
 

 

Bókasafnsþjónusta í fangelsum 

Menntun og starfsþjálfun fanga 

Kolbrún Edda C. Sigurhansdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

 

Félagsvísindasvið 



 

Bókasafnsþjónusta í fangelsum 

Menntun og starfsþjálfun fanga 

Kolbrún Edda C. Sigurhansdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

Leiðbeinandi: Stefanía Júlíusdóttir  

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2013 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA–gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði og er 

óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Kolbrún Edda C. Sigurhansdóttir 2013 

 

 

Reykjavík, Ísland 2013



3 

Útdráttur  

Í þessari ritgerð er fjallað um bókasafnsþjónustu í fangelsum. Farið er yfir stefnuyfirlýsingar 

frá UNESCO og IFLA og lög og reglugerðir um almenningsbókasöfn á Íslandi og skoðað 

hvernig þau hafa þróast frá upphafi. Fjallað er um bókasöfn og bókasafnsþjónustu í fangelsum 

og skoðað hvaða áhrif þjónustan hefur á fanga á meðan á fangavistinni stendur og einnig til 

lengri tíma litið. Farið er yfir þá bókasafnsþjónustu sem er í boði í íslenskum fangelsum í dag, 

hvernig fangelsissöfn þurfa að sinna mismunandi fangahópum og þær kröfur sem söfnin verða 

að uppfylla varðandi starfsfólk og safnkosti. Fjallað er um menntun og starfsþjálfun í 

fangelsum, hvaða máli það skiptir í endurhæfingarferli fanga og eins hvaða áhrif það hefur á 

samfélagið í heild sinni. Farið er sérstaklega yfir menntunarmál fanga á Íslandi í dag. Að 

lokum er fjallað til samanburðar um stöðu bókasafna og bókasafnsþjónustu í fangelsum á 

Norðurlöndunum, Spáni, Póllandi og Ítalíu.  
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Abstract  

This assignment is about liabrary services in prisons. Manifestos from UNESCO and IFLA 

will be looked at as well as laws and regulations for public libraries in Iceland and how they 

have developed from the beginning. Libraries and library services in prisons will be discussed 

and the effect the service has on prisoners while in prison and also afterwards. The service 

offered in Iceland will also be discussed, how prison libraries need to service many different 

groups of prisoners and the standards the prisons have to live up to regarding employees and 

material offered. Education and employment training in prisons will be looked at, how 

important rehabilitation for prisoners is and also what effect it has on the community as 

whole. A special chapter will be dedicated to educational matters of prisoners in Iceland. The 

final chapter will be a comparison between libraries and library services in prisons in 

Scandinavia, Spain, Poland and Italy.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-prófs í bókasafns- og upplýsingafræði við 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Fjallar ritgerðin um bókasafnsþjónustu við fangelsi og 

menntun og starfsþjálfun fanga sem hluti af endurhæfingarferli þeirra.  

Verkefnið var unnið undir handleiðslu Stefaníu Júlíusdóttur og á hún skilið þakklæti mitt fyrir 

góða leiðsögn í gegnum vinnuferlið. Ég vil þakka foreldrum mínum og systrum fyrir 

barnapössun, matarsendingar og klappstýruköll á hliðarlínunni. Sérstakar þakkir fær Steinunn, 

barnsmóðir mín, fyrir hennar aðstoð og stuðning í gegnum allt námið og öllu sem því fylgdi. 

Það hefur reynst mér ómetanlegt og er ég henni ævinlega þakklát. 

Að lokum fær Einar Björn Magnússon mínar bestu þakkir fyrir prófarkarlestur.  

 

Kolbrún Edda C. Sigurhansdóttir  
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1 Inngangur  

Ritgerð þessi fjallar um bókasafnsþjónustu við fanga og þau áhrif sem hún getur haft á 

endurhæfingarferli þeirra í fangavistinni.  

Áður en ég hóf nám mitt í bókasafns- og upplýsingafræði hafði ég litla vitneskju um 

starfsemi og hlutverk bókasafna í fangelsum á Íslandi og víðar. Við öflun heimilda í öðru 

verkefni fyrr í náminu rak ég mig á að íslenskar heimildir um efnið voru af skornum skammti 

og þurfti ég að styðjast nær eingöngu við erlendar heimildir. Þetta vakti áhuga minn á efninu 

og í framhaldinu ákvað ég að gera þetta að viðfangsefni mínu í lokaverkefninu.  

Ekki eru allar þjóðir sem bjóða upp á þann möguleika að fangar geti menntað sig, 

hlotið endurhæfingu eða einfaldlega fengið að lesa sér til gamans (Marshall, 2011). 

Bókasafnsþjónusta við fanga getur verið umdeild en á sama tíma áskorun og jafnframt 

gagnleg samfélaginu okkar (Greenway, 2007). Tilgangur með fangavist er að gera lögbrjótinn 

hæfan til að lifa ábyrgu og afbrotalausu lífi eftir afplánun (Pescher, 2011). Með aðgengi að 

bókasöfnum skapast frumskilyrði til ævimenntunar, sjálfstæðrar ákvarðanatöku og 

menningarþroska einstaklinga (Yfirlýsing Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna um almenningsbókasöfn, 1994). 

Í byrjun ritgerðarinnar er farið yfir yfirlýsingar er snúa að mannréttindum og rétti 

einstaklinga á upplýsingum og bókasafnsþjónustu. Eins er farið yfir hvernig lög og 

reglugerðir hafa þróast varðandi bókasöfn og bókasafnsþjónustu í fangelsum á Íslandi.  

Næst er fjallað um bókasöfn og bókasafnsþjónustu við fangelsi almennt og hvaða áhrif 

þjónustan getur haft á fanga. Farið er yfir stöðuna í íslenskum fangelsum og sagt frá 

þjónustunni í hverju fangelsi fyrir sig. 

Ritgerðin fjallar einnig um rétt fanga til menntunar og starfsþjálfunar. Sagt er frá 

hvaða áhrif það getur haft á endurhæfingu þeirra, hvernig það undirbýr þá fyrir lífið eftir 

afplánun og hvernig samfélagið getur gagnast af því. Þá er nám og starfsþjálfun fanga í 

íslenskum fangelsum sérstaklega tekið fyrir. 

Að lokum er farið yfir bókasafnsþjónustu í nokkrum Evrópulöndum til að fá smá 

samanburð. Sagt er frá hvernig þjónusta við þarlenda fanga hefur þróast og hvernig staðan er í 

dag.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig bókasafnsþjónusta er við lýði í fangelsum 

á Íslandi og hvernig fangar nýta sér þá þjónustu. Markmiðið er einnig að skoða þau áhrif sem 

bókasafnsþjónusta og menntun hefur á fanga á meðan á afplánun þeirra stendur og þá aðallega 
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út frá sjónarmiði endurhæfingar. Með þessum markmiðum er ætlunin að finna svör við 

rannsóknarspurningunum um hvernig bókasöfn í fangelsum og bókasafnsþjónusta við fanga 

nýtist þeim í fangavistinni og hvaða áhrif þjónustan hefur á fangana.  
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2 Þróun laga um bókasafnsþjónustu og alþjóðlegar yfirlýsingar 

Í þessum kafla er fjallað um rétt einstaklingsins til menntunar, upplýsinga og 

bóksafnsþjónustu. Vitnað er í yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna (1994) og IFLA (2003) þess 

efnis. Farið er yfir lög og reglugerðir er snúa að bókasöfnum í fangelsum á Íslandi og hvernig 

þau mál hafa þróast í gegnum tíðina.  

Allir eiga rétt til menntunar. Starfsmenntun og sérmenntun skal standa öllum til boða 

og háskólamenntun vera öllum jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli (Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna, 2008). Í yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna (UNESCO) frá 1994 kemur fram að fullnægjandi menntun og frjáls og 

ótakmarkaður aðgangur að þekkingu, skoðunum, menningu og upplýsingum sé byggður á 

virkri þátttöku og þróun lýðræðis. Þegar einstaklingur situr í fangelsi og á minni samskipti við 

umheiminn er hætta á að hann einangrist og hætti að bæta við þekkingu sína. 

Bókasafnsþjónusta í fangelsum getur verið mikilvægur liður í því að halda einstaklingnum 

upplýstum og virkum á meðan á afplánun hans stendur. Í yfirlýsingu UNESCO (1994) segir 

að sérstaka þjónustu og efni skuli hafa á boðstólum fyrir þá sem ekki geta nýtt sér 

reglubundna þjónustu almenningsbókasafna, meðal annars fyrir fanga. Samkvæmt IFLA, 

alþjóðasamtökum bókavarðafélaga og stofnana, er óhindraður aðgangur að upplýsingum 

grundvallaratriði fyrir frelsi, jafnrétti og alþjóðlegum skilningi. Samtökin fullyrða að 

vitsmunalegt frelsi sé réttur sérhvers einstaklings til að hafa og tjá skoðanir og til að leita að 

og taka á móti upplýsingum. Jafnframt sé það undirstaða lýðræðis og þjónustu bókasafna 

(Stefnuyfirlýsing IFLA um netið, 2003). IFLA sendi einnig frá sér yfirlýsingu um bókasöfn, 

upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi. Í henni segir að bókasöfn og 

upplýsingamiðstöðvar séu lykill að þekkingu, hugsun og menningu og styðji einstaklinga við 

sjálfstæði í ákvarðanatöku, þróun menningar, rannsóknir og símenntun (Glasgowyfirlýsing 

IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi, 2003).  

Í lögum nr. 36 um almenningsbókasöfn frá 1997 skulu allir landsmenn eiga kost á því 

að njóta bókasafnsþjónustu. Samkvæmt sömu lögum flokkast bókasöfn í fangahúsum undir 

almenningssöfn og hefur það ákvæði alltaf verið inni í íslenskum lögum um 

almenningsbókasöfn. Í nýju bókasafnslögunum nr. 150 frá 2012 kveður við nýjan tón í þeim 

efnum því þar virðast bókasöfn í fangahúsum ekki lengur heyra undir almenningsbókasöfn. Í 

7. grein laganna um flokka safna segir að menningar-, upplýsinga- og menntastofnanir reknar 

af sveitarfélögum flokkist sem almenningsbókasöfn og að allir landsmenn skuli eiga þess kost 

að njóta þjónustu almenningsbókasafna. Í sömu grein er hins vegar kveðið á um að 
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sérfræðisöfn og bókasöfn stofnana sem reknar eru af ríki eða sveitarfélögum skulu vera 

þekkingarmiðstöðvar á þeim sviðum sem heyrir undir þau. Ætla má að bókasöfn í fangelsum 

falli undir þann lið.  

Á Íslandi hafa lög eða reglugerðir um almenningsbókasöfn verið til frá árinu 1955. 

Fyrir tíma þeirra voru til lestrarfélög og eru lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir nr. 57 

frá árinu 1937 fyrstu lög sinnar tegundar á Íslandi. Þau lög ásamt lestrarfélagslögum nr. 1 frá 

árinu 1944 höfðu engin ákvæði sem náðu til fangelsa eða annarra vistheimila á þeim tíma. Það 

var því ekki fyrr en árið 1955, með tilkomu nýrra laga um almenningsbókasöfn nr. 42, sem 

bókasafnsþjónusta við fangelsi tilheyrði lögum. Í 22. grein laganna segir meðal annars að 

heimilt sé að stofna og reka bókasöfn í fangahúsum með styrk af opinberu fé. Hins vegar er 

þess hvergi getið í lögunum að skylt sé að hafa slíkt safn í fangahúsum eða að veita skuli 

bókasafnsþjónustu frá næsta almenningsbókasafni, sé bókasafn ekki til staðar í fangahúsinu. 

