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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um fólk með þroskahömlun í íslenskum fangelsum og hvort að það eigi í 

raun að afplána sinn dóm þar. Ritgerðin var unnin sem heimildaritgerð og notast var við 

heimildir sem fram hafa komið í fjölmiðlum. Sagt er frá fjórum dæmum fólks með 

þroskahömlun sem sitið hafa í fangelsi til að afplána sinn dóm, en í einu dæminu braut 

maðurinn ekki af sér heldur var hann vistaður í kvennafangelsi sem búsetuúrræði. Þessi 

málefni eru gríðarlega mikilvæg og sýna fram á að fólk með þroskahömlun ætti að hafa rétt á 

stuðning í fangelsum ef það þarf að afplána sinn dóm þar. Sakhæfi var skoðað ásamt lögum 

um réttindi fatlaðs fólks og hvaða réttindi fólk með fötlun hefur í réttarkerfinu. Lítið hefur 

verið fjallað um málefni fólks með þroskahömlun sem afplána dóm í fangelsum hérlendis og 

hafa engar rannsóknir verið gerðar á því hversu margir á Íslandi með þroskahömlun hafa 

afplánað dóm í fangelsum. Stuðst var við erlendar rannsóknir til að sjá hversu margir fangar 

með þroskahömlun afplána dóma í fangelsum og hvort til séu próf sem fólk sem vinnur í 

réttindargæslu getur stuðst við. Einnig var skoðað hvers konar stuðning hægt sé að veita fólki 

með þroskahömlun sem apflánar dóm í fangelsi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-prófs í þroskaþjálfafræði við Þroskaþjálfabraut á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Ég vil koma sérstökum þökkum á framfæri við 

leiðbeinandann minn Ástríði Stefánsdóttur og þakka gott samstarf.  

Einnig við ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir góðan stuðning á meðan náminu mínu 

stóð en þó sérstaklega móður minni Guðríði Svavarsdóttur fyrir að veita mér endalausan 

stuðning á meðan náminu mínu stóð og fyrir að hafa alltaf trú á mér. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur  

Staða fólks með þroskahömlun er orðin töluvert betri en hún var hér áður fyrr. Fólk með 

þroskahömlun hefur lengi þurft að berjast fyrir réttindum sínum og þurfa þess enn þann dag í 

dag. 

Árið 2015 fjölluðu fjölmiðlar um mál manns með þroskahömlun sem var dæmdur til 

fangelsisvistar vegna dópsmygls. Það sem vakti athygli í málinu var að maðurinn sat í 

einangrun í mánuð án þess að fjölskylda hans vissi um hann, en maðurinn er af erlendu bergi 

brotinn. Ákveðið var að athuga hvort til væru fleiri dæmi fólks með þroskahömlun í íslenskum 

fangelsum. Það kom í ljós að svo var og verður hér á eftir sagt frá nokkrum slíkum dæmum, 

ásamt því að skoða réttindi fólks með fötlun við slíkar aðstæður. Einnig var athugað hvort að 

fólk með þroskahömlun fengi viðeigandi stuðning í afplánun og hvernig stuðningur myndi 

henta þeim best.  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi hvorki um hversu margir með þroskahömlun séu 

í fangelsi né hversu margir hafa afplánað dóm með þroskahömlun. Ritgerðin er heimildaritgerð 

og notast var við efni sem hefur komið opinberlega fram í fjölmiðlum. Markmiðið með þessari 

ritgerð er jafnframt að finna út hvaða úrræði eru í boði fyrir fólk með þroskahömlun sem 

afplánar dóm í íslenskum fangelsum og hvort fangelsi séu réttur staður fyrir þau til að afplána 

sinn dóm. Fólk með þroskahömlun er viðkvæmur hópur og þarf stuðning til virkrar þátttöku í 

samfélaginu. Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: (1) Eru dæmi um fólk með 

þroskahömlun í íslenskum fangelsum? og (2) Á það að afplána sinn dóm í fangelsum eða eru 

til önnur úrræði? 

 Fyrst verður fjallað um fjögur dæmi frá Íslandi þar sem fólk með þroskahömlun 

afplánaði dóm sinn í fangelsi. Þar á eftir er fjallað um þá  gagnrýni að fólk með þroskahömlun 

sé án stuðnings í fangelsi. Einnig eru raktar erlendar rannsóknir á fólki með þroskahömlun og 

hvaða áhrif það hefur á þau að afplána dóma í fangelsum. Að lokum verður fjallað um hvort 

önnur úrræði séu til fyrir fólk sem brotið hefur af sér en afplánuní fangelsum.  

 

Hvað er athugavert við að fólk með þroskahömlun sé í fangelsi? 

Þeir einstaklingar með þroskahömlun sem leita út í afbrot fá oft ekki gott viðmót frá 

samfélaginu. Það hefur lengi verið þekkt að einstaklingar með þroskahömlun eða 
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geðsjúkdóma finni fyrir fordómum frá samfélaginu og upplifi sig frábrugðna öðru fólki (Jones, 

2008). 

