5% ----------------- 

Heimilt að hafa 
barn með í fangelsi 

Já Já Já Nei Já 

Er sér deild fyrir 
mæður og börn 

Nei Já Já Nei Já 

Má hafa barn með í 
fangelsi til x aldurs. 

18 
mánaða 

3 ára 12 mánaða ---------- 
3 ára í opnum  

fangelsum og 2 ára í 
lokuðum. 
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6 Börn með mæðrum sínum í fangelsi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir börnum sem fylgja mæðrum sínum í fangelsi og fá að 

vera hjá þeim á meðan afplánun móður stendur. Í framhaldi af því er fjallað um hvernig 

þessu er háttað á Íslandi. Síðan er fjallað um börn sem fá að fara í fangelsi með föður sínum, 

hver hugsar um barnið meðan móðir er í fangelsi og síðast en ekki síst hvað er barninu fyrir 

bestu.  

6.1 Almennt 

Í finnskri rannsókn Pösö, Enroos og Vierula (2010) áttu margar þeirra kvenna sem rætt var 

við það sameiginlegt að finnast eðlilegast fyrir barn að vera sem næst móður og ef aðstæður 

væru góðar ætti barn að vera hjá móður meðan á refsivist hennar stendur. Sumar mæður 

sem voru með börn hjá sér í fangelsinu einangruðu sig mjög og hugsuðu aðeins um sjálfa sig 

og barnið og voru í engum samskiptum við aðrar konur innan fangelsisins. Þær höfðu margar 

hverjar neikvæða sögu að segja af fangelsinu ef barn þeirra þurfti á læknisaðstoð að halda 

væri það lasið. Þá áttu þær sem höfðu lítið öryggisnet utan fangelsis erfiðara með að fá 

læknisaðstoð en þær mæður sem höfðu gott öryggisnet, gátu þær fengið hitt foreldrið, 

ættingja eða vini til að ná í barnið og fara með það til læknis og koma svo aftur með það að 

því loknu. Þær sem höfðu gott öryggisnet þurftu þess vegna ekki að treysta eins mikið á 

fangelsið til að hjálpa sér eins og þær mæður sem höfðu minna eða ekkert öryggisnet. 

Í Finnlandi hafði ekkert verið fylgst með hversu mörg börn höfðu verið í fangelsum með 

mæðrum sínum og því ekki til nein gögn um það. Þegar Pösö, Enroos og Vierula hófu 

rannsókn sína byrjuðu þeir að reyna að safna gögnum og komast að því hversu mörg börn 

höfðu verið og eru nú í fangelsum og athuguðu þróun þess. Þeir tóku viðtöl við mæður í 

fangelsum yfir ákveðið tímabil. Um 104 börn voru með foreldri sínu í fangelsi árið 2006 og 

áætluðu þeir að árlega kæmu á bilinu 9 til 20 börn inn í fangelsi með foreldrum sínum, mjög 

áþekkar tölunum í Svíþjóð. Það höfðu einnig fæðst um 21 barn á þessu tímabili. Flest börn 

eru ekki í langan tíma í fangelsi en eins og kom áður fram þá eru konur sem eru mæður 

yfirleitt ekki með langa dóma (Pösö o.fl., 2010).  

Hvers vegna hafði ekkert verið skráð um fjölda barna með mæðrum sínum eða 

foreldrum í fangelsi? Þyrfti ekki að halda góða skrá um þau börn til að fylgjast betur með 

þeim? Pösö o.fl. (2010) komust að því að þegar dvöl barna í fangelsum er skoðuð er megin 

niðurstaðan sú að börnin eru ósýnileg í stofnunum. Þeir leggja til að börnin verði gerð 
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sýnilegri til að hægt sé að sinna þörfum þeirra meira, sem og réttindum þeirra. Í Finnlandi er 

mikil áhersla lögð á fjölskyldutengsl fanga. Þegar fangi kemur í afplánun er gerð meðferðar- 

og vistunaráætlun og er þá rætt við hann um fjölskyldutengsl, hvernig þau séu og hvernig 

hægt sé að viðhalda þeim (Enroos, 2011).  

6.2 Á Íslandi 

Samkvæmt 23. gr. laga um fullnustu refsingar nr. 49/2005 og 8. gr. laga um fangelsi og 

fangavist nr. 48/1988 á Íslandi segir um dvöl ungbarna í fangelsum 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”. Í íslenskum lögum er hins vegar ekkert 

talað um aldur barnsins. Í reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005 segir hins vegar í 6. 

grein að ,,leyfa má konu í samráði við barnaverndarnefnd að hafa ungbarn sitt hjá sér í 

fangelsi fyrstu mánuði ævi þess, og að jafnaði þar til það verður 18 mánaða að aldri, enda sé 

það ekki talið andstætt hagsmunum barnsins.” Frá því að Kópavogsfangelsið var opnað árið 

1989 hafa nokkrar konur haft ungabarn sitt hjá sér (Innanríkisráðuneytið, 2007). Árið 2004 

höfðu fimm konur alls verið með barn sitt hjá sér í afplánun en samkvæmt Guðmundi 

Gíslasyni, forstöðumanni fangelsanna á höfuðborgarsvæðinu segir hann þær geta verið með 

barn hjá sér til tveggja og hálfs árs aldurs (Vísir.is, 2004; Vísir.is, 2006).  

