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Útdráttur	  

Ritgerð	   þessi	   er	   lokaverkefni	   til	   BA-‐	   prófs	   við	   félagsráðgjafardeild	   Háskóla	   Íslands.	  

Markmið	   hennar	   er	   að	   varpa	   ljósi	   á	   afbrotahegðun	   kvenna	   og	   á	   hvaða	   hátt	   hún	   er	  

öðruvísi	   en	   afbrotahegðun	   karla.	   Skoðuð	   verður	   félagsleg	   staða	   þeirra	   kvenna	   sem	  

leiðast	   út	   á	   glæpabrautina	   og	   hvort	   að	   hún	   sé	   frábrugðin	   félagslegri	   stöðu	   karla	   sem	  

brjóta	   af	   sér.	   Fjallað	   verður	   um	   refsingar	   og	   hvort	   að	   kyn	   hafi	   einhver	   áhrif	   á	   þyngd	  

refsinga.	  Ekki	  hafa	  verið	  gerðar	  margar	   rannsóknir	  á	   Íslandi	   sem	   fjalla	  um	  áhrif	   kyns	  á	  

dóma,	  en	  þær	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  bæði	  hér	  á	   landi	  og	  erlendis	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  

kyn	  hafi	  áhrif	  á	  hvernig	  dæmt	  er	  og	  á	  hvaða	  hátt	  dómþoli	  tekur	  út	  refsingu	  sína.	  Einnig	  

verður	  skoðað	  hver	  aðkoma	  félagsráðgjafa	  er	  í	  fangelsismálum.	  Þá	  verður	  greint	  frá	  því	  

hvaða	   úrræði	   og	   hverskonar	   endurhæfing	   stendur	   konum	   til	   boða	   eftir	   að	   afplánun	  

lýkur.
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Formáli	  	  

Ritgerð	  þessi	  er	  12	  ECTS	  eininga	  verkefni	   í	  180	  ECTS	  eininga	  grunnnámi	   í	   félagsráðgjöf	  

við	  Háskóla	   Íslands.	  Ástæður	   fyrir	   vali	   á	   ritgerðarefni	   eru	  margvíslegar.	  Áfangi	   sem	  ég	  

tók	  í	  afbrotafræði	  vakti	  áhuga	  minn	  sem	  og	  rannsóknir	  Helga	  Gunnlaugssonar	  í	  bókinni	  

Afbrot	  á	  Íslandi.	  Viðfangsefni	  afbrotafræðinnar	  hafa	  vakið	  áhuga	  minn	  í	  náminu	  og	  það	  

leiddi	   til	   þess	  að	  ég	  valdi	   að	   skrifa	  BA-‐	   ritgerð	   sem	   tengdist	   konum	  og	  afbrotum.	   Lítið	  

hefur	  verið	  skrifað	  á	  Íslandi	  um	  það	  hvort	  konur	  hljóti	  vægari	  dóma	  vegna	  kynferðis	  síns	  

og	   hvort	   að	   brot	   kvenna	   séu	   á	   einhvern	   hátt	   öðruvísi	   en	   brot	   karla	   og	   þótti	  mér	   því	  

áhugavert	  að	  skoða	  það	  nánar.	  Ritgerðina	  tileinka	  ég	  móður	  minni	  en	  án	  hennar	  hjálpar	  

og	   stuðnings	   hefði	   háskólaganga	   mín	   ekki	   orðið	   að	   veruleika.	   Einnig	   langar	   mig	   að	  

tileinka	  börnum	  mínum,	  þeim	  Ívari	  Ugga	  og	  Sunnu	  Maríu	  verkið	  en	  fallegu	  brosin	  þeirra	  

eru	  mér	  hvatning	  á	  hverjum	  degi.	  
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1 Inngangur	  
Í	  þessari	   ritgerð	  verður	   skoðuð	  afbrotahegðun	  kvenna	  og	  hvernig	  afbrot	  konur	  eru	  að	  

fremja.	  Leitast	  verður	  við	  að	  svara	  spurningunum:	  Fremja	  konur	  að	  jafnaði	  vægari	  brot	  

en	   karlar,	   fá	  þær	   vægari	   dóma	  og	  hvaða	  úrræði	   eru	   í	   boði	   fyrir	   þær?	  Hver	  eru	  helstu	  

verkefni	  félagsráðgjafa	  sem	  starfa	  við	  fangelsismál?	  

Kvenfangar	  eru	  einungis	  lítið	  brot	  af	  heildarfjölda	  fanga	  í	  heiminum,	  en	  í	  stærri	  

þjóðum	  hefur	  fjöldi	  þeirra	  kvenna	  sem	  situr	  inni	  fjölgað	  síðustu	  ár.	  Það	  er	  því	  áhugavert	  

að	  skoða	  þennan	  hóp	  og	  hvernig	  að	  honum	  er	  komið,	  bæði	  innan	  réttarkerfisins	  og	  hvað	  

úrræði	  og	  aðstoð	  varðar	  þegar	  afplánun	  lýkur.	  Viðfangsefni	  afbrotafræðinnar	  hafa	  vakið	  

áhuga	  minn	  í	  náminu	  og	  það	  leiddi	  til	  þess	  að	  ég	  valdi	  að	  skrifa	  BA-‐	  ritgerð	  sem	  tengdist	  

konum	  afbrotum	  og	  hvernig	  aðkoma	  félagsráðgjafa	  er	  af	  málum	  er	  varða	  konur	  sem	  

hafa	  hlotið	  dóma. Tilgangurinn	  er	  að	  skoða	  hvort	  konur	  séu	  að	  brjóta	  öðruvísi	  af	  sér	  en	  
karlar	  og	  hvaða	  	  úrræði	  standa	  þeim	  til	  boða.	  Út	  frá	  stimplunarkenningunni	  verður	  

skoðað	  hvaða	  áhrif	  „stimplun“	  hefur	  á	  konur	  sem	  hafa	  brotið	  af	  sér	  og	  hvort	  konur	  séu	  

viðkvæmari	  fyrir	  þeim	  stimpli	  sem	  fylgir	  því	  að	  hafa	  afplánað	  refsingu	  í	  fangelsi.	  Ritgerð	  

þessi	  er	  heimildaritgerð.	  Heimildirnar	  sem	  ég	  nota	  koma	  víða	  að.	  Nýttar	  voru	  ritrýndar	  

greinar,	  óbirtar	  meistararitgerðir,	  gagnagrunnar	  á	  veraldarvefnum	  og	  heimasíður	  

innlendra	  og	  alþjóðlegra	  stofnana.	  Einnig	  voru	  notaðar	  fræðibækur	  og	  rannsóknir	  sem	  

hafa	  verið	  gerðar	  á	  þessu	  sviði.	  

Alls	  skiptist	  ritgerðin	  í	  sjö	  megin	  kafla	  að	  inngangi	  meðtöldum.	  Í	  öðrum	  kafla	  er	  

fjallað	  um	  Fangelsismálastofnun	  ríkisins,	  starfsemina	  sem	  þar	  fer	  fram	  og	  þeim	  lögum	  og	  

reglum	  sem	  stofnunin	  fer	  eftir.	  Í	  þriðja	  kafla	  er	  fræðileg	  samantekt	  og	  þar	  er	  fjallað	  um	  

helstu	  hugtök	  ritgerðarinnar	  sem	  snúa	  að	  afbrotum	  og	  refsingum.	  Fjórði	  kafli	  fjallar	  um	  

afbrot	  kvenna	  og	  félagslega	  stöðu	  kvenfanga.	  Í	  fimmta	  kafla	  er	  leitast	  við	  að	  svara	  því	  

hvort	  að	  lögregla	  og	  dómstólar	  taki	  mismunandi	  á	  kynjunum	  þegar	  að	  kemur	  að	  

afbrotum	  og	  refsingu.	  Umfjöllunarefni	  sjötta	  kafla	  er	  um	  félagsráðgjöf	  og	  vinnuaðferðir	  

félagsráðgjafa.	  Sjöundi	  kafli	  snýr	  að	  endurhæfingu	  að	  lokinni	  fangelsisvist	  og	  hvaða	  

úrræði	  standa	  konum	  til	  boða.	  Í	  umræðu	  eru	  dregnar	  saman	  helstu	  niðurstöður	  

ritgerðarinnar.	  
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2 Fangelsismálastofnun	  
Fangelsismálastofnun	  ríkisins	  var	  stofnuð	  árið	  1989.	  Í	  lögum	  um	  fullnustu	  refsinga	  hefur	  

verið	  lögð	  rík	  áhersla	  á	  að	  fangelsisvist	  feli	   í	  sér	  betrun	  fanga	  en	  ekki	  einungis	  refsingu	  

fyrir	  afbrot.	  Þetta	  er	  í	  anda	  evrópskra	  fangelsisreglna,	  en	  þar	  er	  mannúðarsjónarhornið	  

haft	   að	   leiðarljósi.	   Fangelsismálastofnun	   hefur	   yfirumsjón	   með	   fullnustu	   refsinga	   og	  

önnur	   verkefni	   í	   samræmi	   við	   laga-‐	   og	   reglugerðarákvæði.	   Til	   viðbótar	   við	   rekstur	  

fangelsanna	   leitast	  hún	  við	  að	  tryggja	  að	  föngum	  sé	  veitt	  sérhæfð	  þjónusta,	  eins	  og	  til	  

dæmis	  þjónusta	  félagsráðgjafa	  og	  sálfræðinga.	  	  

Þörf	  fyrir	  þjónustu	  félagsráðgjafa	  í	  fangelsum	  hefur	  verið	  að	  aukast,	  einkum	  vegna	  

þess	  að	  hér	  á	  landi	  hefur	  orðið	  fjölgun	  fanga	  með	  langa	  dóma	  og	  alvarleg	  sálræn	  og	  

félagsleg	  vandamál.	  Félagsráðgjafar	  sem	  starfa	  hjá	  fangelsum	  landsins	  veita	  dómþolum	  

ráðgjöf	  og	  aðstoða	  þá	  við	  að	  greiða	  úr	  almennum	  málum	  sem	  snúa	  að	  daglegu	  lífi	  þeirra,	  

bæði	  innan	  og	  utan	  fangelsisins	  (Helgi	  Gunnlaugson,	  2008).	  

Mikilvægt	  er	  að	  vinna	  markvisst	  gegn	  endurkomutíðni	  fanga.	  Í	  því	  sambandi	  er	  

áríðandi	  að	  Fangelsismálastofnun	  aðstoði	  fanga	  við	  að	  gera	  ráðstafanir	  fyrir	  framtíðina	  á	  

meðan	  á	  afplánun	  stendur.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  fangar	  fái	  hvatningu	  til	  þess	  að	  

mennta	  sig	  á	  meðan	  þeir	  afplána	  dóma	  sína	  og	  að	  föngum	  sé	  tryggt	  aðgengi	  að	  þjónustu	  

félagsráðgjafa	  og	  sálfræðinga	  (Ríkisendurskoðun,	  2010).	  	  	  

	  Það	  er	  það	  skylda	  félagsráðgjafa	  Fangelsismálastofnunnar	  að	  gera	  meðferðar-‐	  og	  

vistunaráætlun	  í	  samstarfi	  við	  fanga	  þegar	  hann	  hefur	  afplánun.	  Í	  vistunaráætlun	  kemur	  

meðal	  annars	  fram	  hvar	  þeir	  skuli	  vistast	  á	  hverjum	  tíma	  fangelsisdvalarinnar.	  

Meðferðaráætlunin	  hefur	  það	  hins	  vegar	  að	  markmiði	  að	  fanginn	  geti	  aðlagast	  

samfélaginu	  sem	  best	  að	  lokinni	  afplánun.	  Í	  henni	  er	  gerð	  grein	  fyrir	  því	  hvaða	  aðstoð	  

fanginn	  þarf	  á	  að	  halda,	  til	  dæmis	  viðtalsmeðferð,	  meðferð	  vegna	  vímuefnaneyslu	  eða	  

aðstoð	  vegna	  fjármála.	  Það	  er	  því	  miður	  svo	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  allir	  fangar	  hafi	  lagalegan	  

rétt	  til	  þess	  að	  það	  verði	  unnin	  fyrir	  þá	  meðferðaráætlun,	  þá	  er	  slík	  áætlun	  aðeins	  unnin	  

fyrir	  lítinn	  hluta	  fanga	  vegna	  þess	  hve	  fáliðaðir	  félagsráðgjafar	  fangelsanna	  eru.	  Að	  mati	  

félagsráðgjafa	  væri	  mikill	  faglegur	  ávinningur	  fólginn	  í	  því	  að	  allir	  fangar	  fengju	  

meðferðaráætlun.	  Með	  henni	  yrðu	  aðgerðir	  til	  betrunar	  fanga	  markvissari,	  einnig	  myndi	  
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áætlunin	  leggja	  grunn	  að	  árangursmælingum	  og	  þannig	  efla	  faglega	  ákvarðanatöku,	  til	  

dæmis	  varðandi	  vistun	  fanga	  utan	  fangelsa	  og	  möguleika	  á	  reynslulausn	  (Íris	  Eik	  

Ólafsdóttir	  og	  Snjólaug	  Birgisdóttir,	  2010).	  
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3 Fræðileg	  samantekt	  
Í	   þessum	   kafla	   verða	   megin	   hugtök	   ritgerðarinnar;	   afbrot,	   og	   refsingar	   skilgreind.	  

Kenningar	  verða	  settar	  fram	  til	  þess	  að	  flétta	  saman	  einstaka	  þætti	  og	  skýra	  aðra	  til	  þess	  

að	  lesandi	  fái	  betri	  hugmynd	  um	  viðfangsefni	  ritgerðarinnar.	  

3.1 Stimplunarkenningin	  

Stimplunarsjónarhornið	   var	   vinsælt	   í	   afbrota-‐	   og	   félagsfræði	   á	   sjöunda	   og	   áttunda	  

áratug	  tuttugustu	  aldar.	  Stimplunarkenningin	  kveður	  á	  um	  að	   frávikshegðun	  kalli	  oft	  á	  

ákveðin	  viðbrögð	  frá	  samfélaginu.	  Þegar	  manneskja	  verður	  fyrir	  stimplun	  af	  samfélaginu	  

vegna	   afbrotahegðunar	   getur	   samfélagstaða	   og	   sjálfsmynd	   þess	   stimplaða	   breyst.	  

Stimplunin	   getur	   jafnvel	   leitt	   til	   þess	   að	   frávikshegðun	   heldur	   áfram.	   Vinsældir	  

kenningarinnar	  dvínuðu	  undir	   lok	  áttunda	  áratugarins	  þegar	   fræðimenn	  gagnrýndu	  að	  

hún	  væri	  óljós	  auk	  þess	  sem	  að	  engar	  rannsóknir	  lægju	  fyrir	  til	  að	  styðja	  hana.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fræðimenn	  í	  dag	  og	  á	  undanförnum	  árum	  hafa	  leitast	  við	  að	  útlista	  kenninguna	  

betur	  og	  endurbæta	  það	  sem	  talið	  var	  óljóst.	  Kennismiðir	  hafa	  leitast	  við	  að	  útskýra	  

nánar	  hvað	  gerist	  þegar	  stimplun	  á	  sér	  stað.	  Annars	  vegar	  hafa	  þeir	  lagt	  áherslu	  á	  

umbreytingu	  sjálfsins.	  Talið	  er	  að	  þegar	  stimplun	  og	  brennimerking	  eigi	  sér	  stað	  mótist	  

samskipti	  einstaklinga	  við	  annað	  fólk	  og	  valdi	  þannig	  umbreytingu	  á	  sjálfsmynd	  þeirra	  

sem	  fyrir	  stimpluninni	  verða.	  Sá	  brennimerkti	  mótast	  af	  fordómafullum	  eða	  stöðluðum	  

væntingum	  fólks	  gagnvart	  honum	  og	  	  hann	  fer	  að	  haga	  sér	  á	  þann	  hátt	  sem	  hann	  telur	  

að	  fólk	  vænti	  af	  honum.	  Einnig	  telja	  fræðimenn	  að	  stimplun	  og	  brennimerking	  valdi	  

neikvæðum	  breytingum	  á	  félagslegum	  tengslum	  þess	  stimplaða	  og	  um	  leið	  skertum	  

tækifærum	  á	  atvinnumarkaði,	  en	  þetta	  eru	  vel	  þekktir	  áhættuþættir	  frávikshegðunar	  og	  

til	  eru	  rannsóknir	  sem	  styðja	  þessa	  kenningu	  (Jón	  Gunnar	  Bernburg,	  2005).	  	  