 Reynst hefur verið erfitt að gera góðar rannsóknir á fólki með þroskahömlun sem 

afplánar dóm í fangelsi, þar sem margir hafa ekki verið greindir þroskahömlun. Áður fyrr var 

talið að þeir glæpir sem fólk með þroskahömlun væri helst að fremja tengdust ofbeldisglæpum 

eða kynferðisafbrotum. En þeirri tilgátu var hafnað vegna þess að þó að einhverjir með 

þroskahömlun hefðu fram slíka glæpi væri ekki hægt að alhæfa yfir á alla einstaklinga með 

þroskahömlun í fangelsum. Þó var hægt að sjá fram á að glæpir sem tengdust fjárdráttum væru 

ekki oft framdir af fólki með þroskahömlun. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa sýnt 

fram á að fólk með þroskahömlun fremur oft ofbeldisglæpi. Andlegt ofbeldi og minniháttar 

áverkar eru sagðir vera algeng dæmi þeirra glæpa. Þessar tegundir glæpa eru þó oft framdir 

af einstaklingum sem eru ekki með þroskahömlun (Sondenaa, Rasmussen, Palmstierna og 

Nottestad, 2008).  

 Einstaklingar með þroskahömlun eiga oft erfitt með að skilja rétt sinn og hvernig 

lagakerfinu er háttað. Þegar handtaka á sér stað eiga einstaklingar með þroskahömlun oft 

erfiðara með að skilja öll smáatriði sem koma að handtökunni, þegar miðað er við einstaklinga 

sem ekki eru með þroskahömlun. Orðin saklaus og sekur vefjast oft fyrir þeim og er talið að 

um fölsk játning verði í einhverjum tilfellum þar sem fólk með þroskahömlun fær ekki nægar 

útskýringar. Þessir erfiðleikar fólks með þroskahömlun hafa verið viðurkenndir og hefur verið 

stofnað sérstakt kerfi fyrir þennan hóp. Jafnvel þó það hafi verið gert koma ennþá upp dæmi 

þar sem þroskahamlaðir einstaklingar afplána dóm ranglega vegna þess að í handtöku átta 

lögreglumenn sig ekki alltaf á því að um þroskahamlaða einstaklinga sé að ræða (Jones, 2008). 

Eitt ákvæði sem hefur verið aðlagað er kerfi þar sem dómi getur verið breytt. Þar hefur 

verið staðfest að um einstakling með þroskahömlun er að ræða stuttu eftir handtöku er 

mögulegt að senda hann í annað úrræði en fangelsi. Einstaklingar með þroskahömlun geta 

einnig verið fluttir í önnur úrræði ef að þeir reynast ósakhæfir (Jones, 2008).   

Hæfni er almennt byggð á getu einstaklings til að fylgja eftir lagalegu ferli og ráðgjöf 

við hans lögfræðing til að skilja afleiðingar þess að fremja glæp. Sumir fagaðilar hafa fært rök 

fyrir því að frekari gagna þurfi að vera aflað til þess að skilja afleiðinga glæpa. Einstaklingurinn 

sem fremur glæpinn verður að skilja að það hafi afleiðingar að fremja glæp (Jones, 2008). 
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Fyrir einstaklinga með þroskahömlun er mat á hæfni og sakhæfi gríðarlega mikilvægt en 

það verður að taka mið af getu einstaklings í hverju dæmi fyrir sig. En jafnvel þó að lögregla og 

dómsmálayfirvöld reyni allt eftir sinni bestu getu til að bera kennsl á þá einstaklinga sem eru 

með þroslahömlun yfirsést þeim oft og hafa rannsóknir sýnt að fólk með þroskahömlun er að 

afplána dóma í fangelsum og er rétti þeirra misboðið. Það er mjög mikilvægt að ef upp koma 

dæmi þar sem fólk með þroskahömlun er að fara afplána dóm, að snemma sé gripið inní og 

veitt þeim viðeigandi stuðning (Jones, 2008).  

 

Er fólk með þroskahömlun í íslenskum fangelsum? 

Erlendar rannsóknir sýna eins og að ofan segir að fólk með þroskahömlun sé almennt vistað í 

fangelsum þó það sé einnig gagnrýnt. Vegna þessa er áhugavert að vita hvernig þessum málum 

er háttað hér á landi.  Til að sýna fram á að svo sé í raun verða rakin fjögur dæmi sem öll eru 

tekin úr opinberri umræðu og fjölmiðlum, þar sem sýnt er fram á að til eru dæmi um fólk með 

þroskahömlun innan réttarkerfisins sem hefur verið dæmt til afplánunar í íslenskum 

fangelsum.  

