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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um endurkomuferli afbrotamanna þegar þeir ljúka afplánun og 

halda út í samfélagið á ný. Fjallað verður um helstu erfiðleika sem fyrrum fangar standa 

frammi fyrir við endurkomuna og þá aðstoð sem þeir þurfa á að halda. Áhersla verður lögð á 

fjölskyldur þessa afbrotamanna. Fjallað verður um stöðu þeirra á meðan fjölskyldumeðlimur 

þeirra afplánar og eftir að hann kemur út í samfélagið á ný. Rætt verður um hvaða áhrif 

fangelsisvistun og endurkomuferlið getur haft á fjölskyldurnar og einnig hvað þær geta verið 

dýrmætur stuðningur við afbrotamanninn sjálfan. 

Erfiðleikar endurkomuferlisins geta verið margvíslegir, bæði fyrir afbrotamanninn og 

fjölskyldu hans. Fjárhagserfiðleikar, húsnæðisvandi, atvinnuvandi ásamt öðrum vandamálum 

geta steðjað að fjölskyldum sem gengið hafa í gegnum þá reynslu að fjölskyldumeðlimur 

þeirra hefur verið dæmdur til fangelsisvistunar. Fjölskyldutengsl geta orðið snúinn þáttur 

þegar kemur að fangelsisvistun fjölskyldumeðlims, slík tengsl geta dofnað eða jafnvel rofnað 

á þann hátt að ekki er hægt að endurvekja þau. 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna fram á að sá stuðningur sem talinn er mikilvægastur fyrir 

fanga bæði á meðan á fangelsisvist stendur og eftir að henni lýkur er stuðningur 

fjölskyldunnar. Því er mikilvægt að styðja við fjölskyldur afbrotamanna til þess að þær séu í 

stakk búnar til þess að takast á við erfiðleika og hæfar til þess að styðja við fangann.  
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Inngangur  

Þegar einstaklingur lýkur afplánun og fer út í samfélagið á ný er hann að yfirgefa fyrirfram 

skipulagt umhverfi og fara út í óskipulagðara umhverfi samfélagsins. Þar verður hann að læra 

upp á nýtt að taka sjálfstæðar ákvarðanir daglegs lífs. Hann verður að ákveða hvar hann á að 

búa, finna leið til þess að halda sér uppi og endurvekja samband við fjölskyldu og vini. Ásamt 

þessu stendur fyrrum fangi frammi fyrir mörgum áskorunum við að aðlagast samfélaginu á 

ný (Bahr, Armstrong, Gibbs, Harris og Fisher, 2005).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir afbrotamenn sem eiga kost á stuðningi frá fjölskyldu 

sinni eru líklegri til þess að eiga árangursríkari endurkomu út í samfélagið að afplánun lokinni 

en þeir sem ekki eiga kost á slíkum stuðningi. Í ritgerðinni vísar orðið endurkoma til þeirrar 

endurkomu þegar fangi fer úr afplánun út í samfélagið á ný. Ein af mörgum áskorunum sem 

fyrrum fangar standa frammi fyrir við endurkomuna er að endurvekja tengsl við fjölskyldu 

sína, tengslin eiga það til að dofnað eða rofnað á meðan á fangelsisvistun stendur (Bhar o.fl., 

2005; Dyer, 2005).  

Flestir fangar sem eiga fjölskyldur flytja aftur inn á sitt fyrra heimili að afplánun lokinni. 

Fjölskyldur hafa þá búið án þeirra um nokkurt skeið og því hefst ferli við að aðlagast á ný 

bæði fyrir fangann sjálfan og fjölskylduna hans (Martinez og Christian, 2009).  

Þegar einstaklingur er dæmdur til fangelsisvistar má ekki gleyma því að fjölskylda hans er 

oft fórnarlamb afbrotsins. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið fjalla um upplifun 

einstaklinga sem afplána dóm og endurkomu þeirra út í samfélagið. Fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar um upplifun fjölskyldunnar þegar fjölskyldumeðlimur er dæmdur til 

fangelsisvistunar. Einnig hefur lítið verið rannsakað hvaða áhrif það gæti haft á fjölskylduna 

þegar hann snýr til baka að afplánun lokinni. Þarfir fjölskyldunnar falla þá í skugga á þörfum 

afbrotamannsins og þar af leiðandi er stórt gap hvað varðar þekkingu á þörfum þeirra (Hardy 

og Snowden, 2010).  

Með því að öðlast meiri þekkingu hvað varðar endurkomuferli fanga og með því að 

rannsaka ólíkar þarfir þeirra yrði það til þess að samfélagið í heild sinni væri betur í stakk 

búið að veita fanganum árangursríkari aðstoð þegar hann stígur sín fyrstu skref út í 

samfélagið. Það myndi draga úr líkum á að fyrrum fangar brjóti af sér á ný og séu dæmdir 

aftur til fangelsisvistunar (Bahr o.fl., 2005). 
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Í þessari ritgerð verður leitast við því að varpa ljósi á þá erfiðleika sem fylgja 

afbrotamönnum og fjölskyldum þeirra við endurkomu fanga út í samfélagið eftir afplánun. 

Einnig verður lögð áhersla á þann stuðning sem bæði fangar og fjölskyldur þeirra þurfa á að 

halda. Skoðaðar verða rannsóknir, kenningar og greinar í þeim tilgangi að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvaða erfiðleikum standa fangar frammi fyrir við endurkomu út í samfélagið eftir 

afplánun? 

2. Hvað stuðlar að árangursríkri endurkomu fanga? 

3. Hverjar eru afleiðingar endurkomu fanga á fjölskyldur þeirra? 

 

Fyrst verður þó rætt um fangelsiskerfið á Íslandi með þeim tilgangi að varpa ljósi á 

markmið og hlutverk Fangelsismálastofnunar hvað varðar fanga og fjölskyldur þeirra. Einnig 

verður fjallað um starf sérfræðinga sem koma að þessum málefnum. Fjallað verður um 

tölulegar upplýsingar hvað varðar fanga og fjölskyldur þeirra bæði erlendis og hérlendis. Í 

þessari ritgerð verður aðallega lögð áhersla á þær afleiðingar sem endurkoma einstaklinga úr 

fangelsi hefur á viðkomandi og fjölskyldu hans.  

Þegar umfjöllun um fangelsiskerfið á Íslandi er lokið beinist umfjöllunin aðallega að 

afbrotamanninum sjálfum, fjallað verður um helstu erfiðleika hans við að stíga sín fyrstu 

skref út í samfélagið eftir afplánun ásamt þeirri aðstoð sem stendur þeim til boða. Því næst 

verður rætt um fjölskyldutengsl fanga og mikilvægi þeirra. Á meðan fangelsisvist stendur 

herja margvíslegir erfiðleikar á hverja fjölskyldu fyrir sig og erfitt getur reynst að viðhalda 

tengslum. Hér verður fjallað um helstu erfiðleikana sem þessar fjölskyldur standa frammi 

fyrir við að viðhalda tengslum við fjölskyldumeðlim í afplánun. Í lok ritgerðarinnar verður 

lögð áhersla á fjölskyldur afbrotamanna og hvaða erfiðleikum þær standa frammi fyrir við 

endurkomu fanga. Fjallað verður um stuðningshópa sem ætlaðir eru þessum fjölskyldum og 

helstu leiðir til þess að koma til móts við brotnar fjölskyldur afbrotamanna.  

Ástæðan fyrir því að þetta efni varð fyrir valinu er áhugi okkar beggja á fangelsiskerfum 

bæði hér á landi og erlendis. Eigin reynsla höfunda og þörf fyrir að vekja upp umræður um 

endurkomuferli fanga og áhrif þess á fjölskyldur þeirra var þó aðal ástæðan fyrir að efnið 

varð fyrir valinu. Einnig langaði okkur báðum að takst á við þá áskorun að skrifa um efni sem 

ekki hefur mikið verið skrifað um áður.  
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1. Fangelsi  

Fangelsi er staður þar sem afbrotamenn taka út refsingu sína samkvæmt dómi. Í fangelsi 

ráða einstaklingar takmarkað tíma sínum og ferðum uns fangelsisvist lýkur. Eitt af 

markmiðum fangelsa er að betrumbæta afbrotamenn og veita þeim viðunanndi meðferð til 

þess að þeir geti snúið út í samfélagið að nýju sem bættir þegnar samfélagsins 

(Fangelsismálastofnun, e.d.c.). Í þessum kafla verður gerð grein fyrir starfssemi 

Fangelsismálastofnunar sem sér um meðferð fangelsismála hér á landi. Til að átta sig á því 

hversu margir fangar sitja í afplánun á ári hverju bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum og hversu 

stór hluti þeirra eru konur, karlar, mæður og feður verður gerð grein fyrir helstu tölulegum 

upplýsingum. Einnig verður fjallað um starfsemi sérfræðinga innan Fangelsismálastofnunar 

sem vinna að málefnum afbrotamanna og fjölskyldum þeirra. 

 

 

1.1 Fangelsismálastofnun ríkisins 

Fangelsismálastofnun ríkisins er opinber stofnun sem hefur umsjón með daglegum rekstri 

fangelsa hér á landi. Fangelsin eru sex talsins: Litla-Hraun, Kvíabryggja, Hegningarhúsið, 

Kópavogsfangelsið, fangelsið Bitra og fangelsið á Akureyri (Fangelsismálastofnun, e.d.a.). Þó 

geta fangar afplánað dóma annars staðar en í fangelsum landsins líkt og í áfengis- eða 

vímuefnameðferð, á áfangaheimilinu Vernd, á Sólheimum, á sjúkrahúsum og öðrum 

stofnunum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 Hlutverk Fangelsismálastofnunnar er að sjá um fullnustu refsingar þannig að einstaklingar 

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

með þeim afbrotamönnum sem dæmdir eru skilorðsbundið, fá skilorðsbundna reynslulausn, 

náðun, frestun ákæru eða frestun afplánunar. Stofnunin sér einnig um önnur verkefni 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.a.; Lög um fullnustu refsingar nr. 49/2005).  

Markmið stofnunarinnar er fyrst og fremst að tryggja einstaklingum sem dæmdir hafa 

verið til fangelsisvistunar örugga og vel skipulagða afplánun. Aðstæður innan fangelsanna 

skulu leiða til þess að fangar takist á við vandamál sín. Stofnunin beinir einnig sjónum sínum 

að því að afbrotamenn eigi fastan samastað að lokinni afplánun og góð tengsl við fjölskyldu 

og vini. Fangar skulu hljóta endurhæfingu þannig að þeir séu betur í stakk búnir til þess að 
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fóta sig í samfélaginu að afplánun lokinni. Til að þessum markmiðum sé náð er sett upp 

einstaklingsmiðuð áætlun fyrir hvern fanga. Slík áætlun felur í sér mat á meðferðarþörf, getu 

einstaklings til náms eða vinnu, sálfræðilegan og félagslegan stuðning ásamt annars konar 

stuðning ef þörf er á og áætlunin er endurskoðuð eftir atvikum (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.c.).  

 

 

1.2. Tölulegar upplýsingar 

Á Íslandi var meðalfjöldi fanga 111 einstaklingar á árunum 2005-2010. Þar af voru 106 karlar 

og 5 konur (Hagstofa Íslands, e.d.).  

 Í formála bókarinnar Children of Incarcerated Parents segir höfundurinn Jean Harris 

(1995) að það séu yfir 1.300.000 fullorðnir einstaklingar að afplána dóm í Bandaríkjunum. 

Þar eru yfir 3.000.000 sem afplána skilorðsbundinn dóm eða eru á reynslulausn. Sú tala fer 

þó hækkandi því á ári hverju fer föngum verulega fjölgandi. Fjölgun kvenfanga fer þá 

sérstaklega hækkandi en þeim fjölgar tvöfalt hraðar en karlföngum (Thombre, Montague, 

Maher og Zohra, 2009).  

 75-80% kvenna í fangelsi eru mæður en 65% karlmanna í fangelsi eru feður. Það eru þó 

engar nákvæmar tölulegar upplýsingar til um hversu mörg börn í Bandaríkjunum eiga 

foreldra í afplánun. Áætlað er að ein og hálf milljón barna í Bandaríkjunum eigi að minnsta 

kosti eitt foreldri í afplánun (Harris, 1995). 

Þrátt fyrir þann fjölda einstaklinga sem sitja í afplánun eru líkurnar á því að nást fyrir 

afbrot hlutfallslega litlar (Siegel, 2004).  

 

 

1.3 Sérfræðiaðstoð innan fangelsa ríkisins 

Þörf fyrir sálfræðinga og félagsráðgjafa í íslensk fangelsi hefur aukist síðustu ár. Það er meðal 

annars vegna þess að löngum dómum hefur fjölgað og sálfræðileg og félagsleg vandamál 

orðin algengari. Vímuefnaneysla fanga er einnig orðið viðameira vandamál sem kallar á 

aukna þörf sérfræðinga (Ríkisendurskoðun, 2010). Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) var 

fíkniefnabrot algengasta tilefni fangelsisvistar árið 2005-2009.  
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Starfsstétt félagsráðgjafa gegnir sífellt mikilvægara hlutverki þar sem samfélagið er 

stöðugt að taka á sig nýja mynd og verða flóknara með tímanum. Mikilvægi fagsins beinist að 

því að hjálpa einstaklingum við að leysa úr persónulegum, fjölskyldumiðuðum og 

samfélagslegum vandamálum (Farley, Smith, Boyle, 2006).  

Aðlögun og meðferð fyrir fanga sem félagsráðgjafar veita snýst að daglegu lífi þeirra innan 

sem utan veggja fangelsanna. Sérfræðiaðstoð sem félagsráðgjafar veita meðal annars hefur 

uppbyggjandi áhrif á fanga sem getur orðið þeim til endurhæfingar. Í fangelsum landsins 

starfa tveir félagsráðgjafar og tveir sálfræðingar í 100% starfi. Þessir sérfræðingar sjá einnig 

um að veita aðstandendum stuðningsviðtöl og ráðgjöf (Ríkisendurskoðun, 2010).  

Sálfræðingar veita föngum sálfræðimeðferð á meðan á afplánun stendur og aðstoð eftir 

að afplánun lýkur. Geðlæknar eru einnig tilkallaðir í fangelsin ásamt fangelsislæknum sem 

reyna að undirbúa fanga undir heilsusamlegt líferni út í þjóðfélaginu. Sérfræðiþjónustan 

ásamt öðrum úrræðum sem veitt er innan veggja fangelsana dregur þó ekki alltaf úr 

aðlögunarerfiðleikum fanga en á vissan þátt í því að gera föngum vistunina þolanlegri og 

dregur jafnvel úr sálrænum erfiðleikum (Ríkisendurskoðun, 2010).  
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2. Fangar 

Á meðan einstaklingar afplána dóm tapa þeir dýrmætum tíma úr lífi sínu og oft og tíðum 

getur það reynst þeim erfitt að koma út í samfélagið á ný. Í kaflanum verður fjallað um það 

ferli þegar fangar verða þátttakendur í samfélaginu eftir að afplánun lýkur. Gert verður grein 

fyrir helstu erfiðleikum sem fyrrum fangar standa frammi fyrir þegar þeir stíga sín fyrstu skref 

út í samfélagið. Einnig verður fjallað um þá aðstoð sem fangar eiga kost á til að auðvelda 

þeim endurkomuna. 

 

 

2.1. Fangar þátttakendur í samfélaginu á ný 

Frá því að fyrstu fangelsin voru stofnuð og byrjað var að dæma afbrotamenn til 

fangelsisvistunar hafa fangar þurft að takast á við þá áskorun að fara úr innilokun í fangelsum 

yfir í frelsið á ný. Með aukinni þekkingu og breyttri stefnumótun í málefnum um endurkomu 

fanga hafa orðið þýðingamiklar breytingar. Breytingar hafa orðið á viðhorfum til 

fangelsisvistunar, viðhorfum hvað varðar tilgang refsinga og mikilvægi á sambandi milli 

fangans og samfélagsins. Breytingar hafa einnig orðið á ferlinu þegar fangar ljúka afplánun 

og verða frjálsir á ný. Föngum er nú veitt meiri aðstoð við að aðlagast samfélaginu eftir 

afplánun (Travis og Petersilia, 2001). 