Í	  bandarískri	  rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  áhrifum	  stimplunar	  á	  ýmsa	  þjóðfélagshópa	  

kom	  í	  ljós	  að	  áhrif	  stimplunar	  eru	  meiri	  fyrir	  konur	  en	  karla.	  Samkvæmt	  rannsókninni	  

hefur	  stimplun	  mun	  neikvæðari	  áhrif	  á	  konur	  en	  karla	  (Bales,	  Barrick	  og	  Chiricos,	  2007).	  

Þegar	  búið	  er	  að	  stimpla	  konu	  sem	  afbrotamann	  er	  líklegt	  að	  hún	  verði	  einnig	  stimpluð	  

sem,	  fíkniefnaneytandi,	  þjófur	  og	  illa	  innrætt	  og	  slæm	  manneskja	  sem	  hefur	  litla	  

siðferðiskennd	  og	  léleg	  gildi	  í	  lífinu	  (Kassenbaum	  og	  Ward,	  1965).	  	  
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Konur	  upplifa	  frekar	  skömm	  vegna	  stimplunar	  en	  karlar.	  Almennt	  eru	  gerðar	  ríkari	  

kröfur	  og	  væntingar	  til	  kvenna	  innan	  samfélaga	  hvað	  varðar	  hegðun	  og	  þá	  er	  erfiðara	  

fyrir	  þær	  að	  snúa	  aftur	  til	  eðlilegs	  lífs	  eftir	  að	  stimplunin	  hefur	  átt	  sér	  stað	  (Bales,	  Barrick	  

og	  Chiricos,	  2007).	  Þær	  konur	  sem	  fá	  á	  sig	  stimpil	  eða	  verða	  brennimerktar	  af	  

samfélaginu	  geta	  upplifað	  ýmis	  viðbrögð	  frá	  nærumhverfi	  sínu.	  Viðbrögðin	  geta	  verið	  

slæm	  og	  lýst	  sér	  í	  formi	  vantrausts.	  Hvernig	  sem	  það	  er	  og	  hvort	  viðbrögðin	  séu	  augljós	  

eða	  eingöngu	  tilfinning	  sem	  konan	  hefur	  þá	  má	  draga	  þá	  ályktun	  að	  þessi	  viðbrögð	  hafi	  

töluverð	  áhrif	  á	  þann	  stimplaða	  og	  hvernig	  hann	  upplifir	  stöðu	  sína	  í	  samfélaginu	  (Jón	  

Gunnar	  Bernburg,	  2005).	  Þegar	  rýnihópur	  var	  spurður	  að	  því	  hvað	  væri	  það	  versta	  við	  að	  

vera	  dæmd	  kona	  svaraði	  hann	  því	  til	  að	  það	  versta	  við	  að	  hafa	  setið	  inni	  væri	  stimplunin	  

sem	  viðkomandi	  fær.	  Það	  fylgir	  manneskjunni	  alla	  ævi	  að	  hafa	  setið	  í	  fangelsi.	  Fyrrum	  

fangar	  geta	  fundið	  fyrir	  mikilli	  minnimáttarkennd	  og	  vanmætti	  vegna	  fortíðar	  sinnar	  

(Kassenbaum	  og	  Ward,	  1965).	  

3.2 Afbrot	  
Í	   samfélögum	  dreifast	  afbrot	  ekki	  með	  tilviljanakenndum	  hætti.	  Það	  er	  þekkt	  að	  ýmsir	  

þættir	   í	   samfélagsgerðinni	   hafa	   áhrif	   á	   afbrot	  og	   afbrotatíðni.	  Margar	   rannsóknir	   hafa	  

leitt	  í	  ljós	  að	  sterk	  tengsl	  eru	  til	  dæmis	  á	  milli	  fátæktar	  og	  afbrotatíðni.	  Einnig	  eru	  afbrot	  

tíðari	   í	   hverfum	   þar	   sem	   hátt	   hlutfall	   er	   af	   innflytjendum	   og	   einstæðum	   foreldrum	  

(Margrét	  Valdimarsdóttir,	  Jón	  Gunnar	  Bernburg	  og	  Rannveig	  Þórisdóttir,	  2008).	  

Þrenns	  konar	  kenningar	  um	  afbrot	  hafa	  verið	  ráðandi	  síðastliðna	  áratugi.	  Í	  fyrsta	  lagi	  

hafa	  þau	  verið	  útskýrð	  sálfræðilega,	  í	  öðru	  lagi	  félagslega	  og	  í	  þriðja	  lagi	  líffræðilega.	  

Sálfræði-‐	  og	  líffræðilegar	  kenningar	  um	  afbrot	  eru	  öðruvísi	  en	  félagslegar	  kenningar.	  

Þær	  ganga	  út	  frá	  því	  að	  afbrotamaðurinn	  sé	  að	  einhverju	  leiti	  líkamlega	  eða	  andlega	  

öðruvísi	  en	  annað	  fólk	  og	  að	  sá	  munur	  leiði	  til	  andfélagslegrar	  hegðunar	  eins	  og	  afbrota	  

(Gísli	  Ágúst	  Gunnlaugsson,	  1991).	  Hin	  síðari	  ár	  hafa	  fræðimenn	  fremur	  staldrað	  við	  

félags-‐	  og	  sálfræðilegar	  skýringar	  en	  líffræðilegar	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  	  

Þegar	  lagt	  er	  mat	  á	  helstu	  orsakir	  afbrota,	  bæði	  karla	  og	  kvenna,	  er	  algengt	  að	  leitað	  

sé	  til	  afbrotafræðinnar	  og	  helstu	  kenninga	  hennar.	  Bakgrunnur	  fræðimanna	  innan	  

greinarinnar	  er	  margvíslegur.	  Þar	  er	  meðal	  annars	  að	  finna	  félagsráðgjafa,	  lögfræðinga,	  

sálfræðinga	  og	  áfram	  mætti	  telja.	  Vegna	  þessa	  eru	  styrkleikar	  afbrotafræðinnar	  miklir	  í	  

þverfaglegum	  skilningi	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  	  
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Flestar	  kenningar	  félagsvísinda	  sem	  settar	  hafa	  verið	  fram	  um	  afbrot	  og	  eðli	  þeirra	  

leggja	  ríka	  áherslu	  á	  mikilvægi	  félagslegs	  taumhalds.	  Einhver	  áherslumunur	  er	  þó	  í	  

kenningum	  félagsvísindamanna.	  Allmargir	  þeirra	  hafa	  unnið	  út	  frá	  kenningu	  Emile	  

Durkheim	  um	  siðrof	  (e.	  anomi).	  Aðrir	  fræðimenn	  hafa	  lagt	  áherslu	  á	  hvernig	  

þjóðfélagsviðhorf	  og	  það	  sem	  þykir	  eðlilegt	  í	  samfélagi	  færist	  frá	  einum	  einstaklingi	  til	  

annars	  og	  þá	  sérstaklega	  á	  milli	  kynslóða	  (Gísli	  Ágúst	  Gunnlaugsson,	  1991).	  	  Í	  lok	  19.	  

aldar	  setti	  Durkheim	  fram	  fyrrnefnda	  kenningu	  um	  siðrof.	  Í	  henni	  var	  ein	  fyrsta	  skýringin	  

á	  afbrotum	  sem	  tók	  tillit	  til	  landfræðilegra	  og	  félagslegra	  þátta.	  Samkvæmt	  kenningunni	  

stjórnast	  mannfólkið	  einna	  helst	  af	  tvenns	  konar	  þörfum,	  félagslegum	  þörfum	  annars	  

vegar	  og	  lífeðlisfræðilegum	  hins	  vegar.	  Durkheim	  taldi	  að	  manneskjan	  fullnægði	  og	  

stjórnaði	  lífeðlisfræðilegu	  þörfunum	  sjálfkrafa	  en	  svo	  væri	  ekki	  um	  félagslegu	  þarfirnar,	  

eins	  og	  til	  dæmis	  þörf	  manna	  fyrir	  völd	  og	  virðingu	  (Gísli	  Ágúst	  Gunnlaugsson,	  1991).	  	  

3.3 Refsing	  og	  tilgangur	  hennar	  	  
Í	  bókinni	  Viðurlög	  við	  afbrotum	  skilgreinir	  Jónatan	  Þórmundsson	  prófessor	  við	  lagadeild	  

Háskóla	  Íslands	  refsingu	  á	  þennan	  hátt:	  	  

Refsing	  er	  ein	   tegund	  viðurlaga,	   sem	  ríkisvald	  beitir	  þann,	   sem	  sekur	  hefur	   reynst	  
um	  refsivert	  brot.	  Hún	  felur	  í	  sér	  vanþóknun	  eða	  fordæmingu	  samfélagsins	  og	  er	  til	  
þess	   fallin	   að	   valda	   dómþola	   þjáningu	   eða	   óþægindum	   (Jónatan	   Þórmundsson,	  
1992	  bls.	  62).	  

Samkvæmt	  honum	  er	  vanþóknun	  og	  fordæming	  samfélagsins	  stór	  hluti	  af	  refsingu	  

fólks	  og	  þeim	  alvarlegri	  sem	  afbrotið	  er	  því	  sterkari	  viðbrögð	  má	  búast	  við	  frá	  

samfélaginu.	  Sú	  vanþóknunin	  og	  fordæming	  sem	  afbrotamenn	  verða	  fyrir	  getur	  leitt	  til	  

þess	  að	  þeir	  eigi	  mun	  erfiðara	  með	  að	  fóta	  sig	  á	  ný	  í	  samfélaginu	  eftir	  að	  afplánun	  er	  

lokið	  (Jónatan	  Þórmundsson,	  1992).	  Afbrotamaður	  sem	  hlýtur	  slíka	  stimplun	  frá	  

samfélaginu	  er	  þannig	  líklegri	  til	  þess	  að	  halda	  áfram	  að	  brjóta	  af	  sér	  vegna	  þess	  hver	  

erfitt	  er	  að	  aðlagast	  samfélaginu	  á	  ný	  að	  lokinni	  fangelsisvist	  (Bernburg,	  Krohn	  og	  

Riviera,	  2006).	  Flekkun	  verður	  á	  mannorði	  fólks	  þegar	  það	  er	  dæmt	  til	  fangelsisvistar	  og	  

getur	  sú	  flekkun	  fylgt	  einstaklingum	  lengur	  en	  refsitíminn	  sem	  viðkomandi	  var	  dæmdur	  

til	  að	  taka	  út.	  Þannig	  er	  refsing	  	  þungbærasta	  og	  afdrifaríkasta	  form	  félagslegs	  

taumhalds	  og	  þá	  sérstaklega	  þegar	  að	  fólk	  er	  dæmt	  til	  fangelsisvistar	  (Jónatan	  

Þórmundsson,	  1992).	  	  
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En	  þekktasta	  refsileiðin	  í	  nútímasamfélagi	  er	  að	  dæma	  afbrotamenn	  til	  

fangelsisvistar.	  Frelsið	  er	  manneskjunni	  mikilvægt	  og	  það	  að	  svipta	  fólk	  frelsi	  getur	  verið	  

því	  afar	  þungbært	  og	  erfitt.	  Breytingar	  hafa	  þó	  orðið	  á	  réttarkerfinu	  síðustu	  áratugi	  og	  

nálganir	  við	  fanga	  hafa	  orðið	  mannúðlegri.	  Nútíma	  fangelsin	  stefna	  að	  betrun	  og	  

endurhæfingu	  fanga	  í	  stað	  þess	  að	  þeir	  sitji	  í	  fangelsi	  án	  þess	  að	  þeir	  fái	  þá	  aðstoð	  sem	  

þarf	  til	  þess	  að	  þeir	  að	  geti	  orðið	  að	  betri	  samfélagsþegnum	  þegar	  afplánun	  lýkur	  

(DeFleur,	  D'Antonio	  og	  DeFleur,	  1971).	  	  	  
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4 Afbrot	  kvenna	  og	  félagsleg	  staða	  kvenfanga	  
Hlutfall	  kvenna	  sem	  fremja	  glæpi	  er	  mun	  lægra	  en	  hlutfall	  karlmanna	  á	  Íslandi.	  Kyn	  hefur	  

oft	  verið	  talin	  helsta	  stýribreytan	  fyrir	  ástæðu	  þess	  að	  fólk	  brjóti	  af	  sér.	  Einnig	  hefur	  því	  

verið	   haldið	   því	   fram	   að	   afbrotahegðun	   skýrist	   af	   félagslegum	   áhrifum	   frekar	   en	  

líffræðilegum.	   Þannig	   er	   talið	   að	   sú	   félagslega	   mótun	   sem	   stúlkur	   verða	   fyrir	   á	  

uppvaxtarárunum	  hafi	  þau	  áhrif	  að	  þær	  fari	  síður	  út	  á	  glæpabrautina.	  	  

Þegar	  skoðaðar	  eru	  tölur	  um	  kærð	  brot	  á	  Íslandi	  og	  í	  nágrannalöndum	  okkar	  er	  

hlutfall	  kvenna	  að	  meðaltali	  um	  18%.	  Konum	  í	  fangelsum	  hefur	  verið	  að	  fjölga	  í	  stærri	  

þjóðum	  eins	  og	  til	  dæmis	  Ástralíu,	  Bretlandi	  og	  Bandaríkjunum,	  en	  á	  Norðurlöndunum	  

hefur	  hlutfallið	  verið	  svipað	  síðastliðin	  ár.	  Það	  getur	  verið	  erfitt	  að	  fjalla	  um	  Ísland	  í	  

þessu	  samhengi	  vegna	  þess	  hversu	  fáar	  konur	  hér	  á	  landi	  sitja	  inni	  hverju	  sinni	  (Margrét	  

Sæmundsdóttir,	  2005).	  Samkvæmt	  skýrsu	  	  Fangelsismálastofnunar	  fækkaði	  kvenföngum	  

hérlendis	  frá	  árinu	  2009	  til	  ársins	  2013.	  Árið	  2009	  sátu	  25	  konur	  inni	  en	  þær	  voru	  15	  árið	  

2013.	  En	  hlutfall	  kvenna	  í	  fangelsi	  á	  Íslandi	  var	  7%	  árið	  2013	  og	  12,4%	  árið	  2009	  

(Fangelsismálastofnun,	  2014).	  

Helgi	  Gunnlaugsson	  afbrotafræðingur	  telur	  að	  félagslegt	  taumhald	  á	  kynjunum	  sé	  

mismunandi.	  Hann	  segir	  að	  ýmis	  atriði	  í	  félagsmótun	  og	  uppeldi	  karla	  og	  kvenna	  geti	  

skýrt	  muninn	  á	  afbrotatíðni	  á	  milli	  kynjanna.	  Alla	  tíð	  hafa	  verið	  gerðar	  ríkari	  kröfur	  til	  

kvenna	  um	  að	  þær	  haldi	  aftur	  af	  sér	  og	  hagi	  sér	  vel	  og	  almennt	  er	  ætlast	  til	  betri	  

framkomu	  af	  konum	  en	  körlum.	  Ungir	  drengir	  mega	  vera	  fyrirferðarmeiri	  og	  frelsi	  þeirra	  

til	  athafna	  hefur	  verið	  meira	  en	  stúlkna.	  Hugmyndir	  um	  hefðbundin	  hlutverk	  kynjanna	  

hafa	  verið	  ólíkar	  frá	  örófi	  alda	  og	  enn	  eimir	  eftir	  af	  þeim	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  

Drengir	  og	  stúlkur	  eru	  þannig	  stimpluð	  frá	  fæðingu.	  Samfélagið	  gerir	  ákveðnar	  

væntingar	  til	  kynjanna	  út	  frá	  stimpluninni	  sem	  þau	  hafa	  frá	  upphafi	  vegna	  kyns	  (Beckett	  

og	  Taylor,	  2010).	  

Afbrotafræðingurinn	  Hagan	  hefur	  bent	  á	  að	  stúlkur	  hafi	  almennt	  verið	  undir	  meira	  

eftirliti	  frá	  foreldrum	  sínum	  á	  uppvaxtarárunum,	  sérstaklega	  af	  hálfu	  móður.	  Stúlkur	  fá	  

þannig	  sterkari	  skilaboð	  um	  að	  frávikshegðun	  þeirra,	  eins	  og	  til	  dæmis	  afbrot	  og	  

vímuefnaneysla,	  sé	  ekki	  æskileg	  í	  samfélaginu.	  Einnig	  eru	  stelpur	  aldar	  upp	  við	  
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móðurhlutverkið	  og	  umönnun,	  sem	  fylgir	  þeim	  á	  mótunarskeiðinu,	  sem	  síðar	  heldur	  

aftur	  af	  þeim	  í	  samfélaginu.	  Þær	  eru	  á	  þennan	  hátt	  aldar	  upp	  við	  það	  að	  bera	  meiri	  

ábyrgð	  á	  gjörðum	  sínum	  en	  drengir.	  Uppeldi	  drengja	  er	  oft	  á	  tíðum	  mun	  lausara	  og	  

frávikshegðun	  þeirra	  viðurkenndari	  af	  samfélaginu.	  Ef	  þetta	  er	  rétt	  má	  gera	  ráð	  fyrir	  því	  

að	  þær	  stúlkur	  sem	  fá	  ekki	  þetta	  aðhald	  í	  æsku	  séu	  líklegri	  til	  þess	  að	  leiðast	  út	  í	  

neikvæða	  hegðun	  (Margrét	  Sæmundsdóttir,	  2005).	  	  