Af þessum fimm konum sem voru við afplánun árið 2004 fæddu þrjár þeirra börn sín á 

meðan afplánun stóð. Sjötta konan til að vera með barn í afplánun var af erlendu bergi 

brotin. Hún var handtekin með mikið magn af fíkniefnum í Leifstöð og hún var þá ólétt af 

þriðja barni sínu. Hún var síðan dæmd í fimm ára fangelsi. Hún byrjaði afplánun sína á 

sjúkrahúsi vegna meðgöngukvilla en dvaldist síðan í Fangelsinu á Kópavogsbraut með barnið 

eftir fæðingu þess (Vísir.is, 2004). Árið 2006 kom frétt í helstu fréttamiðlum landsins að 

haldið hefði verið upp á barnaafmæli í Fangelsinu á Kópavogsbraut en þá átti afmæli tveggja 

ára stúlka sem hefur verið þar með móður sinni frá fæðingu. Tekið er fram að afplánun 

viðkomandi fanga ljúki bráðum og mun dóttir hennar vera hjá henni þangað til. Einnig er 

nefnt að barnið fari á barnaheimili á hverjum degi (Vísir.is, 2006).  

Árið 2007 var fjöldi þessara kvenna kominn í 10 konur. Undanfarin ár hefur Fangelsið á 

Kópavogsbraut leyft móður/föður að hafa barn sitt hjá sér hluta úr degi en mikið 

aðstöðuleysi takmarkar möguleika fanga á samveru við barn hans (Innanríkisráðuneytið, 

2007).  
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Ef ungabarn dvelur hjá móður sinni í fangelsi er það alltaf gert í samvinnu við 

barnaverndaryfirvöld hverju sinni. Í Fangelsinu á Kópavogsbraut er allur nauðsynlegur 

búnaður sem barn þarfnast, eins og rúm, leikföng og fleira. Eins og öll önnur börn njóta þau 

sem dvelja með mæðrum sínum í fangelsi hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu 

heilbrigðisyfirvalda í umsjón hjúkrunarfræðings fangelsisins (Þingskjal 484, 2004-2005). Í 

rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2005) um félagslega stöðu fanga kemur í ljós að tveir 

af hverjum þremur föngum sem tóku þátt í rannsókn hennar áttu barn/börn. Ef hlutfall milli 

kynjanna er skoðað kom í ljós að 78% kvenfanga eiga barn/börn og 59% karlfanga og var 

meðaltalsfjöldi barna fanga um 1.7 börn.  

6.3 Barn í fangelsi með föður sínum 

Í nokkrum löndum er feðrum leyft að hafa börn hjá sér líkt og mæðrum, meðan á afplánun 

stendur. Þetta er mjög mismunandi milli landa. Í Finnlandi hefur faðir leyfi til að hafa barn 

með sér á meðan á refsivist stendur samkvæmt lögum (Pösö o.fl., 2010). 

Í Ástralíu hefur enginn faðir verið með barn sitt í fangelsi. Það er ekki bannað með 

lögum en á það hefur aldrei reynt. En í Ástralíu kemur hvergi fram í lögum né reglugerðum 

hvort kynið má hafa barn með sér í fangelsi. Feðrum er leyft að hafa barn með sér í afplánun 

í Danmörku og er það eina landið í Vestur-Evrópu sem leyfir það. Hinsvegar er enginn faðir 

með barn sitt í fangelsi í Danmörku. En til að þetta sé leyft má barn ekki verða eldra en 

þriggja ára áður en faðir barnsins lýkur afplánun. Því þurfa þessir feður að afplána stutta 

dóma. Í Noregi er ekki leyft að hafa börn með sér í fangelsi en upp kom atvik þar sem 

einstæður faðir var dæmdur til refsivistar. Hann bað um að fá að hafa barnið með sér þar til 

einhver annar gæti annast það. Yfirvöld ákváðu að fresta dagsetningu afplánunar þangað til 

afi barnsins gæti tekið við umönnun þess meðan faðirinn færi í fangelsi (Rosenberg, 2009). 

6.4  Hver hugsar um barnið meðan móðir er í fangelsi? 

Rosi Enroos (2011) er finnskur félagsráðgjafi sem gerði rannsókn á fjölskyldutengslum. Í 

rannsókn hennar höfðu mæður yfirleitt miklar áhyggjur af því hver myndi sjá um barnið á 

meðan hún afplánaði refsivist. Margar veltu því fyrir sér hvort þær mættu hafa barnið með 

sér í fangelsið en yfirleitt er það aðeins möguleiki fyrir ungabörn. Flestar sáu þær sjálfar um 

að skipuleggja hvar barnið væri meðan þær afplánuðu dóma sína og fannst þeim flestum 

heppilegast að einhver nákominn ættingi hugasði um barnið. Sumar töluðu um að 
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barnaverndarnefnd myndi sjá um að koma barninu fyrir í fóstri í nokkurn tíma. Ef móðir átti 

fleiri en eitt barn var mjög erfitt fyrir hana að skipuleggja hvar börnin ættu að vera. Það var 

ekki alltaf þannig að börnin gátu farið á einn stað og verið saman þar. Stundum þurfti að 

skipta þeim á milli nokkurra staða og yngsta barnið var síðan jafnvel hjá móður sinni.  