 Flestir þeir sem dæmdir eru til afplánunar snúa á einhverjum tímapunkti aftur út í 

samfélagið. Það er því hagkvæmast fyrir samfélagið og þjóðina að koma í veg fyrir að fyrrum 

fangi brjóti af sér og sé dæmdur aftur til fangelsisvistunar. Fangelsisvistunin á því að 

betrumbæta einstaklinga ásamt því að láta þá taka út refsingu sína (Wheeler og Patterson, 

2008). Raunin er hins vegar sú að innan þriggja ára frá því einstaklingar losna úr afplánun 

hafa um sjö af tíu þeirra verið handteknir aftur og um helmingur þeirra hlotið nýjan dóm, 

ýmist vegna nýrra afbrota eða brota á skilorði (Visher og Travis, 2003).  

 Það getur tekið langan tíma fyrir fyrrum fanga að aðlagast samfélaginu eftir afplánun. Það 

ferli hefst ekki fyrr en afbrotamaðurinn hefur lokið sinni refsingu og er laus við afskipti 

réttarvörslukerfisins. Ferlið getur tekið misjafnlega langan tíma, frá því að þeir losni og allt að 
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nokkrum árum. Til að fyrrum fangar nái að aðlagast samfélaginu fljótt er mikilvægt að þeir 

hljóti sömu réttindi og aðrir borgarar (Thompkins, 2010). 

Til eru ýmis úrræði sem ætluð eru til að auðvelda föngum endurkomuna. Reynslulausn er 

úrræði sem telst til refsigæslu utan stofnana og er viðurkennt refsiúrræði hér á landi. 

Reynslulausn á að brúa bilið á milli refsivistar og frelsis til að auðvelda fanganum að aðlagast 

samfélaginu að afplánun lokinni. Sérstakar persónulegar ástæður, góð framkoma og hegðun 

verður að liggja að baki til að fallist sé á reynslulausn af þeim ástæðum 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b.).  

Reynslulausn hjálpar afbrotamönnum og fjölskyldum þeirra að viðhalda eða byggja upp 

félagsleg tengsl. Þeir fangar sem halda sterkum fjölskyldutengslum á reynslutímabilinu eru 

líklegir til þess að eiga árangursríka reynslulausn. Reynslulausn er hönnuð til þess að hvetja 

afbrotamenn til þátttöku í hefðbundnum félagslegum aðstæðum á borð við skóla og vinnu 

og að eiga í hefðbundnum samskiptum við jafningja sína, fjölskyldu og vini. Á sama tíma er 

reynt að hindra það að afbrotamenn stundi skaðlegar athafnir á borð við vímuefnaneyslu. 

Einnig er reynt að stuðla að því að þeir hafi í örugg hús að vernda. Reynt er að koma í veg 

fyrir að þeir séu í óæskilegum félagsskap á borð við aðra afbrotamenn (Hepburn og Griffin, 

2004).  

Þó svo að reynslulausn eigi að brúa bilið milli refsivistar og frelsis er raunin sú að um tveir 

þriðju þeirra sem leystir eru úr fangelsi á reynslulausn eru handteknir á ný innan þriggja ára 

frá því þeir losna og 40% þeirra enda aftur í fangelsi. Tíðni þeirra sem eiga árangursríka 

reynslulausn hefur minnkað á síðastliðnum áratug (Bahr o.fl., 2005).  

Rannsókn Bahr o.fl (2005) leiddi í ljós að stuðningsnet fjölskyldunnar getur verið 

mikilvægt á meðan á reynslulausn stendur. Þeir einstaklingar sem voru þátttakendur í 

rannsókn þeirra og áttu í nánu og góðu sambandi við fjölskyldu sína voru líklegri til að eiga 

árangursríka reynslulausn. Samband við fjölskyldu getur þó einnig haft öfug áhrif. Í 

rannsókninni kom í ljós að þeir einstaklingar sem áttu í sambandi við fjölskyldu sína sem 

einkenndist af deilum eða þar sem annar fjölskyldumeðlimur átti einnig afbrotaferil að baki, 

voru í meiri hættu á að mistakast á sinni reynslulausn og leiðast aftur út í afbrot.  

Dagsleyfi er eitt þeirra úrræða sem fangelsismálayfirvöld geta veitt fanga til að búa hann 

undir það að ljúka afplánun og snúa út í samfélagið á ný. Dagsleyfi gefa fanganum kost á að 

vera með fjölskyldu sinni eða vinum og er úrræðið talið heppilegur kostur að aðlögun að 

samfélaginu. Skammtímaleyfi er einnig leyfi sem hægt er að veita föngum til skamms tíma 
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utan fangelsis ef nákomin ættingi er alvarlega veikur eða ef um jarðarför, kistulagningu, skírn 

eða fæðingu barns síns er um að ræða (Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar, 2003; Lög um 

fullnusturefsinga nr. 49/2005). 

 

 

2.2 Erfiðleikar að afplánun lokinni 

Það reynist föngum oft erfitt að fóta sig í samfélaginu eftir að afplánun lýkur og fá þeir oft 

sjaldan tækifæri til að bæta líf sitt. Vandamál sem fyrrum fangar þurfa að glíma við eftir 

afplánun geta verið margvísleg og margt getur haft áhrif á það hversu viðamikil vandamálin 

geta verið (Wheeler og Patterson, 2008). 

Ein af mörgum áskorunum sem einstaklingar standa frammi fyrir þegar þeir fara út í 

samfélagið á ný er að endurvekja tengsl við fjölskyldu sína. Afbrotamenn eru líklegri en aðrir 

til að vera sjálfhverfir og ófélagslyndir og spilar það inn í að erfitt getur reynst að endurvekja 

tengsl (Dyer, 2005). Þeir einstaklingar sem brjóta af sér eftir að afplánun lýkur eru líklegri til 

þess að eiga í erfiðleikum með samband við fjölskyldu sína, líklegri til þess að eiga ekki börn 

og líklegri til þess að eiga í átökum við foreldra sína eða skyldmenni (Naser og Visher, 2006).  

Flestir afbrotamenn sem eiga fjölskyldur flytja aftur heim að afplánun lokinni. Þegar 

fyrrum fangi flytur aftur heim getur skapast togstreita. Fjölskyldurnar hafa þá búið án 

viðkomandi um eitthvert skeið og eru búnar að venjast þeim aðstæðum. Þegar einstaklingur 

lýkur afplánun og flytur aftur inn á sitt fyrra heimili fer í gang ferli við að aðlagast á ný. Það er 

ekki bara einstaklingurinn sem var að ljúka afplánun sem þarf að aðlagast heldur fjölskyldan 

sem heild. Í flestum tilfellum styður fjölskyldan fyrrum fangann en oft og tíðum getur hann 

ekki veitt sama stuðning til baka. Algengustu erfiðleikarnir sem fjölskyldur standa frammi 

fyrir eru persónuleg samskipti og samlíf milli maka (Martinez og Christian, 2009).  

Fyrrum fangar þurfa oft á tíðum að glíma við stimplun (e. stigma) frá samfélaginu. 

Goffman skilgreindi stimplun sem eiginleika sem vekur upp mikla skömm og vansæmd hjá 

einstaklingum. Stimplunin hefur í för með sér að manneskja fer úr því að vera óskert og 

ánægð í að vera spillt og óánægð. Goffman lýsir stimplun sem sérstöku sambandi á milli 

eiginleika og staðalímynda og er mótfallinn því að stimplun birtist eingöngu í samböndum á 

milli fólks. Samkvæmt sjónarhorni hans á stimplun sér stað vegna ósamræmis milli sýnilegs 

félagslegs kennileitis, það er hvernig manneskja er skilgreind af samfélaginu, og 
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raunversulegs félagslegs kennileitis, það er hvernig manneskjan er í raun og veru (Yang, 

Kleinman, Link, Phelan, Lee, Good, 2007). Afbrot verða samkvæmt stimplunarkenningunni 

ekki afbrot fyrr en hópar eða einstaklingar hafa skilgreint tiltekna hegðun sem afbrot. Þegar 

búið er að skilgreina hegðunina sem afbrot stimplar samfélagið þann sem braut af sér og 

jafnvel fjölskyldu hans (Helgi Gunnlaugsson, 2000).  

Hugtakið stimplun má rekja aftur til Forn-Grikkja. Á þeim tímum voru menn sem brotið 

höfðu af sér á siðferðislegan hátt, stimplaðir með sýnilegu merki sem gerð voru á líkama 

þeirra. Merkin voru skorin eða brennd á líkama einstaklinga með þeim tilgangi að afhjúpa þá 

sem taldir voru þrælar, afbrotamenn eða svikarar. Á tímum kristinnar trúar fékk hugtakið 

stimplun aðra merkingu. Stimplun vísaði til líkamlegra einkenna heilags anda eða það sem 

kalla má kennimark Krists. Á okkar tímum er hugtakið stimplun víða notað í bókstaflegum 

skilning, þó vísar það meira til skammarinnar sjálfrar frekar en líkamlegra einkenna hennar 

(Farks og Miller, 2007; Goffman, 1963).  

Stimplun verður þó algengara vandamál hjá afbrotamönnum eftir að þeir ljúka afplánun. 

Það getur reynst erfitt fyrir fyrrum afbrotamenn að fá vinnu eftir afplánun, sérstaklega fyrir 

afbrotamenn sem hafa verið dæmdir fyrir kynferðisafbrot. Vinnuveitendum er oft og tíðum 

illa við að ráða afbrotamann í vinnu þar sem þeir eru hræddir um að þeir munu sverta orðstír 

fyrirtækisins. Þeir afbrotamenn sem hafa upplifað stimplun frá samfélaginu geta átt erfitt 

með að losa sig við þann stimpil (Farks og Miller, 2007).  

Sum ríki í Bandaríkjunum reyna að vinna úr stimplun fyrri afbrotamanna, til dæmis með 

því að leyfa þeim að endurheimta réttindi sín eftir ákveðinn tíma, réttindi sem þeir hafa 

misst vegna afbrotsins líkt og að missa kosningarétt sinn. Stimplun fyrri afbrotamanna er þó 

vandamál sem er að aukast í samfélaginu í dag. Aukin tölvukunnátta og aðgengilegri 

upplýsingar um afbrot gera fyrrum afbrotamönnum erfitt uppdráttar eftir afplánun þar sem 

stimplunin frá samfélaginu er farin að vara lengur en hún gerði áður fyrr (Petersilia, 2003). 

Það hvernig einstaklingur, sem stimplaður hefur verið af samfélaginu, vinnur úr aðstæðum er 

mismunandi. Í sumum tilfellum er það möguleiki að einstaklingurinn geti bætt fyrir mistök 

sín líkt og þegar manneskja sem er líkamlega afmynduð lætur leiðrétta það með 

lýtalækningum. Einnig getur stimplaði einstaklingurinn lagt sig fram við að bæta þá hegðun 

sem varð til þess að hann braut af sér (Goffman, 1963).  

Þegar einstaklingur brýtur af sér og fer í afplánun stimplar samfélagið oft fjölskyldu hans. Í 

greininni Reentry and Reintegration: Challenges Faced by the Families og Convicted Sex 
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Offenders eftir Farks og Miller (2007) kemur fram að fjölskyldumeðlimir 

kynferðisafbrotamanna finnast þeir vera útilokaðir og vanvirtir af nágrönnum, vinum og 

ættingjum vegna tengingu þeirra við afbrotamanninn. Sumum fjölskyldum 

kynferðisafbrotamanna finnst líkt og þær sjálfar hafa verið dæmdar sem 

kynferðisafbrotamenn vegna stimplunarinar frá samfélaginu. Í sumum tilfellum hafa 

fjölskyldumeðlimir logið að vinum og ættingjum til þess að það vakni ekki upp grunsemdir 

um meint kynferðisafbrot. Það getur haft í för með sér að nánasta fjölskylda dæmdra 

afbrotamanna reyni að forðast samtöl eða fyrirspurnir ættingja um persónulegt líf þeirra til 

þess að koma í veg fyrir að samtöl beinist að meintum afbrotamanni. Fjölskyldum 

afbrotamanna finnst samfélagið stöðugt vera að fylgjast með sér. Þær halda áfram að lifa 

sínu lífi, mæta í vinnu, sækja skóla og fleira og eru þar af leiðandi aðgengilegra skotmark 

samfélagsins fyrir stimpluninni en afbrotamaðurinn sjálfur sem situr innan veggja 

fangelsisins. 

Flestir einstaklingar sem eru að byrja fangelsisvist koma úr samfélagi sem einkennist af 

bágri efnahagsstöðu. Þegar fangelsisvistuninni lýkur snúa flestir aftur til slíkra samfélaga. 

Tengingu má vel sjá á milli fátæktar, afbrota, heilsu og andlegrar heilsu. Þeir einstaklingar 

sem búa í samfélögum þar sem fátækt er algeng eiga færri möguleika á að fá vinnu þar sem 

há launuð störf eru sjaldnast í nágrenninu (Pogorzelski, Wolff, Ko-Yu og Blitz, 2005).  

Flestir fangar sem snúa aftur út í samfélagið eiga lítinn sem engan sparnað og lélegar 

horfur eru á því að fá vinnu. Ástæða þess er að afbrotamenn sem afplána dóma eru oft með 

litla vinnureynslu og með stóra eyðu í vinnuferli sínum vegna fangelsisvistunar (Bahr o.fl., 

2005).  

 Aðstæður afbrotamannsins fyrir afplánun geta skipt máli. Sem dæmi má nefna getur fyrri 

atvinnureynsla og menntun haft áhrif á endurkomuna út í samfélagið eftir afplánun. Einnig 

hefur afbrotaferill, misnotkun áfengis og vímuefna, geðræn vandamál afbrotamanns og 

fjölskyldusaga mikið að segja (Visher og Travis, 2003; Wheeler og Patterson, 2008).  

 Aðstæður fangans á meðan á afplánun stendur getur einnig haft áhrif á endurkomu hans. 

Lengd dóms, aðstæður í fangelsinu, sérfræðiaðstoð og stuðningur sem viðkomandi fær frá 

fjölskyldu sinni getur haft áhrif. Þegar afbrotamaður lýkur afplánun tekur við ferli aðlögunar 

og margir þættir geta haft áhrif á árangursríka endurkomu hans. Flestar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á endurkomu fanga taka mið af aðstæðum fangans eftir að afplánun lýkur. 
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Sérfræðiaðstoð og stuðningur frá fjölskyldu er ekki síður mikilvægur þegar út í samfélagið er 

komið ásamt því að eiga í hús að vernda (Visher og Travis, 2003).  
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3. Aðstoð við endurkomu fanga 

Reynsla fyrrum fanga af endurkomunni út í samfélagið er misjöfn eftir einstaklingum. Segja 

má að reynslan skýrist að mestu af því hvort einstaklingur hafi verið sleppt út undir eftirliti 

eða hvort hann hafi verið sendur út í samfélagið án frekari aðstoðar (Thompkins, 2010). 

Vaxandi áhyggjur hafa skapast vegna endurkomu fanga út í samfélagið. Endurkoma þeirra 

getur haft áhrif á fjölskylduna og því er nauðsynlegt að auka stuðning við fanga og veita þeim 

aðstoð við að byggja sig upp á árangursríkan hátt. Sá stuðningur gæti dregið úr frekari 

glæpum og styrkt fjölskyldutengsl. Margir fangar finna þó fyrir því að fá tækifæri eru til 

staðar og þar af leiðandi leiðast margir aftur út í glæpi (Wheeler og Patterson, 2008). 