Það var ekki fyrr en með lögunum nr. 50 frá 1976 að fangelsum var skylt að hafa bókasafn 

eða þiggja bókasafnsþjónustu frá almenningsbókasafni úr næsta byggðarlagi. Samkvæmt 11. 

grein reglugerðar um almenningsbókasöfn frá 1978 þurfti hvert fangelsissafn að vera útbúið 

nauðsynlegum hjálpartækjum sem gerði föngum kleift að nýta sér þjónustuna. Að öðrum kosti 

var heimilt að semja við næsta almenningssafn um bókasafnsþjónustu með samþykki 

menntamálaráðuneytis. Útlánastofu fangelsissafnsins var gert að hafa opið vikulega á 

ákveðnum tíma sem þyrfti að auglýsa vel.  

Í lögum nr. 36 um almenningsbókasöfn frá 1997 var sett inn markmiðið að efla skyldi 

íslenska tungu, stuðla að símenntun og örva lestraráhuga. Í bókasafnslögunum nr. 150 frá 

2012 eru þessi markmið ítrekuð. Það undirstrikar mikilvægt hlutverk bókasafna í fangelsum 

sem með öflugri og markvissri starfsemi geta tekið þátt í að framfylgja þeim markmiðum. 

Í reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961 frá árinu 2005 segir að meðal hlutverka 

Fangelsismálastofnunar ríkisins er að sjá um að í fangelsum landsins sé veitt sérhæfð þjónusta 

sem kveðið er á um í lögum og öðrum reglugerðum. Á það meðal annars við um menntun og 

bókasafnsþjónustu við fanga. Í reglugerðinni kemur einnig fram að fangi skuli eiga þess kost 

að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í annarri starfsemi sem fram fer í fangelsi eftir því 

sem unnt er og hann telst hæfur til. Í núgildandi lögum um fullnustu refsinga nr. 49 frá 2005 

skal í upphafi vistunar tilkynna föngum um réttindi og skyldur sínar sem og möguleika á 

vinnu og námi. 

 Í bókasafnslögum nr. 150 frá 2012 er kveðið á um að forstöðumaður bókasafns þurfi 

helst að vera menntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur. Enn fremur segir að starfsfólk 
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safnsins þurfi að vera sérmenntað svo það henti verksviði safnsins. Ekki er minnst sérstaklega 

á bókasöfn í fangahúsum og starfsfólk þess og er það breyting frá fyrri lögum. Í lögum um 

almenningsbókasöfn nr. 36 frá 1997 var sérstaklega tekið fram að starfsmenn bókasafna í 

fangelsum þyrftu að hafa sérmenntun sem hæfði verksviði safnanna. Forstöðumaður þeirra 

þurfti helst að vera bókasafns- og upplýsingafræðingur eða hafa lokið námi sem jafngilti því. 

Samkvæmt lögunum nr. 42 frá 1955 og nr. 22 frá 1963 þurftu starfsmenn safna að vera 

bókaverðir.  

  

3 Bókasafnsþjónusta í fangelsum  

Í þessum kafla er farið yfir mikilvægi bókasafna í fangelsum og þau áhrif sem 

bókasafnsþjónusta getur haft á fanga á meðan á vistinni stendur. Þjónustan er skoðuð út frá 

mismunandi fangahópum og farið er yfir þætti er snúa að safnkosti og starfsfólki 

fangelsissafna. Að lokum er fjallað um þá bókasafnsþjónustu sem föngum býðst á Íslandi.  

 

3.1 Áhrif bókasafna á fanga 

Bókasöfn í fangelsum hafa jákvæð áhrif á fanga (Dixen, 2001) og eru mikilvæg fyrir 

félagslega endurhæfingu þeirra (Peschers, 2011). Þau geta haft milligöngu um námskeið sem 

leiða af sér betri atvinnumöguleika og minnka þannig líkur á endurkomu. Það getur síðan leitt 

af sér stöðugri og afkastameiri þjóðfélagsþegna (Dixen, 2001). Í lýðræðisþjóðfélagi skipta 

almenningsbókasöfn miklu máli þegar upplýsa skal þjóðfélagsþegna um samfélagið og þá 

stjórnarhætti sem þeir lifa við. Þetta hlutverk er enn mikilvægara í fangelsissöfnum þar sem 

breytt hugarfar fanga er ómissandi hluti af endurhæfingarferlinu og möguleika á lífi án afbrota 

eftir afplánun (Dixen, 2001). Söfnin geta spilað stórt hlutverk í því að efla sambandið á milli 

athafnasemi einstaklinga í fangelsum og minni líkum á endurkomu. Þau geta boðið upp á 

lesefni og önnur gögn sem nýtast til náms. Námið getur aukið bjartsýni þeirra gagnvart lífinu 

svo þeir taki síður þátt í glæpsamlegu athæfi í framtíðinni (Gilman, 2008).  

Bókasafnsþjónusta þarf að uppfylla grunnþarfir fanga með því að útvega þeim ýmsar 

upplýsingar um reglur og starfshætti stofnana, starfsþjálfun, menntun og aðrar upplýsingar til 

þess að viðhalda samskiptum við umheiminn. Enn fremur er mikilvægt að fangar geti nálgast 

upplýsingar sem undirbúa þá fyrir endurkomu út í samfélagið, til dæmis um húsnæðismál og 

starfskunnáttu. Upplýsingar fyrir erlenda fanga þurfa einnig að vera aðgengilegar, eins og 

upplýsingar um heilbrigðismál sem þeir skilja (Greenway, 2007). Að lesa og eiga samskipti 
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við aðra getur örvað hugann og komið í veg fyrir að fangar upplifi sig einmana og hjálparvana 

sem getur jafnvel orsakað geðbilun (Marshall, 2011). Bækur gera heilmikið fyrir fanga, þær 

virka eins og andleg meðferð og fá þá til að slaka á. Þær fá fangana til að dreifa huganum og 

eru óbein menntun fyrir þá sem myndu annars aldrei vilja læra. Lestur er og hefur alltaf verið 

endurmótandi og hjálpar okkur að þróa gagnrýna hugsun (Sullivan, 2000).  

Fangelsisbókasöfn hafa sannað gildi sitt í mismunandi tegundum fangelsa. Í 

Theresienstadt, tékkneskum fangabúðum í síðari heimsstyrjöldinni, var að finna stórt og 

öflugt bókasafn. Safnið bauð upp á vel skipulagt líf fyrir fangana, veitti þeim styrk og 

innblástur, minnti þá á hið góða í fortíðinni og vakti von hjá þeim um bjartari framtíð. Lestur 

færði þeim huggun, fróðleik og flóttaleið sem að margra mati átti þátt sinn í að þeir lifðu af. 

Kona, sem lifði af vistina í Theresienstadt, lýsti því að fjölmargir titlar hafi verið í boði á 

bókasafninu og að hún hafi alltaf fundið bækur sem hún vildi lesa. Lesturinn hafi fengið hana 

til að gleyma stað og stund til lengri tíma (Intrator, 2007). Í grein sinni um ungt fólk í 

fangavist nefnir Herald (2004) dæmi um þau jákvæðu áhrif sem fangelsissöfnin höfðu á þau. 

Einni 15 ára gamalli stúlku fannst lesturinn hafa breytt lífi sínu. Áhugi hennar á bókum og 

lestri jókst til muna og varð til þess að hún fór að lesa meira en hún hafði áður gert að 

afplánun lokinni. 16 ára gamall strákur sagði að lesturinn hafi bjargað honum frá þeim 

vandamálum sem hann glímdi við og fékk hann til að gleyma því hvar hann var staddur. 

Greenway (2007) tók viðtöl við fanga sem lýstu upplifun sinni af fangelsissafni. Einn þeirra 

nefndi að notkun þess hafi hjálpað honum að bæta við þekkingu sína og halda sér uppteknum 

með lestri. Hann hafi aldrei notað almenningssafn áður en sagðist ætla að gera það eftir að 

afplánuninni lyki.  

Föngum þykir vænt um bókasöfn í fangelsum (Koons, 1988). Þar sem verða uppþot í 

fangelsum úti í hinum stóra heimi þekkist það varla að lætin berist inn á bókasöfnin. Fangar 

vernda það sem þeim þykir vænt um og bókasöfn virðast vera þar á meðal. Söfnin eru 

hálfgerður griðarstaður innan fangelsisins þar sem fangar upplifa sig á öðrum stað og geta 

gleymt því að þeir séu staddir í fangelsi (Koons, 1988). Í einum mannskæðustu óeirðum í 

fangelsissögunni, sem áttu sér stað í Santa Fe í Nýju Mexíkó, eyðilögðu fangarnir nær alla 

aðstöðu í fangelsinu, en létu bókasafnið alveg vera. Þeir bókasafnsfræðingar sem þekktu til 

málsins vildu meina að með þessu hafi fangarnir viljað votta safninu virðingu sína og sýna 

þakklæti sitt í verki (Dixen, 2001).  
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3.2 Starfsfólk og safnkostur 

Eitt hlutverka bókasafna er að ýta undir áhuga fólks á bókum og lestri og skiptir því máli að 

fangelsissöfn reyni að endurspegla almenningsbókasöfn (Koons, 1988). Líkt og á 

almenningssöfnum er mikilvægt að bókasöfn í fangelsum þjóni öllum innan fangelsisins en 

ekki aðeins föngum (Greenway, 2007). Þegar bókasafnsfræðingar eru ráðnir á 

fangelsisbókasöfn þurfa forstöðumenn fangelsa að huga að persónu þeirra og tryggð við 

stofnunina. Starfsmaðurinn þarf að fylgja eftir stefnu fangelsisins þótt hún stangist á við 

siðareglur sem félag bókasafnsfræðinga stendur fyrir (Wilhelmus, 1999). 

Bókasafnsfræðingum í fangelsissöfnum dugar ekki að vera færir í sínu fagi heldur þurfa þeir 

einnig að geta unnið í umhverfi þar sem öryggiskröfur stofnunarinnar geta stangast á við vilja 

fanga til að endurhæfa sig (Lehmann, 2000). Bókasafnsfræðingar þurfa að eiga góð samskipti 

við fangaverði, kennara, sálfræðinga og forstöðumenn fangelsa. Þeir þurfa að glíma við 

vandamál á borð við ritskoðun á efni, skort á búnaði og stuðningi. Þeir þurfa enn fremur að 

mæta þörfum ólíkra hópa sem sækja safnið, eins og fanga í námi, hins almenna fanga og 

starfsfólks fangelsisins (Koons, 1988). Í þeim fangelsissöfnum sem starfrækt eru á Íslandi 

starfa engir bókasafnsfræðingar þótt núverandi bókasafnslög nr. 150 frá 2012 kveði á um að 

forstöðumaður bókasafns þurfi helst að vera menntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur. 

Miðað við hvað bókasöfn eru föngum mikilvæg ætti að reyna að ráða faglærða 

bókasafnsfræðinga (Wilhelmus, 1999). 