Til að viðhalda fjölskyldutengslum er mikilvægt að fjölskylda og nánustu 

fjölskyldumeðlimir heimsæki konu í fangelsi. Það getur reynst erfitt þegar móðir er í lokuðu 

fangelsi en reglur í öryggis- og lokuðum fangelsum eru yfirleitt þrengri en í opnum fangelsum 

þar sem mikið er lagt upp úr heimsóknum. Sumum kvenföngum í rannsókninni var ekki leyft 

að fá heimsóknir og aðrar vildu jafnvel ekki fá heimsókn frá fjölskyldum sínum. Það getur 

reynst erfitt að viðhalda fjölskyldutengslum fyrir marga því fangelsin vilja oft skilgreina 

fjölskyldu sem allra nánastu ættingja sem tengjast blóðböndum. En stundum voru konurnar 

nánari öðrum einstaklingum svo sem vinum eða öðrum minna skyldum ættingjum (Enroos, 

2011).  

Í Nýja-Sjálandi hafa áhrif fangelsunar foreldris á barn verið rannsökuð. Það hefur verið 

gegnumgangandi að áhrifin sem fangelsun foreldris hefur á barn eru mismunandi eftir því 

hvort um móður eða föður er að ræða. Í rannsókn sem gerð var kom í ljós að börn 79% 

karlfanga voru í umsjón móður sinnar á meðan aðeins 21% barna kvenfanga voru í umsjón 

föður. Voru því börn kvenfanga líklegri til að vera í umsjón annarra ættingja eða 

fósturfjölskyldu á meðan afplánun stóð (Kingi, 2009). Þessar tölur eru mjög svipaðar í 

Bandaríkjunum en í samantekt sem Chesa Boudin (2011) gerði kom í ljós að 88% barna sem 

áttu föður í fangelsi voru í umsjón móður sinnar, 12% voru í umsjón afa og ömmu og 2% send 

í fóstur. Á meðan móðir var í fangelsi voru aðeins 37% barna í umsjón föður, 45% barna voru 

í umsjón afa og ömmu og 12% send í fóstur. Það getur haft áhrif á þroska barns hvar það er í 

umsjón á meðan foreldri eða foreldrar eru í fangelsi og hve lengi. Áströlsk rannsókn sem 

gerð var árið 2003 sýndi að börn yngri en sex ára og áttu foreldri í fangelsi voru líklegri til að 

glíma við þroska- og hegðunarvandamál. Þau áttu einnig í erfiðleikum með tilfinningar sínar 

og fundu oft fyrir miklum kvíða, reiði og óöryggi (Woodward, 2003). Í Ástralíu og 

Bandaríkjunum eru konur um 7% af þeim sem eru í fangelsi. Í Bandaríkjunum eru 64% 

kvenna í fangelsi mæður með að meðaltali 2.4 börn á meðan feður í fangelsi eru aðeins um 

46%. Í Ástralíu eru 75% kvenna í fangelsi mæður (Boudin, 2011; Sheehan, 2010).  
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Þegar einstæðar mæður eru dæmdar til refsivistar og faðir ekki til staðar eru erfiðleikar 

barnsins oft meiri og þurfa þessi börn yfirleitt á miklum stuðningi að halda. Í rannsókn 

Rosmary Sheehan (2010) á börnum sem áttu foreldri eða foreldra í fangelsi kannaði hún áhrif 

fangelsunar foreldris á börnin. Einnig skoðaði hún áhrif glæpsamlegrar hegðunar foreldris á 

börnin. Niðurstaða rannsóknar hennar sýndi að börn þessara foreldra urðu fyrir miklum 

áhrifum af foreldrum sínum. Einhver fjöldi þessara barna voru komin í umsjón annarra aðila 

líkt og afa og ömmu áður en foreldri fór í fangelsi. Helsta ástæða þess að barn var komið í 

umsjón annarra var yfirleitt ofbeldi á heimili, vanræksla eða aðrar ástæður. Í Ástralíu er lítið 

vitað hvað verður um barn meðan foreldri þess afplánar dóm í fangelsi. Hver annist barnið 

og hvar það býr? (Sheehan, 2010). Sérstök áætlun þarf að vera til sem snýr að þessum 

börnum svo hægt sé að gera það besta fyrir þau. Veita þeim öryggi og stöðugleika í lífinu þó 

móðir eða faðir sé í fangelsi. Til þess þurfa allir sem tengjast barninu, ættingjar, skóli, 

stofnanir og fleiri, að samhæfa ábyrgð sína. Meiri hætta er á að þessi börn fari sömu leið og 

foreldrar þeirra (Sheehan, 2010; Woodward, 2003). 

6.5 Hvað er barninu fyrir bestu? 

Pösö o.fl. (2010) rannsökuðu hvað það væri sem væri barninu fyrir bestu. Við athugun þeirra 

kom í ljós mikill skortur á upplýsingum og hafði þetta lítið verið rannsakað. Þau benda á að 

veita ætti börnum meiri athygli sem fá að vera með foreldrum sínum meðan þau afplána 

dóma. Í Finnlandi var mjög lítið um upplýsingar um börn sem voru með foreldrum sínum í 

fangelsi og hefur lítið verið haldið utan um tölfræðina. 