Í	  Bandaríkjunum	  árið	  1996	  var	  framkvæmd	  rannsókn	  á	  félagslegum	  muni	  á	  kven-‐	  og	  

karlföngum	  og	  voru	  niðurstöður	  hennar	  birtar	  í	  tímaritinu	  Families	  in	  Society.	  

Rannsóknin	  leiddi	  í	  ljós	  að	  algengara	  var	  að	  kvenfangar	  hefðu	  orðið	  fyrir	  ofbeldi	  eða	  

verið	  vanræktir	  á	  uppvaxtarárunum.	  Einnig	  kom	  í	  ljós	  að	  hærra	  hlutfall	  kvenfanga	  en	  

karlfanga	  höfðu	  alist	  upp	  við	  erfiðar	  félagslegar	  aðstæður,	  þar	  sem	  vímuefni	  og	  áfengi	  

var	  misnotað,	  en	  það	  er	  þekkt	  að	  á	  heimilum	  þar	  sem	  áfengi	  og	  vímuefni	  eru	  misnotuð	  

er	  algengara	  að	  börn	  verði	  fyrir	  ofbeldi	  eða	  vanrækslu	  (Sheridan,	  1996).	  

Misbrestur	  og	  vanræksla	  í	  uppeldi	  barna	  er	  oft	  viðvarandi	  mynstur,	  frekar	  en	  

einstakur	  atburður	  (Freydís	  Jóna	  Freysteinsdóttir,	  2012).	  

Það	  er	  viss	  tegund	  af	  vanrækslu	  að	  leiðbeina	  ekki	  barni	  sínu	  eða	  veita	  því	  aðhald	  í	  

æsku.	  Vanræksla	  af	  þessu	  tagi,	  það	  er	  að	  segja	  afskiptaleysi	  foreldra	  á	  

uppvaxtarárunum,	  getur	  leitt	  til	  þess	  að	  á	  unglingsárunum	  komi	  fram	  töluverð	  einkenni	  

um	  reiði,	  þunglyndi,	  kvíða	  og	  andfélagslegt	  athæfi	  sem	  getur	  leitt	  af	  sér	  afbrot	  (Hrefna	  

Ólafsdóttir,	  1994).	  

Nýlegar	  íslenskar	  tölur	  sýna	  að	  hegningarlagabrot	  á	  Íslandi	  voru	  11.746	  árið	  2012	  og	  

fjöldi	  ákæra	  var	  5.918	  sem	  er	  um	  50%	  allra	  hegningarlagabrota.	  Hlutfall	  ákæra	  á	  hendur	  

kvenna	  var	  um	  19,7%	  og	  hefur	  hlutfall	  þeirra	  verið	  svipað	  frá	  árinu	  2001.	  Meðalaldur	  

kvenna	  sem	  brutu	  af	  sér	  á	  árunum	  2011	  til	  2012	  var	  30,5	  ár	  (Ríkislögreglustjóri,	  2013).	  	  

Samkvæmt	  rannsóknum	  Helga	  Gunnlaugssonar	  afbrotafræðings	  hafa	  afbrot	  kvenna	  

oftast	  verið	  tengd	  við	  þjófnaðarbrot	  eða	  skjalafals.	  Hins	  vegar	  hafa	  afbrot	  karla	  verið	  

öðruvísi	  og	  alvarlegri	  brot	  eins	  og	  innbrot,	  rán	  og	  ofbeldisbrot.	  Tölfræðin	  bendir	  þó	  til	  

þess	  að	  fjöldi	  kvenna	  sem	  fremja	  alvarleg	  brot	  sé	  að	  aukast.	  Um	  það	  bil	  10-‐12%	  kvenna	  

sem	  sitja	  í	  fangelsi,	  sitja	  inni	  vegna	  ofbeldisbrota	  en	  15-‐17%	  á	  meðal	  karlmanna	  sem	  

sitja	  inni.	  Hér	  á	  landi	  hafa	  ofbeldisbrot	  verið	  hlutfallslega	  færri	  	  meðal	  þeirra	  sem	  sitja	  

inni,	  ef	  borið	  er	  saman	  við	  önnur	  lönd	  eða	  um	  6%	  meðal	  kvenna	  og	  11%	  meðal	  karla.	  
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Þau	  brot	  sem	  kynin	  eiga	  sameiginleg	  eru	  fíkniefnabrot	  en	  um	  það	  bil	  30%	  þeirra	  sem	  eru	  

í	  fangelsi	  eru	  að	  afplána	  refsingu	  fyrir	  slíka	  glæpi	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  

Í	  Bandaríkjunum	  eru	  93%	  þeirra	  sem	  sitja	  í	  fangelsi	  karlkyns,	  en	  fjöldi	  kvenna	  sem	  

sitja	  inni,	  eru	  á	  skilorði	  eða	  á	  leið	  í	  fangelsi	  hefur	  fjölgað	  verulega	  síðustu	  áratugi.	  

Bandarískar	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  kvenfangar	  þar	  eru	  frábrugðnir	  karlföngum	  að	  

mörgu	  leyti.	  Þær	  upplifa	  fangelsisdvölina	  á	  annan	  hátt	  og	  mæta	  öðruvísi	  hindrunum	  en	  

karlmenn.	  Konur	  fá	  einnig	  oftast	  dóma	  af	  öðrum	  ástæðum	  en	  karlar.	  Algengast	  er	  að	  

konur	  afpláni	  dóma	  vegna	  fíkniefna-‐	  eða	  auðgunarbrota	  en	  karlar	  fyrir	  ofbeldisbrot.	  

Hlutfall	  þeirra	  kvenna	  sem	  fremja	  ofbeldisglæpi	  innan	  veggja	  fangelsanna	  er	  um	  leið	  

lægra.	  Einnig	  er	  mun	  minna	  um	  endurkomu	  kvenfanga.	  Konur	  sem	  dæmdar	  eru	  í	  

fangelsi	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  hafa	  orðið	  fyrir	  áfalli,	  lifað	  við	  fátækt,	  orðið	  fyrir	  heimilis-‐	  

eða	  kynferðisofbeldi	  eða	  hafa	  búið	  við	  dræmar	  félagslegar	  aðstæður	  fyrir	  afplánun,	  

heldur	  en	  karlar	  sem	  að	  dæmdir	  hafa	  verið	  í	  fangelsi.	  Einnig	  er	  líklegra	  að	  konur	  sem	  

hafa	  brotið	  af	  sér	  eigi	  við	  vímuefnavanda	  eða	  geðræn	  vandamál	  að	  stríða.	  Tengsl	  kvenna	  

við	  fjölskyldu	  og	  vini	  virðast	  einnig	  skipta	  máli	  hvað	  afbrotahegðun	  varðar,	  en	  þær	  konur	  

sem	  eru	  í	  óheilbrigðum	  tengslum	  við	  maka,	  fjölskyldu,	  börn	  sín	  og	  aðra	  eru	  líklegri	  til	  

þess	  að	  brjóta	  af	  sér	  en	  þær	  sem	  eiga	  í	  góðum	  tengslum	  við	  fólkið	  í	  kringum	  sig	  (Ney,	  

2014).	  	  

Eins	  og	  áður	  sagði	  hefur	  orðið	  gríðarleg	  aukning	  á	  kvenföngum	  í	  Bandaríkjunum	  

síðastliðna	  áratugi.	  Eina	  ástæðu	  þess	  má	  rekja	  til	  hertra	  laga	  um	  fíkniefnabrot.	  Um	  35%	  

kvenfanga	  í	  Bandaríkjunum	  eru	  í	  fangelsi	  vegna	  slíkra	  brota.	  Þó	  að	  tala	  kvenfanga	  hafi	  

aukist	  verulega	  hefur	  ekki	  verið	  tekið	  tillit	  til	  sérstakra	  þarfa	  kvenna	  sem	  eru	  í	  fangelsi.	  

Bakgrunnur	  kvenna	  sem	  dæmdar	  eru	  í	  fangelsi	  er	  ólíkur	  bakgrunni	  karlfanga	  og	  því	  er	  

þörf	  á	  öðruvísi	  úrræðum	  og	  rágjöf	  fyrir	  konur	  en	  karla.	  Ef	  litið	  er	  á	  bakgrunn	  kvenna	  sem	  

sitja	  í	  fangelsi	  í	  Bandaríkjunum	  út	  frá	  ýmsum	  félagslegum	  aðstæðum	  kemur	  ýmislegt	  í	  

ljós	  um	  mun	  kynjanna.	  

Konur	  sem	  sitja	  inni	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  hafa	  alist	  upp	  hjá	  einstæðu	  foreldri	  en	  

karlfangar	  og	  algengara	  er	  að	  konur	  fremur	  en	  karlar	  í	  þessari	  stöðu	  eiga	  að	  minnsta	  

kosti	  einn	  fjölskyldumeðlim	  sem	  hefur	  farið	  í	  fangelsi.	  

Algengara	  er	  að	  konur	  sem	  eru	  dæmdar	  í	  fangelsi	  hafi	  orðið	  fyrir	  einhverskonar	  

ofbeldi	  á	  uppvaxtarárunum	  en	  þeir	  karlar	  sem	  eru	  dæmdir	  í	  fangelsi.	  En	  þegar	  the	  
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Bureau	  of	  Justice	  Statistics	  í	  Bandaríkjunum	  gerði	  könnun	  á	  þessu	  kom	  í	  ljós	  að	  um	  40%	  

kvenfanga	  höfðu	  orðið	  fyrir	  ofbeldi	  á	  yngri	  árum	  en	  aðeins	  9%	  karla	  höfðu	  orðið	  fyrir	  

því.	  

Það	  er	  staðreynd	  að	  konur	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  fremja	  afbrot	  ef	  þær	  eiga	  við	  

vímuefnavandamál	  að	  stríða.	  Samkvæmt	  Center	  for	  Substance	  Abuse	  Treatment	  eiga	  

um	  80%	  kvenna	  sem	  sitja	  í	  fangelsi	  í	  Bandaríkjunum	  við	  einhverskonar	  vímuefnavanda	  

að	  stríða.	  Um	  helmingur	  kvenna	  voru	  undir	  áhrifum	  áfengis	  eða	  vímuefna	  þegar	  að	  þær	  

frömdu	  brot	  sitt,	  en	  um	  30%	  karla	  voru	  undir	  áhrifum	  þegar	  að	  afbrotið	  var	  framið	  

(Bloom,	  Owen	  og	  Covington,	  2004).	  

Í	  Evrópu	  og	  á	  Norðurlöndunum	  eru	  55	  til	  60%	  þeirra	  sem	  dæmdir	  eru	  til	  

fangelsisvistar	  með	  sögu	  um	  vímuefnavanda.	  Föngum	  hefur	  í	  auknu	  mæli	  verið	  boðið	  

upp	  á	  fara	  í	  áfengis	  og	  vímuefnameðferð	  á	  meðan	  á	  afplánun	  stendur,	  og	  er	  það	  hluti	  af	  

þróun	  fangelsismála	  þar	  sem	  verið	  er	  að	  vinna	  að	  betrun	  fanga	  í	  stað	  beinnar	  refsingar	  

(Kolind,	  Frank,	  Lindberg,	  Tourunen,	  2014).	  	  	  

Mjög	  algengt	  er	  að	  við	  komu	  sína	  í	  fangelsi	  séu	  konur	  við	  slæma	  líkamlega	  heilsu	  og	  

þær	  eigi	  við	  alvarlegri	  heilsufarsvandamál	  að	  stríða	  en	  karlfangar.	  Ástæðan	  fyrir	  þessu	  er	  

iðulega	  sú	  slæma	  félagslega	  staða	  sem	  konurnar	  koma	  úr.	  Þær	  hafa	  oftar	  en	  karlar	  þurft	  

að	  glíma	  við	  fátækt	  og	  þar	  af	  leiðandi	  ekki	  fengið	  nægilega	  mikla	  þjónustu	  hjá	  

heilsugæslum	  og	  spítölum.	  Eins	  og	  áður	  sagði	  glíma	  þær	  oftar	  við	  vímuefnavanda	  en	  

karlar,	  sem	  hefur	  slæm	  áhrif	  á	  líkamlegu	  heilsu	  þeirra.	  	  

Samanborið	  við	  kynsystur	  sínar	  sem	  hafa	  ekki	  brotið	  af	  sér	  eiga	  kvenfangar	  oftar	  við	  

geðræn	  vandamál	  að	  stríða.	  En	  einn	  fjórði	  þeirra	  kvenna	  sem	  fara	  í	  fangelsi	  hafa	  verið	  

greindar	  með	  geðröskun	  af	  einhverju	  tagi.	  Algengustu	  raskanirnar	  eru	  þunglyndi	  og	  

áfallastreitu	  röskun.	  Áfallastreitu	  röskun	  getur	  þróast	  í	  kjölfar	  þess	  að	  einstaklingur	  

lendir	  í	  alvarlegu	  áfalli	  eða	  verður	  fyrir	  ofbeldi.	  Um	  það	  bil	  70%	  kvenfanga	  í	  

Bandaríkjunum	  eiga	  að	  minnsta	  kosti	  eitt	  barn	  undir	  átján	  ára	  aldri.	  Um	  helmingur	  

kvenfanga	  bjó	  með	  barni	  sínu	  áður	  en	  þær	  fóru	  í	  fangelsi.Talið	  er	  að	  það	  sé	  um	  250.000	  

börn	  í	  Bandaríkjunum	  sem	  eiga	  mæður	  sem	  eru	  í	  fangelsi	  (Bloom,	  Owen	  og	  Covington,	  

2004).	  
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4.1 Félagsleg	  staða	  kvenna	  í	  fangelsum	  

Frá	   árinu	   1998	   til	   ársins	   2003	   gerði	   Margrét	   Sæmundsdóttir	   íslenska	   rannsókn	   á	  

félagslegum	   aðstæðum,	   vímuefnasögu	   og	   heilsufari	   fanga	   við	   upphaf	   afplánunar.	  

Spurningalisti	  var	  lagður	  fyrir	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  sem	  voru	  alls	  689,	  en	  þar	  af	  

voru	  49	  konur.	  Meðalaldur	  kvenfanganna	  var	  um	  33	  ár	  og	  um	  80%	  þeirra	  voru	  að	  hefja	  

afplánun	  í	  fyrsta	  sinn.	  Meirihluti	  kvennanna	  sem	  voru	  að	  afplána	  dóm	  í	  fyrsta	  sinn	  áttu	  

við	  mun	  meiri	  félags-‐	  og	  heilbrigðisvanda	  að	  stríða	  en	  þeir	  karlar	  sem	  voru	  í	  sinni	  fyrstu	  

afplánun.	   Í	   ljós	   kom	   að	   félags-‐	   og	   heilbrigðisvandi	   þeirra	   kvenna	   sem	   voru	   að	   koma	   í	  

fangelsi	  í	  fyrsta	  sinn	  var	  mun	  líkari	  félags-‐	  og	  heilbrigðisvanda	  karla	  sem	  höfðu	  setið	  oft	  

inni	  í	  fangelsi	  (Margrét	  Sæmundsdóttir,	  2005).	  	  