Fyrsta dæmið er um mann með þroskahömlun sem er af erlendu bergi brotinn og fékk 

á sig dóm vegna fíkniefnasmygls. Annað dæmið sem sýnt verður hér fyrir neðan fjallar um 

mann sem ákærður var fyrir fíkniefnaræktun en verjandi hans fór fram á vægari dóm vegna 

þroskahömlunar og staðfesti geðlæknir þá greiningu. Þriðja dæmið fjallar um mann með 

þroskahömlun sem ekki framdi glæp en var vistaður í fangelsi sem búsetuúrræði og er hann 

enn í dag að reyna sækja réttar síns í kjölfar þess skaða sem hann telur sig hafa hlotið af því. 

Síðasta dæmið fjallar um mann sem framdi vopnað rán og var farið fram á að hann færi inn á 

viðeigandi stofnun samkvæmt mati geðlæknis en því var ekki framfylgt og afplánaði maðurinn 

dóm sinn á Sogni. 
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Dæmi 1: 

Árið 2015 var maður á þrítugsaldri dæmdur í fimm ára fangelsi vegna fíkniefnasmygls. 

Maðurinn er hollenskur og er með þroskahömlun.  Maðurinn var grunaður um að hafa 

smyglað 23 kílóum af sterkum fíkniefnum til landsins í september sama ár. Hann haðfi 

þá verið látinn í einangrun á Litla-Hrauni og talað var um að fjölskylda hans yrði látin 

vita, en sú var ekki raunin. Fjölskylda hans í Hollandi hafði reynt ítrekað að hafa uppi á 

honum og ekki fengið nein svör um hvar hann var niðurkominn.  

Að lokum náði frænka mannsins í íslenskan lögreglumann sem að sagði henni 

að maðurinn sæti í gæsluvarðhaldi, hún fékk engar frekari upplýsingar og henni sagt að 

ekki væri hægt að segja henni meira um málið.  Móðir mannsins sagði að óvissan hafi 

reynst sérstaklega erfið í ljósi andlegra veikinda sonar síns og var hrædd um að hann 

skildi mögulega ekki réttarstöðu sína eða að ekki hafði verið útskýrt nógu vel fyrir 

honum að hann mætti hringja í sína nánustu (Nadine Guðrún Yaghi, 2015).  

  Saksóknari málsins sagði að engin regla væri til um að ekki mætti vista fólk með 

þroskahömlun í einangrun. Sagði hún einnig að ef sá grunur vaknaði hjá lögreglu að um 

væri að ræða fólk með þroskahömlun í varðhaldi þá segir í sakamálalögum að lögregla 

eigi að óska eftir því að sá sem um ræðir fari í geðrannsókn eða greindarpróf. Verjandi 

hvers máls fyrir sig getur einnig farið fram á við dómara að rannsókn verði framkvæmd 

(Nadine Guðrún Yaghi, 2015). 

 Málið var svo þingfest í apríl 2016, verjandi mannsins lagði fram beiðni um að 

dómkvaddur yrði matsmaður með háskólapróf í sálfræði og reynslu af 

réttarsálfræðilegum verkefnum til að leggja mat á eftirfarandi atriði:  

 (1) Athugað var hvort ákærði hafi þroskaskerðingu eða önnur andleg veikindi þannig 

að honum hafi verið vanfær um að brjóta af sér í skilningi 15. gr. almennra 

hegningarlaga.  

(2) Einnig var athugað hvort ákærði hafi verið andlega miður sín vegna vanþroska eða 

annarar truflunar en þó ekki á eins háu stigi og greinir í 15. gr laga nr. 19/1940, sbr. lið 

1, og hvort að refsing beri í raun árangur samkvæmt 16. gr sömu laga.  
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(3) Kannað var hvort vitsmunalegar þroskatruflanir eða áþekk vanhæfni geti hafa leitt til 

þess að ákærði sá ekki fyrir afleiðingar gjörða sinna og/eða spurði sig ekki eðlilegra 

spurninga um hvað kynni að leynast í bifreið hans við komuna til Íslands eins og óskertur 

maður hefði gert. 

(4) Hvort ákærði kunni að vera svo sakhæfur, vegna þroskatruflana eða áþekkrar 

vanhæfni og hvort að reiðilestur/þrýstingur lögreglu geti orðið til þess að hann játi sök 

eða fallist á frásögn lögreglu að einhverju leyti. 

 Niðurstöður matsins eru þær að maðurinn sé með slakan þroska einkum á 

tilteknum sviðum sem gerir það að verkum að hann er ekki jafn fær og aðrir í að 

meðtaka, vinna úr og draga rökréttar ályktanir. Hann á erfitt með að setja fram 

heildarmynd af aðstæðum og á til að einblína á ákveðna þætti á kostnað annarra 

upplýsinga sem fyrir liggja. Hann á einnig erfitt með að tengja saman orsakir og 

afleiðingar hegðunar. Þá er geta hans til að muna og rifja upp einnig slök og getur það 

enn frekar gert honum erfitt fyrir að vinna úr upplýsingum. Líkur eru á því að þessir 

vankantar hafa orðið til þess að hann hafi ekki spurt sig rökréttra spurninga um hvað 

kynni að hafa leynst í bifreið hans við komuna til Íslands eða, ef svo er, gert sér grein 

fyrir afleiðingum þess til lengri tíma litið. 