Fangelsismálayfirvöldum og félagsmálastofnunum ber að aðstoða alla fanga og fjölskyldur 

þeirra við að fóta sig í samfélaginu eftir afplánun (Umboðsmaður Alþingis, e.d.). 

Í rannsókn Stephens (1990) sem gerð var á 220 föngum í New York kom í ljós að 79% 

þátttakenda höfðu hætt í skóla fyrir 18 ára aldur. Aðalástæður þess að þeir höfðu hætt í 

skóla voru lélegar einkunnir, léleg mæting í skóla, hegðunarerfiðleikar og færsla á milli skóla. 

Þeir höfðu einnig eytt litlum tíma í félagslegar athafnir í skóla. Flestir fangar kenndu slæmum 

félagslegum aðstæðum og lélegum fyrirmyndum um að þeir hefðu hætt í skóla. Þessi 

rannsókn varpar ljósi á mikilvægi góðra fyrirmynda innan fangelsanna sem trúa á mikilvægi 

bóklegs og félagslegs náms (Vacca, 2004).  

Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson gerðu rannsókn árið 2006 á 78 einstaklingum sem 

voru í afplánun. Spurningalisti var lagður fyrir í öllum fangelsum landsins. Af þeim sem tóku 

þátt höfðu 12 þeirra ekki lokið námi og 16 til viðbótar höfðu ekki lokið 10. bekk grunnskóla. 

Það var því meira en þriðjungur svarenda sem ekki hafði lokið grunnskólaprófi (Bogi 

Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

Frá árinu 1990 hafa rannsóknir bent til þess að fangar sem stunda nám innan veggja 

fangelsa eru síður líklegri til þess að vera dæmdir aftur til fangelsisvistunar. Einnig hafa 

rannsóknir leitt í ljós að menntun innan fangelsa dregur úr ofbeldi meðal fanga og stuðlar að 

jákvæðara umhverfi innan fangelsisins. Árangursrík menntun innan fangelsa er sú menntun 

sem eykur félagslega hæfni fanga og hvetur þá til þess að takast á við tilfinningaleg vandamál 

sín (Vacca, 2004). Þeir fangar sem kjósa að mennta sig innan veggja fangelsanna gera það 

oftast vegna þess að þeir sjá aukin tækifæri til þess að auka færni sína til vinnu eftir að 
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afplánun lýkur (Vacca, 2004). En líkt og áður hefur komið fram er einn mikilvægasti þáttur í 

að eiga árangursríka endurkomu að öðlast atvinnu eftir að fangelsisvist lýkur (Marbley og 

Ferguson, 2005). 

Hér á landi er kveðið á um í lögum að allir skuli hafa rétt til menntunar og fræðslu við sitt 

hæfi (Stjórnaskrá íslenska lýðveldisins) Í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 kemur fram 

að fangar eiga rétt á að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi teljist 

hann hæfur til þess. Þeir fangar sem kjósa að stunda nám á meðan á afplánun stendur þurfa 

ekki að sinna vinnu sem annars er skylda og hver kennslustund jafngildir einni klukkustund í 

vinnu.  

Mikilvægt er að fyrrum fangar fái tækifæri til eðlilegs lífs á borð við að hafa vinnu, 

tækifæri til að stofna fjölskyldu, möguleika á því að snúa aftur til fjölskyldu sinnar og að hafa 

aðgang að öruggum stað til að búa á (Marbley og Ferguson, 2005; Thompkins, 2010). Þegar 

afbrotamenn koma aftur út í samfélagið eru þeir oft ekki virtir af samfélaginu en líkt og áður 

kom fram fá þeir oft ekki annað en láglaunavinnu vegna stimplunar eða jafnvel vegna skorts 

á menntun. Því er mikilvægt að fangar fái aðstoð við að finna sér vinnu og tækifæri til 

menntunar á meðan á fangelsisvist stendur og eftir að henni lýkur. Talið er að lykillinn að því 

að fyrrum fangar brjóti ekki af sér á ný er að hann fái atvinnu að fangelsisvistun lokinni 

(Marbley og Ferguson, 2005). 

 Hér á landi er starfandi stofnun sem tekur á atvinnumálum afbrotamanna eftir að 

afplánun lýkur, sú stofnun nefnist Ekron. Stofnunin sér um atvinnutengda starfsþjálfun fyrir 

einstaklinga sem einhverra hluta vegna eru með skerta vinnufærni. Það geta verið 

einstaklingar sem hafa átt við áfengis- og vímuefnavanda að stríða, þeir sem glíma við 

langvarandi atvinnuleysi eða einstaklingar sem lokið hafa fangelsisvist. Áhersla er lögð á að 

einstaklingar vinni úr dómsmálum sínum og efli tengsl við fjölskyldu. Unnið er með 

sjálfsstyrkingu og persónuleg vandamál, einnig fá þátttakendur þjálfun í samskiptafærni, 

fjármálum, heimilisfræði, hjálp við að gera ferilskrár, vinnumöppur og fleira (Ekron, e.d.a.; 

Ekron, e.d.b.).  

 Ásamt Ekron eru fleiri úrræði hér á landi sem takast á við þau vandamál sem gætu fylgt 

fanganum við endurkomu hans. Áfangaheimilið Vernd veitir föngum þann möguleika að ljúka 

afplánun utan fangelsis séu þeir með vinnu eða í námi sem Fangelsismálastofnun hefur 

samþykkt (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005; Vernd fangahjálp, e.d.b.).  
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 Á Vernd eru fangar undir sérstöku eftirliti sem er liður í aðlögun þeirra að samfélaginu á 

ný. Þar dvelja yfirleitt um fimmtán menn af ýmsum ástæðum. Fangar eru í miklum meirihluta 

vistmanna. Þó er hægt að sækja um vistun á Vernd af öðrum ástæðum, t.d. að lokinni 

meðferð eða ef einstaklingur er heimilislaus. Vernd er líkt og hvert annað heimili og því taka 

vistmenn virkan þátt í öllu heimilishaldi. Heimilið er staðsett að Laugarteigi 19 og það hefur 

sýnt sig að dvölin á Vernd er oftast góð hjálp fyrir fanga að stíga sín fyrstu skref út í 

samfélagið eftir afplánun (Vernd fangahjálp, e.d.b.).  

 Fangar á Litla-Hrauni stofnuðu félagið Afstöðu árið 2005 með það markmið að búa 

föngum betri skilyrði þegar kemur að endurkomu út í samfélagið á ný. Mikil áhersla er lögð á 

afstöðu gegn vímuefnum og hvetur félagið fanga til að setja sér markmið og viðhalda þeim. 

Fangar eru hvattir til að vinna í sjálfum sér á meðan á fangelsisvist stendur og að henni 

lokinni. Einnig veitir Afstaða aðstoð fyrir þá einstaklinga sem eftir henni sækjast. Aðstoðin 

beinist að fræðslu og upplýsingum um fangelsi, fangelsisvistun og afleiðingar hennar (Vernd 

fangahjálp, e.d.a.). 

 Þeim samtökum sem hafa tekist hvað best að breyta fangelsisvist í Bandaríkjunum úr 

refsivistun í betrunarvistun eru samtökin The Osborne Association. Samtökin voru stofnuð 

árið 1913 í New York í Bandaríkjunum. Samtökin taka mið af vímuefnameðferðum, úrræðum 

tengdum atvinnu, vinnu með andlega heilsu og fleira. Samtökin hafa marga styrkleika, þau 

bjóða upp á eftirfylgni og ráðgjöf fyrir fanga og fjölskyldur þeirra. Ferlið byrjar í upphafi 

fangelsisvistunar og varir eftir að henni líkur. Einnig sjá samtökin um að veita föngum 

verkefni sem styrkja atferlisþjálfun þeirra sem getur dregið úr frekari afbrotum. Verkefnin 

eru krefjandi sem gerir það að verkum að fangar byggja upp sjálfsálit sitt og læra aðferðir til 

að takast á við vandamál sín. Fangarnir fá heimsóknartíma sem gefur þeim kost á að æfa 

færni sem þeir hafa lært í samskiptum við fjölskylduna. Samtökin hafa verið gagnrýnd fyrir 

það að taka ekki mið af hættulegum föngum og að hafa ekki til staðar formlega ráðgjöf á milli 

fanga og fjölskyldna þeirra á meðan að fangelsisvist stendur. Einnig eru samtökin ekki í 

samstarfi við stofnanir sem taka á reynslulausn (Thalberg, 2006). 
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3.1 Fjárhagsaðstoð  

Sveitarfélögum hér á landi ber skylda að veita þeim sem ekki geta séð fyrir sjálfum sér og 

fjölskyldu sinni fjárhagsaðstoð. Þessari fjárhagsaðstoð eiga þeir rétt á sem eru með tekjur 

undir ákveðnum viðmiðunarmörkum eða þeir sem eiga við sérstök félagsleg vandamál að 

stríða. Slík fjárhagsaðstoð getur verið í formi láns eða styrks og er aðeins fyrir þá sem eiga 

lögheimili í tilteknu sveitarfélagi. Umsækjandi skal þó kanna það hvort að hann hafi rétt á 

annars konar greiðslum áður en hann sækir um fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélagi sínu. Aðrar 

greiðslur geta verið frá almannatryggingum, atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og 

sjúkrasjóðum sveitarfélaga (Reykjavíkurborg. e.d.a.). 

Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð greiðir Tryggingastofnun ríkisins margs konar 

bætur sem einstaklingar og fjölskyldur eiga rétt á, sem dæmi má nefna umönnunargreiðslur, 

makabætur, umönnunarbætur, dánarbætur, endurhæfingarlífeyrir, heimilisuppbót, uppbót 

vegna bifreiða, uppbót vegna reksturs bifreiðar og endurgreiðsla læknishjálpar og lyfja. 

Fyrrum fangar eiga rétt á þessum bótum eins og hver annar og þær hafa reynst þeim vel 

(Herdís Skarphéðinsdóttir, 2010; Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). 

Hér á landi greiðir Tryggingastofnun barnalífeyrir með barni einstaklings sem afplánar 

fangelsisvist sé barnið yngri en 18 ára. Barnalífeyrir með hverju barni nemur 290.760 kr. á ári 

eða 24.230 kr. á mánuði og er ekki tekjutengdur. Fangelsisvistunin þarf að hafa varað í þrjá 

mánuði eða lengur til þess að eiga rétt á slíkum greiðslum (Tryggingastofnun, e.d.a.; 

Tryggingastofnun e.d.b.). 

 

 

3.2 Trúarleg aðstoð 

Trúarleg samfélög geta átt stóran þátt í því að hjálpa afbrotamönnum og fjölskyldum þeirra 

að fóta sig í samfélaginu eftir að afplánun lýkur. Kenning læknandi samfélags er kenning sem 

lýsir því hvaða trúarlegu þætti þarf til þess að aðlagast samfélaginu á ný á sem auðveldastan 

hátt. Kenning læknandi samfélags styður afbrotamenn og fjölskyldur þeirra á meðan á 

fangelsisvist stendur og eftir að henni lýkur. Kenningin gengur út frá því að virkja trúarleg 

gildi einstaklinga. Trúarleg gildi geta verið ást, persónuleg ábyrgð, miskunn, fyrirgefning, 

frelsun og sátt. Trúarlegu gildin geta verið mikilvæg til að byggja upp samfélag sem tekur á 

móti fanganum með opnum örmum (Trulear, 2011; Sider, Olson og Unruh, 2002).   
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 Það að viðurkenna brot sitt er ein af forsendum fyrir árangursríkri endurkomu. 

Afbrotamenn verða einnig að viðurkenna að þeir hafi hugsanlega sært fjölskyldu, vini og aðra 

sem þeim þykir vænt um. Ef fjölskyldur eru tilbúnar til þess að fyrirgefa fjölskyldumeðlim 

sínum afbrotið hefur það mikil áhrif á endurkomuferli hans. Vegna trúarlegra hefða er 

frelsun einnig mikilvæg fyrir fanga. Að taka á móti föngum sem eitt sinn voru partur af 

samfélaginu og taka þá í sátt á ný getur reynst aðstandendum erfitt. Samfélagið og 

fjölskyldan er fanganum mikilvæg og á því stóran þátt í að byggja upp fangann. Skapa þarf 

umhverfi þar sem afbrotamaðurinn finnur að hann sé velkomin. Að gefa honum von um gott 

samband getur veitt honum frelsun til að takast á við lífið á ný. Árangursrík aðlögun á sér 

ekki bara stað þar sem aðgangur að þjónustu er til staðar. Aðlögun felst í því að samfélagið 

taki vel á móti fyrrum föngum og þeim verður að finnast þeir tilheyra samfélaginu á ný 

(Trulear, 2011). 

 Margar trúarlegar stofnanir vinna að málefnum fanga og veita þeim þjónustu eftir 

afplánun ásamt því að veita fjölskyldum þeirra aðstoð. Trú og trúfélög geta því spilað stórt 

hlutverk í að veita fyrrum föngum frið og von um betra líf í samfélaginu. Kirkjan hjálpar fólki 

að verða sér út um mat og aðstoðar fólk sem getur ekki fengið vinnu. Kirkjan hjálpar einnig 

þeim sem eiga við áfengis- og vímuefnavandamál að stríða og vinnur gegn 

kynþáttafordómum. Starf kirkjunnar endurbyggir fjölskyldur og heimili. Margir fangar og 

fjölskyldur þeirra þurfa á þessum stuðningi að halda og kirkjan er vel staðsett til þess að veita 

þeim þann stuðning (Sider, Olson og Unruh, 2002). 

 Rannsóknin Returning Home: Understanding the Challenges of Prisoner Reentry var gerð 

af hópi rannsakenda í The Urban Institute árið 2001. The Urban Institute er stofnun sem 

vinnur að rannsóknum sem tengjast félagslegum áskorunum samfélagsins með það að 

markmiði að afla þekkingu um hvers kyns úrræði henta ýmsum hópum samfélagsins (Urban 

Institute, e.d.). Í rannsókninni voru tekin viðtöl við 247 einstaklinga sem áttu 

fjölskyldumeðlim sem hafði lokið afplánun innan þriggja mánaða. Einstaklingarnir voru 

spurðir hversu trúarleg þeim fannst sú aðstoð vera sem þeir voru að þiggja eða sem stóð 

þeim til boða. Á skalanum 1-4 var meðaltalið 3,72. Þó kom einnig fram að trúarlega aðstoðin 

fannst þeim reynast sér vel (Naser og Visher, 2006).  
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3.3 Stuðningur fjölskyldunnar 

Fjölskyldan spilar stórt hlutverk í að aðstoða fjölskyldumeðlim sinn við að stíga sín fyrstu 

skref út í samfélagið eftir afplánun. Mikilvægt er að líta ekki á fjölskyldur fanga sem sjálfgefið 

stuðningskerfi heldur þarf að virkja þær og standa við bak þeirra (Farks og Miller, 2007). The 

Osborne Association sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni var brautryðjandi í fjölskyldumiðaðri 

áætlun fyrir fanga þar sem fyrsta alhliða foreldraáætlunin varð til. Verkefnið byggir á þeirri 

hugmyndafræði að hjálpum börnum að takast á við það að eiga foreldra í fangelsi og hjálpum 

föngum að þróa með sér gagnrýna hugsun til að geta veitt börnum sínum stuðning. The 

Osborne Association átti frumkvæði á því að bjóða upp á heimsóknarherbergi í fangelsum 

þar sem börn gætu komið í heimsókn til foreldra sinna og átt með þeim notalega 

samverustund (Thalberg, 2006). 

Stuðningur sem fjölskyldan getur veitt er margþátta, sem dæmi má nefna fjárhagslegur, 

tilfinningalegur, húsnæðislegur og ekki síst upplýsingalegur stuðningur (Naser og Visher, 

2006; Martinez og Christian, 2009). Einstaklingar sem hafa setið lengi í fangelsi geta misst af 

mörgu sem gerist í samfélaginu utan þess á meðan á afplánun stendur, sérstaklega ef þeir 

byrja afplánun sína við ungan aldur. Rannsókn Martinez og Christian (2009) leiddi í ljós að 

það er mikilvægt hlutverk fjölskyldunnar að upplýsa fyrrum fanga um ýmislegt sem gerst 

hefur í samfélaginu. Þetta á þó meira við ef um lengri fangelsisvist var að ræða. 