Félagslegur	  vandi	  hefur	  oft	  verið	  skilgreindur	  út	  frá	  sálrænni	  og	  líkamlegri	  líðan	  

einstaklinga.	  Einnig	  er	  talið	  að	  fátækt	  og	  skortur	  á	  veraldlegum	  gæðum	  ýti	  undir	  

félagslega	  erfiðleika	  hjá	  fólki.	  Þeir	  sem	  lifa	  við	  bág	  kjör	  og	  hafa	  ekki	  nægjanleg	  bjargráð	  

eins	  og	  húsnæði	  eða	  atvinnu	  til	  dæmis	  geta	  lent	  í	  hringferli	  fátæktar,	  fíknar	  og	  

sjúkdóma.	  Samfélagið	  hefur	  gríðarleg	  áhrif	  á	  aðstæður	  fólks	  og	  hvort	  möguleikar	  til	  þess	  

að	  vinna	  sig	  úr	  slæmri	  stöðu	  séu	  góðir	  eða	  slæmir.	  Hér	  er	  átt	  við	  opinberar	  stofnanir	  og	  

velferðarkerfið.	  Sjálfsmynd	  fólks	  tengist	  þeim	  aðstæðum	  sem	  það	  býr	  við	  og	  ríkjandi	  

hugmyndafræði	  samfélagsins	  hverju	  sinni.	  Manneskjan	  mótar	  ímynd	  sína	  út	  frá	  

samfélagi	  sínu	  og	  þeim	  aðstæðum	  sem	  hún	  býr	  við.	  Einnig	  út	  frá	  samskiptum	  sem	  hún	  á	  

við	  annað	  fólk.	  Einstaklingar	  tengja	  sjálfsmynd	  sína	  við	  ákveðinn	  samfélagshóp	  sem	  

verður	  hluti	  af	  sjálfsvitund	  hans.	  Félagslegar	  aðstæður	  og	  uppeldisaðstæður	  hafa	  því	  

mikið	  að	  segja	  um	  sjálfsmynd	  einstaklinga	  (Kristín	  Lilja	  Diðriksdóttir,	  2009).	  
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5 Fá	  konur	  öðruvísi	  dóma	  en	  karlar?	  
Stundum	   hefur	   því	   verið	   haldið	   fram	   að	   lögregla	   og	   dómstólar	   taki	   mismunandi	   á	  

kynjunum	  þegar	  kemur	  að	  afbrotum	  og	  refsingu	  (Margrét	  Sæmundsdóttir,	  2005).	  	  

Almennt	  eru	  reglur,	  aðferðir	  og	  andinn	  innan	  fangelsiskerfisins	  miðaður	  að	  karlmönnum	  

og	   oft	   á	   tíðum	   er	   ekki	   tekið	   tillit	   til	   sérstakra	   þarfa	   kvenna.	   Um	   30%	   fangelsa	   í	  

Bandaríkjunum	  hafa	  ekki	  sett	  sérstakar	  reglur	  þegar	  kemur	  að	  mismunandi	  meðhöndlun	  

kynjanna,	  en	  ljóst	  er	  að	  beita	  þarf	  öðruvísi	  aðferðum	  á	  konur	  en	  karla	  þegar	  það	  kemur	  

að	  því	   til	  dæmis	  að	   leita	  á	  þeim	  eða	  beita	  þvingunarúrræðum.	  Rannsóknir	  sem	  gerðar	  

hafa	  verið	  á	  fangelsum	  eru	  oftast	  	  karllægar	  og	  mun	  færri	  rannsóknir	  hafa	  verið	  gerðar	  á	  

kvenföngum	  og	  líðan	  þeirra	  en	  á	  karlföngum	  (Ney,	  2014).	  	  

Sumir	  fræðimenn	  telja	  umönnunarhlutverk	  kvenna	  í	  samfélaginu	  vera	  megin	  

skýringuna	  á	  því	  hvers	  vegna	  konur	  fremji	  færri	  glæpi	  en	  karlar.	  Þeir	  telja	  að	  almennt	  sé	  

sjálfsmynd	  kvenna	  tengdari	  við	  umönnunar-‐	  og	  móðurhlutverkið	  en	  sjálfsmynd	  karla.	  

Ekki	  er	  ólíklegt	  að	  ábyrgð	  kvenna	  á	  börnum	  og	  heimili	  verði	  til	  þess	  að	  þær	  þrói	  með	  sér	  

öðruvísi	  siðferðiskennd	  en	  karlar	  og	  að	  það	  sé	  siðferðiskenndin	  sem	  haldi	  aftur	  af	  þeim	  

þegar	  tækifæri	  gefst	  til	  afbrota	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  Bæði	  karlar	  og	  konur	  sem	  

leiðast	  ung	  út	  í	  afbrot	  standa	  oft	  á	  einhvern	  hátt	  höllum	  fæti	  í	  lífinu.	  Mörg	  þeirra	  glíma	  

við	  fíkniefnavanda,	  koma	  úr	  sundruðum	  fjölskyldum	  eru	  ómenntuð	  og/eða	  atvinnulaus.	  

Hlutverk	  þessa	  fólks	  í	  samfélaginu	  er	  því	  oft	  óljóst,	  það	  nýtur	  ekki	  virðingar	  og	  það	  getur	  

haft	  mikil	  áhrif	  á	  sjálfsmyndina.	  Konur	  í	  þessari	  stöðu	  hafa	  það	  þó	  umfram	  karla	  að	  það	  

er	  ákveðin	  staða	  að	  vera	  móðir	  og	  að	  hafa	  umsjón	  með	  barni.	  Sjálfsmyndin	  sem	  tengist	  

móðurhlutverkinu	  getur	  þannig	  orðið	  konum	  til	  bjargar.	  Konur	  geta	  á	  þann	  hátt	  öðlast	  

nýjan	  tilgang	  í	  lífinu	  þegar	  þær	  eignast	  barn.	  Samfélagið	  hefur	  litið	  öðrum	  augum	  á	  

móður	  sem	  er	  án	  atvinnu	  en	  föður.	  Hlutverk	  konunnar	  er	  enn	  í	  hugum	  margra	  að	  hugsa	  

um	  börn	  og	  heimili,	  en	  hlutverk	  karlsins	  að	  bera	  björg	  í	  bú.	  Feður	  hljóta	  þannig	  ekki	  

sömu	  viðurkenningu	  og	  mæður,	  fyrir	  að	  sinna	  eingöngu	  föðurhlutverkinu	  (Helgi	  

Gunnlaugsson,	  2008).	  

Það	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  hvernig	  þessar	  gömlu	  hugmyndir	  um	  mismunandi	  

hlutverk	  kvenna	  og	  karla	  og	  tengsl	  þeirra	  við	  afkvæmin	  afhjúpast	  í	  réttarkerfinu	  þegar	  
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dæma	  á	  konur	  í	  fangelsi.	  Það	  virðist	  vera	  	  að	  það	  snerti	  fólk	  meira	  þegar	  mæður	  eru	  

dæmdar	  í	  fangelsi	  en	  feður.	  Eins	  virðist	  ekki	  vera	  eins	  mikilvægt	  að	  hlúa	  að	  tengslum	  

föðurs	  sem	  dæmdur	  er	  í	  fangelsi	  og	  barna	  hans	  annars	  vegar	  og	  tengsla	  móður	  sem	  er	  á	  

leið	  í	  afplánun	  og	  barna	  hennar	  hins	  vegar.	  Oft	  er	  leitað	  allra	  leiða	  til	  að	  halda	  góðum	  

tengslum	  á	  milli	  móður	  og	  barna	  á	  meðan	  afplánun	  stendur	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  	  

Þessi	  almennu	  viðhorf	  um	  mismunandi	  hlutverk	  karla	  og	  kvenna	  er	  talið	  

endurspegla	  viðhorf	  refsivörslukerfisins	  sem	  tekur	  ekki	  á	  sama	  hátt	  á	  kynjunum.	  

Rannsókn	  Lorain	  og	  Hedderman	  á	  dómskerfinu	  í	  Bretlandi	  gagnvart	  refsingum	  á	  

kynjunum	  leiddi	  í	  ljós	  að	  konur	  voru	  mun	  líklegri	  til	  þess	  að	  fá	  vægari	  refsingu	  en	  

karlmenn,	  sérstaklega	  fyrir	  væg	  brot	  eins	  og	  minniháttar	  fíkniefnabrot	  eða	  þjófnað.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  leiddu	  einnig	  í	  ljós	  að	  konur	  voru	  oftar	  sýknaðar	  fyrir	  sitt	  

fyrsta	  brot	  á	  meðan	  karlmenn	  fengu	  oftast	  sektir	  eða	  skilorðsbundin	  dóm.	  Við	  

endurtekin	  brot	  voru	  konur	  líklegri	  til	  þess	  að	  þurfa	  að	  vinna	  samfélagsþjónustu	  eða	  fá	  

skilorðsbundinn	  dóm,	  en	  karlar	  óskilorðsbundinn.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  hafa	  

verið	  gagnrýndar	  af	  fræðimönnum	  sem	  segja	  að	  í	  rannsókninni	  hafi	  ekki	  verið	  nógu	  vel	  

hugað	  að	  því	  hvað	  bjó	  á	  bakvið	  hvert	  brot.	  Þannig	  sé	  ekki	  hægt	  að	  skýra	  nægilega	  vel	  

sambandið	  á	  milli	  fyrri	  refsinga,	  tegund	  brots	  og	  núverandi	  refsingar.	  Hins	  vegar	  styður	  

könnun	  sem	  gerð	  var	  í	  Bretlandi	  á	  svipuðum	  tíma	  niðurstöður	  Lorain	  og	  Hedderman.	  

Könnunin	  var	  lögð	  fyrir	  breska	  dómara	  og	  voru	  um	  refsingar	  á	  fólki	  af	  báðum	  kynjum	  

skoðaðar.	  Könnunin	  leiddi	  í	  ljós	  að	  meirihluti	  dómaranna	  hafði	  þau	  viðhorf	  að	  konur	  í	  

afbrotum	  ættu	  við	  eitthvert	  vandamál	  að	  stríða	  og	  að	  heppilegra	  væri	  fyrir	  þær	  að	  fá	  

aðstoð	  frekar	  en	  refsingu.	  Hins	  vegar	  litu	  dómararnir	  svo	  á	  að	  karlmenn	  í	  afbrotum	  væri	  

til	  vandræða	  og	  að	  þeim	  bæri	  að	  refsa.	  Dómararnir	  sögðust	  því	  helst	  ekki	  vilja	  beita	  

konum	  fangelsisrefsingu	  nema	  allt	  annað	  væri	  fullreynt.	  Margir	  dómaranna	  svöruðu	  því	  

til	  að	  þeim	  þætti	  erfiðara	  að	  dæma	  konur	  til	  fangelsisvistar	  með	  hliðsjón	  af	  því	  að	  

margar	  þeirra	  væri	  mæður	  og	  að	  þeim	  fyndist	  þeir	  vera	  að	  refsa	  börnum	  þeirra	  um	  leið.	  

Einnig	  sögðu	  dómararnir	  í	  könnuninni	  að	  algengara	  væri	  að	  konur	  ættu	  við	  félags-‐	  og	  

efnahagslega	  erfiðleika	  að	  stríða	  sem	  erfitt	  væri	  að	  horfa	  framhjá.	  Konur	  sýndu	  

jafnframt	  mun	  oftar	  meiri	  iðrun	  og	  þar	  sem	  þær	  væru	  ólíklegri	  til	  þess	  að	  brjóta	  aftur	  af	  

sér	  fannst	  dómurunum	  ekki	  ástæða	  til	  þess	  að	  taka	  eins	  hart	  á	  þeim	  og	  á	  karlmönnum.	  

Þegar	  litið	  er	  á	  þessar	  niðurstöður	  má	  sjá	  að	  það	  viðist	  ekki	  vera	  óalgengt	  að	  dómarar	  

gefi	  sér	  ákveðna	  staðalímynd	  af	  konum	  sem	  brjóta	  af	  sér.	  Dómarar	  virðast	  líta	  svo	  á	  að	  
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þær	  eru	  séu	  brothættari	  og	  í	  fórnarlambsstöðu.	  Afstaða	  dómaranna	  til	  kvenna	  í	  

afbrotum	  styður	  við	  kenningar	  fræðimanna	  um	  að	  samfélagið	  líti	  öðrum	  augum	  á	  konur	  

sem	  afbrotamenn	  en	  karla,	  meira	  þol	  virðist	  vera	  fyrir	  konum	  og	  þær	  virðast	  fremur	  vera	  

taldar	  vera	  fórnalömb	  aðstæðna	  sinna.	  Sambærilegar	  niðurstöður	  fengust	  úr	  

rannsóknum	  sem	  gerðar	  voru	  í	  Svíþjóð	  og	  í	  Bandaríkjunum	  (Margrét	  Sæmundsdóttir,	  

2005).	  

5.1 Íslenskar	  rannsóknir	  
Umræðan	  um	  refsingar	  og	  afbrot	  hefur	  orðið	  áberandi	   í	   íslenska	  þjóðfélaginu	  á	  öldum	  

ljósvakans.	  Almenningur	  á	  Íslandi	  virðist	  hafa	  töluverðan	  áhuga	  á	  refsingum	  og	  umræða	  

um	   þyngd	   dóma	   hefur	   oft	   verið	   lífleg,	   ekki	   síst	   sú	   sem	   snýr	   að	   kynferðis-‐	   og	  

ofbeldisbrotum.	   Í	   þessari	   miklu	   umræðu	   um	   refsingar	   og	   tímalengd	   þeirra	   hefur	   því	  

stundum	  verið	   fleygt	   fram	  að	  dómar	  séu	  vægari	   í	  málum	  þar	  sem	  að	  dómþoli	  er	  kona	  

(Ásgerður	   Þórunn	   Hannesdóttir,	   2009).	   Meistararitgerð	   Ásgerðar	   Þórunnar	  

Hannesdóttur	  fjallar	  um	  það	  hvort	  kyn	  brotamanns	  sé	  eitt	  af	  því	  sem	  hafi	  áhrif	  á	  þyngd	  

dóma	  og	  hvort	  sú	  fullyrðing	  að	  ákvörðuð	  refsing	  sé	  vægari	  þegar	  dómþoli	  er	  kona,	  eigi	  

við	  rök	  að	  styðjast.	  	  

Ágerður	  skoðaði	  dóma	  þar	  sem	  að	  brotamaður	  er	  kona	  og	  bar	  þá	  saman	  við	  

sambærileg	  mál,	  þar	  sem	  að	  gerandinn	  var	  karlmaður.	  Niðurstaða	  hennar	  var	  sú	  að	  kyn	  

brotamanns	  hefur	  áhrif	  á	  beitingu	  hinna	  almennt	  viðurkenndu	  refsiákvörðunarástæðna.	  

Að	  auki	  hafði	  kyn	  áhrif	  við	  ákvörðun	  um	  skilorðsbundna	  frestun	  fullnustu	  refsingar	  

(Ásgerður	  Þórunn	  Hannesdóttir,	  2009).	  

Þegar	  verið	  er	  að	  ákveða	  refsingar	  er	  ungur	  aldur	  þess	  sem	  hefur	  brotið	  af	  sér	  

stundum	  notaður	  til	  refsilækkunar	  og	  ef	  fyrri	  brotasaga	  er	  til	  staðar	  þá	  er	  hún	  notuð	  til	  

þyngingar.	  Önnur	  einkenni	  eins	  og	  kynþáttur,	  þjóðerni	  eða	  kyn	  afbrotamannsins	  eiga	  

ekki	  að	  hafa	  áhrif	  á	  refsiþyngd.	  Réttvísin	  á	  að	  vera	  blind	  í	  þeirri	  merkingu	  að	  ekki	  eigi	  að	  

taka	  tillit	  til	  þjóðernis	  eða	  kyns	  þeirra	  sem	  brjóta	  af	  sér,	  fyrst	  og	  fremst	  á	  að	  fara	  eftir	  

alvarleika	  brotsins	  og	  fyrri	  brotasögu.	  Það	  að	  allir	  séu	  jafnir	  fyrir	  lögum	  er	  eitt	  af	  

grundvallareinkennum	  góðs	  réttarfars.	  Ýmsar	  rannsóknir	  benda	  þó	  til	  þess	  að	  ekki	  sé	  

víst	  að	  refsilögum	  sé	  alltaf	  beitt	  á	  þann	  hátt	  að	  allir	  séu	  jafnir	  fyrir	  lögunum.	  Fræðimenn	  

sem	  styðjast	  við	  stimplunarkenningar	  (e.	  social	  reaction	  theory)	  álíta	  að	  persónuleg	  og	  

félagsleg	  einkenni	  hafi	  oft	  áhrif	  á	  það	  hverjir	  eru	  handteknir,	  þeir	  álíta	  að	  þessir	  sömu	  
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þættir	  hafi	  einnig	  áhrif	  á	  þyngd	  dóma.	  Það	  gæti	  verið	  að	  áhrifin	  séu	  minni	  í	  samfélagi	  þar	  

sem	  munur	  á	  milli	  þjóðfélagshópa	  er	  lítill	  og	  minnihlutahópar	  eru	  ekki	  eins	  áberandi,	  en	  

Ísland	  er	  að	  mörgu	  leyti	  einsleitara	  samfélag	  en	  þau	  lönd	  þar	  sem	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  

fram	  á	  áhrif	  af	  þessu	  tagi.	  Samt	  sem	  áður	  birtist	  félagslegur	  munur	  á	  Íslandi	  á	  ýmsan	  

hátt,	  ekki	  síst	  á	  milli	  karla	  og	  kvenna.	  Ólíkar	  væntingar	  eru	  til	  kynjanna	  og	  félagsleg	  staða	  

þeirra	  er	  almennt	  séð	  ekki	  sú	  sama	  (Helgi	  Gunnlaugsson,	  2008).	  	  