Þegar faðir er dæmdur í refsivist sér yfirleitt móðirin um barnið eins og nokkrar 

rannsóknir hafa sýnt en hins vegar þegar móðir er dæmd í refsivist er faðirinn oft ekki til 

staðar. Þess í stað þarf að koma barni fyrir annars staðar og fer það oft í gegnum viðkomandi 

kerfi. Í Bretlandi var gerð rannsókn á þessu og kom í ljós að tíðni mála þar sem móðir var í 

fangelsi og faðir hugsaði ekki um barnið um 80%. Það er því mikil þörf á því að virkja feður til 

að hugsa um barn sitt meðan móðir afplánar dóm og veita því góðan stuðning ef það er 

barninu fyrir bestu (World Health Organization, 2009).  

Oft er vísað til barna sem eiga foreldra í fangelsi sem hin gleymdu fórnarlömb glæpa. 

Fangelsun foreldra getur haft margskonar áhrif á barn og eru til um það fáar rannsóknir  og 

þá sérstaklega ef barn fylgir foreldri og þá yfirleitt móður í fangelsi. Það er margt sem getur 

haft áhrif á barn en það gæti orðið fyrir félagslegum vandræðum, þroskaörðugleikum, verið 
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meðtækilegri fyrir geðrænum vandamálum seinna meir, hegðunarerfiðleikum, 

tengslaerfiðleikum og átt erfitt með að læra (Enroos, 2011-a; Sheehan, 2010). Það getur 

verið munur á áhrifum fangelsunar foreldris á barn eftir því um hvort foreldrið er að ræða 

(Rosenberg, 2009; Quaker Council for European Affairs, 2007-d). Ef faðir er fjarverandi er 

barn líklegra til að eiga í vandræðum með reiði sína, fá reiðiköst, lenda í vandræðum með 

vímuefnaneyslu, erfiðleikum í skóla, átt það til að strjúka að heiman, ýmis 

hegðunarvandamál og fleira. Ef móðir hins vegar er fjarverandi er barn líklegra til að draga 

sig í hlé og láta lítið fyrir sér fara. Vandamálin í skólanum eru önnur, barnið gæti forðast 

skólann, verið hrætt í skólanum og ekki stundað heimanám. Barnið gæti verið mjög 

tilfinningasamt og glímt við martraðir og svefntruflanir (Rosenberg, 2009). Rannsóknir á 

börnum sem eiga foreldri eða foreldra í fangelsi hafa verið takmarkaðar, sama hvert litið er í 

heiminum. Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið eru úrtök oft lítil og rannsóknartími oft 

stuttur. Einnig hefur þetta lítið verið rannsakað frá sjónarhorni barnsins. Hvað sé rétt fyrir 

barnið, hver sé réttur barnsins og hvað sé barninu fyrir bestu. En áhuginn á rannsóknum 

hefur farið mjög vaxandi síðustu ár (Enroos, 2011-a; Sheehan, 2010). 

Hafa verður sjónarhorn barns í huga við ákvarðanatöku um hvort barn eigi að dvelja 

með móður í fangelsi. Við ákvörðun þarf að skoða hvert tilfelli fyrir sig. Fyrir sum börn væri 

mjög mikilvægt að fá að vera með foreldri í fangelsi og það besta í stöðunni, á meðan öðrum 

börnum hentaði það alls ekki og hefði jafnframt slæm áhrif. Oft er litið framhjá sjónarhorni 

barnsins þegar ákvarðað er hvar barnið skuli vera á meðan afplánun foreldris stendur. Börn 

sem fylgja foreldrum sínum í fangelsi verða fyrir því að litið sé fram hjá þeim. 

Fangelsisyfirvöld í viðkomandi landi og fangelsin sjálf gleyma oft að skoða hvað er barninu 

fyrir bestu og hver sé hagur barnsins. Þetta hefur einnig sést í rannsóknum á 

Norðurlöndunum að hagur barnsins sé ekki nægilega skoðaður eða tryggður oft á tíðum. Í 

Finnlandi hefur verið farið ítarlega í þetta síðustu ár og hefur réttur barnsins verið gerður 

sterkari. Eftir að fjölskyldudeildir komu í fangelsin hefur það hjálpað til við öflun gagna um 

þessi málefni því mikilvægt er að halda utan um upplýsingar hversu mörg börn eiga foreldri í 

fangelsi og hversu mörg börn fylgja foreldrum sínum þangað (Enroos, 2011-a). 

Erfitt getur reynst að meta hvort það sé réttast að barn fylgi foreldri í afplánun. Það 

getur einnig verið erfitt að ákvarða hvaða aldur barns sé réttur. Er það best á meðan barnið 

er ungabarn og yngra en þriggja ára eða þegar barnið er orðið eldra en þriggja ára. Eins og 
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áður hefur komið fram er aldur barns sem fylgir móður eða föður í fangelsi mismunandi milli 

landa og stundum milli gerða fangelsa. Rosi Enroos (2011-a) bendir á að jafnvel væri best að 

meta hvert barn fyrir sig því í sumum tilfellum gæti það verið fimm til sjö ára barni fyrir bestu 

að fylgja móður í fangelsi en að vera í umsjón annarra aðila á meðan að móðir afplánar dóm 

sinn. 