 Tilfinningastuðningur er einn mikilvægasti stuðningurinn sem fjölskylda getur veitt 

fjölskyldumeðlim sínum. Nelson, Deess og Allen gerðu rannsókn árið 1999 þar sem tekið var 

viðtal við 49 fyrrum fanga sem setið höfðu í afplánun í New York, þátttakendur 

rannsóknarinnar vour 33 karlar og 16 konur. Rannsóknin leiddi í ljós að 82% þátttakenda 

voru búsettir með ættingjum sínum eða maka innan tveggja daga frá því að afplánun lauk. 

Einnig kom í ljós að fjölskyldur fanga spila stórt hlutverk þegar kemur að því hvort 

einstaklingur mun eiga árangursríka endurkomu innan eins mánaðar frá því afplánun lauk. 

Því meiri stuðning sem fangar fá frá fjölskyldum sínum því meiri líkur eru á að einstaklingar 

nái að fóta sig í samfélaginu. Nelson, Deess og Allen leiddu í ljós með rannsókn sinni að 

einstaklingar sem fá mikinn og góðan stuðning frá fjölskyldum sínum eru mun líklegri til að 

eiga árangursríka endurkomu en þeir sem fá lítinn sem engan stuðning. Einnig var niðurstaða 

rannsóknarinnar að þeir einstaklingar sem gera sér grein fyrir hversu góðan stuðning þeir eru 
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að fá frá fjölskyldum sínum er sterkasta forspárgildi að árangursríkri endurkomu (Martinez 

og Christian, 2009).  

Þó svo að fjölskyldan spili stórt hlutverk í því hversu vel gengur hjá fyrrum fanga að 

komast aftur út í samfélagið er það alls ekki algilt. Sumir finna fyrir því að fjölskyldan þeirra 

sé hindrun frekar en stuðningur. Sú tilfinning getur komið hjá fyrrum föngum ef þeim finnst 

þeir ekki getað lagt sitt að mörkum eða veitt fjölskyldu sinni þann stuðning til baka sem hún 

veitir honum. Fjölskyldan er ef til vill með væntingar til viðkomanda og í sumum tilfellum 

getur afbrotamaðurinn ekki uppfyllt þær væntingar og kröfur og því getur hann upplifað 

streitu sem eykur líkurnar á að hann brjóti af sér á ný (Martinez og Christian, 2009). 

Sumar fjölskyldur þrá ást og væntumþykju frá fjölskyldumeðlimi í afplánun og vilja veita 

honum stuðning. Ekki eru þó allar fjölskyldur í þeirri stöðu að geta veitt fanganum þann 

stuðning. Fátækt, líkamleg eða heilsufarsleg vandamál og fleira getur komið í veg fyrir að 

fjölskyldur geti veitt afbrotamanninum stuðning. Einstaklingar eiga það til að vaxa í sundur á 

meðan á fangelsisvist stendur og því aukast líkur á skilnaði milli hjóna, þá sérstaklega ef 

fangelsisvistunin á sér stað yfir lengri tíma (Chui, 2010; Travis og Waul, 2003). 
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4. Fjölskyldutengsl 

Mikilvægt er að fangar viðhaldi tengslunum við sína nánustu fjölskyldu, bæði á meðan á 

afplánun stendur og eftir að henni lýkur. Það er ekki síður mikilvægt fyrir fjölskyldur að 

viðhalda tengslum við fjölskyldumeðlim í afplánun. Erfitt getur reynst fyrir einstakling í 

afplánun að viðhalda sambandi við fjölskyldu sína og hætta er á að tengsl rofni. Ef 

fjölskyldutengsl rofna eða veikjast á meðan á afplánun stendur getur reynst erfitt að 

endurvekja þau eftir að fangelsisvist er lokið (Dyer, 2005). Í þessum kafla verður fjallað um 

hvers vegna fjölskyldutengsl eru mikilvæg á meðan fjölskyldumeðlimur afplánar dóm og 

helstu erfiðleika við að viðhalda fjölskyldutengslum í þeim aðstæðum. 

 

 

4.1 Mikilvægi fjölskyldutengsla 

Þeir þættir sem sagðir eru orsaka afbrotahegðun eru erfiðleikar í barnæsku, lág 

greindavísitala, fátækt og að hafa búið undir lélegu eftirlit foreldra. Laub, Nagin og Sampson 

báru saman rannsókn sína sem gerð var árið 1993 við langtímarannsókn Glueck og Glueck 

sem gerð var árið 1950 - 1968 og í ljós kom að þessir þættir spáðu ekki fyrir um 

afbrotahegðun á fullorðinsárum heldur það hvort einstaklingar séu í góðu hjónabandi. Því 

lengra og árangursríkara hjónaband, því minni líkur eru á að fullorðnir einstaklingar leiðist út 

í glæpi (Laub, Nagin og Sampson, 1998).  

 Aðalástæða þess að hjónaband á það til að minnka líkur á afbrotahegðun einstaklings er 

vegna þess að það dregur úr þeim tíma sem einstaklingar eyða í slæmum félagsskap. 

Hjónaband hjálpar þeim sem áður voru í slæmum félagsskap að þróa nýtt stuðningsnet fjarri 

því sem áður var. Þegar hjónaband fer úr skorðum eða endar með skilnaði eykur það líkur á 

að einstaklingar snúi aftur í sama farið og leiti aftur í þann félagsskap sem leiddi áður til 

afbrota (Bahr o.fl., 2005).  

 Líkt og áður hefur komið fram er það markmið fangelsiskerfa að fangar brjóti ekki af sér 

aftur eftir afplánun. Rannsóknin Returning Home sem áður hefur verið vitnað í sýndi fram á 

það að þeir fangar sem halda góðum tengslum við fjölskyldu sína, þá sérstaklega börnin, á 

meðan á afplánun stendur eru líklegri til að eiga árangursríka endurkomu og eru síður líklegri 
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til þess að brjóta af sér á ný. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á afbrotamönnum og 

fangelsisvistun þeirra hafa leitt í ljós að best er fyrir fangann að viðhalda fjölskyldutengslum 

sínum sem best þegar kemur að því að eiga árangursríka endurkomu (Naser og Visher, 2006). 

Því er mikilvægt að fjölskyldan sé í stakk búin til þess að styðja við fangann líkt og kom fram í 

kaflanum um stuðning fjölskyldunnar við fangann (Martinez og Christian, 2009).  

 Mikilvægt er fyrir einstaklinga í afplánun að skilgreina hvaða hlutverkum þeir hafa að 

gegna, til dæmis hvort um ræði föður, móður, eiginmann, son, bróður og fleira. Þegar 

foreldrar eru dæmdir til fangelsisvistunar eiga þeir til að missa tilfinninguna fyrir því að þeir 

séu foreldrar, það er vegna þess að erfitt getur reynst að sinna foreldrahlutverkinu innan 

veggja fangelsanna (Dyer, 2005). Sjálfsvitundarkenningin fjallar um félagslega hegðun 

einstaklinga út frá félagslegu hlutverki og viðbrögðum samfélagsins við hegðun þeirra. 

Samkvæmt kenningunni hafa táknræn samskipti einstaklinga við samfélagið áhrif á hegðun 

þeirra og sjálfsálit (Dyer, 2005; Hogg, Terry og White, 1995). 

Erik Erikson lýsti vandamálum sem tengjast sjálfsvitund sem tímabili þar sem fólk efast um 

sjálfan sig þegar það reynir að ákvarða sín eigin gildi, hlutverk og stefnu (Siegel, 2004). Talið 

er að það sé vernandi þáttur fyrir afbrotamenn að viðhalda hlutverkum sínum sem þeir 

sinntu fyrir fangelsisvistun. Það að viðhalda gömlum hlutverkum hefur einnig góð áhrif á 

þann sem hlutverkið beinist að líkt og barni eða maka afbrotamannsins. Það að viðhalda 

hlutverkunum auðveldar afbrotamanninum að komast inn í samfélagið eftir afplánun og 

minnkar líkur á að þeir brjóti af sér á ný. Því einfaldari sem hlutverkin eru því meiri líkur eru á 

árangursríkari endurkomu fanga út í samfélagið. Það er þó hætta á að aðferðin hafi öfug 

áhrif sé henni ekki beitt rétt. Til dæmis ef hlutverkið er skilgreint rangt getur það valdið 

streitu. Einnig ef misræmi er á hegðun fangans og viðbrögðum þeirra sem hegðun hans 

beinist að. Það getur aukið líkur á afbrotahegðun fangans eftir að afplánun lýkur. Það er því 

mikilvægt að gerðar verði fleiri rannsóknir á þessu málefni og að þróað verði markvisst kerfi 

sem fagfólk getur unnið að í samvinnu með föngum með hagsmuni þeirra og fjölskyldu í 

huga (Dyer, 2005).  

 Það skiptir miklu máli hver styrkur fjölskyldutengsla var fyrir fangelsisvistunina og einnig 

styrkur tengslanna meðan á henni stendur þegar kemur að því að viðhalda eða endurvekja 

tengsl eftir afplánun (Hardy og Snowden, 2010). 
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4.2 Erfiðleikar við að viðhalda tengslum  

Til þess að viðhalda sem bestum tengslum er mikilvægt að fjölskyldur geti haft sem mest 

samband á meðan að fjölskyldumeðlimur þeirra afplánar. Ekki eru þó allar fjölskyldur í þeirri 

stöðu að geta viðhaldið þeim tengslum (Naser og Visher, 2006). Fyrir marga er það áskorun 

að halda sambandi við afbrotamanninn sem situr í fangelsi. Á meðan á fangelsisvist stendur 

geta fjölskyldur haldið sambandi með bréfaskriftum, símhringingum og heimsóknum. Fangar 

geta nýtt sér heimfaraleyfi og önnur úrræði eftir ákveðin tíma sem þróuð hafa verið til að 

styrkja fjölskyldutengsl. Öll þessi úrræði eru áskoranir fyrir fangann sem og fjölskylduna 

(Travis og Waul, 2003). 

Í rannsókninni Returning Home sem áður hefur verið vitnað í kom í ljós að helsta 

hindrunin sem fjölskyldur í Bandaríkjunum standa frammi fyrir er hversu langt í burtu 

fangelsin eru frá heimilum þeirra og hversu mikill kostnaður fylgir því að fara í heimsókn. Í 

þessari sömu rannsókn komu einnig í ljós aðrar hindranir á því að fjölskyldur gætu heimsótt 

fjölskyldumeðlimi í fangelsi. Hér verða taldir upp helstu erfiðleikar við að hafa samband frá 

því algengasta til hins óalgengasta: 

 

 Fangelsið staðsett of langt í burtu 

 Kostnaður við að hringja eða fá símtöl 

 Kostnaður við heimsóknir 

 Fangelsi ekki huggulegur staður fyrir utanaðkomandi að heimsækja 

 Skortur á samgöngum 

 Viðkomandi gat ekki sleppt úr vinnu  

 Heimsóknartímar hentuðu ekki 

 Áhyggjur af högum barna 

 Fjölskylda vildi ekki hafa samband við fanga 

 Umgengisreglur voru erfiðar 

 Fangi vildi ekki hafa samband við fjölskyldu 

 Erfiðleikar með skrift eða lestur 

 Aðrir mögulegir erfiðleikar 
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 Af þeim 247 einstaklingum sem tekið var viðtal við sögðu einn af hverjum sjö að eitt eða 

fleiri af vandamálunum hér að ofan urðu til þess að fjölskyldurnar höfðu ekkert samband við 

fangann. Aðallega vegna þess að fjölskyldurnar vildu ekki hafa samband vegna uppnáms eða 

vonbrigða við að sjá fjölskyldumeðlim sinn fara í fangelsi. Í sumum tilfellum var það þó 

afbrotamaðurinn sjálfur sem ekki vildi halda sambandi við fjölskyldu sína. Annað hvort vegna 

þess að samband þeirra var orðið þvingað eða vegna þess að hann vildi ekki láta sjá sig í 

þessum aðstæðum. Í sumum tilfellum var sú tilfinning að vilja ekki halda sambandi 

gagnkvæm, bæði hjá fjölskyldunni og afbrotamanninum (Naser og Visher, 2006). 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar Returning Home sem áður hefur verið fjallað um kom í ljós 

að 75% svarenda sögðu fangelsi fjölskyldumeðlims síns vera staðsett of langt í burtu. 38% 

sögðu kostnað við að heimsækja afbrotamanninn vera of mikinn og 34% sögðust ekki hafa 

aðgang að farartæki. Af þeim sem heimsóttu fjölskyldumeðlim sinn í fangelsi var meðaltími 

ferðarinnar þrjár klukkustundir og meðaltími biðtíma í fangelsinu 40 mínútur. Tveir þriðju 

þátttakenda sögðust ekki heimsækja fjölskyldumeðlim sinn. Þau voru spurð hver meðaltími 

ferðarinnar myndi vera og hann var um það bil fjórar klukkustundir. Ferðatími að fangelsi 

afbrotamanna er talinn hafa sem mestu áhrif á það hvort fjölskyldumeðlimir þeirra heimsæki 

þá reglulega, sjaldan eða aldrei (Naser og Visher, 2006).  
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5. Afbrot framin innan fjölskyldunnar 

Sú hugmynd að fangi skuli viðhalda sambandi við fjölskyldu sína á meðan á afplánun stendur 

og eftir að henni lýkur er talin mikilvæg. Þó getur það reynst erfitt þegar einstaklingur brýtur 

gegn fjölskyldumeðlim sínum. Það fer þó eftir tegund afbrotsins hversu erfitt það getur 

reynst að viðhalda sambandi. Nokkar tegundir afbrota verða hér að neðan taldar upp og 

skoðað hvaða áhrif þær hafa á afbrotamenn og fjölskyldur þeirra. 

 

 

5.1. Áhrif afbrota innan fjölskyldunnar 

Líkt og fjallað var um í kaflanum um stuðning fjölskyldunnar við afbrotamanninn kemur fram 

að sá stuðningur er mikilvægur þegar kemur að árangursríkri endurkomu. Það er þó ekki 

sjálfgefið að allar fjölskyldur vilji styðja við fjölskyldumeðlim sinn. Í þeim tilfellum er líklegra 

að fjölskyldur hafi átt í stormasömu sambandi og þær upplifað ofbeldi, misnotkun, 

misþyrmingu eða önnur brot af hendi afbrotamannsins. Þegar slík brot hafa átt sér stað 

innan fjölskyldunnar eru fjölskyldur oft og tíðum betur settar án afbrotamannsins og binda 

enda á sambandið á meðan á afplánun stendur. Ásamt því að binda enda á samband við 

náinn fjölskyldumeðlim eru þessar fjölskyldur líklega að glíma við önnur vandamál sem fylgja 

því að vera fórnarlömb afbrota (Chui, 2010). 

Þjáning fórnarlamba hættir ekki þegar árásamaðurinn yfirgefur svæðið. Réttarkerfið tekur 

við og oft finnst þeim lögregluyfirheyrslur vera óréttlátar og að það sé verið að gefa í skyn að 

afbrotið sé þeirra sök. Einnig reynist of erfitt að fá að vita hvernig rannsókn mála þróast. 

Fórnarlömb þurfa oft og tíðum að kljást við ýmis vandamál sem fylgja afbrotinu og ferlinu á 

eftir. Aukin hætta er á að einstaklingar sem orðið hafa fyrir áfallinu sem fylgir því að vera 

fórnarlamb þjáist af streitu og kvíða löngu eftir að afbrotið átti sér stað og eftir að réttarhöld 

eru búin og jafnvel gleymd. Sem dæmi má nefna eru stúlkur sem beittar hafa verið andlegri, 

kynferðislegri eða líkamlegri misnotkun líklegri til þess að þjást af lágu sjálfsáliti og aukinni 

sjálfsmorðshvöt en stúlkur sem ekki hafa verið beittar misnotkun (Siegel, 2004).  