  Maðurinn telst ekki sefnæmur samanborið við aðra. Hins vegar ber að nefna að 

hann er þóknunargjarn, hjálpsamur og lítt tortrygginn. Gera þessir eiginleikar það að 

verkum að hann er áhrifagarn og hefur ekki góða færni í að gagnrýna aðstæður 

(Hæstiréttur Íslands, 2017, 18. maí).  
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Dæmi 2: 

Árið 2011 var karlmaður dæmdur í 18 mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness 

fyrir að hafa haft í fórum sínum hátt í þúsund kannabisplöntur auk þess að hafa 

kíló af kannabislaufum sem fundust í skemmu í Sandgerði. 

Maðurinn játaði fyrir dómi en þar fór lögmaður hans fram á vægustu refsingu sem 

hægt væri að fá vegna þroskahömlunar mannsins og að þá yrði fangelsisvistin 

skilorðsbundin yrði hún dæmd. Verjandi mannsis hélt því meðal annars fram að 

hann ætti erfitt með að tjá sig eða skilja hvað hann hefði brotið af sér auk þess 

sem hann væri ólíklegur til þess að standa einn að þessari ræktun. Maðurinn sem 

um ræðir er með væga greindarskerðingu eftir umferðarslys sem hann lenti í árið 

2005. Héraðsdómur Reykjaness taldi að þrátt fyrir þroskahömlun væri maðurinn 

nægilega greindur til þess að hafa staðið einn að ræktuninni og dæmdi manninn 

í óskilorðsbundið fangelsi í 18 mánuði. Í dómnum kom fram að ákærði hafi játað 

vörslu og ræktun umræddra efna og yrði hann sakfelldur fyrir það. Í dómnum 

kemur fram að þrátt fyrir þroskahömlun hins dæmda þá sé hann nægilega 

greindur til þess  að standa að slíkri ræktun og fékk maðurinn óskilorðsbundin 

dóm í fangelsi (Ekki nógu greindarskertur fyrir skilorðsbundinn dóm, 2012, 13. 

desember). 
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Dæmi 3:Maðurinn sem um ræðir er með samsetta fötlun, hann er lögblindur, flogaveikur og 

með væga þroskahömlun. Þegar maðurinn var barn var hann vistaður á Kópavogshæli en 

efnalitlir foreldrar hans höfðu lítið um það að segja. Eftir að hafa verið á Kópavogshæli flutti 

maðurinn á Arnarnes og þaðan í kvennafangelsið Bitru. Maðurinn sem um ræðir braut aldrei 

af sér og var hann vistaður í kvennafangelsið einvörðungu vegna þess það var eina úrræðið 

fyrir hann til búsetu. 

Ríkið sá sér sparnað í því að vista fólk á vistheimilum og var því maðurinn vistaður á Bitru sem 

er kvennafangelsi. Þegar hann var fluttur þangað komst hann ekki að því fyrr en tveimur vikum 

seinna að þetta væri kvennafangelsi. Maðurinn segir að sér hafi verið ógnað og hann hafi verið 

beittur andlegu ofbeldi en jafnramt orðið vitni að því að aðrir fatlaðir sem einnig voru vistaðir 

þarna sættu líkamlegu ofbeldi af völdum fanga. Fangar og fatlaðir voru allir hafðir saman á 

gangi og segir maðurinn þetta hafi verið hörmulega aðstæður og að skítugt hafi verið út um 

allt og fatlað fólk hafi engu ráðið. Maðurinn segir þetta fyrirkomulag hafa verið til skammar og 

að sér hafi liðið eins og hann hefði brotið af sér. Lítill matur var í boði fyrir vistmenn og talar 

maðurinn um að hann hafi ekki fengið greidd laun fyrir vinnuna sína. Þegar maðurinn 

mótmælti aðstæðum sínum var honum byrlað lyf sem hafði róandi áhrif á hann. Á endanum 

strauk hann frá Bitru eftir að hafa verið þar í fjögur ár. Núna eru 27 ár liðin frá því að maðurinn 

var vistaður á Bitru og hyggst hann sækja réttar síns og berst fyrir því að fá réttlæti og bætur. 