 Samkvæmt evrópsku fangelsisreglunum ber bókasöfnum í fangelsum að bjóða upp á 

gott úrval safnefnis, eins og bækur og nýsigögn til afþreyingar jafnt sem náms (Council of 

Europe, 2006). Afþreyingarlestur er mikilvægur þáttur í að halda föngum uppteknum svo 

þeim leiðist síður eins og hætta er á í fangelsi (Greenway, 2007). Í Glasgowyfirlýsingu IFLA 

um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi (2003) segir að val og aðgengileiki 

safnkosts og þjónustu bókasafna eiga að lúta faglegum sjónarmiðum en ekki stjórnmálalegum, 

siðferðilegum eða trúarlegum viðhorfum. Fjölbreytt úrval þarf að vera í boði vegna 

mismunandi þarfa og menntunarstigs fanga og til að mæta breiðu áhugasviði þeirra 

(Wilhelmus, 1999). Samkvæmt skýrslu um framtíðarrekstur Fangelsisins Litla-Hrauni kemur 

fram að á bókasafninu sé ekki tekið tillit til mismunandi lestrargetu eða áhugasviðs 

einstaklinga (Margrét Frímannsdóttir o.fl., 2007). Í bókasafnslögum nr. 150 frá 2012 segir 

hins vegar að safnkostur eigi að taka mið af hverju safni fyrir sig og skuli leggja áherslu á að 

safnkosturinn endurspegli sem flest sjónarmið. Bækur og nýsigögn gefa föngum tækifæri til 

að beina hugsunum sínum frá umhverfinu í fangelsinu og búa til sinn eigin hugarheim. Þeir ná 

að viðhalda tengslum við umheiminn og geta uppgötvað nýja hluti þannig að þeir ná að nýta 
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tímann sinn í fangelsinu á gagnlegan hátt. Safnkosturinn getur einnig hjálpað þeim að aðlagast 

samfélaginu á nýjan leik þegar afplánun er lokið (Peschers, 2011).  

 

3.3 Mismunandi fangahópar 

Bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar eiga að gera safnkost, aðstöðu og þjónustu jafn 

aðgengilega fyrir alla notendur. Engrar mismununar á að gæta á nokkurn hátt vegna kynþáttar, 

uppruna eða þjóðernis, kyns eða kynhneigðar, aldurs, fötlunar, trúarbragða eða 

stjórnmálaskoðana (Glasgowyfirlýsingu IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og 

vitsmunalegtfrelsi, 2003). Í lögum um almenningsbókasöfn frá 1955 segir að áhersla skuli 

lögð á öflun erlendra bóka, aðallega skáldrita, sagnrita og rita um atvinnulíf og rita sem stuðla 

að eflingu menntunar. Í lögunum frá 1963 var þetta ákvæði fjarlægt og hefur því ekki verið 

bætt aftur við síðan. Erlendum föngum hefur fjölgað hratt í íslenskum fangelsum en á árunum 

2000-2012 fjölgaði þeim úr 7 í 91 og hafa þeir aldrei verið fleiri (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 2012).  

Á bókasöfnum skiptir máli að hafa upplýsingar um uppeldi fyrir foreldra sem afplána 

dóm. Bandarísk rannsókn um foreldra í fangelsum og börn þeirra sýnir að foreldrarnir hafa 

mikinn áhuga á að fræðast um uppeldi (Greenway, 2007). Þátttakendurnir í rannsókninni 

sýndu mikinn vilja til að bæta sig í foreldrahlutverkinu. Þeir vildu kynna sér þau áhrif sem 

fangelsisvistin gæti haft á börnin og hvernig þeir gætu tekist á við kvíða og hræðslu barnanna. 

Rannsóknin sýndi að sérstaklega konur vildu fá upplýsingar um þau áhrif sem fangelsisvistin 

gæti haft en einnig um heimsóknartíma og félagsráðgjöf. Með því að mæta þessari 

upplýsingaþörf foreldra getur það haft góð áhrif á samband þeirra við börnin, sem er til góða 

fyrir foreldrana, börnin og samfélagið. Í grein sinni fjallar Schneider (1996) um 

endurhæfingarverkefni í fangelsi í Illinois í Bandaríkjunum, sem unnið er í samstarfi við 

bókasafnið í fangelsinu. Með verkefninu er ætlunin að aðstoða fanga við lestur, atvinnuleit og 

endurkomu út í samfélagið og enn fremur við að efla samband þeirra við börnin sín. Fangar 

eru hvattir til að lesa barnabækur sem geta reynst þeim gagnlegar í umræðum um góð gildi 

þar sem þær fjalla oft um vandmeðfarin málefni. Lestur bóka er talin geta haft góð áhrif á 

einstaklingana í föðurhlutverkinu, bæði á meðan á afplánun stendur og eins eftir að henni 

lýkur. Þátttakendur í verkefninu er hvattir til að lesa fyrir börnin sín og fara með þeim á 

bókasöfn eftir að þeir losna úr fangelsi. Umsjónarmaður verkefnisins vill meina að ef það væri 

ekkert bókasafn til staðar fyrir endurhæfingarverkefni eins og þetta þá væri ekki hægt að taka 

endurhæfinguna alvarlega (Schneider, 1996). Samkvæmt Marshall (2011) spila bókasöfn 
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mikilvægt hlutverk í endurhæfingu fanga með því að veita þeim aðgang að bókum, 

upplýsingum og fræðsluefni. 

 

3.4 Fangelsin á Íslandi 

Fangelsið Litla-Hrauni er stærsta fangelsi landsins og hefur að sögn forstöðumanns 

fangelsisins að geyma töluvert stórt bókasafn. Önnur fangelsi hafa ýmist minni bókasöfn eða 

þiggja bókasafnsþjónustu frá almenningsbókasafni. Bókasafnið hefur starfað á Litla-Hrauni 

síðan 1973 og hefur frá stofnun þess verið staðsett í kjallara húss nr. 2 en þar er einnig að 

finna tómstundarherbergi með fönduraðstöðu (Margrét Frímannsdóttir, Margrét 

Sæmundsdóttir, Halla Bergþóra Björnsdóttir og Sigurjón Birgisson, 2007). Samkvæmt skýrslu 

um uppbyggingu fangelsanna á Íslandi þykir rýmið allt of lítið og þyrfti að stækka það. Yfir 

sumartímann standa skólastofur fangelsisins ónotaðar og í skýrslunni kom meðal annars fram 

sú tillaga að flytja tómstundastarfsemina yfir í stofurnar og stækka þannig bókasafnsrýmið 

(Valtýr Sigurðsson, 2005). Nýtt húsnæði á Litla-Hrauni var tekið í notkun árið 2007 og 

samkvæmt forstöðumanni fangelsisins skilaði það engum breytingum fyrir bókasfnið. Árið 

2006 hafði Afstaða, trúnaðarráð fanga, skilað inn tillögum um breytt og bætt bókasafn og var 

útbúin teikning sem sýndi hvernig hægt væri að skipuleggja aðstöðuna. Þar var meðal annars 

gert ráð fyrir tölvuaðgangi og lesrými fyrir tíu manns. Afstaða vann enn fremur að því að bæta 

safnkost safnsins og fengust í kjölfarið bækur að gjöf (Rúnar Ben Maitsaland og Sigurbjörn S. 

G., 2006). Samkvæmt forstöðumanni halda fangar utan um starfsemi safnsins ásamt einum 

starfsmanni fangelsisins. Safnkosturinn er um nokkur hundruð bækur ásamt kvikmyndum og 

hljóðbókum. Nokkuð er um bækur á erlendum tungumálum, flestar á ensku en einnig á þýsku 

og pólsku. Þýsku og pólsku bækurnar eru flestar gjafir frá þeim sem áður hafa dvalið á Litla-

Hrauni, að sögn forstöðumanns. Fangar hafa einnig aðgang að lagasafni á bókasafninu 

(Fangelsið Litla-Hrauni, 2010). Samkvæmt náms- og starfsráðgjafa fangelsanna nýta fangar 

bókasafnið á Litla-Hrauni ekkert í tengslum við námið, en þeir fá oft bækur og önnur gögn að 

láni frá bókasafni Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Öll heimildaleit fyrir námið fer fram 

í kennslustund þar sem þeir hafa netaðgang þar, en ekki á bókasafninu.  

Fangelsið Sogni er staðsett á Selfossi og að sögn forstöðumanns fangelsisins er þar að 

finna lítið bókasafn sem fangar hafa aðgang að, en einnig geta þeir nálgast bækur á Litla-

Hrauni. 

Á Kvíabryggju er einnig starfrækt bókasafn sem þó er mun minna í sniðum en safnið á 

Litla-Hrauni. Við stækkun fangelsisins árið 2007 stækkaði bóksafnið ekki, heldur var rýminu 
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breytt í herbergi fyrir fanga, samkvæmt upplýsingum frá forstöðumanni Kvíabryggju. Í 

staðinn var safninu dreift á þrjá staði í húsnæðinu og vegna plássleysis mun ekki reynast 

mögulegt að stækka bókasafnið. Fangarnir sjá alfarið um allt skipulag á safninu. 

Safnkosturinn er 1781 bók og byggist hann að mestu leyti á bókagjöfum en á safninu er einnig 

að finna 20 DVD-myndir og 35 borðspil, að sögn forstöðumanns. Á bókasafninu er aðstaða 

sem fangar geta nýtt til náms (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í Fangelsinu Kópavogsbraut 17 er lítið bókasafn sem er mjög ófullkomið að sögn 

varðstjóra fangelsisins. Fyrir utan bækur er safnið einnig með VHS- og DVD-myndir. 

Fangelsið fær einnig bóka- og tímaritasendingu frá Bókasafninu í Kópavogi einu sinni í 

mánuði og geta þá fangar pantað efni sem kemur með næstu sendingu. Í 

undantekningartilvikum er pantað efni annars staðar frá, til dæmis Alliance Francaise bækur á 

frönsku, DVD-myndir og hljóðbækur fyrir lesblinda. Ef óskir berast frá föngum er reynt að 

verða við þeim eins og unnt er og er dæmi um að rússneskar og þýskar bækur hafi verið 

pantaðar, að sögn varðstjóra.  

Mikil endurbygging hefur átt sér stað í fangelsinu á Akureyri og var stækkun á 

húsnæðinu tekin í notkun árið 2008, samkvæmt aðstoðarvarðstjóra fangelsisins. Við 

stækkunina var meðal annars ný kennsluaðstaða og vinnuherbergi fyrir létta vinnu tekin í 

gagnið en hins vegar var ekki gert ráð fyrir bókasafni. Fangelsinu hefur þó borist fjölmargar 

bókagjafir í gegnum tíðina og er um fjölbreytt úrval bóka að ræða. Bækurnar eru geymdar í 

stórum bókaskáp á gangi fangelsins sem fangarnir kalla bókasafn, að sögn aðstoðarvarðstjóra.  

Í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg er mjög lítið bókasafn þar sem plássið er 

takmarkað samkvæmt varðstjóra Hegningarhússins, en bækurnar koma frá Bókasafninu í 

Gerðubergi. Fangar geta ekki komið með óskir um tilteknar bækur sem þeir vilja lesa og 

ekkert annað efni er í boði fyrir þá eins og hljóðbækur eða DVD-myndir.  

 Samþykkt hefur verið að byggja nýtt fangelsi á höfuðborgarsvæðinu og verður það 

staðsett á Hólmsheiði. Að sögn forstöðumanns fangelsisins eru framkvæmdir á 

undirbúningsstigi og var fyrsta skóflustungan tekin 4. apríl 2013. Meginstarfsemi hins nýja 

fangelsis verður skipulögð með tilliti til meðferðar, stuðnings, vinnu, náms og tómstundastarfs 

fanga (Valtýr Sigurðsson, 2005). Í því verður bókasafn sem mun bjóða upp á útlán bóka, 

lesaðstöðu fyrir 7-10 manns og vinnuaðstöðu fyrir fanga í námi (Innanríkisráðuneytið, 2012). 