Til eru kenningar um hvers vegna sumir eru í meiri áhættu á að verða fórnarlömb afbrota 

en aðrir. Ein kenning sem fjallar um það heitir kenning um vanabundnar athafnir (e. routine 

activities theory). Sú kenning segir að það séu þrír þættir sem auka líkur einstaklinga á að 
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verða fórnarlömb afbrota. Fyrsti þátturinn er að einstaklingar eru hentugt skotmark 

afbrotamannsins. Annar þátturinn er að þeir eru staddir fjarri aðilum sem gætu verndað þá 

til dæmis fjölskyldumeðlimum, lögreglu eða öðrum. Þriðji þátturinn er að afbrotamaðurinn 

er í aðstæðum sem ýta undir afbrotahegðun hans líkt og undir áhrifum áfengis og vímuefna 

(Siegel, 2004).  

Þegar afbrotið á sér stað innan heimilisins og fórnarlömb eru jafnvel hluti af fjölskyldunni 

getur það haft í för með sér ýmis vandamál. Börn sem verða fórnarlömb inni á heimili sínu 

eru líklegri til að strjúka að heiman sem eykur líkur á að þau brjóti af sér ung að aldri. Á 

meðal fórnarlamba ofbeldis milli maka er tíðni þunglyndis ákaflega há. Einnig eru þeir 

einstaklingar í aukinni hættu að þróa með sér áráttu-þrjáhyggjuröskun eða 

áfallastreituröskun. Áráttu-þrjáhyggjuröskun lýsir sér sem endurteknar hugsanir og 

hugmyndir sem orsakað geta áráttutengda hegðun. Áfallastreituröskun er tilfinningaleg 

truflun eða kvíðaröskun sem fylgir alvarlegu áfalli sem fólk verður fyrir. Fórnarlömb afbrota 

geta þurft að glíma við sömu vandamál og einstaklingar sem ekki eru fórnarlömb afbrota en 

eiga fjölskyldumeðlim sem brotið hefur af sér. Til dæmis er ótti og skömm tilfinningar sem 

fórnarlömb þurfa að glíma við líkt og fjölskyldur sem ekki eru fórnarlömb ásamt ýmsum 

sálrænum erfiðleikum líkt og þunglyndi, stress og kvíða (Siegel, 2004).  

 

 

5.1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Margir ofbeldisglæpir eru framdir af ókunnugum, ofbeldisglæpir eiga sér þó einnig stað milli 

ættingja. Um það bil 40% ofbeldisglæpa eru framdir af einstaklingi sem er nákominn 

fórnarlambinu (Siegel, 2004).  

Tenging er á milli glæpa og líkamlegs ofbeldis, vanrækslu og kynferðislegu ofbeldi gegn 

börnum. Þau börn sem jafnvel hafa mátt þola örlítið líkamlegt ofbeldi eru líklegri til þess að 

notast sjálf við ofbeldi í samskiptum sínum. Í sumum samfélögum er talið eðlilegt að notast 

við líkamlegar refsingar til þess að refsa börnum. Í þeim samfélögum má sjá tengingu milli 

líkamlegra refsinga og glæpa, þunglyndis, reiði og fleira (Siegel, 2004).  

Þegar um líkamlegt ofbeldi er að ræða gegn maka virðist vera að sú hegðun lærist á 

æskuheimili ofbeldismannsins. Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn í Bandaríkjunum eru 

líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi eða verða vitni af ofbeldi inni á heimili sínu frekar enn 
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úti á götu. Börn sem upplifa ofbeldi á æskuheimili eru líklegri til að beita ofbeldi en þau sem 

ekki verða fyrir slíku. Einn af hverjum fimm föngum í Bandaríkunum hafa viðurkennt að hafa 

brotið gegn barni, þriðjungur þeirra hafði brotið gegn sínu eigin barni (Ingólfur V. Gíslason, 

2008; Miller-Perrin og Perrin, 1999). 

Algengara þykir að heimilisofbeldi eigi sér stað þar sem um áfengis- og vímuefnanotkun sé 

að ræða. Í kringum 70-80% gerenda og 40-50% þolenda ofbeldisbrota eru einstaklingar undir 

áhrifum áfengis þegar ofbeldið á sér stað. Þetta á einnig við ef um brot innan fjölskyldunnar 

er að ræða. Í þeim samböndum þar sem ofbeldi eða misnotkun á sér stað tengist sú hegðun 

oft misnotkun áfengis og annara vímuefna (Chui, 2010; Ingólfur V. Gíslason, 2008). Ljóst þykir 

að neysla áfengis og ofbeldi eru tengdir þættir. Þó má deila um það hvort áfengið séu orsök 

ofbeldisins eða hvort það sé afsökun og aðrir undirliggjandi þættir eigi þar sök. Ef 

áfengisneysla myndi hverfa úr okkar samfélagi myndi ofbeldi líklega minnka en þó aldrei 

hverfa. Það sama á við um neyslu annarra vímuefna en sterkari efni á borð við amfetamín og 

kókaín geta verið beinir ofbeldishvatar (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

 

 

5.1.2 Kynferðislegt ofbeldi 

Fjölskyldutengsl er hlutur sem erfitt getur reynst að viðhalda þegar fjölskyldumeðlimur 

brýtur á sínum nánustu. Þegar um kynferðisbrot innan fjölskyldunnar er að ræða er hætta á 

að fjölskyldutengsl rofni á þann hátt að ekki er möguleiki á að endurvekja þau. Þó eru sumar 

fjölskyldur sem ákveða að styðja við fjölskyldumeðlim sinn þrátt fyrir meint kynferðisafbrot. 

Hvort sem fjölskyldan ákveður að styðja við afbrotamanninn eða ekki standa þær frammi 

fyrir erfiðum tímum og bera þær mikla byrði á herðum sér. Líkt og áður hefur komið fram 

flytja flestir afbrotamenn aftur inn á sitt fyrra heimili að afplánun lokinni en fyrir 

kynferðisafbrotamenn er það ekki alltaf möguleiki. Það að hafa ekki í hús að vernda þegar 

afplánun lýkur getur skapað aukinn vanda. Kynferðisafbrotamenn geta átt í meiri erfiðleikum 

en aðrir afbrotamenn að finna sér húsnæði þar sem fólki er oft illa við að það búi 

kynferðisafbrotamaður í hverfi sínu. Einnig getur það reynst erfitt að finna leigusala sem eru 

tilbúnir til þess að leigja viðkomandi húsnæði sitt. Kynferðisafbrotamenn geta einnig átt í 

erfiðleikum með að finna vinnu. Áður hefur verið fjallað um erfiðleika afbrotamanna að fá 
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vinnu vegna stimplunar, hún getur orðið viðameiri þegar um kynferðisafbrot er að ræða 

(Farks og Miller, 2007).  

Þegar kynferðislegt ofbeldi á sér stað inni á heimili fórnarlambs er líklegra en ekki að 

fórnarlambið verði einnig fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi. Í sumum fjölskyldum hefur 

ofbeldi á borð við kynferðislega misnotkun gagnvart börnum varað kynslóð eftir kynslóð. 

Einstaklingar sem beita börn sín kynferðislegu ofbeldi hafa oft og tíðum sjálfir verið 

fórnarlömb kynferðisafbrota þegar þeir voru börn (Bowen, 2000). 

 

 

5.1.3 Manndráp 

Flest manndráp sem eiga sér stað eru á milli einstaklinga sem tengjast á einhvern hátt 

(Siegel, 2004). Frá árunum 1990-2010 hafa 32 morð verið framin á Íslandi. Í flestum tilfellum 

voru einhver tengsl á milli geranda og þolanda. Í 41% tilfella voru þeir vinir eða kunningjar og 

í 31% tilfella makar eða aðrir fjölskyldumeðlimir (Ríkislögreglustjóri, 2011).  

 Algengt er að manndráp sem eiga sér stað innan fjölskyldunnar séu svokölluð ástríðumorð 

sem snertir fólk innan fjölskyldunnar eða aðra nána einstaklinga. Manndráp sem eiga sér 

stað á milli ástvina eiga oft upptök sín vegna hræðslu við að missa stjórn yfir maka sínum 

sem brotist getur út sem ofbeldi og getur jafnvel leitt til dauða. Einnig er algengt að lygar, 

svik og afbrýðisemi af völdum framhjáhalds geti leitt til þess að einstaklingur missi stjórn á 

sér og myrði maka sinn, það má túlka sem ástríðumorð. Það þykir jafnframt algengt að morð 

eigi sér stað þegar um áfengis- og vímuefnanotkun er að ræða ásamt fátækt og ójöfnuði 

(Siegel, 2004).  

 Morð eru talið einn alvarlegasti glæpur sem til er og er það eina afbrotið sem enn má 

refsa með dauðarefsingu í sumum fylkjum Bandaríkjanna. Þær fjölskyldur sem eiga 

fjölskyldumeðlim sem dæmdur er til dauða verða gjarnan fyrir miklu áfalli og finna jafnan 

fyrir útskúfun þegar stjórnvöld undirbúa það að drepa ástvin þeirra. Þeim finnst oft eins og 

allt samfélagið hafi snúist gegn þeim. Verst af öllu þykir það að dauðarefsing kennir fólki það 

að morð er viðunandi leið til að leysa vandamál (King, 2006).  

 Fjölskyldur afbrotamanna verða oft fyrir djúpstæðum áhrifum af dauðarefsingunni. Talað 

er um að þau verði fyrir eins konar „frosinni sorg“. Sorgin skiptist í nokkur stig sem 

fjölskyldur fara í gegnum. Á sama tíma og sorgin herjar að eru þessar fjölskyldur oftar séðar 
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sem glæpamenn vegna tengingu þeirra við afbrotamanninn. Þær fjölskyldur sem ganga í 

gegnum þá reynslu að fjölskyldumeðlimur þeirra sé dæmdur til dauðarefsingar geta átt ólíka 

reynslu að baki. Á borð við fjölskyldur þar sem fjölskyldumeðlimir trúa því að einstaklingur sé 

saklaus, fjölskyldur þar sem einstaklingur fremur glæp innan fjölskyldunnar og fleira (Sharp, 

2005). 

 Erfitt þykir að aðgreina þau áhrif sem dauðarefsing hefur á fjölskyldur frá áhrifum þess að 

eiga fjölskyldumeðlim sem fremur ofbeldisglæp eða þeirra sem eiga fjölskyldumeðlim sem 

afplánar dóm í fangelsi (Sharp, 2005). 
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6. Fjölskyldur fanga 

Fjölskylda er hugtak sem allir geta tengt sig við. Öll fæðumst við inn í fjölskyldu sama hvar í 

heiminum við búum (Newman og Grauerholz, 2002). Kjarnafjölskylda er það fjölskylduform 

sem lengi hefur verið ráðandi. Fjölskyldan hefur í gegnum aldirnar verið grunneining 

samfélags og sá hópur sem stendur einstaklingum sem næst. Fjölskyldan er sú stofnun sem 

stendur framar öllum öðrum stofnunum þjóðfélagsins þegar kemur að því að vernda 

sambönd einstaklinga, foreldra og barna í blíðu og stríðu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Að skilgreina hugtakið fjölskylda á einn hátt er ógerlegt. Hugtakið fjölskylda er skilgreint á 

mismunandi hátt milli menningarheima, kynhlutverk eru ólík, skyldur eru mismunandi og 

fjölskyldutengsl eru ræktuð á ólíkan hátt. Hér á landi skilgreindi Landsnefnd hugtakið 

fjölskylda í skýrslu á ári fjölskyldunnar 1994. Sú skilgreining er eftirfarandi:  

 

Fjölskyldan er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast 

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum 

(þeirra). Þeir eru skuldbundnir hver öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001, bls. 140).  

 

Það hafa allir hlutverkum að gegna í fjölskyldu, hlutverki móður, föður, sonar, dóttur, 

bróður, systur, vinar og fleira. Þegar fjölskyldumeðlimur er dæmdur til fangelsisvistunar er 

mikilvægt fyrir þann einstakling og aðra að hann fái að viðhalda sínu hlutverki innan 

fjölskyldunnar (Dyer, 2005). 
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6.1 Rannsóknir tengdar fjölskyldum fanga 

Eftir að byrjað var að leggja meiri áherslu á rannsóknir tengdar afbrotamönnum hefur 

þekking aukist og stefnumótun breyst úr því að fangelsisvistun sé hegningarvistun í að vera 

betrunarvistun (Travis og Petersilia, 2001). Þegar byrjað var að gera rannsóknir á sviði 

afbrota beindust flestar rannsóknir að afbrotamönnum og fangelsisvist þeirra. Þær 

rannsóknir eins og áður hefur komið fram hafa flestar leitt í ljós að best er fyrir fangann að 

viðhalda fjölskyldutengslum sínum sem best þegar kemur að árangursríkri endurkomu (Naser 

og Visher, 2006). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á fjölskyldum fanga og högum þeirra 

(Naser og Visher, 2006; Christian, Mellow og Thomas, 2006).  

 Mikilvægt er að afla þekkingu um hagi fjölskyldunnar því að fjölskyldan spilar stórt 

hlutverk í endurhæfingarferli fanga (Naser og Visher, 2006). Sú þekking sem til er um 

tilfinningaleg, félagsleg og andleg áhrif fangelsisvistunar á fjölskylduna er ákaflega 

takmörkuð, hins vegar er sú litla þekking lítið nýtt. Það sem mest hefur verið rannsakað í 

tengslum við fjölskyldur fanga eru vandamál sem fylgja fangelsisvistuninni. Rannsóknir á 

þörfum hvað varðar úrræði og stuðning fyrir fjölskylduna er talið ábótavant (Hardy og 

Snowden, 2010).  

 

 

6.2 Áhrif fangelsisvistunar á fjölskyldur 

Fangelsisvistun getur haft margvísleg áhrif á fjölskyldur afbrotamanna. Áhrifin geta verið 

fjárhagsleg, heilsufarsleg og sálræn (Farks og Miller, 2007). Í þeim tilfellum þar sem móðir er 

dæmd til fangelsisvistunar er meiri hætta á röskun innan fjölskyldunnar en í þeim 

fjölskyldum þar sem faðir afplánar dóm. Mun algengara er þó að feður séu dæmdir til 

fangelsisvistunar en mæður þar sem karlmenn eru stærri hópur fanga.  

 

 

6.2.1 Sálrænar afleiðingar 

Fangelsisvistun fjölskyldumeðlims getur haft mikil áhrif á fjölskylduna og virkni hennar, 

fangelsisvistunin getur haft áhrif á heilsu og vellíðan fjölskyldunnar. Vitað er um þessa þætti 

en samt sem áður eru þeir vanræktir innan velferðamála. Sálræn áhrif má vel sjá á 
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fjölskyldum fanga en samt sem áður eru fjölskyldum afbrotamanna veittur lítill stuðningur og 

þarfir þeirra eru vanræktar (Hardy og Snowden, 2010).  

Fjölskyldur afbrotamanna ganga í gegnum aðskilnað sem vekja gjarnan upp margar 

tilfinningar. Algengt er að fjölskyldur upplifi tilfinningar tengdar sorg. Sorg getur birst við 

mismunandi aðstæður til dæmis við skilnað, andlát, kynferðislega misnotkun, fangelsisvistun 

og margt fleira. Mismunandi er hvernig einstaklingar syrgja og vinna úr sínum tilfinningum. 

Sem dæmi má nefna hefur aldur, fyrri reynsla, tilfinningaþroski og hvernig tengsl við 

afbrotamanninn hafa þróast áhrif á hvernig einstaklingar vinna úr sorg (Lendrum og Syme, 

2004).  