Dómsmálaráðuneytið hefur neitað að svara fyrir það hverjir stjórnuðu daglegum rekstri 

fangelsins í tengslum við vistheimilið (Gabríel Benjamín, 2017, 2. mars).  
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Dæmi 4: 

Hæstiréttur dæmdi þroskaskertan mann á þrítugsaldri í 18 mánaða fangelsi fyrir tvö 

vopnuð rán og aðra ránstilraun til viðbótar. Greint var frá því að maðurinn hefði þroska 

á við 9 til 12 ára barn. Í dómi hæstaréttar kom fram að vegna andlegra haga mannsins 

geti Fangelsismálastofnun fengið álit frá sérfræðingi og leyft að maðurinn yrði vistaður 

um stundarsakir eða allan refsitímann á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnunum.  Maðurinn sem um ræðir er 23 ára gamall en voru brotin fram í 

árslok 2015. Fyrra ránið framdi hann í verslun í Reykjavík og var opnaður hamri og með 

lambhúshettu á höfði. Seinna ránið var framið í annarri búð í Reykjavík en þá var hann 

vopnaður hníf og með grímu yfir andlit, sama dag reyndi hann að ræna aðra verslun en 

hljóp tómhentur í burtu þegar að annar viðskiptavinur gekk inn í búðina. Í dómi 

hérðasdóms er vitnað til geðheilbrigðismats þar sem kemur fram að maðurinn eigi við 

fíkniefnavandamál að stríða, notast við kókaín, amfetamín og kannabisefni, einnig 

hefur hann verið að misnota rítalín og að hann sprauti sig reglulega. Einnig kemur fram 

að hann sé spilafíkill og illa gengi að ráða við þá fíkn. Geðlæknirinn segir í matinu að 

maðurinn sé með greind á bilinu 50 til 70 stig, þar sem meðalgreind sé 100 og hafi hann 

vitsmunaþroska á við níu til 12 ára barn. Geðlæknirinn segir manninn þó ekki óhæfan 

til að greina rétt frá röngu og að mati hans sé maðurinn því sakhæfur og refsing gæti 

borið árangur. Geðlæknirinn telur þó að það gæti orðið manninum þungbært og sé alls 

ekki æskilegt að senda manninn í fangelsisvist þar sem hann gæti átt á hættu að aðrir 

fangar misnotuðu sér þroskahömlun mannsins.  Taldi hann að samfélagsþjónusta væri 

heppilegri refsing. Þrátt fyrir mat geðlæknisins dæmdi Hæstiréttur manninn í 18 

mánaða fangelsi og taldi að refsing á við fangelsisvistun geti borið árangur. Hæstiréttur 

rökstuddi niðurstöðu sína með því að segja að brot mannsins hafi verið alvareg og auk 

þess hafi maðurinn verið að rjúfa 30 daga skilorðsbundna fangelsisrefsinu. Litið var þó 

til þess að maðurinn hafði gefið sig sjálfur fram til lögreglu og játað brotin (Stígur 

Helgason, 2017, 6. júní).  
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Til þess að skilja nánar þá stöðu og þá erfiðleika sem því eru sérstaklega samfara 

verður útskýrt hér fyrir neðan hvað þroskahömlun er og af hverju fólk með 

þroskahömlun er viðkvæmara en aðrir til þess að sitja inn í fangelsum. 

 Í dæmi eitt sem segir til um mann sem hlaut dóm vegna fíkniefnasmygls. Maðurinn 

vissi ekki rétt sinn og fékk ekki að hafa samband við fólkið sitt til þess að segja þeim að hann 

væri í einangrun. Það er skaðlegt fyrir fólk að vera í þessari stöðu og fá ekki að tala við sína 

nánustu. Þroskahjálp fjallaði um málið á sínum tíma er sú umfjöllun hér fyrir neðan en 

samtökin segja að brotið hafi verið á rétt mannsins og að hann hafi ekki fengið rétta 

gæsluvörslu þar sem um þroskahömlun er að ræða. 

 Dæmi þrjú sýnir að það hafði skaðleg áhrif á manninn að vera í fangelsi. Jafnvel þó svo 

að maðurinn hafi ekki hlotið dóm þá var hann vistaður í kvennafangelsi sem búsetuúrræði. 

Þetta hafði skaðleg áhrif á hann og 20 árum seinna berst hann fyrir því að fá málið bætt. Þetta 

sýnir líka fram á það að það er skaðlegt fyrir fatlaða að vera í kringum fanga vegna þess að 

fangar geta misnotað sér það að fólk sé með fötlun og jafnvel beitt það ofbeldi eins og sést 

hér fyrir ofan. Fólk með þroskahömlun er oft mjög áhrifagjarnt og auðvelt getur verið að fá 

þau til þess að gera hluti sem þau átta sig ekki á að séu skaðlegir eða hættulegir fyrir þau. 

Fangar gætu misnotað sér aðstöðu þeirra og fengið þau til þess að gera eitthvað sem þau 

myndu ekki gera ef þau vissu hvaða áhrif það hefði á þau. 

 Af dæmunum hér að ofan er ljóst að fólk með þroskahömlun hefur verið vistað í 

fangelsum hérlendis ef það hlítur dóm. Dæmin sína einnig að slik vistun er líkleg til að vera 

skaðlegri fyrir fólk með þroskahömlun en aðra og jafnframt að oft má draga það í efa að þessi 

hópur fólks geri sér almennilega grein fyrir glæp sínum.  