Þegar foreldri barns er dæmt í refsivist er mikilvægt að barnið hafi rödd. Að þau geti 

tjáð sig sjálf eða í gegnum aðra, hvað þau telji að sér sé fyrir bestu ef þau hafa aldur til að tjá 

sig. Mikilvægt er að allt sé gert með hag barnsins í fyrirrúmi. Þau eiga einnig rétt á því að 

heimsækja foreldri í fangelsi ef þau hafa áhuga á því. Til að börn geti heimsótt foreldri í 

fangelsi er mikilvægt að foreldri afpláni refsivist sína nálægt heimabyggð sinni (Boudin, 

2011). Chesa Boudin (2011) fjallar í grein sinni um að áberandi var að foreldrar fengu engar 

heimsóknir frá börnum sínum og sögðu ástæðuna vera mikla fjarlægð fangelsis frá 

heimabyggð. Líkt og komið hefur fram áður er ekki mikið um úrræði fyrir konur en 

undanfarið hafa konur verið vistaðar í Fangelsinu á Kópavogsbraut þó að tvö rými á 

Kvíabryggju eigi að standa til boða fyrir konur.  
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7 Stuðningsúrræði fyrir mæður í fangelsum 

Í kaflanum verður farið yfir stuðningsúrræði sem eru fyrir mæður í fangelsum. Byrjað er að 

fjalla almennt um stuðningsúrræðin ásamt því að fjalla svo um ákveðin úrræði.  

7.1 Stuðningsúrræði 

Úrræði fyrir mæður í fangelsi og börn þeirra hafa verið til í Bandaríkjunum frá því 

snemma á 18. öld. Þessi úrræði eru komin frá Englandi þar sem mæður hafa verið með börn 

sín með sér í fangelsi allt frá 1800. Elizabeth Gurney Fry var áhrifamikil í rannsóknum á 

fangelsismálum á þessum tíma en hún skoðaði meðal annars aðstæður kvenna í fangelsi árið 

1813. Hún kom á fót aðstoð fyrir konur. Hún fékk kennara til að kenna börnum þessara 

kvenna ásamt þeim kvenföngum sem voru yngri en 25 ára. Hún las biblíuna fyrir konurnar, 

kenndi þeim að hekla, prjóna, sauma og annað til að halda þeim uppteknum og kenna þeim 

að komast af. Fry sýndi fram á það að fangelsi þarf ekki að vera refsivist heldur getur verið 

staður til að byggja fólk upp fyrir betra lífi í samfélaginu (Craig, 2009).  

Ann B. Loper (2006) rannsakaði hvernig mæður aðlagast fangelsislífinu og hvort það 

væri munur á mæðrum í fangelsi eða öðrum konum. Hún komst að því að mæður beittu 

síður ofbeldi en stríddu hins vegar frekar við fíkniefnavanda. Samkvæmt hennar rannsóknum 

er ekki hægt að segja að mæður í fangelsum eigi erfiðara með fangelsisvistina frekar en aðrar 

konur. Í rannsókn hennar var ekki mikill munur á aðlögunarhæfni kvenna en þær sem voru 

mæður sýndu mikla streitu tengda foreldrahæfni og áttu þær mjög erfitt með 

fangelsisvistina. Foreldranámskeið eða stuðningsúrræði fyrir mæður í fangelsi eru 

sérstaklega góð fyrir þær sem glíma við mikla streitu ásamt öðrum vandamálum. Það var 

algengt í rannsókn hennar að mæður voru yfirleitt með styttri dóma en almennt. Þær voru 

yfirleitt með dóma fyrir vörslu fíkniefna, eignaspjöll og önnur minniháttar afbrot. Þar sem 

þær voru með styttri dóma fóru þær fyrr aftur heim til fjölskyldu sinnar.  

Foreldranámskeið sem bætir foreldrahæfni og eflir tengsl foreldris við barn sitt er hægt 

að nota sem forvörn gegn áframhaldandi eða aukinni neyslu. Í rannsóknum hefur komið fram 

að eftir því sem tengsl foreldris við barn eru meiri og betri því meiri hvatning er fyrir foreldri 

að hætta neyslu. Það hefur einnig verið sýnt fram á að þeir fangar sem sækja námskeið á 

meðan á refsivist stendur eru 23% minni líklegri að brjóta af sér aftur (Sandifer, 2008).  

Í Svíþjóð eru ákveðin foreldranámskeið í fangelsum sem hafa verið þróuð í einhvern 

tíma. Námskeiðið er aðallega um þroska barnsins og hvernig megi viðhalda góðu sambandi 
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við barn á meðan refsivist stendur. Einstaka konu finnst hún vera á andlega slæmum stað og 

á erfitt með að sjá það góða sem í henni býr. Þær eru oft með samviskubit og finna fyrir 

skömm yfir því að geta ekki veitt barninu betra líf (Swedish Government, 2000). Stór hluti 

mæðra í fangelsi upplifir mikla sorg á þeim tíma sem þær missa af börnum sínum (Boudin, 

1998). Þær finna einnig fyrir mikilli sektarkennd yfir því að vera í lengri tíma, burtu frá barni 

sínu (Sandifer, 2008).  

Foreldranámskeið getur aukið sjálfstraust foreldris, kennt því að gera raunhæfar 

væntingar til barna sinna og er gott úrræði til að styðja við foreldrahlutverkið. Rannsóknir 

hafa sýnt að foreldranámskeið hafa mjög jákvæða útkomu. Eftir því sem mæður bera meira 

sjálfstraust til foreldrahlutverksins því betri áhrif hefur það á alla fjölskylduna. 