Helgi	  Gunnlaugsson	  og	  Snorri	  Örn	  Árnason	  (2012)	  afbrotafræðingar	  framkvæmdu	  

nýlega	  	  rannsókn	  á	  vegum	  Félagsvísindadeildar	  Háskóla	  Íslands.	  Markmið	  hennar	  var	  að	  

komast	  að	  því	  hvort	  kyn	  eða	  þjóðerni	  brotamanns	  hefði	  áhrif	  á	  afstöðu	  Íslendinga	  til	  

refsinga.	  Niðurstöður	  þeirra	  bentu	  til	  þess	  að	  kyn	  brotamanns	  skipti	  meira	  máli	  en	  

þjóðerni.	  Þátttakendur	  	  virtust	  hafa	  meiri	  samúð	  með	  konum	  og	  vildu	  sjá	  lengri	  dóma	  

fyrir	  karla	  en	  konur	  (Helgi	  Gunnlaugsson	  og	  Snorri	  Örn	  Árnason,	  2012).	  
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6 Félagsráðgjöf-‐	  vinnuaðferðir	  félagsráðgjafa	  
Til	   þess	   að	   öðlast	   starfsréttindi	   frá	   heilbrigðisráðuneytinu	   sem	   félagsráðgjafi	   þarf	   að	  

ljúka	   við	   fimm	  ára	   háskólanám.	   Félagsráðgjafar	   vinna	   út	   frá	   sálfélagslegri	   nálgun.	   Þeir	  

veita	   einstaklingum,	   fjölskyldum	   og	   hópum	   ráðgjöf.	   Félagsráðgjafar	   koma	   einnig	   að	  

stefnumótun	  innan	  ákveðinna	  málaflokka	  og	  hafa	  aðferðafræðilega	  þekkingu	  og	  þjálfun	  

til	  þess	  að	  stunda	  rannsóknir	  tengdum	  vettvangi	  þeirra	  (Íris	  Eik	  Ólafsdóttir	  og	  Snjólaug	  

Birgisdóttir,	  2010).	  	  

Þrátt	  fyrir	  að	  félagsráðgjafar	  séu	  ekki	  eina	  stéttin	  sem	  vinnur	  í	  félagsþjónustunni	  

hafa	  þeir	  sett	  mark	  sitt	  á	  hana	  í	  ríkara	  mæli	  en	  aðrar	  stéttir.	  Það	  má	  segja	  að	  nútíma	  

félagsþjónusta	  á	  Íslandi	  og	  tilkoma	  menntaðra	  félagsráðgjafa	  hafi	  fylgst	  að	  inn	  í	  íslenskt	  

samfélag.	  Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  líta	  á	  aðstæður	  skjólstæðinga	  sinna	  frá	  öllum	  hliðum	  

og	  í	  samhengi	  við	  umhverfi	  hvers	  og	  eins.	  Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  þekkja	  vel	  til	  

samfélagsins	  og	  hvaða	  bjargir	  þar	  er	  að	  finna.	  Sú	  viðleitni	  hefur	  fylgt	  bæði	  námi	  og	  starfi	  

félagsráðgjafa	  að	  þeir	  nálgist	  viðfangsefni	  sín	  út	  frá	  heildarsýn.	  Að	  baki	  hugmyndafræði	  

heildarsýnar	  býr	  sú	  sýn	  á	  manneskjuna	  að	  allir	  séu	  margbreytilegir	  og	  sérstakir.	  Það	  þurfi	  

að	  líta	  á	  aðstæður	  fólks	  frá	  frá	  öllum	  hliðum	  og	  í	  samhengi	  við	  umhverfi	  hvers	  og	  eins,	  

fjölskyldu,	  vini,	  vinnufélaga	  og	  samfélagið	  í	  heild	  sinni.	  Hugmyndafræði	  um	  félagslegt	  

réttlæti	  og	  mannréttindi	  er	  ríkur	  þáttur	  í	  félagsráðgjöfinni	  og	  þess	  vegna	  líta	  margir	  

félagsráðgjafar	  á	  það	  sem	  hluta	  af	  faglegum	  verkefnum	  sínum	  að	  taka	  þátt	  í	  pólitískum	  

og	  félagslegum	  samtökum	  til	  þess	  að	  geta	  haft	  áhrif	  á	  samfélagslega	  þróun	  (Lára	  

Björnsdóttir,	  2006).	  

Siðareglur	  félagsráðgjafa	  á	  Íslandi	  kveða	  á	  um	  eftirfarandi:	  

Grundvöllur	  félagsráðgjafar	  er	  virðing	  fyrir	  manngildi	  og	  sérstöðu	  hvers	  einstaklings	  
og	  trú	  á	  getu	  hans	  til	  að	  nýta	  hæfileika	  sína	  til	  fullnustu.	  Markmið	  félagsráðgjafar	  er	  
að	  vinna	  að	  lausn	  félagslegra	  og	  persónulegra	  vandamála	  og	  sporna	  við	  félagslegu	  
ranglæti.	   Félagsráðgjafi	   vinnur	   gegn	  mannréttindabrotum	   hvar	   svo	   sem	   þau	   eiga	  
sér	  stað.	  (felagsradgjof.is,	  e.d.).	  

Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  glíma	  við	  flóknar	  aðstæður,	  togstreitu	  milli	  valds	  og	  

samúðar,	  löghlýðni	  og	  samvisku.	  Grunnur	  fagsins	  er	  virðing	  fyrir	  skjólstæðingnum	  og	  að	  

vita	  að	  það	  er	  staða	  skjólstæðingsins	  sem	  ákvarðar	  við	  hvað	  hjálpin	  til	  hans	  miðast.	  
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Krafa	  er	  gerð	  um	  það	  að	  félagsráðgjafar	  starfi	  í	  samræmi	  við	  lög	  og	  reglur	  þar	  sem	  að	  

stór	  hluti	  verkefna	  þeirra	  snertir	  stjórnvaldsákvarðanir	  (Felagsradgjof.is,	  e.d.).	  	  

Hlutverk	  eftirlits	  og	  stuðnings	  eru	  oft	  samtvinnuð	  í	  starfi	  félagsráðgjafa.	  Þessum	  

hlutverkum	  fylgja	  völd	  sem	  geta	  verið	  hulin	  á	  bak	  við	  hugmyndafræði	  og	  ákvæði	  laga	  um	  

mannúð.	  Siðfræðigrundvöllur	  félagsráðgjafar	  byggir	  á	  hugmyndum	  um	  jafnrétti	  og	  

virðingu	  við	  alla	  þegna	  samfélagsins.	  Kjarninn	  í	  starfi	  félagsráðgjafa	  byggir	  á	  breytingum	  

og	  tengslum,	  en	  þessi	  tvö	  atriði	  hafa	  verið	  sem	  rauður	  þráður	  fagsins	  frá	  upphafi	  (Unnur	  

Valgerður	  Ingólfsdóttir,	  2010).	  

6.1 Réttarfélagsráðgjöf	  
Réttarfélagsráðgjöf	   er	   eitt	   af	   viðurkenndum	   sviðum	   til	   sérfræðileyfis	   í	   félagsráðgjöf	  

(Sigrún	   Júlíusdóttir,	   2005).	   Árið	   2010	   voru	   tveir	   félagsráðgjafar	   starfandi	   hjá	  

fangelsismálastofnun	   og	   voru	   þeir	   báðir	   með	   framhaldsmenntun	   innan	  

réttarfélagsráðgjafar	  (Íris	  Eik	  Ólafsdóttir	  og	  Snjólaug	  Birgisdóttir,	  2010).	  	  

Til	  þess	  að	  félagsráðgjafi	  fái	  sérfræðiviðurkenningu	  sem	  réttarfélagsráðgjafi	  hjá	  

fangelsis-‐	  og	  dómsmálakerfinu	  þarf	  hann	  að	  hafa	  unnið	  í	  36	  mánuði	  innan	  kerfisins.	  

Hann	  þarf	  að	  hafa	  unnið	  við	  að	  veita	  ráðgjöf,	  meðferð	  eða	  aðra	  þjónustu	  fyrir	  gerendur	  

eða	  þolendur	  og	  fjölskyldur	  þeirra.	  Einnig	  þarf	  hann	  að	  hafa	  unnið	  að	  minnsta	  kosti	  12	  

mánuði	  á	  deildum	  eða	  stofnunum	  sem	  tengjast	  greininni	  (Reglugerð	  	  um	  	  sérfræðileyfi	  	  í	  

félagsráðgjöf	  nr.	  555/19).	  	  	  

6.2 Valdefling	  
Dr.	   Sigrún	   Júlíusdóttir,	   prófessor	   í	   félagsráðgjöf	   við	   félagsráðgjafardeild	  

Félagsvísindasviðs	  Háskóla	   Íslands,	   lýsir	  því	   í	  bók	  sinni	  Heilbrigði	  og	  heildarsýn	  hvernig	  

hugmyndir	  um	  hjálp	  til	  sjálfshjálpar	  fengu	  byr	  undir	  báða	  vængi	  við	  þróun	  sem	  átti	  sér	  

stað	   í	   kjölfar	   aukinnar	   fagumræðu,	   rannsókna	   og	   þróunarstarfs	   í	   félagsráðgjöf.	  

Félagsráðgjafar	  voru	  gagnrýndir	  um	  miðja	  20.	  öldina	  fyrir	  að	  vera	  fulltrúar	  kerfisins,	  en	  

ekki	   fólksins,	  þar	  sem	  þeir	  hafa	  umboð	  til	  valdbeitingar.	  Samfélagsrýni	  og	  sjálfsskoðun	  

sem	  átti	  sér	  stað	  hjá	  stéttinni	  á	  sjöunda	  áratugnum	  í	  kjölfar	  þessarar	  gagnrýni	  stuðluðu	  

að	   samsömun	   félagsráðgjafa	   við	   skjólstæðinga	   sína.	   Þetta	   átti	   þátt	   í	   	   því	   að	   fagleg	  

valdstaða	  var	  endurskilgreind	  og	  hugtakið	  valdefling	  (e.	  empowerment)	  varð	  til	  (Sigrún	  

Júlíusdóttir,	  2006).	  
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Valdefling	  felur	  í	  sér	  tilfærslu	  á	  valdi,	  hugtakið	  er	  hvorki	  íhlutun	  né	  stjórnunaraðferð.	  

Valdefling	  snýst	  um	  að	  draga	  úr	  valdi	  fagfólks	  og	  færa	  völdin	  til	  skjólstæðinga.	  Lögð	  er	  

áhersla	  á	  að	  einstaklingurinn	  sé	  sérfræðingur	  í	  sínu	  lífi,	  hafi	  vald	  yfir	  eigin	  aðstæðum	  og	  

umhverfi	  og	  geti	  sjálfur	  breytt	  aðstæðum	  sínum	  til	  hins	  betra	  (Warren,	  2007).	  	  

Helsta	  markmið	  valdeflingar	  er	  að	  efla	  félagslega	  stöðu	  og	  almenn	  lífsgæði	  

einstaklings.	  Ef	  einstaklingar	  verða	  meðvitaðir	  um	  að	  þeir	  geti	  breytt	  aðstæðum	  sínum	  

og	  hafi	  eitthvað	  um	  þær	  að	  segja	  eflist	  sjálftraustið	  og	  vilji	  til	  breytinga	  verður	  meiri	  

(Warren,	  2007).	  

6.3 Félagsráðgjöf	  í	  fangelsum	  

Á	   síðastliðnum	   árum	   hafa	   verið	   jákvæðar	   breytingar	   í	   umhverfi	   fangelsiskerfisins	   á	  

Íslandi.	  Ein	  þessara	  breytinga	  er	  aukin	  viðvera	   félagsráðgjafa.	  Félagsráðgjafar	  sinna	  því	  

mikilvæga	  hlutverki	  að	  brúa	  bilið	  á	  milli	  fangelsanna	  og	  Fangelsismálastofnunar.	  Eftir	  að	  

það	   komu	   tveir	   félagsráðgjafar	   til	   starfa	   hjá	   Fangelsunum	   hafa	   sálfræðingar	   og	  

félagsráðgjafar	   Fangelsismálastofnunar	   getað	   sinnt	   einstaklingsmeðferð	   og	   þróun	  

úrræða	  betur	  en	  áður,	  sem	  hefur	  gert	  það	  að	  verkum	  að	  þjónusta	  við	  fanga	  hefur	  orðið	  

skilvirkari	  á	  undanförnum	  árum	  (Íris	  Eik	  Ólafsdóttir	  og	  Snjólaug	  Birgisdóttir,	  2010).	  	  

Það	  er	  eitt	  af	  markmiðum	  félagsrágjafa	  fangelsanna	  að	  sama	  manneskjan	  fylgi	  

föngunum	  frá	  upphafi	  afplánunar	  til	  loka	  reynslulausnar.	  Þetta	  hefur	  reynst	  vel	  þar	  sem	  

að	  einstaklingar	  sem	  eru	  í	  fangelsiskerfinu	  bera	  oft	  á	  tíðum	  lítið	  traust	  til	  stofnanna	  og	  

hafa	  sumir	  þeirra	  verið	  á	  stofnunum	  frá	  unga	  aldri	  og	  hafa	  því	  misjafna	  upplifun	  af	  þeim.	  

Þessi	  tengslamyndun	  félagsráðgjafa	  og	  fanga	  á	  afplánunartímanum	  hefur	  skilað	  sér	  í	  

bættum	  samskiptum	  við	  fanga	  og	  eykur	  um	  leið	  líkur	  á	  því	  að	  þeir	  leiti	  til	  

Fangelsismálastofnunnar	  til	  þess	  að	  fá	  	  ráðgjöf	  og	  leiðbeiningar	  á	  

reynslulausnartímanum.	  

Í	  íslenskum	  fangelsum	  starfa	  tveir	  félagsráðgjafar,	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið.	  Þeir	  

taka	  viðtöl	  við	  alla	  fanga	  sem	  sendir	  eru	  í	  fangelsi	  til	  að	  taka	  út	  dóma	  sína.	  Talið	  er	  að	  

það	  sé	  mjög	  mikilvægt	  að	  fangi	  fái	  viðtal	  við	  félagsráðgjafa	  eins	  fljótt	  og	  hægt	  er	  eftir	  

komu	  í	  fangelsið.	  Þetta	  er	  gert	  svo	  hægt	  verði	  að	  	  undirbúa	  fangana	  sem	  best	  fyrir	  það	  

tímabil	  sem	  framundan	  er.	  Félagsrágjafarnir	  sjá	  um	  að	  miðla	  mikilvægum	  upplýsingum	  

til	  nýrra	  fanga,	  fara	  yfir	  afplánunarferlið	  og	  veita	  þeim	  upplýsingar	  um	  hvað	  þeim	  

stendur	  til	  boða.	  Viðtalið	  getur	  hjálpað	  föngum	  sem	  þjást	  af	  vanlíðan	  eða	  kvíða	  vegna	  
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þeirrar	  stöðu	  sem	  þeir	  eru	  komnir	  í	  að	  kljást	  við	  tilfinningar	  sínar	  (Íris	  Eik	  Ólafsdóttir	  og	  

Snjólaug	  Birgisdóttir,	  2010).	  

Félagsráðgjafar	  Fangelsismálastofnunnar	  aðstoða	  	  fanga	  þegar	  verið	  er	  sækja	  um	  

úrræði	  eftir	  fangeslisvist	  og	  á	  meðan	  að	  á	  henni	  stendur.	  En	  úrræðin	  geta	  verið	  

meðferð,	  reynslulausn,	  áfangaheimili,	  eða	  flutningur	  í	  önnur	  fangelsi.	  Þeir	  sjá	  einnig	  um	  

að	  birta	  ákvarðanir	  Fangelsismálastofnunar	  um	  reynslulausn	  og	  meðferð.	  

Eitt	  af	  helstu	  markmiðum	  Fangelsismálastofnunnar	  er	  að	  draga	  úr	  endurkomu	  fanga	  

í	  fangelsin.	  Tíðni	  endurkomu	  hefur	  lækkað	  til	  muna	  á	  síðastliðnum	  árum	  og	  eru	  margir	  

þættir	  sem	  spila	  þar	  inn	  í,	  aukin	  þáttur	  félagsráðgjafa	  er	  eflaust	  einn	  af	  þeim	  (Íris	  Eik	  

Ólafsdóttir	  og	  Snjólaug	  Birgisdóttir,	  2010).	  Til	  þess	  að	  sporna	  við	  endurkomu	  fanga	  er	  

nauðsynlegt	  að	  setja	  fram	  einstaklingsmiðaða	  áætlun	  um	  afplánunarferli	  sérhvers	  fanga	  

við	  upphaf	  fangelsisvistar.	  Áætlunin	  innibæri	  þætti	  á	  við	  meðferðarþörf,	  áhættumat,	  

getu	  fangans	  til	  náms	  eða	  starfs	  og	  þörf	  hans	  fyrir	  sálfélagslegan	  eða	  annan	  stuðning.	  