 

 Í næsta kafla verður rædd betur sú gagnrýni sem fram hefur komið á að fólk með 

þroskahömlun sé að afplána dóm í fangelsum en einnig hver réttur fatlaðs fólks samkvæmt 

Samningi sameinuðu þjóðanna. 
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Gagnrýni á refsingar og réttarstöðufólks með þroskahömlun 

 

Hvers vegna eru fangelsin hættuleg? 

Í þessum kafla mun ég ræða umfjöllun Hreins Hákonarsonar um grein sem birtist í  

norrænu tímariti um afbrotafræði og afbrotavarnir. Greinin sem Hreinn tekur fyrir 

fjallar um fanga með þroskahömlun og birtist í tímaritinu Vernd. Í greininni  rekur 

hann það hvernig fangar með þroskahömlun upplifa sjálfa sig og hvaða áhrif það 

hefur á þá að afplána dóm í fangelsi.  

 Allar manneskjur hafa sterka tilhneigingu til þess að vilja tilheyra hópi og vera 

samþykktar í samfélaginu. Fræðimenn hafa bent á að fólk sem hafi tilheyrt aðeins 

einum hópi sem er stimplaður. Þessi stimplun kallast Stigma. Rannsóknir gefa til 

kynna að fjölstimplun hafi í för með sér mikinn einmanaleika en til að útskýra hvað 

fjölstimplun er verður tekið dæmi úr fangelsi. Þeir segja sem svo að einstaklingur sem 

settur er í flokk fólks með þroskahömlun og þar með stimplaður sem slíkur geti enn 

fremur verið í hópi fanga ef hann er brotamaður og verður þar af leiðandi stimplaður 

sem einn af þeim. Þessi stimplun hefur oft leitt af sér illa meðferð, félagslega höfnun 

og almennan skort á jákvæðu hugarfari gagnvart fólki með þroskahömlun. Fangar 

með þroskahömlun átta sig ekki alltaf því hvernig þræðir undirheima menningar 

liggja enda hafa þeir oft hvorki tilfinningalega né vitsmunalega getu til þess. Þeir eiga 

það til að virða ekki þessa menningu og geta jafnvel sagt eitthvað við fangaverði um 

samfanga sína sem að þeir hefðu betur átt að sleppa. Það veldur því að oft eru þeir 

taldir svikarar gagnvart fangahópnum og eru oft útskúfaðir og enda oft á tíðum einir 

að sökum þroskahömlunar sinnar.  Hreinn vísar í rannsóknir sem birtust um 

afbrotafræði og afbrotavarnir í norræna tímaritinu Journal of Scandinavian Studies 

in Criminology and Crime Prevention. Greinin ber nafnið A theoretical model of 

multiple stigma (Gausel og Thorrisen, 2014) sem hafa sýnt að þetta er ekki einungis 

bara í fangelsunum heldur eftir afplánun líka þegar kemur að stofnunum og félögum 

sem eiga að sinna fólki með þroskahömlun, þá er mögulega ekki tekið vel á móti þeim 

þar hafi skjólstæðingurinn setið í fangelsi.  Hann er þá álitinn hættulegur og óhæfur 

til að eiga í félagslegum samskiptum við annað fólk. Höfundar greinarinnar benda á 

að þetta gæti verið ein af megin ástæðum þess að brotamenn með þroskahömlun 
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séu líklegri til að brjóta aftur af sér heldur en aðrir brotamenn. Rannsakendur telja 

mikilvægt að fangelsiskerfið sé meðvitað um vitsmunalegt ástand fanga og þroska 

þeirra. Að fangelsið átti sig á því hverjir þeirra eru með þroskahömlun og þá hvers 

konar (Gausel og Thorrisen, 2014).   

Staða fanga byggir á því hversu vel hann heldur sig við félagsreglur samfélagið 

þegar í fangelsið er komið, til dæmis að vera tryggur gagnvart öðrum föngum, verða 

ekki uppvís af svipum eða að segja eitthvað um samfanga sína og að sýna ekki 

veikleika. Einmanaleikanum getur fylgt þunglyndi, kvíði og taugaveiklun. Fjölstimplun 

eykur líkur á því að viðkomandi dragi sig alveg í hlé og geta sjálfsvígshugsanir vaknað 

upp (Hreinn S. Hákonarson, 2015). Það sem Hreinn rekur hér er mjög áhugavert og 

umhugsunarvert. Umfjöllunin gefur til kynna að fólk með þroskahömlun sem 

afplánar dóm í fangelsi þyrfti að hafa stuðning til þess að þeir einangrist ekki 

félagslega en það gæti einnig komið í veg fyrir kvíða viðkomandi. Með því að veita 

þeim stuðning bæði við afplánun og eftir eykur það líkurnar á að þeir leiðist ekki aftur 

út í afbrot. Það er einnig mjög mikilvægt að fangaverðir séu meðvitaðir um þroska 

einstaklinga til þess að geta fylgst betur með þeim og spornað við því að aðrir fangar 

misnoti sér þroskahömlun þeirra.  