Starfsmannamál fangelsisins eru ekki endanlega komin á hreint en að sögn forstöðumanns 

verður ekki lögð áhersla á að ráða bókasafns- og upplýsingafræðing til að sjá um starfsemi 

bókasafnsins samkvæmt núverandi áætlun. 
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 Einn möguleiki í bókasafnsþjónustu við fangelsin á Íslandi væri að hafa eitt miðlægt 

safn til viðbótar við safnkostinn sem fyrir er í fangelsunum. Í safninu væru sérvalin rit sem 

þættu uppbyggileg fyrir fanga og gæti sérstök valnefnd tekið ákvarðanir um hvaða efni þætti 

uppbyggilegt. Fangar gætu haft aðgang að safninu í Gegni en til þess þyrftu þeir tölvu- og 

internetaðgang á bókasafni sem hægt væri að veita þeim undir eftirliti. 

 

4 Menntun og starfsþjálfun fanga 

Í þessum kafla er fjallað um almenningsálitið á fangelsisvist, hvort hún eigi að snúast um 

betrun eða refsingu og hvaða ávinningar geta hlotist af betrunarvist. Farið er yfir það hvernig 

nám og starfsþjálfun, sem hluti af endurhæfingarferli fanga, geti ekki aðeins bætt færni þeirra 

heldur einnig reynst samfélaginu hagkvæmt. Fjallað er um hvernig Bandaríkin nýttu fyrstir 

allra menntun og starfsþjálfun í endurhæfingu fanga og farið verður yfir hvernig þau mál 

standa í íslenskum fangelsum. 

Reglulega heyrast gagnrýnisraddir með þá þjónustu sem föngum býðst í íslenskum 

fangelsum. Þykir mörgum gagnrýnivert að fangar, sem sitja af sér dóm, hafi tök á því að 

mennta sig, sækja námskeið og jafnvel þiggja bókasafnsþjónustu á meðan á afplánun stendur. 

Mörgum finnst að skattpeningnum væri betur varið í aðra hluti en að greiða að fullu fyrir 

menntun fanga, námsgögn og efniskostnað. Þykir það veita föngum tækifæri sem standa 

almenningi ekki til boða (Tootoonchi, 1993). Sumir hafa jafnvel flokkað þessa þjónustu undir 

„fríðindi“ sem þeim finnst þessi þjóðfélagshópur ekki eiga rétt á. Í fangelsi eiga fangar að 

dúsa og dvölin má sem minnst líkjast því lífi sem við þekkjum utan veggja fangelsismúranna 

(Schneider, 1996). Þessi hugsun er ef til vill leifar af því þegar réttarkerfið byggðist á að hefna 

fyrir afbrotin og að afbrotamaður væri hvort eð er vonlaus sem samfélagsþegn og því ekki 

hæfur innan samfélagsins (Ólafur Ólafsson, 2003). Margir byggja skoðanir sínar á lífi í 

fangelsum á því sem það þekkir úr kvikmyndum og glæpasögum en í rauninni er fangelsi 

ekkert annað en samfélag í smækkaðri mynd (Peschers, 2011). Flestir ef ekki allir fangar snúa 

aftur út í samfélagið einn daginn, en það virðist stundum gleymast þegar rætt er um þau 

„fríðindi“ sem standa föngum til boða á meðan á afplánun stendur. Hvaða þekkingu og færni 

viljum við að þessir einstaklingar búi yfir þegar þeir snúa aftur út í samfélagið? Viljum við 

líta á fangavist sem refsivist eða betrunarvist? Taka þarf tillit til þeirra jákvæðu áhrifa sem 

endurhæfing fanga getur haft á þá og breyta gömlum hugsunarhætti því ljóst þykir að 

markviss endurhæfing fanga mun gagnast samfélaginu í heild sinni (Dixen, 2001). Í grein 
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Schneider (1996) lýsir fyrrverandi fangi upplifun sinni af refsivist þannig að hún hafi gert lítið 

annað en að ýta undir tortryggni, lævísi og árásarhegðun fanga. Sú endurhæfing, sem 

fangelsið bauð upp á, hafi verið eina von fanganna og taldi viðmælandinn að ávinningur 

myndi hljótast af einföldum og hagnýtum endurhæfingarnámskeiðum.  

Á síðustu 150 árum hefur átt sér stað sú vitundarvakning að fangelsun og 

frelsissvipting koma ekki í veg fyrir að einstaklingar leiðist út í afbrot síðar á ævinni. 

Staðreyndin er sú að oft eru áhrifin þveröfug. Ef dómur á að hafa fyrirbyggjandi áhrif verða 

fangelsi að bjóða upp á áætlun sem gera má ráð fyrir að nýtist þeim til lengri tíma svo þeir nái 

að virka betur í samfélaginu eftir afplánun (Nordic Council of Ministers, 2005). Fangar munu 

ljúka afplánun sinni einn daginn og þess vegna er hagkvæmt fyrir allt samfélagið að draga úr 

líkum á endurkomu þeirra í fangelsi. Fangelsismálastofnun ríksisins vill því að tryggð verði 

örugg og vel skipulögð afplánun og að fyrir hendi séu aðstæður og umhverfi sem hvetur fanga 

til að takast á við vandamál sín (Valtýr Sigurðsson, 2004). Allt helst þetta í hendur, aukin 

menntun, bætt afkoma og minni líkur á glæpum (Lochner og Moretti, 2004). Náið samstarf 

milli fangelsismálayfirvalda og ríkis er nauðsynlegt svo hægt sé að uppfylla þarfir fanga til 

menntunar og fræðslu. Fyrir samfélagið í heild sinni er mikilvægt að hvetja til samstillts átaks 

sem auðveldar föngum að snúa aftur út í samfélagið. Menntun er árangursrík leið fyrir fanga 

til að þroskast sem einstaklingar, öðlast meira sjálfstraust, vera meira skapandi, vera leiknari í 

því að leysa vandamál, eiga auðveldara með að læra nýja hluti og finna og meta upplýsingar 

(Nordic Council of Ministers, 2005).  

Í norrænum fangelsum hafa menntun og vinna verið með stærstu þáttunum í 

endurhæfingu fanga og fækkun glæpa í fangelsum. Hinn dæmigerði norræni fangi er kominn 

yfir þrítugt, hefur hætt námi snemma, hefur litla reynslu af vinnumarkaði og glímir við 

ofbeldishneigð (Nordic Council of Ministers, 2005). New Jersey State Employment and 

Training Commission er stofnun sem sérhæfir sig í endurmenntun fanga. Í rannsókn 

stofnunarinnar um áhrif fræðslu og menntunar í fangelsum á ítrekunartíðni kemur fram að þótt 

menntun tryggi ekki að fangar hætti afbrotum minnkar hún hins vegar líkurnar á endurkomu 

þeirra sem fá einhverja fagmenntun (Ólafur Ólafsson, 2003). Með ítrekunartíðni er átt við 

þegar einstaklingur sem hefur áður setið inni er dæmdur aftur til fangelsisvistar. Árið 2001 

höfðu um 50-55% þeirra einstaklinga sem hófu fangavist á Íslandi setið áður í fangelsi 

(Nordic Council of Ministers, 2005).  

Segja má að Bandaríkin hafi verið brautryðjandi í fangelsismálum þegar þau beittu 

menntun og starfsþjálfun á uppbyggjandi hátt í endurhæfingu fanga. Á miðri 18. öld var 
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byrjað að kenna í bandarískum fangelsum þegar yfirvöld sáu að menntun fanga væri leið fyrir 

þá til að geta starfað með öðrum föngum. Menntunin byrjaði á trúarlegan hátt með því að 

fangar lásu Biblíuna sem síðar meir varð hugmynd að víðtækari endurhæfingu fyrir þá. 1945 

voru stofnuð samtök menntunar í fangelsum í Bandaríkjunum og fjórum árum síðar hófst 

útgáfa tímarits samtakanna. Tímaritið skapaði vettvang fyrir kennara í fangelsum um landið 

allt til að skiptast á upplýsingum um starfshætti. Þessir tveir atburðir urðu kveikjan að 

menntun í fangelsum eins og hún þekkist í dag. Á 7. áratugnum urðu miklar framfarir í 

kennslu iðngreina og starfsþjálfun fanga var komið í gagnið um gjörvöll Bandaríkin. Í öllum 

fylkjum var það viðurkennt markmið að kenna föngum að búa til söluvænlega vöru og var 

fjármagn aukið svo hægt væri að útvega föngum iðnmenntun. Í kvennafangelsum lærðu konur 

heimilisstörf og fengu þjálfun sem nýttust einungis í lágtekjustörf. Þá var tekið upp á því að 

færa fanga á milli fangelsa svo bæði kynin gætu sótt sömu námskeiðin. Á 9. áratugnum urðu 

miklar efnahagsþrengingar sem bitnuðu mest á starfsþjálfun kvenfanga og 

fangelsismálayfirvöldum tókst ekki að bjóða upp á fullnægjandi námskeið fyrir konur sem 

samræmdust þörfum þeirra. Fangelsi fyrir karla urðu einnig fyrir barðinu á niðurskurðinum og 

bitnaði það helst á endurhæfingu og starfsþjálfun þeirra. Sum fylki komu þá á laggirnar 

samstarfi við næsta framhaldsskóla um að sinna starfsþjálfun fanga (Pollock, 1997). 

   

4.1 Menntun 

Í Mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (1994) segir skýrt í 26. grein að allir eigi rétt 

til menntunar. Fangar eru þar ekki undanskyldir. Í lögum nr. 49 um fullnustu refsinga frá 2005 

er kveðið á um að fangi skuli eiga kost á því að stunda nám, starfsþjálfun eða taka þátt í 

annarri starfsemi sem fram fer í fangelsi eftir því sem unnt er og hann telst hæfur til. Þrátt 

fyrir að þurfa að afplána dóm gefst föngum tækifæri til að byggja sig aftur upp í fangelsi því 

það er alltaf hætt við því að þeir einangrist og staðni eftir að hafa dvalist þar til lengri tíma. 

Menntun í fangelsi er ekki einungis einstaklingnum í hag heldur er það hagstætt fyrir allt 

samfélagið. Einstaklingurinn kemur aftur út með meiri þekkingu og er betur undir það búinn 

að aðlagast samfélaginu upp á nýtt. Fangelsisumhverfið þarf því að vera boðlegt og virka 

hvetjandi fyrir fanga til að leggja hart að sér svo þeir sjái tilgang með náminu. Menntun í 

fangelsi gagnast þeim hins vegar ekki nema þeir kjósi að læra af fúsum og frjálsum vilja því 

um er að ræða fullorðna einstaklinga sem taka sjálfstæða ákvörðun um að mennta sig. Í 

skýrslu Fangelsismálastofnunar um uppbyggingu fangelsanna er tekið fram að nauðsynlegt sé 

að virkja fanga til ýmissa starfa sem geta nýst þeim síðar á lífsleiðinni (Valtýr Sigurðsson, 
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2005). Markmið fanga með menntun geta verið mismunandi. Sumir læra til að ná ákveðnu 

settu marki á meðan það skiptir mestu máli fyrir aðra að bæta grunnfærni sína, til dæmis að 

lesa og skrifa (Nordic Council of Ministers, 2005). Samkvæmt rannsókn Lochner og Moretti 

(2004) bætir menntun í fangelsi meðal annars lestrar- og skriftarkunnáttu fanga. Það hefur 

sýnt sig að þeir fangar sem eru í námi sýna mun jákvæðari viðleitni gagnvart framtíðinni 

heldur en þeir sem stunda ekki nám (Tootoonchi, 1993).  