Þegar	  kæmi	  að	  lokum	  afplánunar	  yrði	  stuðlað	  að	  því	  að	  fanginn	  geti	  verið	  öruggur	  um	  

búsetu	  og	  hann	  viti	  hvert	  skal	  leita	  ef	  þörf	  er	  á	  frekari	  aðstoð	  (Valur	  Bjarnason,	  2012).	  

6.4 Félagsráðgjöf	  í	  fangelsum	  erlendis	  

Fjöldi	   þeirra	   kvenna	   sem	   afplána	   fangelsisdóma	   í	   vestrænum	   ríkjum	   hefur	   fjölgað	  

verulega	  undanfarna	  áratugi.	  	  Í	  Bretlandi	  og	  Wales	  hafði	  fjöldi	  kvenfanga	  þrefaldast	  frá	  

árinu	  1993	  til	  ársins	  2003	  (Straussner	  og	  Phillips,	  2005).	  

í	  Bandaríkjunum	  hefur	  fjöldi	  kvenfanga	  aukist	  mjög	  síðastliðin	  30	  ár.	  Heildar	  fjöldi	  

fanga	  fór	  úr	  200.000	  í	  2,2	  milljónir	  frá	  árunum	  1973	  og	  til	  ársins	  2007.	  Þar	  af	  hefur	  fjöldi	  

kvenfanga	  aukist	  verulega	  en	  árið	  1980	  voru	  um	  12,300	  konur	  í	  fangelsi	  í	  

Bandaríkjunum.	  Árið	  2008	  hafði	  þessi	  tala	  sautjánfaldast	  og	  var	  komin	  upp	  í	  207,700.	  

Um	  30%	  kvenna	  sem	  handteknar	  eru	  í	  Bandaríkjunum	  eru	  kærðar	  vegna	  

fíkniefnatengdra	  brota.	  Löggjöfin	  á	  þessu	  sviði	  hefur	  verið	  hert	  og	  því	  falla	  fleiri	  brot	  en	  

áður	  undir	  fíkniefnabrot	  (Tripodi,	  Bledsoe,	  Kimog	  Bender,	  2011).	  	  

Bandarískar	  og	  breskar	  rannsóknir	  sýna	  fram	  á	  svipaða	  afbrotahegðun	  kvenna	  og	  á	  

Íslandi.	  Algengast	  er	  að	  konur	  séu	  dæmdar	  til	  fangelsisvistar	  fyrir	  brot	  sem	  tengjast	  

fíkniefnum,	  skjalafalsi	  eða	  vændi,	  en	  karlar	  fyrir	  ofbeldisbrot.	  Algengt	  er	  að	  konurnar	  

komi	  úr	  erfiðum	  félagslegum	  aðstæðum	  og	  búi	  við	  fátækt.	  Þær	  eru	  oftast	  ómenntaðar,	  
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atvinnulausar	  og/eða	  í	  láglaunastörfum.	  Rannsókn	  sem	  var	  gerð	  í	  New	  York	  á	  

kvenföngum	  leiddi	  í	  ljós	  að	  83%	  þeirra	  glímdi	  við	  vímuefnavanda,	  81%	  höfðu	  orðið	  fyrir	  

ofbeldi	  af	  einhverju	  tagi	  á	  lífsleiðinni,	  64%	  þeirra	  áttu	  við	  geðræn	  vandamál	  að	  stríða	  og	  

21%	  voru	  smitaðar	  af	  HIV	  veirunni.	  Þegar	  konur	  eru	  dæmdar	  til	  fangelsisvistar	  í	  

Bandaríkjunum	  er	  algengt	  að	  börn	  þeirra	  fari	  í	  umsjá	  hins	  opinbera	  eða	  til	  

fjölskyldumeðlima.	  Oft	  á	  tíðum	  eru	  þessar	  konur	  í	  slæmum	  eða	  engum	  tengslum	  við	  

fjölskyldu	  sína	  eða	  feður	  barna	  sinna,	  þannig	  að	  sambandið	  á	  milli	  mæðra	  og	  barna	  

getur	  rofnað.	  Þetta	  getur	  reynst	  konum	  afar	  erfitt	  eðli	  málsins	  samkvæmt	  og	  eru	  

afleiðingarnar	  slæmar,	  margar	  þeirra	  þjást	  af	  áfallastreituröskun	  og	  þunglyndi	  vegna	  

þessa.	  Hér	  er	  aðkoma	  félagsráðgjafa	  mikilvæg,	  en	  þeir	  vinna	  að	  því	  að	  aðstoða	  fanga	  við	  

að	  ná	  betri	  tengslum	  við	  fjölskyldu	  og	  um	  leið	  vinna	  úr	  erfiðleikum	  sínum	  (Straussner,	  og	  

Phillips,	  2005).	  	  	  

Vegna	  þessarar	  aukningar	  á	  fangeslun	  kvenna	  og	  þeirra	  miklu	  félagslegu	  vandamála	  

sem	  þær	  glíma	  við	  hafa	  fangelsin	  miðað	  að	  því	  að	  sníða	  úrræði	  og	  ráðgjöf	  betur	  að	  

sérstökum	  þörfum	  kvenfanga.	  Úrræði	  sem	  eru	  ætluð	  konum	  og	  taka	  mið	  af	  sérstökum	  

þörfum	  kvenfanga	  eru	  mikilvæg	  til	  þess	  að	  auka	  lífsgæði	  kvenfanga	  og	  fjölskyldna	  þeirra	  

(Tripodi	  o.fl.,	  2011).	  Hér	  getur	  aðkoma	  félagsráðgjafa	  verið	  mikilvæg	  en	  aðeins	  eitt	  til	  

tvö	  prósent	  allra	  félagsráðgjafa	  í	  Bandaríkjunum	  starfa	  við	  fangelsismál,	  en	  

félagsráðgjafar	  á	  öðrum	  sviðum,	  til	  dæmis	  í	  barnavernd	  eða	  við	  meðferðarvinnu	  starfa	  

einnig	  með	  konum	  sem	  dæmdar	  hafa	  verið	  í	  fangelsi.	  Félagsráðgjafar	  sem	  starfa	  í	  

kvenfangelsum	  þurfa	  að	  nálgast	  skjólstæðinga	  sína	  af	  virðingu	  og	  geta	  sýnt	  þeim	  

samkennd	  og	  skilning	  (Straussner	  og	  Phillips,	  2005).	  

6.5 Kulnun	  
Eins	   og	   fram	   hefur	   komið	   eiga	   kvenkyns	   afbrotamenn	   oft	   við	   fjölþætt	   félagsleg	   og	  

andleg	   vandamál	   að	   stríða.	   Ætla	   má	   að	   félagsráðgjafar	   sem	   sækja	   í	   að	   vinna	   með	  

kvenföngum	   geri	   það	   vegna	   þess	   að	   þeir	   séu	   tilbúnir	   til	   þess	   að	   hjálpa	   og	   leiðbeina	  

viðkomandi,	   svo	   að	   hægt	   sé	   að	   stefna	   að	   bættri	   líðan	   og	   lífi	   á	  meðan	   á	   fangelsisvist	  

stendur	  og	  eftir	  að	  afplánun	  lýkur.	  Það	  getur	  reynst	  erfitt	  að	  starfa	  með	  konum	  sem	  eiga	  

við	  svo	  fjölþætt	  vandamál	  að	  stríða	  og	  ef	  hegðun	  skjólstæðinga	  skarast	  á	  við	  réttlætis	  og	  

siðferðiskennd	   ráðgjafa	  getur	  verið	  erfitt	   fyrir	  hann	  að	   leggja	   sínar	  eigin	   tilfinningar	   til	  

hliðar	  og	  mæta	  skjólstæðingnum	  þar	  sem	  hann	  er	  staddur.	  Þetta	  á	  sérstaklega	  við	  ef	  að	  
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álagið	   er	   mikið	   á	   félagsráðgjafann	   en	   mikið	   vinnu	   álag	   er	   algengt	   vandamál	   hjá	  

félagsrágjöfum	  sem	  starfa	  á	  þessu	   sviði.	  Oft	   skortir	   fjármagn	   til	  þess	  að	   ráða	   til	   starfa	  

fleiri	   félagsráðgjafa	   í	   fangelsin	   svo	   hægt	   sé	   að	   deila	   verkefnum	   á	   milli	   fleiri	   fagaðila.	  

Erlendis	  hefur	  þetta	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  kvenfanga,	  þar	  sem	  að	  fjöldi	  kvenna	  sem	  dæmdur	  

er	   til	   fangelsisvistar	   hefur	   farið	   ört	   vaxandi	   en	   um	   leið	   hefur	   ekki	   verið	   mikil	   fjölgun	  

félagsráðgjafa	  sem	  starfa	  með	  þessar	  kvenfanga	  (Straussner	  og	  Phillips,	  2005).	  	  

Eðlilegur	  málafjöldi	  félagsráðgjafa	  er	  talin	  vera	  um	  50	  mál	  í	  einu.	  Í	  erfiðari	  

málaflokkum	  eins	  og	  til	  dæmis	  í	  fangelsismálum	  og	  barnavernd	  er	  viðunandi	  málafjöldi	  

talin	  vera	  35	  mál.	  Með	  hæfilegum	  fjölda	  mála	  er	  hægt	  að	  hafa	  betri	  yfirsýn	  og	  sinna	  

betur	  stuðningi	  og	  meðferð	  fanga.	  Hjá	  Fangelsismálastofnun	  sinna	  tveir	  félagsráðgjafar	  

um	  400	  einstaklingum.	  Málafjöldinn	  hjá	  þeim	  er	  það	  gífurlegur	  að	  þeir	  verða	  að	  vega	  og	  

meta	  hvert	  verkefni	  fyrir	  sig	  og	  forgangsraða	  út	  frá	  því	  (Íris	  Eik	  Ólafsdóttir	  og	  Snjólaug	  

Birgisdóttir,	  2010).	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  streita	  og	  kulnun	  (e.	  burnout)	  sé	  algeng	  meðal	  

félagsráðgjafa.	  Sýnt	  hefur	  verið	  fram	  á	  að	  félagsráðgjafar	  upplifi	  kvíða,	  streitu,	  þreytu,	  

geðræn	  vandkvæði	  og	  heilsubrest	  og	  ástæðurnar	  eru	  ýmsar	  (Una	  Björk	  Kristófersdóttir,	  

2009).	  Það	  getur	  til	  dæmis	  komið	  fyrir	  að	  félagsráðgjafar	  fái	  ekki	  nægan	  stuðning	  og	  

kennslu	  í	  upphafi	  nýrrar	  vinnu,	  sem	  geitur	  leitt	  til	  streitu	  og	  óöryggis.	  Of	  mikið	  vinnuálag,	  

erfið	  mál	  skjólstæðinga	  og	  lélegar	  vinnuaðstæður	  geta	  orðið	  til	  þess	  að	  félagsráðgjafinn	  

verði	  fyrir	  kulnun	  í	  starfi.	  Félagsráðgjafar	  fangelsanna	  eru	  oft	  á	  tíðum	  að	  glíma	  við	  mjög	  

erfið	  mál	  og	  álagið	  getur	  verið	  gríðarlegt.	  Sá	  sem	  verður	  fyrir	  kulnun	  í	  starfi	  upplifir	  sig	  

vanmáttugan	  vegna	  þess	  til	  dæmis	  að	  vinnuálagið	  á	  viðkomandi	  er	  of	  mikið.	  Honum	  

finnst	  hann	  ekki	  ráða	  við	  aðstæður	  eða	  er	  hreinlega	  þreyttur	  andlega	  og	  líkamlega	  vegna	  

þess	  álags	  sem	  hann	  upplifir	  í	  starfi.	  Kulnun	  getur	  einnig	  átt	  sér	  stað	  þegar	  

félagsráðgjafar	  setja	  of	  miklar	  kröfur	  á	  sjálfa	  sig	  og	  skjólstæðinga	  sína	  og	  þeir	  geta	  síðan	  

ekki	  staðið	  undir	  þessum	  kröfum	  vegna	  aðstæðna	  eða	  annara	  ástæðna.	  Kulnun	  getur	  

lýst	  sér	  þannig	  að	  félagsráðgjafinn	  finni	  fyrir	  þunglyndi,	  áhugaleysi	  í	  starfi,	  hann	  missir	  

móðinn	  og	  hafi	  ekki	  vilja	  eða	  getu	  til	  þess	  að	  sinna	  skjólstæðingum	  sínum	  á	  þann	  hátt	  

sem	  hann	  ætti	  að	  vera	  að	  gera	  samkvæmt	  siðareglum	  félagsráðgjafa.	  Oft	  á	  tíðum	  leiðir	  

kulnun	  af	  sér	  uppsögn	  í	  starfi	  hjá	  félagsráðgjöfum	  og	  öðrum	  fagaðilum	  (Straussner	  og	  

Phillips,	  2005).	  
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7 Hvað	  tekur	  við	  eftir	  fangelsisvist	  
Víða	  um	  heim	  hafa	  verið	  gerðar	  rannsóknir	  á	  atvinnutengdum	  átaksverkefnum.	  Úrræðin	  

eru	  fyrir	  atvinnulausa	  einstaklinga	  með	  félagslegan	  vanda	  og	  hafa	  þann	  tilgang	  að	  draga	  

úr	  atvinnuleysi,	  styrkja	  einstaklinga	  og	  berjast	  gegn	  fátækt	  og	  félagslegum	  vandamálum.	  

Einstæðar	  mæður	  hafa	  fengið	  sérstakan	  stuðning,	  en	  hluti	  þess	  samfélagshóps	  lendir	  oft	  

í	   viðjum	   fátæktar	   og	   félagslegra	   vandamála.	   Erlendar	   rannsóknir	   hafa	   sýnt	   fram	   á	  

mikilvægi	  þessara	  stuðningsúrræða	  og	  átaksverkefna	  en	  félagslegur	  stuðningur	  er	  talinn	  

hafa	  mikil	  áhrif	  á	  virkni	  og	  sálfélagslega	   líðan.	  Eins	  hefur	  komið	   fram	   í	   rannsóknum	  að	  

ráðgjöf	   og	   fræðsla	   til	   foreldra	   styrkir	   þá	   í	   uppeldishlutverkinu	   og	   bætir	   líðan	   allra	  

fjölskyldumeðlima.	  Slíkur	  stuðningur	  getur	  aukið	  líkurnar	  á	  því	  að	  þátttakendur	  nýti	  sér	  

önnur	  úrræði	  sem	  í	  boði	  eru	  til	  virkari	  þátttöku	  í	  samfélaginu	  (Kristín	  Lilja	  Diðriksdóttir,	  

2009).	  

Endurhæfing	  eru	  allar	  aðgerðir	  sem	  miða	  að	  því	  að	  einstaklingur	  nái	  að	  öðlast,	  

viðhalda	  og	  auka	  færni	  sína	  í	  daglega	  lífi.	  Skilgreiningar	  á	  endurhæfingu	  leggja	  mikla	  

áherslu	  á	  mikilvægi	  félagslegra	  tengsla	  með	  aðkomu	  ólíkra	  fagstétta	  (Kristín	  Lilja	  

Diðriksdóttir,	  2009).	  	  

Í	  hugmyndafræði	  endurhæfingar	  er	  lögð	  áhersla	  á	  góð	  samfélagsleg	  tengsl.	  Lögð	  er	  

áhersla	  á	  að	  fagaðilar	  á	  hverjum	  stað	  hafi	  sameiginlega	  sýn	  á	  þeirri	  

endurhæfingarþjónustu	  sem	  verið	  er	  að	  veita,	  að	  hlutverk	  hvers	  vinnustaðar	  sé	  skýrt	  og	  

að	  markmiðin	  séu	  sameiginleg	  (Björk	  Pálsdóttir	  o.fl.,	  1999).	  

Skilgreining	  Alþjóða	  heilbrigðismálastofnunarinnar	  (World	  Health	  Organization,	  

WHO)	  á	  endurhæfingu	  kveður	  á	  um	  að	  endurhæfing	  miði	  að	  því	  að	  skjólstæðingur	  nái	  

aftur	  eins	  góðri	  líkamlegri,	  andlegri	  og	  félagslegri	  færni	  og	  unnt	  er.	  Hún	  feli	  í	  sér	  öll	  þau	  

úrræði	  sem	  miða	  að	  því	  að	  draga	  úr	  áhrifum	  og	  þeim	  hindrunum	  sem	  fötlunin	  veldur.	  