 

Er réttlætanlegt að dæma fólk með þroskahömlun til refsingar, hvaða varnaglar eru 

í lögum og alþjóðasamningum? 

  

Samtökin Þroskahjálp vinna að málefnum fatlaðs fólks með það að markmiði að 

tryggja þeim fullt jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþega. Þau hafa einnig bent á skaðleg 

áhrif þess að fatlað fólk eigi að apflána sinn dóm í fangelsum. Árið 2015, sama ár og 

hollenskur maður með þroskahömlun sat í eingangrun í mánuð, fjallaði Þroskahjálp 

mikið um málefni fatlaðra í réttarkerfinu en hafa jafnframt dregið fram mikilvægi 

þess að tryggja fötluðu fólki betur vernd í réttarkerfinu. Þroskahjálp leggur áherslu á 

að þau sæti þar sama réttar og aðrir (Þroskahjálp, 2015).  

 Félagið hvetur lögreglu og dómsmálayfirvöld til þess að setja skýrar 

verklagsreglur þar sem lögð sé áhersla á að bæta réttarstöðu fólks með 



18 

þroskahömlun almennt, sérstaklega hvað varðar kynferðislega misnotkun og ofbeldi. 

Þau telja að sterkar vísbendingar bendi til þess að fólk með þroskahömlun njóti ekki 

sama réttar  og ófatlað fólk (Þroskahjálp, 2015).  

Krafa Þroskahjálpar er skýr og byggir á þeim rétti fatlaðs fólks sem fram kemur  

í Samningi sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þar er tekið sérstaklega 

fram að stjórnvöld skuli tryggja fötluðu fólki virkan aðgang að réttarkerfninu jafns við 

aðra. Með því stuðlar samningurinn að í þeim tilfellum sem við á skuli málsmeðferð 

verða breytt og hún aðlöguð að þörfum fatlaðs fólks. Réttarkerfið getur verið mjög 

flókið og þá sérstaklega fyrir fólk með þroskahömlun. Það sem átt er við með flókið 

er svo dæmi sé tekið lögreglurannsókn, gæsluvarðhald, dómstólar og fangelsi. Það 

getur verið mjög flókið að ná fram sínum lagalega rétti og hvernig hægt er að verja 

sig gegn órétti. Mikil hætta getur verið fyrir fólk með fötlun að ná fram sínum réttlæti 

ef það fær ekki rétta málsmeðferð eða stuðning (Þroskahjálp, 2015) 

Samningur sameinuðu þjóðanna kveður á um í 13. grein að fatlað fólk skuli 

hafa jafnan aðgang að réttarkerfinu, að málsmeðferð þess verði aðlagað þörfum þess 

og taka skuli tillit til aldurs viðkomandi. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þeir sem 

starfa við réttarvörslu, meðal annars lögreglumenn og starfsmenn fangelsa skulu 

hljóta viðeigandi fræðslu og þjálfun til þess að geta veitt fötluðu fólki jafnan og virkan 

þátt að réttarkerfinu (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2009). 

Þroskahjálp segir að með öðrum orðum þýðir þetta að stjórnvöld ekki bara 

meiga heldur ber að taka sérstakt tillit til fatlaðs fólks og þeirra aðstæðna og þarfa í 

lögum og reglum varðandi réttarkerfið svo að því sé ekki mismunað. 13. grein á við 

um bæði sakamál og einkamál. Hún á einnig við um fólk sem þarf á stuðningi að halda 

í réttarkerfinu eða vernd, hvort sem það hefur verið brotið á því eða að það sé grunað 

um afbrot og dæmt til að taka út refsingu í fangelsi. Einnig á greinin við um fólk með 

fötlun sem verður vitni í annað hvort sakamálum eða einkamálum (Þroskahjálp, 

2015).  

Í gegnum tíðina hafa komið upp mál sem sýna fram á að íslenska réttarkerfið 

nær ekki að tryggja að fatlað fólk sem er grunað um afbrot njóti þeirrar stöðu og 

verndar sem það á rétt á. Það hafa komið fram upplýsingar sem gefa ástæðu til að 
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ætla að réttarkerfið taki ekki nægilegt tillit til stöðu og þarfa fólks með þroskahömlun 

og fólks sem glímir við geðrænar raskanir sem er grunað um afbrot og það sett beint 

í gæsluvarðhald. Upplýsingar liggja fyrir frá fangelsisyfirvöldum sem sýna það svart á 

hvítu einstaklingar með þroskahömlun eða með geðrænar raskanir sem hafa verið 

dæmdir til þess að afplána dóm í fangelsi fá ekki nægan sérfræðistuðning í fangelsum 

og að í réttarkerfinu skortir viðeigandi úrræði fyrir þá (Þroskahjálp, 2015).  