Samkvæmt bandarískri rannsókn Clark (1991) eru 26,4% líkur á að fangar sem lokið 

hafa námi á framhaldsskólastigi í fangelsi verði dæmdir aftur til fangelsisvistar. Hins vegar 

eru líkurnar 44,6% á að sambærilegur hópur sem lýkur ekki framhaldsskólanámi lendi aftur í 

fangelsi. Sumir fangar sitja aðeins nokkra mánuði af sér í afplánun og því ekki alltaf sem 

tekur því að leggja stund á nám. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að hátt hlutfall fanga 

hefur ekki meiri menntun en grunnskólapróf. Á Íslandi er lengd skólagöngu fanga að 

meðaltali rúm 10 ár (Ólafur Ólafsson, 2003). Árið 2007 skipaði menntamálaráðherra nefnd til 

að vinna að stefnumótun í menntunarmálum fanga á Íslandi. Taldi nefndin að menntun fanga 

gegndi lykilhlutverki í endurhæfingu þeirra og að tryggja þyrfti föngum viðunandi aðstöðu til 

náms eins og aðgang að bókasafni og tölvum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Gera má ráð fyrir að kennarar í fangelsum þurfi að takast á við meiri áskoranir en 

„venjulegir“ kennarar sem kenna fullorðnum þegar kemur að því að kveikja námsáhuga 

nemenda. Þeir þurfa að þekkja mismunandi námshæfileika einstaklinganna og vera hæfir til 

að mæta sérstökum þörfum þeirra, til að mynda þörfum erlendra fanga út frá trúarbrögðum, 

menningu og tungumáli þeirra. Vegna smæðar fangelsiskerfisins á Íslandi og mismunandi 

bakgrunns fanga verða námsmöguleikarnir að vera einstaklingsmiðaðir og bæði kennarar og 

nemendur þurfa að vera sveigjanlegir (Nordic Council of Ministers, 2005).  

Í íslenskum fangelsum gefst föngum tækifæri til að vinna og mennta sig á fjölbreyttan 

hátt. Menntun í íslenskum fangelsum hófst sem tilraunarverkefni á Litla-Hrauni á 8. áratug 

síðustu aldar og var þá strax boðið upp á starfsþjálfun og einkakennslu í einstaka greinum. 

Kennarar frá Eyrarbakka sáu um bóklega hlutann en starfsmenn fangelsisins um verklega 

hlutann eins og smíði og logsuðu. Árið 1981 byrjaði Fjölbrautaskóli Suðurlands að sjá um alla 

kennslu á Litla-Hrauni og hefur séð um alveg síðan. Aðstaða til náms var bágborin og fengu 

því sumir fangar dagleyfi til að sækja skólann á Selfossi. Árið 1990 var tekin í notkun aðstaða 

sem var nýtt fyrir skólann og síðan þá hefur mesta kennslan farið þar fram fyrir utan einstaka 

tilfelli þar sem nemendur þurfa að sækja nám annars staðar frá (Nordic Council of Ministers, 

2005).  
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Í skólanum á Litla-Hrauni í dag eru fjölmargar námsgreinar kenndar og má þar nefna 

íslensku, ensku, stærðfræði, grunnteikningu og málmiðn (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Meðal prófa sem fangar á Litla-Hrauni hafa klárað eru stúdentspróf, verslunarpróf, húsasmíði 

og pungapróf (Rúnar Ben Maitsaland og Sigurbjörn S. G., 2006). Önnur námskeið eins og 

siglingafræði og húsasmíði hafa stundum verið í boði á Litla-Hrauni og er markmiðið með 

þeim að undirbúa fanga undir lífið eftir afplánun. Þau námskeið hafa verið fjármögnuð af 

Fangelsismálastofnun en að öðru leyti stendur mennta- og menningarmálaráðuneytið ásamt 

Fangelsismálastofnun straum af kostnaði á menntun fanga. Menntun og fræðsla fanga í 

norrænum fangelsum kostar aðeins brot af heildarrekstrarkostnaði fangelsanna eða sem nemur 

2-5%. Samsvarar það um einum sígarettupakka á dag fyrir hvern fanga (Nordic Council of 

Ministers, 2005). Að sögn forstöðumanns Fangelsisins Litla-Hrauni gefst erlendum föngum 

einnig kostur á að mennta sig til jafns við íslenska fanga. Þess er ekki sérstaklega getið í 

íslenskum lögum að erlendir fangar hafi rétt til menntunar, en í skýrslu menntamálaráðherra 

um stefnumótun í menntunarmálum fanga er talið æskilegt að þeir hafi sömu möguleika til 

menntunar og íslenskir fangar þar sem þeir dveljast í íslenskum fangelsum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Á Litla-Hrauni velja nemendur nám í samráði við 

kennslustjóra fangelsisins og þegar þeir hafa sótt um námið býr kennslustjórinn til stundatöflu 

í samráði við þá. Nemendur sem eiga í vandræðum með lestur og skrift fá stuðningskennslu. 

Einungis fangelsin á Litla-Hrauni og í Kópavogi bjóða upp á nám frá nærliggjandi 

framhaldsskólum (Nordic Council of Ministers, 2005). Reglulega hefur verið kennt í 

Fangelsinu Kópavogi frá árinu 1997 (Nordic Council of Ministers, 2005) og er náminu 

stjórnað af námsráðgjafa MK (Menntamálaráðuneytið, 2007). Fangar hafa einnig verið í 

fjarnámi frá öðrum framhaldsskólum og eins frá Háskólanum á Bifröst og Háskólanum í 

Reykjavík (Menntamálaráðuneytið, 2007). Að frumkvæði Mímis-Símenntunar var hafin vinna 

við að útbúa sérstakt námsefni fyrir fanga árið 2005 og hafði það aldrei verið gert áður á 

Íslandi (Sinnir fræðslu, 2005). Meðal námskeiða í boði fyrir fanga voru Sjálfsefling og 

samskipti og Vinnumarkaðurinn – kaup og kjör. Enn fremur bauð Listaháskóli Íslands upp á 

stutt námskeið í skapandi tónlistarmiðlun (Menntamálaráðuneytið, 2007). Yfirleitt hefja 35-

40% fanga á Litla-Hrauni nám í einu fagi eða fleiri á hverri önn en einungis um 20% þeirra 

klára með lokaprófi. Samkvæmt upplýsingum frá náms- og starfsráðgjafa fangelsanna hófu 88 

einstalingar nám fyrir veturinn 2012-2013, þar af 46 á haustönn og 42 á vorönn. Ekki luku 

allir námi sem skráðu sig. Nemendur hætta ýmist af sjálfsdáðum eða vegna frávísunar vegna 

agavandamála. Nauðsynlegt er að nám og fræðsla í fangelsum endurspegli menntakerfi 

landsins. Þegar fangi lýkur afplánun áður en skólaönninni lýkur reynir kennslustjórinn að gera 
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ráðstafanir svo nemandinn geti tekið lokapróf í þeim greinum sem hann er skráður í (Nordic 

Council of Ministers, 2005). Evrópsku fangelsisreglurnar kveða á um að menntun fanga skuli 

samræmast menntakerfi landsins svo fangar geti klárað nám sem þeir hófu í fangelsinu eftir 

að afplánun lýkur (Council of Europe, 2006). Íslensk fangelsi skulu sjá föngum fyrir bókum 

og eru þær í eigu fangelsanna. Í lögum um fullnustu refsinga nr. 49 frá árinu 2005 geta fangar 

komist hjá vinnuskyldu með reglubundnu námi og hver kennslustund jafngildir einni 

vinnustund. Fanga skal hins vegar vikið úr námi stundi hann það ekki með eðlilegum hætti og 

er lyfjanotkun ein helsta ástæðan fyrir brottvikningu úr námi (Rúnar Ben Maitsaland og 

Sigurbjörn S. G., 2006). Fá dæmi eru um að nemendur brjóti þær reglur sem þeim eru settar í 

upphafi náms og þurfa þeir að undirrita samning þess efnis í byrjun (Menntamálaráðuneytið, 

2007). Námið ætti því að vera hvatning fyrir fangana, bæði til þess að öðlast menntun og eins 

til að halda sér allsgáðum.  

Á Litla-Hrauni eru ýmis námskeið í boði, meðal annars í tónlist, jóga og taflmennsku 

en þar sem engin skráning á sér stað er erfitt að meta árangur námskeiðanna. Nefnd sem 

skipuð var um framtíðarrekstur Fangelsisins Litla-Hrauni vill að teknar verði upp 

árangursmælingar fyrir fanga, vegna námskeiða, tómstundastarfa, náms, o.s.frv. Það þyrfti því 

að auka fjárveitingu til námskeiðahalds svo hægt væri að bæta innihald þeirra og árangur 

(Margrét Frímannsdóttir o.fl., 2007). Á Litla-Hrauni fellur allt tómstundastarf niður yfir 

sumartímann (Fangelsið Litla-Hrauni, 2010) og opnunartími bókasafnsins styttist einnig. 

Nefndin leggur til að opnunartími bókasafns og tómstundaherbergis verði lengdur á daginn og 

um helgar og að koma þurfi á betra skipulagi og framboði á tómstundastarfi og bóka á 

safninu. Afstaða, félag fanga, vill meina að nauðsynlegt sé fyrir fanga að boðið sé upp á 

námskeið sem gera einstaklinginn hæfari þegar hann snýr aftur út í samfélagið, til fjölskyldu 

og vinnu (Margrét Frímannsdóttir o.fl., 2007). Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2004), 

sem byggð var á viðtölum við fanga á Litla-Hrauni, kom í ljós að 45% svarenda sem voru í 

námi töldu menntun í fangelsi hafa mikla þýðingu og myndi auðvelda þeim að fá vinnu þegar 

þeir losnuðu. Dæmi eru um að fangar á Litla-Hrauni hafi afþakkað boð um að flytjast yfir á 

Kvíabryggju þar sem þeir áttu ekki kost á því að stunda þar nám. Þeir kusu frekar að vera 

áfram í lokuðu fangelsi á Litla-Hrauni en í opnu fangelsi á Kvíabryggju þótt því myndi fylgja 

meira frelsi. Tækifæri til menntunar skipti þá meira máli (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Í 

grein Juliu Schneider (1996) um fangelsisbókasöfn segir hún frá fanga sem segir að sú 

menntun sem hann hlaut í fangelsinu hafi algerlega umbreytt honum frá þeirri manneskju sem 

hann var þegar hann framdi glæpi.  
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4.2 Starfsþjálfun 

Markmiðið með starfsþjálfun er að fangi öðlist þá færni sem er nauðsynleg til að lifa 

farsællega án þess að leiðast aftur út í afbrot. Einstaklingurinn myndi fá örugga þjálfun sem 

hann myndi þá frekar kjósa sér að nýta í stað áhættunnar sem felst í glæpsamlegri hegðun. 