Foreldranámskeiðin sýna foreldrum hvernig uppeldi getur haft áhrif á börnin (Weiss og 

Sekula, 2008). En eftir því sem minni afskipti eru höfð af börnum eru meiri líkur á að það 

leiðist út í afbrot og fylgi sömu braut foreldris (Sandifer, 2008). Mikilvægi foreldranámskeiða 

er því verulegt (Weiss og Sekula, 2008).  

7.2 „Storybook Project” 

Betty Chamness Trost (2009) gerði eigindlega rannsókn á konum sem voru eða höfðu verið í 

fangelsi og tóku þátt í svokölluðu „Storybook” verkefni og ætlað var að spyrja þær hvernig 

þær skildu móðurhlutverkið. „Storybook” verkefnið gengur út á að mæður í fangelsi lesi inn 

sögur á upptökutæki fyrir börn sín, sem geta síðan hlustað á sögu lesna af móður sinni. 

Sögurnar sem þær lásu fjölluðu um hvernig uppeldi þær höfðu fengið sem börn, hvernig þær 

ólu upp börn sín og hvaða áhrif forvarnarúrræðin í fangelsinu hefðu á þær. Sögurnar voru 

samdar af þeim sjálfum og reynslu þeirra. Þetta verkefni er í umsjón fangelsismálastofnunar í 

Iowa. Markmið „Storybook” verkefnisins eru meðal annars að styrkja tengsl móður og barns 

og auka sjálfstraust móður sem einstaklings og mikilvægast er að móður finnist hún enn hafa 

mikilvægt hlutverk utan fangelsis (Trost, 2009). 

Í gegnum viðtölin kom skýrt fram hvernig mæður þeirra höfðu alið þær upp sem 

endurspeglaðist í því hvernig þær voru að ólu sín börn upp. Þær trúðu allar því að góðar 

mæður þyrftu ekki að ala barnupp í fangelsi. En jafnframt töldu þær fangelsin gera þeim gott 

þar sem þær hugsuðu sinn gang. Hvað vildu þær gera við lífið, hvernig skyldi því breytt og 

hvað þær hefðu gert börnum sínu, sjálfri sér og öðrum. Allar voru þær ánægðar með 

„Storybook” verkefnið en það bætti tengsl þeirra við börn sín og samskiptahæfni þeirra. 
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Sögur þeirra vörpuðu allar ljósi á neyslu, misnotkun eða vanrækslu. Þetta var allt eins og 

hringur sem hafði keðjuverkandi áhrif. Þær upplifðu það sem móðir þeirra gekk í gegnum. 

Það sem góðar forvarnir innan fangelsa geta gert er að rjúfa þennan hring og fá mæður til að 

breyta lífi sínu og barna sinna (Trost, 2009). 

Þetta verkefni er svipað uppbyggingar og breskt góðgerðarverkefni sem kallast 

,,Storybook dads and mums” og byggir á sömu hugmyndafræði. Það getur hjálpað 

fjölskyldum að viðhalda góðum tengslum með því að taka þátt í þessum verkefnum. Yfir 90 

fangelsi í Bretlandi, Skotlandi og Írlandi taka þátt í þessum verkefnum (Storybook dads, e.d.). 

Um er að ræða góðgerðarverkefni og hefur það bætt lestrarkunnáttu bæði foreldra og 

barna. Stór hluti þeirra fanga sem tekið hafa þátt í verkefninu lásu lítið fyrir börn sín áður en 

þeir hófu afplánun en eftir að hafa tekið þátt í þessu verkefni lásu fangarnir hlutfallslega mun 

meira fyrir börn sín (Storybook dads, 2010).  
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8 Framtíð kvennafangelsis á Íslandi 

Árið 2007 var gerð skýrsla um framtíðarrekstur fangelsisins að Litla-Hrauni. Í henni kom fram 

að aðstaða ætti að vera fyrir kvenfanga til að hægt væri að vista þær í öryggisgæslu í sex 

fangaklefum. Einnig er gert ráð fyrir að hægt verði að vista tvær til fjórar konur á Kvíabryggju 

og tvær konur í endurbyggðu fangelsi á Akureyri. Við gerð skýrslunnar var rætt við fjölda 

sérfræðinga og voru þeir yfirleitt á sama máli um að með því að vista konur í sérstökum 

kvennafangelsum næðist mun betri árangur í meðferðar- og uppbyggingarstarfi. Einnig var 

verulega dregið í efa fyrirhuguð staðsetning kvennadeildarinnar á Litla-Hrauni en það þótti 

ekki ákjósanlegt að börn myndu dvelja hjá foreldrum sínum í öryggisfangelsi. En Litla-Hraun 

hefur verið skilgreint sem öryggisfangelsi (Innanríkisráðuneytið, 2007). 

Með því að fjölga vistunarúrræðum fyrir konur opnast sá möguleiki á að þær geti 

afplánað refsivist sína nálægt heimabyggð sinni. Það er mikilvægt að sá möguleiki sé til 

staðar til að konur geti verið í nánum tengslum við börn sín og fjölskyldu. Mikilvægt er að 

fjölskylda fanga í afplánun taki þátt í meðferðar- og uppbyggingarstarfi. Nefndin telur að 

vegna félagslegra aðstæðna kvenfanga sé mikilvægt að veita þeim sérstakan stuðning. 