Hún	  felur	  jafnframt	  í	  sér	  þau	  úrræði	  sem	  gera	  fötluðu	  fólki	  kleift	  að	  vera	  virkir	  

þjóðfélagsþegnar.	  Í	  skilgreiningunni	  kemur	  einnig	  fram	  að	  endurhæfing	  byggist	  á	  

samvinnu	  starfsmanna	  með	  virkri	  þátttöku	  skjólstæðings.	  

Markmið	  heildrænnar	  endurhæfingarþjónustu	  er	  meðal	  annars	  að	  bæta	  lífsgæði	  

einstaklinga.	  Félagslegt	  öryggi	  er	  ein	  stærsta	  forsendan	  til	  að	  ná	  því	  markmiði.	  Félagsleg	  
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þjónusta	  þarf	  því	  að	  vera	  þannig	  að	  allir	  sem	  þurfa	  á	  henni	  að	  halda	  eigi	  jafnan	  aðgang	  

að	  henni,	  burtséð	  frá	  fötlun,	  búsetu,	  fjárhagslegri	  eða	  félagslegri	  stöðu	  (Björk	  Pálsdóttir	  

o.fl.,	  1999).	  Endurhæfingarþjónusta	  sem	  nær	  til	  allra	  þátta	  endurhæfingar	  og	  úrræða	  

felur	  í	  sér	  sameiginlega	  heildarsýn	  á	  þörfum	  einstaklinga	  sem	  hafa	  átt	  við	  erfiðleika	  að	  

stríða.	  Unnið	  er	  að	  því	  að	  auka	  færni	  og	  þátttöku	  hans	  í	  umhverfi	  sínu.	  Markmið	  

endurhæfingar	  er	  að	  veita	  hjálp	  til	  sjálfshjálpar	  og	  sjálfsábyrgðar	  og	  þannig	  skila	  virkum	  

og	  ánægðum	  þjóðfélagsþegni	  aftur	  út	  í	  samfélagið	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir	  og	  Margrét	  

Þorvaldsdóttir,	  2011).	  	  

7.1 Grettistak	  
Grettistak	   er	   eins	   og	   hálfs	   árs	   endurhæfing	   sem	   ætluð	   er	   fólki	   sem	   hefur	   átt	   í	  

langvarandi	   félagslegum	  vanda	  og	  vímuefnaneyslu.	  Úrræðið	  var	  sett	  af	  stað	  árið	  2001.	  

Notendur	  þess	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  langtímanotendur	  félagsþjónustu	  og	  hafa	  

ítrekað	   verið	   til	  meðhöndlunar	   á	  meðferðarstofnunum	  þar	   sem	  þeir	   hafa	   reynt	   að	   ná	  

bata	  með	  litlum	  árangri	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir,	  2007).	  	  

Hjá	  Grettistaki	  starfa	  tveir	  félagsráðgjafar,	  verkefnastjóri	  sem	  stýrir	  úrræðinu	  og	  

hópstjóri,	  þeir	  koma	  að	  hópastarfi,	  greiningu	  og	  viðtölum	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir	  og	  

Margrét	  Þorvaldsdóttir,	  2011).	  Í	  mörgum	  tilfellum	  eiga	  skjólstæðingar	  Grettistaks	  

afbrotaferil	  og	  fangelsisvistun	  að	  baki.	  Tilgangur	  úrræðisins	  er	  að	  styðja	  þá	  sem	  það	  

sækja	  til	  sjálfshjálpar,	  til	  dæmis	  til	  þátttöku	  á	  atvinnumarkaði	  eða	  til	  náms.	  Um	  leið	  er	  

leitast	  við	  að	  bæta	  lífsskilyrði,	  sjálfsöryggi	  og	  fjárhagslegt	  sjálfstæði	  skjólstæðinga	  

Grettistaks.	  Til	  þess	  að	  geta	  nýtt	  sér	  þjónustu	  Grettistaks	  þurfa	  þátttakendur	  að	  hafa	  að	  

baki	  ítrekaðar	  meðferðir	  og	  þurfa	  að	  hafa	  verið	  notendur	  félagsþjónustu	  vegna	  

atvinnuleysis	  í	  minnst	  tvö	  ár.	  Félagsráðgjafar	  og	  ráðgjafar	  hjá	  félagsþjónustu	  meta	  stöðu	  

skjólstæðinga	  sinna	  og	  sækja	  um	  úrræðið	  fyrir	  þá	  ef	  þeir	  telja	  að	  þeir	  þurfi	  á	  því	  að	  halda	  

og	  geti	  nýtt	  sér	  til	  framdráttar	  það	  sem	  Grettistak	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða.	  Framkvæmd	  

Grettistaks	  er	  þannig	  háttað	  að	  þjónustumiðstöðvar	  og	  félagsþjónustur	  annars	  vegar	  og	  

Tryggingastofnun	  ríkisins	  hins	  vegar	  skipta	  með	  sér	  verkum.	  Félagsráðgjafar	  

þjónustumiðstöðva	  og	  félagsþjónustu	  hafa	  umsjón	  með	  að	  gera	  endurhæfingaráætlun	  

með	  notendum.	  Áætlunin	  felur	  í	  sér	  einstaklingsbundin	  úrræði	  og	  tryggir	  eftirfylgd	  með	  

endurhæfingunni	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir,	  2007).	  Í	  upphafi	  endurhæfingar	  hjá	  

Grettistaki	  gera	  notendur	  samkomulag	  um	  félagslega	  ráðgjöf.	  Í	  samkomulaginu	  sem	  er	  
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gert	  í	  samvinnu	  á	  milli	  notenda	  og	  félagsrágjafa	  koma	  fram	  helstu	  markmið	  með	  

endurhæfingunni	  og	  leiðir	  að	  þeim.	  Einnig	  kemur	  fram	  í	  samkomulaginu	  hvað	  muni	  taka	  

við	  að	  endurhæfingu	  lokinni	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir	  og	  Margrét	  Þorvaldsdóttir,	  2011).	  

Félagsráðgjafi	  hjá	  Tryggingastofnun	  ríkisins	  leggur	  mat	  á	  umsóknir	  frá	  ráðgjöfum	  

vegna	  Grettistaks,	  í	  samvinnu	  við	  stýrihóp	  og	  tryggingalækni.	  Ef	  gerður	  verður	  

samningur	  við	  skjólstæðinginn	  þá	  greiðir	  Tryggingastofnun	  endurhæfingarlífeyri	  á	  

meðan	  á	  samningnum	  stendur.	  Gerðir	  eru	  þriggja	  til	  sex	  mánaða	  samningar	  í	  senn	  og	  er	  

endurhæfingaráætlunin	  metin	  reglulega,	  allt	  endurhæfingar	  tímabilið.	  Skilyrðin	  fyrir	  

endurnýjun	  á	  samningi	  eru	  ströng	  en	  viðkomandi	  má	  ekki	  hafa	  verið	  í	  vímuefnaneyslu	  

eða	  verið	  að	  vanrækja	  það	  sem	  lagt	  var	  upp	  með	  í	  áætluninni.	  Oft	  er	  það	  svo	  að	  margir	  

aðilar	  koma	  að	  málefnum	  þeirra	  sem	  eiga	  við	  langvarandi	  félagslegan	  vanda	  að	  stríða,	  

án	  þess	  að	  um	  markvisst	  samráð	  þessa	  aðila	  sé	  að	  ræða.	  Starfsemin	  hjá	  Grettistaki	  í	  

Reykjavík	  felur	  í	  sér	  formlegt	  samráð	  og	  samvinnu	  meðferðaraðila,	  þjónustumiðstöðva,	  

vinnumarkaðs	  og	  Námsflokka	  Reykjavíkur,	  en	  það	  eru	  niðurstöður	  margra	  rannsókna	  að	  

samvinna	  á	  milli	  fagaðila	  skili	  betri	  árangri	  til	  skjólstæðinga.	  Talið	  er	  að	  það	  sé	  

nauðsynlegt	  að	  meðferðarstofnanir	  og	  önnur	  kerfi	  vinni	  saman	  á	  meðan	  á	  

endurhæfingu	  einstaklinga	  stendur	  svo	  að	  auðveldara	  sé	  að	  brúa	  bilið	  á	  milli	  

einstaklinganna	  og	  samfélagsins	  eigi	  þeir	  að	  geta	  fótað	  sig	  í	  því	  að	  meðferð	  eða	  

endurhæfingu	  lokinni.	  Ef	  slík	  þjónustukeðja	  á	  að	  gegna	  hlutverki	  sínu	  er	  mikilvægt	  að	  

ákveðinn	  málstjóri	  (e.	  case	  manager)	  haldi	  utan	  um	  þjónustuna	  fyrir	  hvern	  einstakling,	  

en	  þetta	  fellur	  oft	  undir	  hlutverks	  félagsráðgjafa	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir,	  2007).	  	  Frá	  

byrjun	  árs	  2009	  hefur	  verið	  boðið	  upp	  á	  eftirfylgd	  fyrir	  þá	  sem	  lokið	  hafa	  endurhæfingu	  

hjá	  Grettistaki	  í	  allt	  að	  tvö	  ár	  ef	  að	  þess	  þarf	  (Erla	  Björg	  Sigurðardóttir	  og	  Margrét	  

Þorvaldsdóttir,	  2011).	  

7.2 Virk	  
Virk	   er	   vinnumarkaðsúrræði	   sem	   var	   stofnað	   af	   aðilum	   vinnumarkaðarins.	  Markmiðið	  

hjá	  Virk	  er	  að	  forðast	  það	  að	  fólk	  hverfi	  af	  vinnumarkaði	  vegna	  slysa	  eða	  veikinda.	  Unnið	  

er	  að	  þessu	  markmiði	  með	  því	  að	  veita	  ráðgjöf	  til	  skjólstæðinga	  og	  með	  því	  að	  útvega	  

úrræði	  af	  ýmsu	  tagi.	  Verkefnin	  hjá	  Virk	  eru	  umfangsmikil	  og	  þarf	  að	  vinna	  þau	  á	  mörgum	  

vígstöðvum	  (Ingibjörg	  Þórhallsdóttir,	  2009).	  	  
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Þegar	  einstaklingur	  hefur	  ákveðið	  að	  þiggja	  þjónustu	  hjá	  Virk	  er	  mál	  hans	  tekið	  fyrir	  

af	  þverfaglegu	  teymi.	  Í	  teyminu	  starfa	  meðal	  annarra	  félagsráðgjafar,	  sálfræðingar,	  

læknar,	  iðjuþjálfarar	  og	  sjúkraþjálfarar,	  allt	  eftir	  þörfum	  viðkomandi.	  Þetta	  er	  gert	  til	  

þess	  að	  tryggja	  að	  einstaklingurinn	  fái	  sem	  besta	  þjónustu.	  Sett	  er	  upp	  

einstaklingsmiðuð	  áætlun	  til	  starfsendurhæfingar	  og	  gerð	  er	  krafa	  um	  fulla	  þátttöku	  

þjónustuþega	  (Virk,	  e.d.-‐a).	  

	  Hjá	  Virk	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  einstaklingurinn	  komist	  sem	  fyrst	  aftur	  til	  vinnu.	  Einnig	  

er	  lögð	  rík	  áhersla	  á	  að	  veita	  ýmiss	  konar	  ráðgjöf	  og	  úrræði	  sem	  hafa	  það	  að	  markmiði	  

að	  hvetja	  starfsmanninn	  og	  gera	  honum	  auðveldara	  fyrir	  að	  viðhalda	  daglegri	  virkni.	  

Þetta	  geta	  verið	  tímar	  hjá	  félagsráðgjafa,	  sjúkraþjálfara	  eða	  sálfræðingi,	  námskeið	  sem	  

miða	  að	  því	  að	  styrkja	  einstaklinginn,	  almenn	  líkamsrækt	  eða	  annað	  sem	  

skjólstæðingurinn	  og	  ráðgjafi	  hans	  meta	  að	  nýtist	  til	  að	  ná	  markmiði	  um	  daglega	  virkni	  

og	  endurkomu	  til	  atvinnu.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  því	  lengur	  sem	  einstaklingur	  

er	  frá	  vinnu	  því	  minni	  líkur	  eru	  á	  því	  að	  hann	  snúi	  aftur	  til	  starfa.	  Hjá	  Virk	  er	  hugað	  að	  því	  

að	  finna	  leiðir	  fram	  hjá	  hindrunum	  sem	  einstaklingnum	  finnst	  standa	  í	  vegi	  fyrir	  því	  að	  

hann	  geti	  hafið	  störf	  á	  ný	  (Ingibjörg	  Þórhallsdóttir,	  2009).	  

7.3 Janus	  
Janus	   	   endurhæfing	   var	   stofnuð	   árið	   2000.	   Endurhæfingin	   byggir	   á	  mikilvægi	   þess	   að	  

bjóða	  einstaklingum	  með	   fjölþætt	  vandamál	  samfellda	  og	  viðeigandi	  þjónustu,	  á	  sama	  

stað.	   Stærsti	   hluti	   þeirra	   sem	   kemur	   í	   endurhæfingu	   hjá	   Janus	   hefur	   átt	   við	  

einhverskonar	   vandamál	   að	   stríða	   eða	   orðið	   fyrir	   áföllum	   á	   lífsleiðinni	   (Embætti	  

landlæknis,	  2013).	  

Aðferðarfræði	  Janusar	  hefur	  verið	  í	  þróun	  frá	  upphafi	  og	  er	  frábrugðin	  annarri	  

endurhæfingu	  (Kristín	  Siggeirsdóttir,	  2012).	  Sérstaðan	  felst	  í	  því	  að	  viðhöfð	  er	  

læknisfræðileg	  atvinnuendurhæfing	  með	  sérstaka	  sérhæfingu	  á	  sviði	  geðlæknisfræði,	  

þar	  sem	  stór	  hluti	  notenda	  er	  með	  félagslegan	  og/eða	  geðrænan	  vanda	  (Embætti	  

landlæknis,	  2013).	  

Þverfagleg	  teymisvinna	  með	  læknisfræðilegri	  nálgun	  er	  grunnur	  starfsemi	  Janusar.	  

Vandamál	  skjólstæðinga	  eru	  fjölþætt	  og	  hefur	  starfsemi	  Janusar	  endurhæfingar	  það	  	  

markmið	  að	  úrræðin	  sem	  eru	  í	  boði	  taki	  á	  vandamálum	  og	  þörfum	  þeirra	  sem	  þangað	  

sækja.	  Starfsmenn	  Janusar	  eru	  menntaðir	  í	  félags-‐,	  heilbrigðis-‐	  og	  menntavísindum.	  
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Starfsemin	  byggist	  á	  fimm	  brautum:	  vinnubraut,	  iðjubraut,	  skólabraut,	  heilsubraut	  og	  

einstaklingsbraut.	  Brautirnar	  eru	  ólíkar	  og	  það	  fer	  eftir	  því	  hvar	  einstaklingurinn	  er	  

staddur	  á	  hvaða	  braut	  hann	  fer.	  Á	  öllum	  brautum	  að	  frátalinni	  vinnubraut	  fer	  fram	  

starfsendurhæfing	  sem	  felur	  í	  sér	  þjálfun	  til	  starfs.	  Frá	  því	  að	  Janus	  endurhæfing	  var	  

stofnuð	  hefur	  starfsemin	  verið	  í	  nánu	  samstarfi	  við	  Tækniskólann	  svo	  að	  fólk	  með	  

brotna	  skólagöngu	  eða	  heilsubrest	  hafi	  tækifæri	  til	  þess	  að	  snúa	  aftur	  til	  náms	  (Kristín	  

Siggeirsdóttir,	  2012).	  Einnig	  er	  um	  að	  ræða	  víðtækt	  samstarf	  við	  Virk,	  framhaldsskóla	  og	  

vinnumarkaðinn.	  Á	  meðan	  skjólstæðingar	  bíða	  eftir	  að	  komast	  á	  endurhæfingarbraut	  

sem	  hentar	  er	  boðið	  upp	  á	  stuðningsviðtöl	  (Embætti	  landlæknis,	  2013).	  Árið	  2000	  var	  

gerð	  Íslensk	  rannsókn	  á	  árangri	  af	  starfsendurhæfingu	  og	  leiddi	  rannsóknin	  í	  ljós	  að	  þau	  

úrræði	  sem	  taka	  bæði	  á	  líkamlegum	  og	  andlegum	  þáttum,	  skila	  mjög	  góðum	  árangri	  

(Kristín	  Lilja	  Diðriksdóttir,	  2009).	  