Ásamt sorg eru skömm og innrás í einkalíf eitt af vandamálum sem fjölskyldur 

afbrotamanna standa oft frammi fyrir. Fjölskyldur afbrotamanna geta fundið fyrir 

tilfinningalegum ótta eftir að afbrotamaðurinn hefur lokið afplánun og flutt inn á heimilið á 

ný. Tilfinningalegur ótti getur birst sem hræðsla við að afbrotamaðurinn brjóti af sér aftur. 

Afbrotamaðurinn sjálfur getur átt erfitt með að vinna úr hræðslu fjölskyldu sinnar og sú 

togstreita eykur líkur á endurtekinni afbrotahegðun og að hann sé aftur dæmdur til 

fangelsisvistunar (Farks og Miller, 2007). 

Fjölskyldur afbrotamanna eiga það til að einangrast og finna fyrir einmanaleika. Í sumum 

tilfellum eru fjölskyldumeðlimir búnir að ljúga að vinum og ættingjum til þess að það vakni 

ekki upp grunsemdir um meint afbrot. Þessir vinir og ættingjar eiga því til að afneita 

fjölskyldunni og þá er fjölskyldan ekki aðeins að missa afbrotamanninn frá sér heldur einnig 

aðra mikilvæga einstaklinga í lífi hennar (Farks og Miller, 2007).  

Mörg vandamál sem fylgja fjölskyldum afbrotamanna hafa áhrif á líkamlega heilsu þeirra 

og félagslega stöðu. Rannsóknir hafa sýnt fylgni milli fangelsisvistunar og heilsufars 

fjölskyldna (Hardy og Snowden, 2010). Geðræn vandkvæði og há tíðni þunglyndis má sjá hjá 

bæði fullorðnum og börnum sem upplifa aðskilnað vegna fangelsisvistunar (Farks og Miller, 

2007). Fjölskyldumeðlimir afbrotamanna eiga í hættu að greinast með geðvefræn einkenni á 

borð við átröskun og sjálfsmeiðandi hegðun. Streita og kvíði eru einnig líkamleg einkenni 

sem komið geta fram hjá allri fjölskyldunni. Þær fjölskyldur sem upplifa sálræna erfiðleika 

þurfa oft og tíðum á stuðningi að halda til þess að geta verið til staðar fyrir fjölskyldumeðlim 

sinn (Farks og Miller, 2007; Hardy og Snowden, 2010).  
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6.2.2 Fjárhagserfiðleikar 

Fjárhagserfiðleikar er vandamál sem margar fjölskyldur afbrotamanna þurfa að takast á við. 

Fjárhagserfiðleikana má oft og tíðum rekja til taps á tekjum afbrotamannsins. Þegar foreldri 

eða maki er dæmdur til fangelsisvistunar tapast oft ein eða jafnvel aðal fyrirvinna heimilisins 

og getur það skapað fjárhagserfiðleika. Sá maki sem eftir situr þarf því að hugsa um heimilið 

og sjá fyrir börnunum (Christian o.fl., 2006). Fjárhagserfiðleikar geta orðið miklir vegna þess 

að fjölskyldur afbrotamanna þurfa að halda áfram að borga skuldir heimilisins sem og 

dómskostnað vegna afbrotsins (Farks og Miller, 2007). 

Hjá þeim fjölskyldum sem ákveða að styðja við afbrotamanninn og viðhalda tengslum við 

hann aukast gjarnan útgjöld vegna kostnaðar við heimsóknir. Fangelsin eru oft staðsett langt 

í burtu og því fylgir kostnaður við að heimsækja fangann. Einnig bætist við kostnaður við að 

hringja eða fá símtöl. Það má vera að heimsóknartímar henti fjölskyldunni illa og tekjutap 

getur orðið ef viðkomandi þarf að sleppa úr vinnu til þess að heimsækja fjölskyldumeðlim 

sinn (Naser og Visher, 2006). Þegar afbrotamaður hefur lokið afplánun og flytur aftur inn á 

sitt fyrra heimili er fjárhagserfiðleikunun ekki þar með lokið. Afbrotamaðurinn getur átt erfitt 

með að fá vinnu vegna stimplunar líkt og áður hefur komið fram. Þá geta 

fjárhagserfiðleikarnir jafnvel orðið meiri því að afbrotamaðurinn er kominn aftur heim en 

tekjur heimilisins standa í stað (Farks og Miller, 2007).  

 

 

6.2.3 Áhrif á börn fanga 

Flestir fangar eru foreldrar. Líkt og kom fram í kaflanum um tölulegar upplýsingar eru um 75-

80% kvenfanga mæður og um 65% karlfanga feður (Harris, 1995). Á meðan feður afplána 

dóm eru um 90% barna þeirra í umsjá móður. Hins vegar ef mæður afplána dóm er minna en 

þriðjungur barna í umsjón feðra sinna. Þetta þýðir að það barn sem á móður sem dæmd er til 

afplánunar er í meiri hættu en önnur börn að missa tengsl við báða foreldra sína (Travis og 

Petersilia, 2001). 

Réttarvörslukerfið er byggt á því að refsa og bæta þá seku og vernda þá saklausu. Með því 

að fangelsa föður eða móður barns er í raun verið að refsa þeim saklausu meira en þeim 

seku þar sem fangelsisvistunin getur haft neikvæðar afleiðingar á börn afbrotamanna. Börn 

upplifa verulega erfiðleika við að aðlagast missinum sem fylgir fangelsisvistun foreldra þeirra. 
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Slíkir erfiðleikar birtast helst tilfinningalega og andlega séð hjá börnum ásamt 

hegðunarerfiðleikum (Chui, 2010).  

Hegðunarerfiðleikar barna geta þó birst í mismunandi myndum. Sum börn beina 

neikvæðri hegðun sinni inn á við á meðan önnur börn beina henni út á við. Þau börn sem 

beina hegðun sinni inn á við glíma oft við sálræna erfiðleika á borð við þunglyndi, kvíða, lítið 

sjálfsálit og tilfinningalegt ójafnvægi. Þau sem beina hegðun sinni út á við eru í meiri hættu á 

að eiga við vímuefnavanda að stríða ásamt því að sýna ofbeldisfulla hegðun (Myers, Smarsh, 

Amlund-Haugen og Kennon, 1999). Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn fanga eru fimm 

sinnum líklegri til þess að brjóta af sér og fara í afplánun einhvern tímann á lífsleiðinni 

(Simmons, 2000). Heimildir benda til þess að eitt af hverjum tíu börnum sem eiga foreldra í 

fangelsi brjóti af sér og eru dæmd til fangelsisvistunar á sínum yngri árum (Miller, 2006).  

Ásamt sálrænum erfiðleikum glíma um 30% barna við heilsufarsleg vandamál í kjölfar 

missis sem fylgir fangelsisvistuninni. Þessi vandamál má þó minnka með því að leyfa föngum 

að sinna foreldrahlutverki sínu á jákvæðan hátt á meðan á afplánun stendur. Í sumum 

tilfellum er foreldrið í fangelsinu og jafnvel foreldrið sem ekki situr inni, óhæft um að veita 

barninu þann stuðning sem það þarf. Þá er utanaðkomandi stuðningur nauðsynlegur (Chui, 

2010). 

Í rannsókn Lownstein sem gerð var á 118 föngum sem voru að afplána sinn fyrsta dóm 

kom í ljós að aðskilnaður foreldra og barna hefur langtíma áhrif á þroska flestra barna. 

Aðskilnaðurinn hefur langtímaáhrif hvort sem hann er vegna skilnaðar, fráfalls, 

fangelsisvistunar eða annara ástæðna. Aðskilnaður annars foreldris getur einnig dregið úr 

hæfni fjölskyldunnar við að uppfylla þarfir barna. Rannsókn Lowenstein leiddi þó í ljós að það 

skiptir máli hvers vegna aðskilnaðurinn á sér stað. Það sem skiptir mestu máli er hvort að 

aðskilnaðurinn sé vegna aðstæðna sem samfélagið viðurkennir réttlætanlegar eða ekki. Sem 

dæmi má nefna er fjarvera vegna atvinnu talið réttlætanlegt en ekki fjarvera vegna 

fangelsisvistunar (Lownstein, 1986).  

Fangelsisvistun foreldra hefur mismunandi áhrif á börn eftir aldri þeirra og þroska (Myers, 

1999). Þau börn sem upplifa aðskilnað við foreldri sitt ung að aldri eiga mun auðveldara með 

að aðlagast aðstæðum en börn sem eldri eru. Ástæðan fyrir því er að ungabörn á aldrinum 0-

2 ára eru enn að mynda tengsl við foreldra sína og byggja upp traust. Þau eru þar af leiðandi 

móttækilegri fyrir þeim breytingum sem fangelsisvistunin hefur í för með sér (Simmons, 

2000). Í rannsókn Johnston (1995) kom í ljós að börn á aldrinum 2-6 ára eru í mestu hættunni 



  

37 

á að glíma við erfiðleika í kjölfar aðskilnaðarins. Börn á þessum aldri eru einnig líklegust til 

þess að verða vitni að glæpnum eða handtöku foreldrisins þar sem þau eru of ung til þess að 

vera einhver staðar án eftirlits foreldra sinna. 
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7. Stuðningur fyrir fjölskyldur fanga 

Fjölskyldur fanga sem glíma við erfiðleika, líkt og fjallað var um í kaflanum hér að ofan, þurfa 

oft og tíðum á stuðningi að halda. Fjölskyldur geta sótt stuðning á mismunandi staði. Sumum 

fjölskyldum nægir stuðningur frá ættingjum, aðrar þurfa á faglegri aðstoð að halda og sumir 

einstaklingar leita í stuðningshópa til þess að geta rætt við fólk sem gengið hefur í gegnum 

svipaða reynslu. Í rannsókninni Returning Home voru aðstandendur fanga spurðir að því 

hvort það væri einhver þjónusta sem hjálpaði þeim í gegnum þá reynslu sem fylgdi 

endurkomu fanga. Meira en tveir þriðju greindu frá einni eða fleiri þjónustu sem stóð við bak 

þeirra. Hins vegar sögðu þau að þau úrræði sem stæðu þeim til boða væru þróuð með 

hagsmuni fangans í huga en ekki aðstandenda (Naser og Visher, 2006). Í þessum kafla verður 

fjallað um hvernig velferðakerfið er staðsett til þess að bera kennsl á brottnar fjölskyldur 

afbrotamanna og hvernig það gæti stutt við þær. Einnig verður fjallað um mikilvægi 

stuðningshópa ásamt því að rakin verða þrjú erlend stuðningsúrræði, Girl Scout Beyond Bars, 

Family Justice/La Bodega og Prison Advice and Care Trust og eitt íslenskt sem nefnist Aðgát. 

Öll eiga þau það sameiginlegt að styðja sérstaklega við fjölskyldur fanga.  

 

 

7.1 Stuðningur velferðakerfisins 

Fangelsisvistunin er ferli sem undirbýr fangann undir það að stíga sín fyrstu skref út í 

samfélagið. Eftir að afplánun líkur tekur við ferli sem aðlagar fangann að samfélaginu og til 

þess eru til mörg góð úrræði. Það vandamál sem hins vegar hefur verið vanrækt er hvernig 

fjölskyldurnar eru í stakk búnar fyrir tímabil afplánunar og endurkomu fangans út í 

samfélagið á ný. Það er mjög skýrt hvernig fangelsi undirbúa fangann fyrir þetta tímabil en 

hvergi hefur það verið skilgreint hver fer með það hlutverk að draga úr þeim skaða sem 

fangelsisvistunin og endurkoman getur valdið fjölskyldum fanga (Travis og Petersilia, 2001). 

 Sumar fjölskyldur verða varnarlausar og berskjaldaðar vegna afplánunar 

fjölskyldumeðlims (Hardy og Snowden, 2010). Ástæða þess gæti verið hræðsla þeirra við 

stimplun af hendi samfélagsins sem birst getur í fordómum líkt og stimplunarkenningin fjallar 

um (Farks og Miller, 2007). 
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 Fjölskyldur afbrotamanna þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Á einhvern hátt þarf að 

koma auga á þær fjölskyldur sem eru í hættu að verða undir í samfélaginu. Sú aðferð sem 

talin er geta hentað vel er samvinna milli stofnana réttarkerfisins og velferðakerfisins. 

Samvinna milli stofnananna gæti auðveldað samfélaginu til muna að bera kennsl á brotnar 

fjölskyldur fanga. Samvinna milli þessara stofnanna í sambandi við málefni fjölskyldna fanga 

er þó ekki raunin. Fjölskyldur afbrotamanna falla því í skugga þeirra sem nýta sér réttakerfið 

og velferðakerfið að öðrum ástæðum. Virkja þarf því samvinnu milli þessara tveggja stofnana 

með það að markmiðið að standa við bakið á brotnum fjölskyldum fanga (Hardy og 

Snowden, 2010). 

 Mikil þörf er á því að réttarkerfið leggi meiri áherslu á að gera öðrum stofnunum 

velferðamála viðvart sé fangi í vörslu þeirra sem ber ábyrgð á velferð barns á meðan á 

afplánun hans stendur. Frumskilyrði þess að sérfræðingar geti lagt mat á þarfir fjölskyldna 

sem eiga við vandamál að stríða er upplýsingamiðlun milli stofnanna. Upplýsingamiðlun af 

þessu tagi myndi ganga úr skugga um að allar velferðarstofnanir á borð við heilsugæslur, 

spítala og hjúkrunarstarfsemi í skólum myndu vita af breyttu ástandi fjölskyldunnar og gætu 

þar af leiðandi verið með augun opin fyrir hugsanlegum vandamálum. Úrræði á borð við 

upplýsingamiðlun milli stofnanna krefst skuldbindingu heilbrigðisstofnanna til þess að þróa 

og fjármagna nýtt verkefni. Allar heilbrigðisstofnanir yrðu að samþykkja og þróa kerfi til þess 

að deila upplýsingum á öruggan hátt. Slíkt verkefni yrði hins vegar yfirgripsmikið og krefst 

mikillar ábyrgðar. Hingað til hefur starfsfólk heilbrigðiskerfisins ekki verið nægilega upplýst 

um þann stuðning sem fjölskyldur afbrotamanna þurfa á að halda og er þar af leiðandi ófært 

um að veita þessum fjölskyldum nauðsynlega leiðsögn og stuðning. Það þarf bæði að virkja 

starfsfólk heilbrigðiskerfisins til þess að geta veitt líkan stuðning sem og gera almenningi ljóst 

að þeir geti leitað til heilbrigðisstofnanna í þeim tilgangi (Hardy og Snowden, 2010).  

 Heilbrigðisstarfsmenn eru vel staðsettir til þess að gera fjölskyldum afbrotamanna ljóst að 

þær geti leitað til þeirra. Heilbrigðisstarfsmenn ættu að vera þjálfaðir til þess að takast á við 

þau vandamál sem fylgja fjölskyldum fanga. Þeir geta auðveldlega aðstoðað þær með 

heilsufarsleg vandamál, en einnig þarf að þjálfa þá til þess að þekkja önnur úrræði til þess að 

geta leiðbeint fjölskyldunum áfram. Ástæða þess að fjölskyldur afbrotamanna eiga erfitt með 

að leita eftir faglegri aðstoð er skömmin sem fylgir því að vera fjölskylda afbrotamanns. Oft 

vita fölskyldur einnig ekki hvar er hægt að nálgast aðstoð. Með því að gera fjölskyldum 
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afbrotamanna ljóst að hægt sé að leita til heilbrigðisstarfsmanna gæti það hjálpað þeim að 

yfirstíga þann ótta sem fylgir því að leita sér aðstoðar (Hardy og Snowden, 2010). 