Rannsóknir sýna að þótt starfsþjálfun hafi góð áhrif á einstaklinga og bæti færni þeirra þá 

minnkar hún ekki líkurnar á því að þeir verði aftur dæmdir í fangelsi síðar á ævinni. Ein 

möguleg skýring gæti verið sú að þótt þeir læri ýmislegt í starfsþjálfun þá læra þeir ekki rétta 

hegðun sem þarf til að ná árangri í starfi. Oft vantar einstaklingana upp á félagslega færni, rétt 

viðhorf gagnvart þáttum eins og að mæta á réttum tíma, framkomu gagnvart yfirmönnum og 

samstarfsfólki, ábyrgðartilfinningu og að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Þessa hæfni lærir 

fólk á fyrstu árum ævi sinnar og hefur það ekki reynst árangursríkt að breyta þessari hegðun 

þeirra í starfsþjálfun í fangelsinu (Pollock, 1997). Samkvæmt skýrslu norræns samstarfshóps 

um menntun í norrænum fangelsum þurfa fangar einnig þjálfun í færni sem þeir nýta í 

daglegu lífi eins og lífsleikni, samvinnu, samfélagsvirkni, samveru með fjölskyldunni o.s.frv. 

(Nordic Council of Ministers, 2005). Fangelsismálastofnun hefur á undanförnum árum lagt 

áherslu á kennslu fanga í lífsleikni með því að kenna þeim almenn heimilisstörf eins og 

grunnatriði í eldamennsku, innkaup og þrif (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2008). Á Litla-

Hrauni sjá fangar um matarinnkaup í verslun fangelsisins og einnig um alla matseld. Á 

Kvíabryggju eru hins vegar matarinnkaup í umsjón starfsmanns fangelsisins og hefur hann 

jafnframt eftirlit með matreiðslu fanganna. Fangarnir læra á þennan hátt að vinna saman sem 

eykur lífsleikni þeirra og undirbýr þá undir eðlilegt líf að afplánun lokinni 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

  

5 Bókasafnsþjónusta í öðrum löndum  

Vegna þess hve fámenn þjóð við erum er fangelsiskerfið okkar smátt í sniðum samanborið við 

önnur lönd. Flest fangelsi erlendis eru stærri en þau íslensku og fjöldi fanga mun meiri. 

Samanburður á bókasafnsþjónustu við fanga getur þar af leiðandi verið erfiður þótt eflaust 

megi yfirfæra margt frá erlendum fangelsum yfir á þau íslensku. Það er því forvitnilegt að 

skoða sögu og þróun bókasafnsþjónustu í fangelsum á Norðurlöndum, Spáni, Póllandi og 

Ítalíu.   
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5.1 Norðurlöndin 

Fjöldi fanga í norrænum fangelsum er frekar lágur samanborið við þjóðir eins og Þýskaland, 

Frakkland, Bretland og Wales. Af hverjum 100 þúsund íbúum eru 74 í sænskum fangelsum, 

69 í norskum og 63 í dönskum. Í Englandi og Wales eru fangar aftur á móti 153 af hverjum 

100 þúsund íbúum, 89 í Þýskalandi og 96 í Frakklandi (Ljødal, 2011). 

Skilyrði fyrir bókasafnsþjónustu við fanga á sér langa hefð á Norðurlöndunum. Um 

miðja 19. öld voru föngum í norskum fangelsum fyrst útvegaðar bækur eftir að 

einstaklingsklefar voru teknir í notkun til að minnka líkurnar á neikvæðum áhrifum 

einangrunar. Á 8. áratugnum voru fangelsi í Noregi með stór bókasöfn en í þeim voru nánast 

eingöngu gamlar bækur og fáum þeirra var hent. Fangar gátu einnig pantað bækur frá 

almenningsbókasafni en sú þjónusta var ekki mikið nýtt vegna skorts á fjármagni. Svíar og 

Danir sigu fram úr Norðmönnum þegar kom að samvinnu á milli fangelsissafna og 

almenningssafna um að útfæra bókasafnsþjónustu við fangelsi. Árið 1976 lögðu norsk 

fangelsismálayfirvöld í samvinnu við félag norskra almenningsbókasafna fram tillögu þess 

efnis að bókasafnsþjónusta við fangelsi yrði kostuð af ríkisstofnun sem bæri ábyrgð á 

almenningssöfnum. Sú stofnun myndi kaupa bækur og lestraraðstoð frá almenningssafni 

viðkomandi sveitarfélags. Tillagan var samþykkt af menntamálaráðuneytinu og var í kjölfarið 

farið af stað með þriggja ára tilraunaverkefni þar sem koma átti fyrir bókasöfnum til 

frambúðar í norskum fangelsum. Verkefnið hófst árið 1980 og tóku fjögur fangelsi þátt í því 

og heppnaðist það svo vel að árið 1983 ákvað norska þingið að halda uppbyggingunni áfram. 

Síðan þá hefur bókasafnsþjónusta í fangelsum verið fastur liður í fjárlögum norska ríkisins. Í 

dag eru fangelsin gerð ábyrg fyrir allri aðstöðu og búnaði á bókasöfnunum og 

Landsbókasafnið í Noregi sér um allan rekstur, eins og launakostnað og safnkost. Í norskum 

lögum segir að fangar hafi rétt á bókasafnsþjónustu. Almenningsbókasöfn skulu miðla 

þekkingu, menntun og annarri menningartengdri starfsemi með því að bjóða upp á aðgang að 

upplýsingum og útvega bækur og annað efni endurgjaldslaust til allra landsmanna (Ljødal, 

2011). 

Árið 1958 gerði Svíþjóð fyrst Norðurlanda almenningsbókasöfn skyldug til að veita 

fangelsum í sama sveitarfélagi bókasafnsþjónustu. Fyrir það hlutu almenningssöfnin bætur frá 

sænska ríkinu. Næsta áratug hélst upphæðin óbreytt og fengu sveitarfélögin ekki nægilega háa 

upphæð til að standa straum af kostnaðinum. Árin 1993-94 ákváðu Svíar að færa ábyrgðina á 

fangelsissöfnum yfir á tiltekin sveitarfélög öfugt við þróunina í Noregi þar sem þau mál voru 

gerð miðlæg. Það þýddi að bókasöfnin þurftu að bítast um sjóði fangelsanna við hinar 
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deildirnar. Enginn samningur var um bókasafnsþjónustu og þurfti hvert fangelsi fyrir sig að 

semja um þjónustu við almenningssafn. Samkvæmt sænsku bókasafnslögunum frá 1974 ber 

sveitarfélögum engin skylda að bjóða upp á bókasafnsþjónustu í fangelsum. Þau 

almenningssöfn sem veita þessa þjónustu er heimilt að rukka fyrir hana. Í lögunum kemur 

einnig fram að fangar eigi rétt á aðgangi að bókum, dagblöðum og öðru lesefni (Ljødal, 

2011). 

Árið 1968 setti dómsmálaráðuneytið á laggirnar nefnd til að rannsaka stöðu mála 

varðandi fangelsissöfn í Danmörku. Nefndin lagði til að söfnin yrðu gerð að deild út frá 

almenningssöfnum og að skipta ætti safnkostinum þeirra út fyrir bækur almenningssafnsins 

og að öll útlán ættu að vera í umsjón bókasafnsfræðings hjá almenningssafninu. Þessu kerfi 

var komið á um alla Danmörku. Árið 2001 var sett í dönsk lög að fangar hefðu rétt til að nota 

þjónustu almenningssafna og hafa aðgang að safnkosti þeirra. Þeir áttu einnig rétt á að 

aðgengi að dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi sem og erlendir fangar á sínu eigin tungumáli. Í 

lögunum sem samþykkt voru árið 2006 segir að öll fangelsi ættu að hafa greiðan aðgang að 

bókasafnsþjónustu almenningssafna sem styrkt væri af danska ríkinu. Fangelsin þyrftu þó 

sjálf að útbúa samning þess efnis við yfirvöld síns sveitarfélags. Landssamtök bókasafna og 

fjölmiðla í Danmörku bera enga ábyrgð á bókasafnsþjónustu við fangelsi, ólíkt því sem gerist 

í Noregi þar sem Landsbókasafnið ber ábyrgðina (Ljødal, 2011). 

Árið 1992 skipulögðu Landssamtök almennings- og skólasafna í Noregi endurbætur á 

bókasafnsþjónustu við fangelsi þar sem markmiðið var að ná til allra fangelsa landsins. Þingið 

studdi átakið og réttlætti stuðning sinn með því að benda á mikilvægi fangelsissafna. Þau 

væru ekki eingöngu til afþreyingar heldur enn fremur til menntunar, framfara í lestri, 

félagslegra samskipta og bættra aðstæðna innan fangelsanna. Í könnun frá árinu 2003 kom í 

ljós að þjónustufyrirkomulagið var ófullnægjandi og náði aðeins til 55% fanga landsins. 

Helmingur þeirra 45% sem voru eftir þáðu eins konar bókasafnsþjónustu en hinn 

helmingurinn fékk enga þjónustu. Greinilegt var að úthlutun fjármagns til þjónustunnar hafði 

ekki haldist í hendur við hækkandi bókakostnað og laun frá því á 9. áratugnum. Ástæðuna 

mátti rekja til mikilla breytinga á þjónustufyrirkomulaginu á þessu tímabili þannig að fyrstu 

fangelsissöfnin urðu eftir í þróuninni. Í áætlun fyrir bókasafnsþjónustu í fangelsum fyrir árin 

2007-2009 var þörfinni lýst og sagt hve kostnaðurinn yrði svo þjónustan næði til allra fanga á 

því tímabili. Áætlunin innihélt enn fremur viðmið varðandi starfsfólk, safnkost og aðra 

útgjaldaliði. Árið 2010 var nægu fjármagni úthlutað svo hægt væri að kaupa 

bókasafnsþjónustu fyrir alla fanga í norskum fangelsum, sem ekki áttu kost á því að 
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heimsækja nærliggjandi almenningssöfn. 30 árum eftir fyrstu tilraunirnar til að skipuleggja og 

fjármagna bókasafnsþjónustu í fangelsum hefur loksins náðst að koma henni á fót alls staðar 

(Ljødal, 2011).  

 

5.2 Spánn 

Á 18. öld kom ítalski lögfræðingurinn og heimspekingurinn Cesare Beccaria með þá 

kenningu að besta leiðin til að koma í veg fyrir glæpi væri að mennta afbrotamennina. Heillri 

öld síðar tók spænski femínistinn og rithöfundurinn Concepción Arenal undir þá kenningu og 

varð hún síðar undirstaðan í hinu svokallaða „ameríska kerfi“ þar sem meginreglan var að 

meðferð fanga skyldi byggð á mannúð og skynsemi. Á Spáni var lögð fram greinargerð fyrir 

ráðuneyti opinberrar stjórnsýslu þess efnis að setja þyrfti á laggirnar bókasöfn í fangelsum til 

að ýta undir menntun fanga. Í kjölfarið voru fyrstu skólar í fangelsum á Spáni stofnaðir og 

einnig bókasöfn, sem áttu að vera til stuðnings skólunum. Fyrirkomulag spænskra 

fangelsissafna er byggt á lögum sem samþykkt voru árið 1979. Lögin kveða á um að í hverju 

fangelsi skuli vera bókasafn sem taki á fræðslu-, upplýsinga- og tómstundaþörfum fanga. 

Stjórnun og rekstur safnanna fer eftir samkomulagi á milli einstakra fangelsa og einkaaðila og 

er það svipað fyrirkomulag og í fangelsum í nágrannalöndum Spánar, Ítalíu og Frakklandi. 

Árið 1983 samþykktu menntamálaráðuneytið og dómsmálaráðuneytið samning þess efnis að 

styðja þyrfti við bókasöfn í fangelsum landsins. Hefur sá samningur verið virtur til dagins í 

dag og er hann undirstaða skipulagslíkans spænskra fangelsissafna (Pérez, 2011).  