Nefndin telur að fangelsi fyrir konur þurfi að vera deildarskipt til að hægt sé að vista konur 

eftir aðstæðum þeirra. En þá þyrfti að vera til staðar möguleiki á öryggisvistun, opinni og 

hálf-opinni vistun. Einnig þyrfti að vera í boði góð aðstaða fyrir börn þeirra kvenfanga sem 

dveljast með mæðrum sínum í fangelsi. Nefndin nefnir einnig að bæta þurfi núverandi 

aðstöðu kvenfanga sem afplána refsivist sína í Fangelsinu á Kópavogsbraut meðan það er 

enn í notkun (Innanríkisráðuneytið, 2007).  
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9 Umræða 

Ritgerðin fjallar um konur og mæður í fangelsum. Mæður í fangelsum er mikilvægt málefni 

hvort sem þær eru með börn með sér meðan á afplánun stendur eða ekki. 

Rannsóknarspurningunum sem ætlað var að svara með þessari ritgerð eru: Hvernig er að 

vera móðir með barn í fangelsi? Er það barninu fyrir bestu að vera með foreldri sínu í 

fangelsi?  

Fjölgun hefur verið á fíkniefnabrotum meðal kvenna síðustu ár en meðal kvenna í 

fangelsum er fíkniefnaneysla mjög algengt vandamál ásamt öðrum heilbrigðis- og 

félagslegum vandamálum. En fjöldi kvenfanga á við þunglyndi eða kvíða að stríða (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2005). Geðræn vandamál eru algeng hjá kvenföngum og er algengi þeirra 

mun meira en hjá körlum (World Health Organization, 2009). Mikilvægt er að sinna 

geðrænum vandamálum meðal fanga því annars getur það haft áhrif á börn þeirra 

(Birmingham, Coulson, Mullee, Kamal og Gregoire, 2006). Um 5-7% tilfella þeirra sem ljúka 

afplánun á Íslandi eru konur og er því hlutfall kvenna í fangelsum á Íslandi ekki hátt en að 

meðaltali eru um 3-7 konur í fangelsi hverju sinni (Helgi Gunnlaugsson, 2000 og 2008). En 

algengustu brot kvenna eru þjófnaðarbrot eða um 34,5% af öllum brotum og einnig 

fíkniefnabrot um 14%. Talsverð aukning er á aðild kvenna í fíkniefnabrotum 

(Ríkislögreglustjóri, 2009).  

Í samanburði á Norðurlöndunum kom í ljós mismunur í reglum milli þeirra í að leyfa 

mæðrum í fangelsi að hafa börn hjá sér. Í Danmörku er alfarið ákvörðun móður hvort barn 

fái að vera hjá henni í fangelsi og þar má barn vera til þriggja ára aldurs. Í Svíþjóð er það til 12 

mánaða aldurs, í Finnlandi til tveggja ára aldurs í lokuðum fangelsum en til þriggja ára aldurs 

í opnum fangelsum en hinsvegar er ekki leyfilegt í Noregi að börn séu með mæðrum sínum í 

fangelsi (Quaker Council for European affairs, 2007-a,b,c,d; International Centre for Prison 

Studies, 2008; von Hofer, e.d). Það sem höfundi þótti áhugavert var að í Horseroed 

fangelsinu í Danmörku er sérstök deild þar sem pör eða hjón í afplánun á sama tíma mega 

hafa barn sitt með sér á meðan þau afplána dóma sína. Í Horseroed hefur faðir líka leyfi til að 

vera með barn hjá sér ef það er barninu fyrir bestu. Danmörk og Finnland hafa ákveðna 

sérstöðu í fangelsismálum en þar eru engin sérstök kvennafangelsi. Í Danmörku er lagt upp 

með að konur og karlar afpláni dóma sína saman því það sé líkast eðlilegu lífi (Quaker Council 

for European affairs, 2007-a; International Centre for Prison Studies, 2008). Það er mat 
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sænskra stjórnvalda að auðveldara reynist að sinna þörfum kvenna ef konur eru í sér 

kvennafangelsi. Konur eru í það miklum minnihlutahópi að í blandaðri fangelsisvist geta 

hagsmunir þeirra gleymst (Innanríkisráðuneytið, 2007). Þó að í Finnlandi séu engin sér 

kvennafangelsi eru tvær deildir aðeins fyrir mæður með börn (International Centre for Prison 

Studies, 2008). Til að konur hafi jöfn tækifæri á við karla í fangelsum væri gott að líta til 

nágranna okkar í Danmörku og sjá hvernig þeir hafa fangelsiskerfið hjá sér. Þar fá konur 

sömu tækifæri og sambærileg úrræði og karlar til náms, vinnu, útivistar og meðferðar. Einnig 

eru aðeins blönduð fangelsi í Danmörku, því leitast er við að hafa aðstæður líkt og samfélagið 

er í raun byggt upp (Quaker Council for European affairs, 2007-a; International Centre for 

Prison Studies, 2008). 