 

 

7.2 Stuðningshópar 

Sumar fjölskyldur afbrotamanna fá fjárhagslegan og tilfinningalegan stuðning frá ættingjum 

sínum og vinum, hins vegar hafa ekki allar fjölskyldur aðgang að slíkum stuðning. Eitt af 

lykilatriðunum til þess að fjölskyldur aðlagist á jákvæðan hátt að þeim breytingum sem fylgja 

fangelsisvistun fjölskyldumeðlims er að þær geti sótt stuðningshópa. Flestir stuðningshópar 

eru reknir af sjálfboðaliðum og eru ekki reknir í hagnaðarskyni. Til dæmis hafa 

sjálfshjálparhópar verið stofnaðir af konum sem eiga maka í fangelsi. Ungar mæður sem eiga 

maka sem afplána dóm segja stuðning frá fjölskyldunni skipta miklu máli. Heilsufarslegur og 

félagslegur stuðningur fagfólks er einnig mikilvægur ásamt heimsóknum til fanga (Hardy og 

Snowden, 2010). 

 Tilgangur stuðningshópa er að aðstandendur fanga geti talað um reynslu sína við þá sem 

eru að upplifa það sama. Það er talið mjög gagnlegt fyrir fjölskyldur að leita huggunar og fá 

hvatningu frá þeim sem hafa upplifað það sama. Margir stuðningshópar eru reknir með 

óformlegum hætti og þar af leiðandi án stuðnings fagmanns og hvorki í samvinnu við 

fangelsin né velferðakerfið. Þörf er á fagmönnum í stuðningshópa til að skipuleggja og þróa 

áhrifaríka stefnumótun. Einnig gæti fagmaðurinn mótað samstarf við aðra stuðningshópa. 

Hann getur aukið vitund almennings fyrir slíkum hópum og gert aðgengi að þeim auðveldara 

(Hardy og Snowden, 2010). 

Þróuð hafa verið mismunandi úrræði vegna sameiningu fjölskyldna fanga, 

endurhæfingarferli þeirra og stefnumótun. Úrræðin hafa verið þróuð bæði fyrir fjölskyldur 

sem eiga fjölskyldumeðlim í afplánun og þær sem eiga fjölskyldumeðlim á reynslulausn. Sum 

fylki í Bandaríkjunum reiða sig á áætlanir til þess að styðja við bakið á föngum og fjölskyldum 

þeirra til þess að viðhalda góðu sambandi á meðan á fangelsisvist stendur. Þó eru enn fylki í 

Bandaríkjunum sem bjóða föngum ekki upp á nein tækifæri til þess að halda sambandi við 

fjölskyldu sína og missa þeir fangar af þeim björgum sem fjölskyldan hefur að færa (Thalberg, 

2006). 

 Þau samtök sem bjóða upp á úrræði sem beina vinnu sinni að stuðningi fyrir fjölskyldur 
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fanga eru fátíð. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós nokkrar árangursríkar aðferðir sem hægt er að 

vinna eftir til þess að veita fjölskyldum fanga stuðning á sem árangursríkastan hátt. Slíkar 

rannsóknir benda á eftirfarandi þætti.  

 

1. Byrja ætti að styðja við fjölskyldur fanga um leið og fangelsisvistun hefst og vara 

þar til fanginn hefur náð festu í samfélaginu eftir afplánun. 

2. Fjölskyldur ættu að geta sótt um úrræði sem veita ákafan stuðning sem stendur 

yfir í sex mánuði eða meira. 

3. Leggja ætti meiri áherslu á fjölskyldur sem eiga fjölskyldumeðlim sem talinn er 

hættulegur í samfélaginu. 

4. Styrkja ætti fjölskyldur til sjálfshjálpar, fjölskyldurnar ættu sjálfar að greina 

vandamál sín og setja sér markmið og koma með lausnir á vandamálunum. 

5. Nota ætti aðferðir sem beinast að jákvæðri eflingu og styrkingu.  

 

 Þær stofnanir sem bjóða upp á úrræði sem eiga að styðja við fjölskyldur fanga notast við 

þessa þætti sem talin eru vera vísir að árangursríkri endurkomu fanga í samfélagið, gæti það 

minnkað líkur á því að afbrotamenn séu dæmdir aftur til fangelsisvistunar um 30%. Stofnanir 

og hópar sem bjóða upp á úrræði sem veita eiga fjölskyldum fanga stuðning geta verið mjög 

mismunandi. Þó vantar reynslu og fleiri rannsóknir til þess að komast að því hvaða úrræði 

virka best og veita fanganum og fjölskyldu hans góðan stuðning (Thalberg, 2006). 

 

 

7.2.1 Girl Scout Beyond Bars 

Samtökin Girl Scout Beyond Bars hafa þróað úrræði sem notað er í Bandaríkjunum. Samtökin 

taka mið af mæðrum í fangelsi og dætrum þeirra og veita þeim stuðning á meðan á afplánun 

mæðranna stendur. Dæturnar heimsækja mæður sínar í fangelsið tvo laugardaga í mánuði. 

Þar eyða þær tíma saman og takast á við fyrirfram ákveðin verkefni sem eiga að auka 

sjálfsálit þeirra. Þær fá fræðslu um vímuefnaneyslu, þunganir unglingsstúlkna og 

ofbeldishegðun ásamt því að stunda líkamsrækt, list og handavinnu (Thalberg, 2006). 

Með reglulegum heimsóknum geta mæðgurnar ræktað samband sitt og unnið er 

markvisst að því að minnka streitu vegna aðskilnaðar. Þær stúlkur sem tóku þátt í verkefninu 
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öðluðust aukið sjálfsálit í kjölfar bættra samskipta við mæður sínar. Einnig minnkaði óæskileg 

hegðun þeirra bæði í skóla og á heimili. Rannsóknir hafa sýnt að mæður sem tóku þátt í 

verkefnum Girl Scout Beyond Bars fengu dætur sínar í heimsókn mun oftar en aðrar mæður í 

afplánun eða í 64% tilfella á móti 49% þeirra mæðra sem ekki tóku þátt í verkefninu (Miller, 

2006). 

 

 

7.2.2 Family Justice/La Bodega 

Verkefnið La Bodega Family Justice hófst sem sýningar verkefni á Vera Institute of Justice 

árið 1996. Verkefnið átti að varpa ljósi á það hvort kenningar um fjölskyldustuðning á meðan 

á reynslulausn eða skilorði stendur geta hjálpað afbrotamönnum að forðast fangelsisvistun 

og hjálpað fjölskyldum þeirra. Family Justice vinnur með fjölskyldur til þess að koma í gang 

kerfisbundinni og sjálfbærri breytingu í þeirri von um að draga úr því að fyrrum fangar séu 

dæmdir til fangelsisvistunar á ný. Úrræðið vinnur einnig að því að styrkur afbrotamannsins sé 

viðurkenndur og nýtist honum í endurkomuferlinu. Verkefnið vinnur með það í huga að 

félagslegur stuðningur dragi úr streitu og minnki líkur á áfengis- og vímuefnaneyslu fangans. 

Family Justice vinnur með styrkleika fjölskyldunnar og notar hann sem stuðning fyrir fangann 

sem er í endurkomuferlinu úr afplánun í samfélagið. Family Justice vinnur eftir aðferðinni 

The Bodega Model sem er aðferð sem sameinar fanga og fjölskyldur þeirra undir eftirliti 

yfirvalds með því að virkja styrkleika fjölskyldunnar. Family Justice skilgreinir fjölskyldur sem 

vítt hugtak, það geta margir verið þátttakendur í fjölskyldu eins manns. Einnig get fjölskyldur 

verið samansettar af ólíkum einstaklingum eins og t.d. maka þó svo að ekki sé um hjónaband 

að ræða, maka af sama kyni og fleira. Fjölskyldan eru allir þeir sem fanginn telur vera 

fjölskyldu sína (Thalberg, 2006). 

 Þegar afbrotamaðurinn lýkur afplánun byrjar starfsemin strax. Einstaklingar í fjölskyldunni 

eru látnir búa til sérstakt kort sem er sjónræn framsetning á margs konar stofnunum sem 

hjálpa fjölskyldum fanga. Ætlunin er að finna úrræði sem hentar hverjum og einum til þess 

að bera kennsl á styrkleika einstaklingsins. Fjölskyldan er einnig látin búa til fjölskyldukort 

sem undirstrikar styrk fjölskyldutengsla og ber kennsl á þá einstaklinga í fjölskyldunni sem 

mesta þörfin er að vinna með og þá sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðning. Þetta úrræði 

hefur verið talið árangursríkt (Thalberg, 2006). 
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7.2.3 Prison Advice and Care Trust 

Starfandi samtök í Englandi bjóða upp á úrræðið Prison Advice and Care Trust sem sér um 

tilfinningarlegan stuðning fyrir fanga og fjölskyldur þeirra. Áhersla er lögð á að styðja fanga 

og fjölskyldur þeirra þegar til afplánunar kemur og reyna að draga úr þeirri sorg hjá 

afbrotamanninum, fjölskyldunni og samfélaginu sem fylgir fangelsun. Tryggja þarf að börn og 

fjölskyldur fanga hafi aðgang að viðeigandi ráðgjöf og stuðningi sem mætir þörfum þeirra. 

Úrræðið reynir að stuðla að jákvæðum samskiptum á milli fanga og fjölskyldu hans allt frá því 

að afplánun hefst og þar til henni líkur. Einnig er reynir það að aðstoða börn og fjölskyldur 

fanga og tryggja að þær hafi aðgang að stuðningi í þeirra nánasta umhverfi (PACT- Prison 

Advice and Care Trust, e.d.b.). Úrræðið eru einnig þekkt fyrir að tryggja snemma afskipti af 

börnum fanga til að koma í veg fyrir vandamál síðar meir. Einnig vinna þau að því að minnka 

líkur á glæpastarfsemi á milli kynslóða (PACT- Prison Advice and Care Trust, e.d.a.).  

 Líkt og áður hefur komið fram benda heimildir til þess að eitt af hverjum tíu börnum sem 

eiga foreldra í fangelsi brjóti af sér og séu dæmd til fangelsisvistunar á sínum yngri árum 

(Miller, 2006). Einnig hafa rannsóknir sýnt að börn fanga eru fimm sinnum líklegri til þess að 

brjóta af sér og fara í afplánun einhvern tímann á lífsleiðinni (Simmons, 2000). 

 

 

7.2.4 Aðgát 

 

Engum blandast hugur um að fangelsisvist hefur áhrif á fjölskyldur fanga. Foreldrar, 

makar og börn horfast í augu við nýjar aðstæður og vita oftast ekki hvernig skuli bera sig 

að. Margt sækir á huga aðstandenda fanga og þeir finna sig í fyrstu oft vanmáttuga 

andspænis fangelsiskerfinu og öllu sem því fylgir. 

     - Þjóðkirkjan (e.d.a.). 

  

Á heimasíðu Þjóðkirkjunnar má finna umfjöllun um aðstandendur fanga. Þar kemur fram 

að fangelsisvist sé opinber vanþóknun samfélagsins á þeirra nánustu vegna afbrotsins sem 

þeir frömdu. Fangelsisvistunin getur haft mikil áhrif á fjölskyldur afbrotamanna líkt og áður 

hefur komið fram. Aðstandendur afbrotamanna vilja þó í flestum tilfellum leggja fram 

hjálparhönd og mikilvægt er að fjölskyldan verði ekki meðvirk. Hér á landi hefur 

stuðningshópurinn Aðgát verið aðgengilegur í nokkur ár. Aðstandendur fanga hittast með 
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reglulegu millibili í safnaðarheimili Fríkirkjunnar við Laufásveg í Reykjavík og ræða saman um 

reynslu sína þar sem markmiðið er að þeir styrki hvert annað. Það sem þessi stuðningshópur 

er talinn hafa gert er að rjúfa einangrun fólks og gefið þeim tækifæri til þess að tjá 

tilfinningar sínar. Reynsla þessa fólks er sameiginleg og er þetta reynsla sem þau hafa bælt 

niður því samfélagið bíður ekki upp á að talað sé opinskátt um hana (Þjóðkirkjan e.d.a.).  

Félagssamtökin Aðgát voru stofnuð árið 2003 af hjónum sem áttu nákominn ættingja sem 

var dæmdur fyrir morð og töldu þau þörfina fyrir slík samtök á Íslandi mikla. Eftir að Aðgát 

var stofnað hefur margt breyst til hins betra varðandi aðstoð fyrir aðstandendur 

afbrotamanna en þó er enn margt sem má bæta þegar kemur að því að styðja við fjölskyldur 

fanga (Aðgát, e.d.). 

Fangaprestur er starfandi hjá Þjóðkirkjunni sem sinnir föngum og fjölskyldum þeirra. 

Aðstandendur geta leitað til fangaprests og hægt er að hafa samband í gegnum síma. Þegar 

fjölskyldumeðlimur er dæmdur til fangelsisvistunar vakna oft margar spurningar hjá fólki. 

Spurningar á borð við hvað á að segja börnunum? Fangaprestur þjóðkirkjunnar reynir að 

styrkja fjölskyldur eins og hann getur. Hann er bundinn trúnaði og fangaprestur er einhver 

sem hægt er að treysta (Þjóðkirkjan, e.d.b.). 
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Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var lögð áhersla á helstu erfiðleika sem fangar og fjölskyldur þeirra standa 

frammi fyrir við endurkomuferli fanga út í samfélagið. Fjallað var um þann stuðning og 

aðstoð sem föngum er mikilvæg til að eiga sem árangursríkasta endurkomu. Gert var grein 

fyrir mikilvægi fjölskyldutengsla og helstu erfiðleikum við að viðhalda tengslum á meðan á 

fangelsisvistun stendur. Í lok ritgerðarinnar var greint frá þeim stuðningi sem fjölskyldur 

fanga þurfa á að halda á meðan fjölskyldumeðlimur þeirra afplánar dóm og eftir að hann 

snýr aftur inn á sitt fyrra heimili. Í upphafi ritgerðar voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

 

1. Hvaða erfiðleikum standa fangar frammi fyrir við endurkomu út í samfélagið eftir 

afplánun? 

2. Hvað stuðlar að árangursríkri endurkomu fanga? 

3. Hverjar eru afleiðingar endurkomu fanga á fjölskyldur þeirra? 

 

 Flestir afbrotamenn sem dæmdir eru til fangelsisvistunar þurfa að takast á við þá áskorun 

að fara úr innilokun í fangelsi yfir í frelsið á ný. Það eru margvígsleg vandamál sem fylgt geta 

endurkomuferlinu og margt getur haft áhrif á hversu alvarleg vandamálin geta orðið.  

Ein af mörgum áskorunum sem fyrrum fangar standa frammi fyrir við endurkomu er að 

endurvekja tengsl við fjölskyldu sína og vini en fjölskyldutengsl geta rofnað eða veikst á 

meðan á fangelsisvist stendur. Aðalástæða þess að fjölskyldutengsl geta rofnað er hversu 

erfitt það getur reynst fyrir fjölskyldur að heimsækja fjölskyldumeðlim sinn í fangelsi. Þegar 

fyrrum fangar flytja aftur inn á sitt fyrra heimili hafa fjölskyldur þeirra búið án þeirra um 

nokkur skeið og því hefst mikið aðlögunarferli.  

Stimplun er vandamál sem margir fangar þurfa að takast á við. Það vandamál er þó 

algengara eftir að afplánun lýkur því þá eru afbrotamenn aðgengilegra skotmark 

samfélagsins. Stimplunin getur birst í formi fordóma sem geta verið mismiklir eftir eðli 

afbrotsins. Erfitt getur reynst fyrir fyrrum fanga að fá vinnu. Skortur á menntun og lítil 

atvinnureynsla getur komið í veg fyrir það. Fyrir þá fanga sem ekki flytja aftur til fjölskyldu 

sinnar að afplánun lokinni getur verið erfitt að finna húsnæði í góðu umhverfi. Bæði vegna 
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þess að sumir vilja ekki leigja fyrrum föngum húsnæði sitt og vegna þess að nágrannar vilja 

ekki að afbrotamaður flytji í hverfið, það er þó algengara vandmál þegar um 

kynferðisafbrotamenn er að ræða. Þar sem það getur reynst fyrrum föngum erfitt að fá vinnu 

geta þeir átt við fjáhagserfiðleika að stríða. Einnig er það algengt að þeir sem dæmdir eru til 

fangelsisvistunar komi úr samfélagi þar sem fátækt er algeng. Þegar afplánun lýkur snúa 

flestir fangar aftur í slík samfélög og geta því átt erfitt uppdráttar.  