 Hlutverk bókasafna í spænskum fangelsum hefur frá upphafi verið að styðja við 

skólana og hafa þau þess vegna verið skipulögð eins og venjuleg skólabókasöfn. Þróunin 

hefur hins vegar verið sú að starfsemi og uppbygging þessara fangelsissafna líkist alltaf meira 

og meira almenningsbókasafni. Sérfræðingar um bókasöfn hafa vakið athygli á mikilvægi 

þess að svo sé gert. Samt sem áður er eitt aðalhlutverk safnanna að styðja við skólaverkefni og 

efla lestur fanga (Pérez, 2011).  

 Samkvæmt spænskri reglugerð frá 1999 eiga starfsmenn fangelsa eða lærðir 

bókasafnsfræðingar að starfa í bókasöfnum í fangelsum landsins.  Á Spáni stunda margir nám 

í skólum fangelsanna þótt þeir séu ekki skyldugir til þess. Fangar líta á það sem hvatningu að 

nýta tímann í fangelsinu til menntunar og undirbúa þannig nýjan starfsferil að afplánun 

lokinni. Heilt yfir eru fangar í spænskum fangelsum ekki vel menntaðir og ólæsi er í kringum 

13% þótt flestir fanganna hafi lokið hefðbundnu grunnskólanámi. Spánverjar huga að 

erlendum föngum með því að bjóða upp á kennslu á öðrum tungumálum en spænsku. Árið 
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2005 hrinti menntamálaráðuneyti Spánar í framkvæmd lestrarherferð um land allt til að kynna 

þjóðina fyrir bókmenntum og bókasöfnum. Í fangelsum voru myndaðir hópar sem skipulögðu 

viðburði sem voru til þess fallnir að hvetja fanga til að lesa og skrifa og eins heimsóttu 

rithöfundar og listamenn fangelsin. Árið 2008 voru þessir viðburðir í alls 66 fangelsum á 

Spáni og styrkti ráðuneytið fangelsin til kaupa á bókum og öðru efni. Árið 2006 var sett á 

laggirnar tölvuverkefni í Katalóníuríki á Spáni, sem naut mikilla vinsælda. Fangar lærðu til 

dæmis allt um ókeypis forrit, höfundarréttarlög og samfélagsmiðla á borð við Flickr og 

Youtube. Fangarnir lærðu einnig viðeigandi tjáskipti og mismunandi samskiptahætti á netinu, 

uppbyggilega gagnrýni og að bera virðingu fyrir öðrum. Þeir fengu að halda úti bloggi sem 

almenningur gat skrifað athugasemdir við og í framhaldinu gátu þeir jafnvel haldið áfram 

samskiptum við fólk. Nauðsynlegt er fyrir bókasöfn í fangelsum að aðlagast tækninýjungum. 

Fangar á Spáni hafa aðgang að tölvum þar sem þeir geta ýmist vafrað um á netinu, skoðað 

tölvupóstinn sinn eða nýtt tölvurnar fyrir skólatengd verkefni. Öll þessi tölvunotkun fer þó 

ávallt fram undir eftirliti starfsmanns (Pérez, 2011). 

  

5.3 Pólland 

Pólverjar endurskipulögðu allt fangelsismálakerfið sitt árið 1989 og lögðu þá aukna áherslu á 

endurhæfingu fanga. Byrjað var að nota menntun, lestur og fleiri meðferðarúrræði til þess að 

auðvelda föngum endurkomu sína aftur út í þjóðfélagið. Árið 1999 var það sett í pólsk lög að í 

hverju fangelsi þyrfti að vera bókasafn eða bókasafnsþjónusta frá almenningsbókasafni og var 

því ætlað að skipa stórt hlutverk í endurhæfingarferlinu. Samkvæmt lögunum þarf að vera 

samstarf milli fangelsisbókasafna og almenningsbókasafna sem felst meðal annars í útlánum á 

bókum og sérfræðiaðstoð við rekstur fangelsissafna. Safnkosturinn er valinn af 

bókasafnsfræðingi eða kennara og einnig eru valdar sérfræðibækur fyrir starfsfólk fangelsa 

(Zybert, 2011).  

 Á meðal hlutverka pólskra fangelsissafna er að útvega föngum aðföng og upplýsingar 

sem fá þá til að horfast í augu við gjörðir sínar og myndi hjálpa þeim við að fóta sig aftur í 

lífinu. Flestir fanganna koma úr mikilli fátækt og atvinnuleysi, eru með litla menntun, hafa 

lítinn áhuga á bókasöfnum og kunna ekki að meta það sem þau hafa upp á að bjóða. Það er 

því áskorun fyrir fangelsissöfn að kynna þá fyrir menningarlegri og heimspekilegri upplifun 

sem getur stytt þeim stundir í fangelsinu og bætt líf þeirra eftir afplánun. Aðalmarkmið 

bókasafna í pólskum fangelsum er að spila stórt hlutverk í endurhæfingu og menntun fanga og 

eiga aðföngin að taka mið af því. Söfnin eiga meðal annars að hvetja fanga til að: 
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- Nýta frítíma sinn í uppbyggilegan lestur til að minnka stress og draga úr 

óæskilegri hegðun. 

- Mæta tilfinningalegum þörfum og vitsmunalegum áhuga. 

- Auka undirstöðu- og viðbótarþekkingu. 

- Þroska listræna sköpun og læra að meta list og menntun. 

- Þroska vitræna hæfni. 

- Vera undirbúnir fyrir lífið og atvinnu eftir afplánun (Zybert, 2011). 

 

 Allur safnkostur er valinn af starfsfólki fangelsissafna. Magn og gæði efnis fer eftir 

því hve mikla áherslu yfirvöld hvers fangelsis fyrir sig leggja á nýtingu safna í endurhæfingu 

og menntun fanga. Mikil ábyrgð felst í því að velja titla því þeir þurfa að vera viðeigandi fyrir 

fanga. Starfsfólk safnanna sér um valið og jafnframt óska fangar eftir ákveðnum titlum. 

Vegna fjárskorts er ekki alltaf hægt að verða við þeim beiðnum. Gagnlegustu bækurnar eru 

ekki aðeins þær sem hjálpa föngum að eyða tímanum í fangelsinu heldur einnig þær sem 

hjálpa þeim að takast á við reiði og aðrar neikvæðar tilfinningar sem gætu tengst glæpunum 

sem þeir frömdu. Áhersla er því lögð á efni sem auðveldar meðferðar- og fræðsluferlinu, 

bækur jafnt sem margmiðlunarefni, á mismunandi tungumálum og einnig kennslugögn. Efnið 

er ýmist keypt eða fengið að gjöf frá einkaaðilum, öðrum bókasöfnum eða stofnunum. Enn 

fremur eiga fangar að hafa aðgang að dagblöðum og tímaritum og eiga kost á því að kaupa 

áskriftir. Lögin banna þeim þó allt aðgengi að klámefni eða efni sem inniheldur ofbeldisfulla 

og andfélagslega hegðun. Í pólsku lögunum er ekkert kveðið á um að bókasöfnin þurfi að vera 

undir handleiðslu menntaðs bókasafnsfræðings heldur er nóg að fræðslufulltrúi fangelsisins 

sjái um bókasafnið. Fræðslufulltrúinn ber ábyrgð á safnkostinum, útlánum og ýmsum 

viðburðum á safninu. Það á hann að gera í samstarfi við starfsfólk almenningsbókasafna sem 

og aðra starfsmenn fangelsisins sem vinna að menningar- og fræðslumálum fyrir fanga. 

Fræðslufulltrúinn er sjaldnast í fullu starfi á bókasafninu og sinnir oft öðrum verkefnum í 

fangelsinu samhliða bókasafninu (Zybert, 2011).  

 Bókasöfn taka þátt í endurhæfingarverkefnum fangelsa þar sem markvisst er unnið að 

því að mæta þörfum fanga og gera þá að „fullgildum“ þjóðfélagsþegnum þegar þeir snúa aftur 

út í samfélagið. Boðið er upp á störf sem bæta við þekkingu og vinnufærni þeirra. Enn fremur 

er þeim boðið upp á fjármálakynningu og farið er í gegnum atvinnumöguleika þeirra eftir að 

afplánun lýkur. Þar er þeim kennt hvernig þeir sækja um vinnu, útbúa ferilskrá og bera sig að 

í atvinnuviðtali. Fangar taka þátt í menningar- og listtengdum verkefnum þar sem þeir fá 

aðgang að menningartengdu efni og eru efnilegir einstaklingar hvattir til að prófa sig áfram 
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með mismunandi listform. Þessi endurhæfingarmeðferð er ekki einungis þekkt í Póllandi 

heldur einnig um gjörvalla Austur-Evrópu. Samstarfi er komið á við næsta sveitarfélag þar 

sem þekktir einstaklingar, sem eru jákvæðar fyrirmyndir, heimsækja fangelsi. Föngum hefur 

síðan verið boðið að taka þátt í menningarviðburðum utan fangelsisins þar sem þeir koma 

fram fyrir hönd stofnunarinnar og kynna listaverk eftir fanga (Zybert, 2011).  

  

5.4 Ítalía 

Elstu heimildir sem vitað eru að til séu um bókasöfn í fangelsum á Ítalíu eru frá Mílanó í 

byrjun 20. aldar. Á 8. áratugnum átti sér stað röð óeirða sem vakti loks athygli almennings á 

þeim vanda sem hafði hrjáð fangelsi landsins lengi. Í kjölfarið samþykkti ítalska ríkistjórnin 

lög sem áttu að endurskipuleggja fangelsiskerfið. Samkvæmt 12. grein laganna átti hvert 

fangelsi á Ítalíu að starfrækja bókasafn. Lögin, sem samþykkt voru árið 1975, hafa ekkert 

breyst síðan og jafnvel þótt fangelsissöfnum hefur fjölgað í ítölskum fangelsum þá hefur 

skipulagið haldist alveg óbreytt. Fyrir vikið standa ítölsk fangelsissöfn langt að baki öðrum 

fangelsissöfnum á alþjóðavísu (Costanzo, 2011). Það var ekki fyrr en árið 2001 sem 

markvissar umræður áttu sér stað á vegum fangelsismálayfirvalda um bókasöfn í fangelsum. 

Ári áður hafði tímarit á vegum dómsmálaráðuneytisins birt greinar sem fjölluðu um bækur og 

menningartengd málefni. Á næstu árum birti tímaritið fjölmargar greinar um bókasöfn í 

fangelsum og í kjölfarið jókst umræðan um bækur og fangelsissöfn og fólk varð meðvitaðra 

um mikilvægi þeirra (Costanzo, 2011).  

 Skortur er á samræmdum aðgerðum í málefnum fangelsissafna og það breytist ekki 

fyrr en allir málsaðilar hittast og koma sér saman um forsendur starfsemi safnanna. Eftir 

könnun sem gerð var um bókasöfn í fangelsum árið 1996 kom í ljós að ekki skorti einungis 

samvinnu við alþjóðleg samtök bókasafna eins og IFLA heldur skorti einnig samvinnu á milli 

þeirra fárra fangelsissafna sem fyrir voru í landinu. Þau höfðu litla vitneskju um hvert annað, 

gerðu öll sömu mistökin hvert í sínu horni og gátu ekki lært hvert af öðru. Stofnuð voru 

samtök þar sem markmiðið var að bera saman þau fangelsissöfn sem fyrir voru á Ítalíu svo 

hægt væri að samræma uppbyggingu á skipulagi fangelsissafna. Árið 2000 voru ný samtök 

fangelsissafna stofnuð í samvinnu við Háskólann í Mílanó. Í dag er faglegum málum er snúa 

að fangelsissöfnum stjórnað af háskólanum og samtökum bókasafna á Ítalíu, sveitarfélögin sjá 

fyrir bókasafnsþjónustu og fangelsisyfirvöldin eru ábyrg fyrir aðgerðum innan stofnunarinnar. 