Á Íslandi eru ekki margir valkostir í boði fyrir konur til að afplána dóma sína. Það vantar 

opið úrræði fyrir konur annað en Vernd og Sólheima en það er á dagskrá í fyrirhugaðri 

framtíðaruppbyggingu fangelsanna (Fangelsismálastofnun, 2003-b; Margrét Sæmundsdóttir, 

2007). Vegna þess hve fáir valkostir eru fyrir afplánun refsivistar getur það reynst erfitt fyrir 

konur sem búa í mikilli fjarlægð frá refsivist. Ef konur þurfa að afplána dóma sína langt frá 

heimabyggð getur það haft í för með sér að kona fái lítið af heimsóknum og getur það haft 

slæm áhrif á hana og börn hennar en eitt af því sem styrkir konu á meðan hún afplánar dóm 

eru góð tengsl við barn sitt og fjölskyldu. Það að taka barn af móður sinni meðan hún 

afplánar refsivist getur haft langtíma afleiðingar fyrir barnið (Enroos, 2011-a; Boudin, 2011) 

Höfundur velti fyrir sér hvað gerist ef móðir af Austurlandi væri dæmd til refsivistar. Þá 

afplánar hún væntanlega dóm sinn í Fangelsinu á Kópavogsbraut sem er í mikilli fjarlægð frá 

heimabyggð hennar og erfitt getur verið fyrir börn hennar og fjölskyldu að heimsækja hana. 

Það hefur hjálpað mörgum mæðrum í fangelsi erlendis að hafa foreldranámskeið en þau 

geta aukið sjálfstraust mæðra og haft jákvæð áhrif á fjölskylduna. Einnig hafa 

foreldranámskeið sýnt mikilvægi sitt en þeir fangar sem sækja námskeið lenda síður aftur í 

fangelsi (Sandifer, 2008; Weiss og Sekula, 2008). 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að erfitt getur verið að vera móðir í fangelsi. 

Hvort sem barn er hjá móður meðan hún afplánar dóm sinn eða hjá öðrum aðila líkt og 

föður, öðrum ættingjum eða hjá fósturfjölskyldu. Meðan móðir er í fangelsi er algengast að 

barn hennar sé í umsjón afa og ömmu eða annarra ættingja. Mikill munur er á aðstöðu 

kvenna í fangelsum á Íslandi og Norðurlöndunum. Þótt við séum fámenn þjóð og hlutfall 
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kvenfanga á Íslandi ekki hátt ætti að vera mögulegt að bæta aðstöðu kvenna og því ætti að 

vera hægt að sinna þeim vel. Það hefur lengi verið á dagskrá að bæta aðstöðu kvenfanga á 

Íslandi. Þörfin fyrir nýtt kvennafangelsi hefur sjaldan verið meiri og fleiri úrræði. Lítið er 

fjallað um konur í fangelsum en eftir lestur á umræðum á Alþingi kom í ljós að það eru 

nokkrir þingmenn sem halda umræðum á lofti. Þetta er virkilega þarft málefni. Fangelsið á 

Kópavogsbraut er ekki talið vera heppilegt til vistunar fyrir langtímafanga heldur er það í 

raun aðeins fyrir fanga í skammtímavistun. Í Fangelsinu á Kópavogsbraut er heldur ekki hægt 

að deildarskipta föngum en mikilvægt er að konur með minniháttar dóma þurfi ekki að 

afplána dóma sína með konum sem dæmdar hafa verið fyrir stórfellda glæpi og afplána langa 

dóma. Ísland ætti að bjóða konum upp á betri refsivist þar sem þeim væri umbunað fyrir 

góða hegðun og frammistöðu þar sem kona gæti færst í opnara úrræði eftir ákveðinn tíma. 

Það vantar einnig fleiri úrræði fyrir konur til að breytast og styrkja sjálfa sig, líkt og mörg 

foreldranámskeið sem boðið er upp á erlendis.  

Mikilvægt er fyrir börn sem eiga foreldra í fangelsi að haldið sé vel utan um þau en 

samkvæmt rannsóknum eru þessi börn í meiri hættu á að feta í fótspor foreldra sinna en 

önnur börn (Sheehan, 2010; Woodward, 2003). Einnig telur höfundur mikilvægt að haldið sé 

utan um upplýsingar um börn sem eiga foreldra í fangelsum og börn sem fylgja mæðrum 

sínum í fangelsi. Erfitt getur verið að ákvarða hvað sé barni fyrir bestu. Líta ber á hvert tilfelli 

fyrir sig en fyrir sum börn væri best að vera hjá móður í fangelsi á meðan fyrir annað barn 

væri það slæmt. Því þarf að tryggja hag barna vel og heildarhagsmuni þeirra (Enroos, 2011-

a). Áhugavert væri að kanna nánar hvers vegna mæður í Noregi sem afplána refsivist í 

fangelsi fá ekki að hafa börn með sér líkt og leyft er á hinum Norðurlöndunum. Það væri 

einnig áhugavert að kanna nánar hver réttur barnsins er gagnvart því að vera hjá 

frelsissviptum einstaklingum með öllum þeim vandamálum sem því fylgir eins og geðrænn 

vandi, fíkniefnavandi og önnur vandkvæði sem geta fylgt fangelsisvist. Er hægt að tryggja 

öryggi barna við þessar aðstæður? Vert væri að kanna hver ber ábyrgð á barninu og öryggi 

þess meðan móðir er í fangelsi. Er það móðir barnsins, barnavernd eða 

Fangelsismálastofnun. 
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