Reynsla fanga af endurkomunni út í samfélagið er mjög misjöfn. Það skiptir þó miklu máli 

hvort einstaklingum sé sleppt út í samfélagið undir eftirliti á borð við reynslulausn, eða hvort 

honum hafi verið hleypt út án frekari tengsla við réttarvörslukerfið. 

Sá þáttur sem talinn er stuðla sem mest að árangursríkri endurkomu fanga er stuðningur 

frá fjölskyldu þeirra. Fjölskyldur fanga spila stórt hlutverk í endurkomuferlinu og geta þær 

veitt margvígslegan stuðning. Sá stuðningur getur verið tilfinningalegur, fjárhagslegur, 

húsnæðislegur og upplýsingalegur. Skortur á menntun getur orðið til þess að erfitt getur 

verið fyrir fanga að fá vinnu. Menntun innan fangelsa getur því aukið atvinnumöguleika 

fanga eftir að afplánun lýkur. Eitt af lykilatriðum árangursríkrar endurkomu er að fyrrum 

fangar fái atvinnu. Það að hafa atvinnu dregur úr líkum á að fyrrum fangar brjóti af sér á ný 

og séu dæmdir aftur til fangelsisvistunar.  

Helstu áskoranir sem fjölskyldur standa frammi fyrir við endurkomu fanga eru 

margvígslegar. Fjölskyldan er búin að aðlagast nýju heimilislífi og þegar fanginn klárar 

afplánun sína og flytur aftur inn á heimilið hefst mikið og flókið ferli sem er ekki síður 

krefjandi fyrir fjölskylduna. Fjölskyldur fanga þurfa líkt og fanginn að leggja sig mikið fram við 

að endurvekja tengsl en algengustu erfiðleikar við endurkomu fjölskyldumelims eru 

persónuleg samskipti og samlíf milli maka.  

Þar sem að fjölskyldan er stór þáttur í endurhæfingarferlinu er það mjög mikilvægt að 

henni sé veittur sá stuðningur sem hún þarf á að halda. Hingað til hafa áherslur yfirvalda 

beinst að fanganum sjálfum og hvernig hann er í stakk búinn til þess að takast á við förina út í 

samfélagið. Þessar fjölskyldur þurfa þó á sérstökum stuðning að halda. Það er þó vandamál 

hvernig á að bera kennsl á þær varnarlausu og brotnu fjölskyldur afbrotamanna til þess að 

hægt sé að veita þeim þann stuðning sem þær þurfa á að halda.  
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Umræður 

Við upphaf ritgerðarinnar töluðum við ávallt um fanga og fjölskyldur fanga. Þegar leið á skrif 

fórum við að velta fyrir okkur hvort við værum að hlutgera einstaklinga með því að kalla þá 

alltaf fanga. Við fórum að velta fyrir okkur hvað annað væri hægt að segja. Afbrotamenn, fólk 

sem brotið hefur af sér, einstaklingar í afplánun, fjölskyldur sem eiga fjölskyldumeðlim innan 

veggja fangelsanna. Við ákváðum því að reyna að orða þessi hugtök á fjölbreytilegan hátt 

með það að markmiði að fangar og afbrotamenn eru fólk.  

Íslenska skilgreiningin á fjölskyldu sem fjallað var um í ritgerðinni segir að fjölskylda sé 

hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili. Í bókinni Sociology of Families (2002) segir að 

opinbera skilgreining á fjölskyldu í Bandaríkunum sé einnig hópur fólks sem deilir sama 

heimili. Þegar við lásum þessa skilgreiningu sáum við strax að okkur fannst hún of þröngsýn. 

Til dæmis í ættbálknum Kipsigis í Kenýa er talið eðlilegt að móðir og barn búi saman í einu 

húsi á meðan faðirinn býr í öðru. Í ættbálknum Thonga í Suður-Afríku er venjan að þegar 

börn hætta á brjósti, fara þau og búa hjá ömmu sinni og afa. Þar búa þau í nokkur ár og snúa 

svo aftur til móður og föður. Í samfélaginu Kibbutz í Ísrael alast börn ekki upp hjá foreldrum 

sínum heldur á sérstöku fósturheimili þar sem fóstrur sjá um uppeldið. Eitt dæmi sem 

algengt er í Evrópu er að foreldrar sendi börn sín í sérstaka heimavistaskóla þar sem þau 

dvelja meirihluta æsku sinnar (Newman og Grauerholz, 2002).  

Í öllum þessum tilfellum er um fjölskyldur að ræða, þó svo að þau búi ekki undir sama 

þaki. Þegar fjölskyldumeðlimur er dæmdur til fangelsisvistunar þá býr hann ekki undir sama 

þaki og fjölskylda sín. Er fanginn þá ekki hluti af fjölskyldu sinni lengur? Eru samfangar hans 

þá taldir vera fjölskylda hans? Að okkar mati er erfitt að skilgreina hugtakið fjölskylda 

opinberlega þar sem að það er að miklu leyti tilfinning hvers og eins hverjir teljast vera 

fjölskylda hans og hverjir ekki.  

Líkt og nafn ritgerðarinnar ber til kynna eiga fangar fjölskyldu utan veggja fangelsanna. 

Það hverjir fangar telja fjölskyldu sína getur verið mismunandi, sumir telja sína nánustu vera 

maka og börn á meðan aðrir telja þá vera foreldra og systkini eða jafnvel vini eða aðra nána 

einstaklinga. Í ritgerðinni var fjallað um hversu mikilvægt er að viðhalda tengslum fanga og 

fjölskyldna þeirra. Heimsóknir í fangelsi eru því mikilvægur þáttur til þess að viðhalda slíkum 

tengslum. Það er þó ekki sjálfsagður hlutur að fjölskyldur heimsæki fjölskyldumeðlim sinn þar 
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sem það getur reynst þeim erfitt af ýmsum ástæðum. Af eigin reynslu og umræðum sem við 

höfum átt við fólk í okkar samfélagi er lítill sem enginn stuðningur fyrir fjölskyldur 

afbrotamanna fyrir, á meðan og eftir heimsóknir í fangelsi.  

Þegar við skrifuðum um erfiðleika fjölskyldna við að heimsækja fjölskyldumeðlim sinn í 

fangelsi kom í ljós að algengasti erfiðleikinn er hversu langt í burtu fangelsið er staðsett frá 

heimili fjölskyldunnar. Þetta á að sjálfsögðu við um Bandaríkin. Við fórum að velta fyrir okkur 

hvort þetta ætti líka við í okkar 320.000 manna samfélagi. Þó svo að Íslendingar séu ekki stór 

þjóð búum við á stóru landsvæði. Á Íslandi eru sex fangelsi dreifð um landið. Hegningarhúsið 

er staðsett í Reykjavík og Kvennafangelsið í Kópavogi. Eitt fangelsi er á Akureyri, fangelsið 

Bitra er staðsett á Selfossi, Litla-Hraun er á Eyrarbakka og Kvíabryggja í Grundarfirði.  

Allar konur sem dæmdar eru til afplánunar á Íslandi eru vistaðar í Kvennafangelsinu í 

Kópavogi. Það er sjálfgefið að ef kona sem býr út á landi er dæmd til fangelsisvistunar þarf 

hún að fara langa vegalengd frá fjölskyldu sinni. Sama á við um afbrotamenn sem búa á 

austurhluta landsins og þá sem búa á Vestfjörðum. Til þess að átta sig á fjarlægðum hér á 

landi og kostnaði við að heimsækja fjölskyldumeðlim í fangelsi hugsuðum við okkur eitt lítið 

dæmi. Fjölskylda sem býr í Reykjavík og á fjölskyldumeðlim sem afplánar á Kvíabryggju þarf 

samtals að keyra í fjórar klukkustundir fram og til baka. Í ritgerðinni kom fram að samkvæmd 

rannsókninni Returning Home varð fjögurra klukkustunda ferðalag í fangelsi til þess að 

fjölskyldur heimsóttu síður ættingja sína. Sú fjölskylda sem keyrir frá Reykjavík til 

Grundarfjarðar þarf í fyrsta lagi að hafa aðgang að bíl, borga bensínkostnað, borga aðgang í 

Hvalfjarðargöng fram og til baka og því gæti ein slík ferð orðið kostnaðarsöm.  

Í ritgerðinni var fjallað um þá aðstoð sem er fanganum mikilvæg bæði í afplánun og í 

endurkomuferlinu. Fjallað var um trúarlega aðstoð sem beinist að því að virkja trúarleg gildi 

einstaklinga. Ekki á það þó við um alla þar sem ekki eru allir sömu trúar og sumir tilheyra 

jafnvel engum trúarflokk. Aðgát, félag aðstandenda á Íslandi heldur fundi sína í 

safnaðarheimili Fríkirkjunnar. Þar af leiðandi er að okkar mati búið að „trúgera“ stuðninginn, 

því ekki eru allir sem myndu leita eftir aðstoðinni þar sem hún er staðsett á trúarlegum stað.  

Sjálfsvitundarkenningin fjallar um hve mikilvægt það er fyrir einstaklinga í afplánun að 

halda áfram sömu hlutverkum og þeir gerðu fyrir. Ef einstaklingur er foreldri þegar hann fer í 

afplánun er mikilvægt að hann fái að sinna foreldrahlutverki sínu innan veggja fangelsanna. 

Við fórum að velta fyrir okkur hvort þessi kenning ætti ekki síður við þá sem heima eru. 

Sjálfsvitundarkenningin segir að hegðun einstaklinga veltur á viðbrögðum frá þeim sem 
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hegðun þeirra beinist að. Þegar foreldrar í afplánun eru hvattir til þess að sinna 

foreldrahlutverkinu ætti því einnig að hvetja börnin þeirra til að sinna sínu hlutverki. Það 

væri hægt að gera með því að hafa fangelsi barnvænan stað, hafa reglulega heimsóknartíma 

sem henta barninu og hvetja foreldra til þess að taka börn sín með sér í heimsókn. Þegar við 

fórum að kynna okkur starfsemi innan fangelsa sem beinist að börnum rákumst við á 

tilvitnun sem okkur fannst varpa ljósi á að þegar einstaklingar fara í afplánun hætta þeir ekki 

að vera foreldrar. 

 

Sumir af ástúðlegustu og mest áhugahvetjandi feðrum sem ég hef haft þau forréttindi að 

hitta og vinna með eru feður sem eru eða hafa verið í fangelsi! Ef þér finnst það hljóma 

undarlega; gott, því það hljómaði einnig undarlega fyrir mér til að byrja með. En það tók 

ekki langa stund að átta sig á því að feður í fangelsi búa við sama eldmóð og feður í 

samfélaginu, sem og sömu erfiðleika við að skilja hver og hvað faðir er. 

 

Í ritgerðinni kom fram að upplýsingar um dóma, afbrot og gjörðir manna eru orðnar 

sýnilegri á veraldarvefnum og aðgengi að slíkum upplýsingum verður stanslaust meira. 

Erlendis má finna vefsíður þar sem kynferðisafbrotamenn er tilgreindir með nafni og jafnvel 

birt mynd. Þetta gerir einstaklingum erfiðara fyrir að fóta sig í samfélaginu þar sem ekki er 

möguleiki fyrir hann að komast hjá því að fólk í kringum hann viti hvað hann gerði í fortíðinni 

og stimplunin getur því varað alla ævi. Hér á landi er að finna síður þar sem hægt er að fletta 

upp dómum fólks. Þó er í sumum tilfellum þegar um tilfinningaleg brot er að ræða 

afbrotamaðurinn og fórnarlambið ekki nafngreind. Við þessar athuganir fórum við enn og 

aftur að hugsa hversu flókið getur verið í okkar litla samfélagi að halda slíkum upplýsingum 

nafnlausum. Ef til dæmis um kynferðisafbrot er að ræða líða ekki margir dagar þangað til að 

flestir sem þekkja til manneskjurnar vita um hvern er verið að ræða. Slíkar birtingar á 

afbrotum auka hættu á að samfélagið stimpli afbrotamanninn og einnig fórnarlambið. Þegar 

um tilfinningaleg og gróf afbrot er að ræða getum við báðar sagt af eigin reynslu að slíkir 

hlutir gleymast seint og stimplunin frá samfélaginu getur þá varað alla tíð. 

Í flestum heimildum ritgerðarinnar var gegnum gangandi talað um hve mikilvægt það er 

fyrir fjölskyldur fanga og fyrir fangann sjálfan að viðhalda sem bestum tengslum og viðhalda 

hlutverkum sínum á meðan á fangelsisvist stendur. Það vakti hjá okkur umhugsun um hvort 

það væri alltaf besti kosturinn. Þá datt okkur í hug hvort málum væri best háttað á annan 
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hátt ef fórnarlamb afbrotsins hefði verið innan fjölskyldunnar. Okkur þótti erfitt að finna 

heimildir sem beindust að þeim hlut. Því skoðuðum við heimildir sem greindu frá 

vandamálum fórnarlamba afbrota almennt, hvort sem þau voru framin gegn 

fjölskyldumeðlim eða gegn ókunnugum einstaklingi. Í ljós kom að áhrifin voru að vissu leyti 

þau sömu og fjölskyldur afbrotamanna þurfa að glíma við. Þunglyndi, streita, kvíði og ýmsir 

aðrir sálrænir kvillar eru einkenni sem geta komið fram hjá báðum aðilum. Er þá hægt að 

álykta að ef fórnarlambið er innan fjölskyldunnar eru enn meiri líkur á að þessi vandamál 

komi upp? Eða munu þessi vandamál verða alvarlegri en ella?  

Við upphaf þessar ritgerðar voru markmið okkar skýr. Þau voru að skrifa ritgerð um helstu 

afleiðingar fangelsisvistunar einstaklings á fjölskyldu hans. Það reyndist þó erfitt að skrifa um 

það efni og hafa það í huga að beina umræðunni eingöngu að fjölskyldunni sjálfri. Umræðan 

átti það til að beinast að fanganum sjálfum því mikið hefur verið skrifað um afbrotamenn en 

lítið hefur verið skrifað um fjölskyldur þeirra. Smátt og smátt breyttist því aðalsjónarhorn 

ritgerðarinnar úr því að vera fjölskyldan í að vera afbrotamaðurinn. Þegar endum fór að ná 

saman áttuðum við okkur einnig á því að ritgerðin snérist að mestu leyti um endurkomuferli 

fanga. Í dag erum við þó báðar ánægðar með útkomuna þó hún sé á allt annan veg en við 

bjuggumst við til að byrja með.  

Það sem kom okkur mest á óvart við skrif þessara ritgerðar var að hversu fáar rannsóknir 

og hversu lítið efni er til um fjölskyldur fanga. Flestar rannsóknir og greinar sem við fundum 

byrjuðu á að segja að lítið sé til um þetta efni en hins vegar er vitað að fjölskyldur fanga eru 

oft brotnar og þurfa á stuðning að halda. Margar rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar um 

börn fanga og mjög auðvelt var að finna efni um það. En hvað með maka, foreldra, systkini 

og nána ættingja? Skrif þessarar ritgerðar kenndi okkur báðum margt og svaraði þeim 

spurningum sem við höfðum sett fram í byrjun. Þó kviknuðu nýjar vangaveltur og mörgum 

spurningum er enn ósvarað.  
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This year, some 600.000 inmates 

will be released from prison back 

into society. We know from long 

experience that if they can’t find 

work, or a home, or help, they are 

much more likely to commit crime 

and return to prison. … America 

is the land of second chance, and 

when the gates of prison open, 

the path ahead should lead to a 

better life. 

 

       -George W. Bush. 2004 
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