Allir þessir aðilar þurfa að vinna vel saman svo söfnin vaxi og dafni. Þetta samstarf hefur hins 
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vegar reynst brösulegt og hefur það helst skilað sér í ófullnægjandi þjálfun á starfsfólki 

safnanna. Þjálfunin skiptir miklu máli þar sem starfsfólkið þekkir ekki öryggiskröfur 

fangelsisins (Costanzo, 2011).  

  

6 Samantekt  

Þótt einstaklingur sitji í fangelsi hefur hann jafnan rétt á upplýsingum og bókasafnsþjónustu 

og þeir sem frjálsir eru. Samkvæmt stefnuyfirlýsingu IFLA um netið (2003) er vitsmunalegt 

frelsi réttur einstaklings til að leita að og taka á móti upplýsingum sem er undirstaða lýðræðis 

og þjónustu bóksafna. Í Glasgowyfirlýsingu IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og 

vitsmunalegt frelsi (2003) segir einnig að bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar séu lykill að 

þekkingu, hugsun og menningu.  

Ákvæði um bókasafnsþjónustu við fanga hefur tilheyrt íslenskum lögum frá árinu 

1955 með lögum um almenningsbókasöfn nr. 42. Aðeins var talað um að heimilt væri að reka 

bókasöfn í fangelsum en það var ekki fyrr en árið 1976 með lögum um almenningsbókasöfn 

nr. 50 sem fangelsum var gert skylt að hafa bókasafn eða bókasafnþjónustu fyrir fanga. 

Samkvæmt núgildandi bókasafnslögum nr. 150 frá 2012 flokkast fangelsissöfn ekki lengur 

undir almenningsbókasöfn heldur sem bókasöfn í stofnunum.  

Bókasöfn í fangelsum hafa jákvæð áhrif á fanga (Dixen, 2001). Þau geta boðið upp á 

safnkost sem nýtist til náms og þannig aukið bjartsýni þeirra gagnvart lífinu. Það minnkar 

líkurnar á þátttöku þeirra í glæpsamlegu athæfi í framtíðinni (Gilman, 2008). Bækur geta 

virkað sem andleg meðferð fyrir fanga og fengið þá til að slaka á með því að dreifa huganum 

og þróa gagnrýna hugsun (Sullivan, 2000). Dæmi eru um að bókasöfn hafi haft jákvæð áhrif á 

fanga í mismunandi tegundum fangavistar. Allt frá gamalli konu sem vistuð var í fangabúðum 

nasista í síðari heimsstyrjöldinni (Intrator, 2007) til ungs fólks sem var í unglingafangelsi 

(Herald, 2004). Föngum þykir jafnan vænt um fangelsissöfnin og þótt óeirðir brjótist út í 

fangelsum þá eru bókasöfnin alltaf látin í friði (Koons, 1988).  

Á Íslandi eru öll fangelsi með annað hvort bókasöfn eða bókasafnsþjónustu við fanga. 

Fangelsin eiga það sameiginlegt að aðstaða fyrir söfnin er ekki nægilega góð, ýmist 

plássleysis vegna eða fjárskorts. Þrátt fyrir stækkun á fangelsunum að Litla-Hrauni og á 

Kvíabryggju fengu söfnin ekki meira rými og ekki var gert ráð fyrir sérstöku bókasafni við 

stækkun Fangelsisins Akureyri. Hvergi er bókasafns- og upplýsingafræðingur við störf á 

söfnunum og þrátt fyrir væntanlegt fangelsi á höfuðborgarsvæðinu lítur ekki út fyrir að 
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breyting verði þar á. Huga þarf að mismunandi hópum fanga eins og erlendum föngum og 

foreldrum en það hefur sýnt sig að með því að mæta upplýsingaþörf foreldra í fangavist er 

hægt að hafa góð áhrif á samband þeirra við börnin sín (Greenway, 2007). 

Bókasafnsfræðingar í fangelsissöfnum þurfa að eiga góð samskipti við fangaverði, kennara, 

sálfræðinga og forstöðumenn fangelsa og þurfa að geta sinnt föngum jafnt sem starfsfólki 

fangelsisins (Koons, 1988).  

Fólki finnst fangelsisvistin mega líkjast því lífi sem við þekkjum sem minnst 

(Schneider, 1996). Í fangelsinu er verið að hefna fyrir afbrotin og að afbrotamaður væri hvort 

eð er vonlaus sem samfélagsþegn og því ekki hæfur innan samfélagsins (Ólafur Ólafsson, 

2003). Markviss endurhæfing fanga getur haft jákvæð áhrif á þá og samfélagið í heild sinni 

(Dixen, 2001). Fangelsi verða að bjóða upp á fyrirbyggjandi áætlun fyrir fanga sem mun 

nýtast þeim til lengri tíma eftir að þeir losna úr fangelsi (Nordic Council of Ministers, 2005). 

Á Íslandi vill Fangelsismálastofnun ríkisins tryggja föngum örugga og vel skipulagða 

afplánun og þær aðstæður og umhverfi sem hvetur fanga til að takast á við vandamál sín 

(Valtýr Sigurðsson, 2004). Menntun er árangursrík leið fyrir fanga til að meðal annars 

þroskast sem einstaklingar, eiga auðveldara með að læra nýja hluti og finna og meta 

upplýsingar (Nordic Council of Ministers, 2005). Í lögum nr. 49 um fullnustu refsinga frá 

2005 segir að fangi skuli eiga kost á því að stunda nám og starfsþjálfun. Í íslenskum 

fangelsum gefst föngum tækifæri til að vinna og mennta sig á fjölbreyttan hátt. Á Litla-Hrauni 

eru fjölmargar námsgreinar kenndar og eins eru námskeið í boði fyrir fanga. Erlendum 

föngum gefst einnig kostur á að mennta sig. Samkvæmt rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur 

(2004) vildu fangar síður flytjast frá lokuðu fangelsi að Litla-Hrauni yfir í opið fangelsi á 

Kvíabryggju þar sem þeir hefðu þurft að hætta því námi sem þeir voru byrjaðir í. Tækifæri til 

menntunar skipti þá meira máli. Markmiðið með starfsþjálfun er að fangi öðlist þá færni sem 

er nauðsynleg til að lifa farsællega án þess að leiðast aftur út í afbrot. Hann myndi fá örugga 

þjálfun sem hann myndi frekar kjósa í stað áhættunnar sem felst í glæpsamlegri hegðun 

(Pollock, 1997).  

Fjöldi fanga í norrænum fangelsum er frekar lágur samanborið við þjóðir eins og 

Þýskaland, Frakkland, Bretland og Wales. Í norskum lögum segir að fangar hafi rétt á 

bókasafnsþjónustu. Almenningsbókasöfn skulu miðla þekkingu, menntun og annarri 

menningartengdri starfsemi með því að bjóða upp á aðgang að upplýsingum og útvega bækur 

og annað efni endurgjaldslaust til allra landsmanna. Í Svíþjóð ber sveitarfélögum engin skylda 

að bjóða upp á bókasafnsþjónustu í fangelsum. Þó eiga fangar þar rétt á aðgangi að bókum, 
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dagblöðum og öðru lesefni. Í Danmörku eiga fangar rétt á bókasafnsþjónustu frá 

almenningsbókasafni. Þeir eiga einnig rétt á að aðgengi að dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi 

(Ljødal, 2011). Á Spáni skal vera bókasafn í hverju fangelsi sem tekur á fræðslu-, upplýsinga- 

og tómstundaþörfum fanga. Starfsemi og uppbygging spænskra fangelsissafna líkist alltaf 

meira og meira almenningsbókasafni en eitt aðalhlutverk safnanna að styðja við skólaverkefni 

og efla lestur fanga (Pérez, 2011). Í Póllandi er menntun, lestur og fleiri meðferðarúrræði 

notuð til þess að auðvelda föngum endurkomu sína aftur út í þjóðfélagið. Hvert fangelsi þarf 

að hafa bókasafn eða bókasafnsþjónusta frá almenningsbókasafni sem er ætlað að skipa stórt 

hlutverk í endurhæfingarferlinu (Zybert, 2011). Málefni bókasafna í ítölskum fangelsi eru 

styttra á veg komin en hjá hinum þjóðunum. Það var fyrst árið 2001 sem markvissar umræður 

áttu sér stað á vegum fangelsismálayfirvalda um bókasöfn í fangelsum. Í dag er málum 

fangelsissafna stjórnað af Háskólanum í Mílanó, samtökum bókasafna á Ítalíu, 

sveitarfélögunum og fangelsismálayfirvöldum sem gengur brösulega að vinna saman 

(Costanzo, 2011).  
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7 Lokaorð 

Bókasafnsþjónusta við fanga á Íslandi er að mörgu leyti ábótavant. Þróunin er lengra komin 

hjá nágrannaþjóðum okkar varðandi atriði eins og lagasetningu, starfsmannamál og menntun 

fanga. Skortur á fjármagni til málefnisins spilar þar eflaust inn í og hugsanlegt vanmat 

yfirvalda á mikilvægi bóka og bókasafna í vistun og endurhæfingarferli fanga. Íslenska 

fangelsismálakerfið hefur reyndar þá sérstöðu að vera smátt í sniðum þar sem fjöldi fanga er 

færri miðað við annars staðar. Sú staðreynd að allir fangar á Íslandi ljúka afplánun sinni einn 

daginn sýnir mikilvægi þess að lögð sé áhersla á alla þætti endurhæfingar þeirra. Á það við 

um þætti eins og menntun, starfsþjálfun og lífsleikni sem undirbúa þá undir lífið eftir 

afplánun.  

 Með því að efla hlutverk og starfsemi bókasafna í fangelsum geta þau haft jákvæð 

áhrif á fanga á meðan á vist þeirra stendur og bætt þekkingu og færni einstaklinganna. Söfnin 

geta aukið áhuga fanga á bókum og hvatt þá til yndislesturs og náms. Miðað við það umhverfi 

sem bókasöfn í íslenskum fangelsum búa við í dag er þörf á breytingum svo söfnin geti haft 

meiri áhrif á fanga. Safnkostur byggður á gjöfum er til að mynda stefnulaus og ómarkviss 

þegar kemur að menntun og uppbyggingu einstaklinga svo þeir öðlist jákvæðara viðhorf til 

lífsins og samfélagsins. Til að umhverfið geti breyst þarf annars vegar aukið fjármagn til betri 

aðstöðu, búnaðs, safnkosts og fagþekkingu starfsfólks og hins vegar markvissa stefnu af hálfu 

stjórnvalda og fangelsismálayfirvalda.  

 Í framhaldi af þessari ritgerð væri áhugavert að rannsaka betur áhrif bókasafnsþjónustu 

á fanga á Íslandi. Hægt væri að skoða sérstaklega notkun þeirra á almenningsbókasöfnum 

fyrir og eftir afplánun. Einnig væri hægt að skoða nýtingu á fangelsissöfnunum með 

markvissri skráningu, í hvaða tilgangi þau eru notuð og kanna viðhorf fanga til þeirra. 
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