7.4 Kvennasmiðjan	  

Kristín	   Lilja	   Diðriksdóttir	   (2009)	   gerði	   rannsókn	   á	   því	   hver	   árangurinn	   væri	   af	  

endurhæfingarúrræðinu	   Kvennasmiðjunni	   frá	   byrjun	   ársins	   2001	   til	   ársins	   2006.	  

Rannsókn	  hennar	  leiddi	  í	  ljós	  að	  Kvennasmiðjan	  hefur	  nýst	  þátttakendum	  þegar	  til	  lengri	  

tíma	  er	  litið	  en	  huga	  þurfi	  að	  eftirfylgd	  og	  frekari	  endurhæfingu	  til	  þess	  að	  viðhalda	  þeim	  

árangri	  sem	  næst	  í	  Kvennasmiðjunni.	  

Kvennasmiðjan	  er	  samstarfsverkefni	  Tryggingastofnunar	  ríkisins	  og	  Velferðarsviðs	  

Reykjavíkurborgar.	  Úrræðið	  er	  ætlað	  einstæðum	  mæðrum	  á	  aldrinum	  24	  til	  45	  ára	  

(Kristín	  Lilja	  Diðriksdóttir,	  2009).	  Til	  þess	  að	  sækja	  um	  í	  Kvennasmiðju	  er	  haft	  samband	  

við	  félagsráðgjafa	  hjá	  þjónustumiðstöðvum	  í	  Reykjavík	  en	  einnig	  eru	  félagsráðgjafar	  og	  

aðrir	  starfsmenn	  Velferðarsviðs	  Reykjavíkurborgar	  með	  eftirfylgd	  og	  stuðning	  við	  

þátttakendur	  í	  Kvennamiðjunni	  (Virk	  e.d.-‐b).	  Konurnar	  sem	  þangað	  leita	  hafa	  átt	  erfitt	  

með	  að	  fóta	  sig	  í	  lífinu	  og	  eiga	  oft	  við	  langvarandi	  félagslegan	  vanda	  að	  stríða.	  Markmið	  

Kvennasmiðjunnar	  er	  að	  bæta	  lífsgæði	  notenda	  og	  styðja	  til	  atvinnuþátttöku	  þeirra	  eða	  

náms.	  Kvennasmiðjan	  byggir	  á	  hugmyndafræði	  endurhæfingar	  sem	  leggur	  áherslu	  á	  

heilbrigði	  og	  heildarsýn	  (Kristín	  Lilja	  Diðriksdóttir,	  2009).	  	  

Önnur	  rannsókn	  var	  framkvæmd	  árið	  2013	  af	  Sunnu	  Ólafsdóttur	  meistaranema	  í	  

félagsráðgjöf	  á	  notendum	  Kvennasmiðjunnar.	  Markmið	  hennar	  var	  að	  kanna	  lífskjör	  

þeirra	  kvenna	  sem	  höfðu	  lokið	  námi	  hjá	  Kvennasmiðjunni	  á	  tímabilinu	  2008	  –	  2012.	  
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Helstu	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  voru	  að	  meirihluti	  þátttakenda	  greindu	  frá	  því	  að	  

lífskjör	  sín	  hefðu	  breyst	  til	  hins	  betra	  í	  kjölfar	  námsins	  hjá	  Kvennasmiðjunni.	  Einnig	  taldi	  

meirhluti	  þátttakenda	  félagslegu	  stöðu	  sína	  hafa	  batnað	  eftir	  námið	  hjá	  

Kvennasmiðjunni.	  Um	  80%	  þátttakenda	  rannsóknarinnar	  taldi	  námið	  hafa	  haft	  jákvæð	  

áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  andlega	  vellíðan.	  Í	  lok	  rannsóknarinnar	  gafst	  þátttakendum	  

tækifæri	  til	  að	  koma	  með	  persónulegar	  ábendingar,	  þar	  kom	  skýrt	  fram	  að	  

þátttakendum	  þótti	  eftirfylgni	  við	  úrræðið	  vanta	  (Sunna	  Ólafsdóttir,	  2013).	  	  

Endurhæfing	  Kvennasmiðjunnar	  varir	  í	  átján	  mánuði	  og	  er	  þríþætt:	  sjálfsefling,	  

uppbygging	  og	  starfs-‐	  og/eða	  námsundirbúningur.	  Námið	  hjá	  Kvennasmiðjunni	  er	  mjög	  

fjölbreytt	  og	  koma	  margir	  að	  verkefninu,	  þar	  á	  meðal	  Hússtjórnarskólinn	  og	  

Námsflokkar	  Reykjavíkur.	  Kennt	  er	  alla	  virka	  daga	  og	  er	  100%	  mætingarskylda	  (Virk	  e.d.-‐

b).	  
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8 Umræða	  
Í	   þessari	   ritgerð	   hefur	   verið	   fjallað	   um	   afbrotahegðun	   kvenna,	   hvaða	   úrræði	   þeim	  

stendur	  til	  boða	  og	  hver	  aðkoma	  félagsrágjafa	  er.	  Markmið	  ritgerðarinnar	  var	  að	  svara	  

spurningunum:	  Fremja	  konur	  að	  jafnaði	  vægari	  brot	  en	  karlar?	  Fá	  þær	  vægari	  dóma	  og	  

hvaða	  úrræði	  standa	  þeim	  til	  boða?	  Hver	  eru	  helstu	  verkefni	  félagsráðgjafa	  sem	  starfa	  

við	  fangelsismál?	  Skoðuð	  voru	  áhrif	  stimplunar	  og	  komið	  hefur	  í	  ljós	  að	  það	  getur	  reynst	  

erfitt	   fyrir	  konur	  sem	  hafa	  verið	  stimplaðar	  af	  samfélagi	  sínu	  að	  snúa	  við	  blaðinu.	  Þær	  

geta	  mætt	  miklum	  fordómum	  í	  samfélaginu	  og	  eiga	  oft	  erfitt	  með	  að	  fóta	  sig	  á	  ný	  í	  lífinu.	  	  

Algengara	  er	  að	  kvenfangar	  eigi	  við	  vímuefnavanda	  að	  stríða	  en	  karlfangar	  og	  að	  

þær	  komi	  úr	  erfiðari	  félagslegum	  aðstæðum.	  Því	  eru	  þau	  úrræði	  sem	  standa	  þeim	  til	  

boða	  	  eftir	  afplánun	  afar	  mikilvæg	  til	  þess	  að	  mögulegt	  sé	  fyrir	  þær	  að	  ná	  bata.	  Fíklar	  

þurfa	  löng	  úrræði	  og	  eftirfylgd	  því	  að	  án	  eftirfylgninnar	  er	  auðveldara	  að	  snúa	  aftur	  til	  

fyrra	  lífs.	  Félagsráðgjafar	  sjá	  oft	  á	  tíðum	  um	  eftirfylgdina	  og	  eins	  og	  áður	  sagði	  er	  hún	  

gríðarlega	  mikilvæg.	  Það	  kom	  fram	  í	  báðum	  rannsóknum	  sem	  gerðar	  voru	  á	  notendum	  

Kvennasmiðjunnar	  að	  þjónustuþegum	  þótti	  vanta	  eftirfylgni	  eftir	  úrræðið.	  

Afbrot	  kvenna	  eru	  öðruvísi	  en	  afbrot	  karla,	  þær	  eru	  að	  jafnaði	  ekki	  að	  fremja	  

ofbeldisglæpi	  heldur	  hafa	  afbrot	  þeirra	  oftast	  verið	  tengd	  við	  þjófnaðarbrot	  eða	  

skjalafals.	  Á	  síðustu	  áratugum	  hefur	  fíkniefnabrotum	  á	  meðal	  kvenna	  farið	  fjölgandi.	  

Fjöldi	  kvenna	  sem	  situr	  inni	  vegna	  slíkra	  brota	  hefur	  fjölgað	  mjög.	  Bæði	  er	  það	  vegna	  

þess	  að	  konum	  sem	  nota	  og	  selja	  fíkniefni	  er	  að	  fjölga	  og	  vegna	  hertra	  laga	  í	  þessum	  

málum.	  

Væntingar	  samfélagsins	  virðast	  vera	  mjög	  mismunandi	  til	  karla	  og	  kvenna.	  Ef	  að	  

kona	  brýtur	  af	  sér	  verður	  hún	  fyrr	  stimpluð	  af	  samfélaginu	  heldur	  en	  ef	  að	  karl	  brýtur	  af	  

sér	  og	  það	  virðist	  vera	  mun	  viðurkenndara	  fyrir	  karl	  að	  sýna	  frávikshegðun	  en	  konu.	  

Almennt	  eru	  stúlkur	  	  aldar	  þannig	  upp	  að	  þær	  eiga	  að	  vera	  prúðar	  og	  góðar,	  þær	  hugsa	  

um	  dúkkurnar	  sínar	  og	  eiga	  að	  leika	  sér	  fallega,	  á	  meðan	  að	  drengir	  mega	  skíta	  sig	  út,	  

slást,	  vera	  í	  byssuleik	  og	  vera	  með	  meiri	  læti	  en	  stúlkur.	  Þessar	  mismunandi	  

uppeldisaðferðir	  og	  væntingar	  	  virðast	  fylgja	  kynjunum	  fram	  eftir	  aldri	  og	  inn	  í	  

réttarkerfið.	  En	  samkvæmt	  íslenskum	  og	  erlendum	  rannsóknum	  er	  það	  raunin	  að	  konur	  
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hljóti	  vægari	  dóma	  vegna	  kynferðis	  síns	  og	  það	  sé	  svo	  að	  dómarar	  vorkenni	  frekar	  

konum	  heldur	  en	  körlum.	  Það	  virðist	  vera	  almennt	  álit	  að	  konur	  sem	  hafa	  brotið	  af	  sér	  

séu	  frekar	  fórnarlömb	  aðstæðna	  sinna	  heldur	  en	  þeir	  karlar	  sem	  brjóta	  af	  sér.	  	  	  

	  	  	  	  	  Erfitt	  getur	  verið	  fyrir	  þær	  konur	  sem	  hafa	  verið	  stimplaðar	  af	  samfélaginu	  að	  snúa	  

aftur	  til	  eðlilegs	  lífs.	  Stimplunin	  hefur	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  getur	  leitt	  af	  sér	  

minnimáttarkenndar	  gagnvart	  öðrum	  sem	  teljast	  venjulegir.	  Skömmin	  sem	  fylgir	  

stimpluninni	  og	  því	  að	  hafa	  jafnvel	  misst	  forsjá	  yfir	  börnum	  sínum	  getur	  verið	  nánast	  

óyfirstíganleg	  fyrir	  margar	  konur.	  Því	  skipta	  störf	  félagsráðgjafa	  og	  sálfræðinga	  með	  

þessum	  konum	  miklu	  máli.	  Mikilvægt	  er	  að	  valdefla	  þessar	  konur	  og	  aðstoða	  þær	  við	  að	  

fóta	  sig	  aftur	  í	  lífinu.	  Mörg	  þeirra	  úrræða	  sem	  eru	  í	  boði	  hafa	  einmitt	  þetta	  tvennt	  að	  

leiðarljósi.	  	  

Aðkoma	  félagsráðgjafa	  að	  málefnum	  kvenna	  sem	  hafa	  brotið	  af	  sér	  er	  gríðarlega	  

mikilvæg.	  Þörfin	  fyrir	  félagsráðgjafa	  í	  íslenskum	  fangelsum	  hefur	  verið	  að	  aukast	  

undanfarin	  ár.	  Félagsráðgjafinn	  á	  að	  búa	  yfir	  þekkingu	  sem	  gerir	  honum	  kleift	  að	  mæta	  

skjólstæðingum	  sínum	  þar	  sem	  þeir	  eru	  staddir	  hverju	  sinni.	  Konur	  sem	  hafa	  setið	  inni,	  

eða	  eru	  að	  afplána	  dóma	  eru	  oft	  með	  mjög	  veika	  og	  brotna	  sjálfsmynd,	  þær	  koma	  oft	  úr	  

slæmum	  félagslegum	  aðstæðum	  og	  eiga	  við	  fjölþætt	  vandamál	  að	  stríða,	  bæði	  andleg	  

og	  líkamleg.	  Oft	  eru	  tengsl	  þessara	  kvenna	  við	  fjölskyldu	  sína	  mjög	  veik	  og	  þær	  hafa	  

takmarkaðan	  stuðning	  í	  kringum	  sig.	  Félagsráðgjafar	  þurfa	  að	  geta	  fylgt	  skjólstæðingum	  

sínum	  eftir	  og	  hjálpað	  þeim	  að	  finna	  viðeigandi	  úrræði	  að	  afplánun	  lokinni.	  Það	  hefur	  

sýnt	  sig	  að	  góð	  eftirfylgni	  og	  stuðningur	  við	  fyrrum	  fanga	  dragi	  verulega	  úr	  

endurkomutíðni	  þeirra	  í	  fangelsi.	  	  	  

Vegna	  þess	  hve	  fáliðaðir	  félagsráðgjafar	  fangelsanna	  eru	  er	  þjónusta	  félagsráðgjafa	  

við	  fanga	  því	  miður	  ekki	  nægileg.	  Það	  er	  til	  dæmis	  lagalegur	  réttur	  allra	  fanga	  að	  það	  sé	  

unnin	  fyrir	  þá	  meðferðaráætlun	  en	  aðeins	  brot	  af	  föngum	  fá	  gerða	  slíka	  áætlun.	  En	  

félagsráðgjafar	  fangelsanna	  telja	  að	  með	  slíkri	  áætlun	  yrðu	  aðgerðir	  til	  betrunar	  fanga	  

markvissari.	  Það	  er	  sorglegt	  að	  vita	  til	  þess	  að	  ástæða	  þess	  að	  fangar	  bæði	  karl-‐	  og	  

kvenkyns	  eru	  ekki	  að	  fá	  þá	  ráðgjöf	  og	  þann	  stuðning	  sem	  þeir	  eiga	  lagalegan	  rétt	  á	  vegna	  

fjárskorts.	  Einnig	  er	  álag	  á	  félagsráðgjafa	  fangelsanna	  gífurlegt	  þar	  sem	  að	  málin	  eru	  

mörg	  og	  félagsráðgjafarnir	  fáir.	  Þegar	  vinnuaðstæður	  eru	  á	  þennan	  hátt	  er	  mikil	  hætta	  á	  

því	  að	  þjónusta	  við	  skjólstæðinga	  skerðist,	  en	  það	  kemur	  niður	  á	  skjólstæðingnum	  og	  
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samfélaginu	  í	  heild.	  Einnig	  kemur	  þetta	  niður	  á	  félagsráðgjafanum	  en	  of	  mikið	  álag	  getur	  

leitt	  af	  sér	  kulnun	  í	  starfi.	  Ljóst	  er	  að	  það	  yrði	  mikill	  samfélagslegur	  ávinningur	  af	  því	  að	  

bæta	  við	  stöðugildum	  félagsráðgjafa	  inn	  í	  fangelsiskerfið	  einkum	  með	  það	  að	  markmiði	  

að	  draga	  úr	  endurkomutíðni	  fanga,	  því	  það	  hefur	  sýnt	  sig	  að	  aðstoð	  og	  ráðgjöf	  á	  meðan	  

á	  afplánun	  stendur	  virkar	  og	  ef	  fangar	  hljóta	  viðeigandi	  ráðgjöf	  dregur	  það	  úr	  

endukomutíðni.	  

	  	  	  	  	  Við	  vinnslu	  ritgerðarinnar	  kom	  ýmislegt	  fram	  sem	  tengist	  ekki	  ritgerðarspurningunum	  

sem	  slíkum	  en	  veita	  þó	  áhugaverða	  innsýn	  í	  heim	  kvenkyns	  fanga.	  Samantekið	  má	  sjá	  að	  

þær	  konur	  sem	  hafa	  verið	  dæmdar	  í	  fangelsi	  koma	  úr	  mun	  erfiðari	  félagslegum	  

aðstæðum	  en	  karlar	  sem	  brjóta	  af	  sér.	  Þær	  eiga	  oft	  langa	  sögu	  um	  vímuefnamisnotkun,	  

ofbeldi	  af	  ýmsu	  tagi	  og	  búið	  við	  fátækt.	  	  

Áhugavert	  væri	  að	  skoða	  frekar	  félagslega	  stöðu	  og	  bakgrunn	  þessara	  kvenna	  en	  

grein	  Margrétar	  Sæmundsdóttur	  um	  þessi	  málefni	  er	  ein	  af	  fáum	  heimildum	  sem	  til	  eru	  

hérlendis	  um	  félagslega	  stöðu	  kvenfanga.	  	  
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