Þroskahjálp hefur látið í ljós að þau eru meðvituð um þennan vanda og hafa lagt áherslu á að 

að íslensk stjórnvöld láti án tafar fram greiningu á íslenska réttarkerfinu og skuli grípa til 

viðeigandi og fullnægjandi aðgerða til þess að tryggja það að réttarkerfið taki á öllum stigum 

nauðsynlegt tillit til aðstæðna og þarfa fatlaðs fólks. Þau segja ennfremur að þetta snúist um 

ábyrgð, mannúð og virðingu fyrir fólki með þroskahömlun og ekki síður um lagalegar skyldur 

stjórnvalda og þau mannréttindi sem þau hafa skuldbundið sig til þess að virða og eru 

sérstaklega áréttuð í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Þroskahjálp, 

2015). 

 Í 77. grein í Lögum um meðferð sakamála (nr. 88/2008) segir svo að ef vafi leikur á 

hvort sakborningur sé sakhæfur eða refsing geti borið árangur vegna andlegs ástands hans er 

rétt að láta hann sæta sérstakri geðrannsókn til þess að leiða þessi atriði í ljós. Þau skilyrði sem 

sett eru fyrir að fólk verði sent í geðrannsókn eru þau að ef rökstuddur grunur leikur á því að 

sakborningur hafi framið brot sem getur varðað fangelsisrefsingu. Einnig skal einstaklingnum 

vera veitt ókeypis aðstoð túlks ef hann hvoki skilur né talar það mál sem er fyrir dómi. 

Almenn hegningarlög (nr. 19/1940) kveða á um þær refsingar sem fólk skal hljóta ef það brýtur 

af sér. Samkvæmt 15. grein laganna skal mönnum ekki refsað ef að um er að ræða geðveiki, 

andlegan vanþroska eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annarskonar álíka ástands voru þeir 

ekki færir á þeim tíma sem verkið var framið til þess að stjórna gjörðum sínum. Samkvæmt 16. 

grein kemur fram að sá sem verkið vann hefði verið andlega miður sín vegna vanþroska, 

hrörnunar, kynferðislegs misþroska eða annarar truflunar en væri ástand þess sem á í hlut ekki 

eins alvarlegt og í 15. grein, gæti og skildi þeim sem ætti í hlut verða refsað fyrir brotið, eftir 

atvikum og eftir að læknisumsagnar hefur verið leitað og læknirinn metið svo að refsing gæti 

borið árangur. Verði til sú stofnun sem ætluð gæti orðið þeim mönnum sem í þessari grein á 

við má ákveða í refsidómi að sakborningur skuli tala út sína refsingu á þeirri stofnun í stað 

fangelsis. 
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Sakhæfi er skilgreint sem lögfræðilegt hugtak og það kemur í hlut dómstóla að 

úrskurða um sakhæfi afbrotamanna jafnvel þó svo að geðlæknar eða sérfræðingar álykti að 

afbrotamaðurinn sé ósakhæfur. Oft helst mat geðlækna og niðurstaða dómstóla í hendur en 

þó eru til dæmi sem sýna að dómstólar hafi komist að annari niðurstöðu en geðlæknar og 

sérfræðingar  (Jónatan Þórmundsson, 2004). Það er umdeilanlegt hvort fólk með 

þroskahömlun sé sakhæft. Staðreyndin er engu að síður sú að fólk úr þessum hópi fer í gegnum 

íslenskt rettarkerfi og situr í íslenskum fangelsum. Ég leyfi mér her að taka undir orðin sem 

fram komu hér fyrir ofan. Eins og Þroskahjálp fjallar um þá gefur Samningur sameinuðu 

þjóðanna til kynna að rétt skuli staðið að því hvernig málefnum fatlaðs fólks sé staðið að í 

réttarkerfinu. Fólk sem starfar í réttarkerfinu þyrfti að hafa þekkingu og fræðslu til þess að 

geta veitt fötluðu fólki þann stuðning sem það þarf á að halda. Almennu hegningarlögin segja 

einnig til um að meta skuli hvort að fólk hafi yfir höfuð sakhæfi til þess að vera í fangelsi. Þau 

segja til um að einhver vafi leikur á því skuli geðlæknir meta það hvort að einstaklingurinn sé 

sakhæfur eða ekki. Með því að fólk sem starfar í réttindargæslu sé meðvitað um hvort að 

einstaklingur sé með þroskahömlun eða ekki er hægt að veita einstaklingnum stuðning strax. 

Einstaklingar með þroskahömlun þurfa að fá að vita sinn rétt og fá fræðslu á því hvernig 

réttarkerfið virkar því oft getur það reynst mjög flókið. 

 Þó það sé eins og fram kemur hér að framan mjög umdeilt hvort fólk með 

þroskahömlun eigi að vera í fangelsi þá er það staðreynd að svo er. Mikilvægt er þó að 

lágmarka þann skaða sem slíkt getur haft í för með sér. Í næsta kafla mun ég því skoða hvernig 

hægt væri að mæta fólki með þroskahömlun betur þegar það þarf að afplána fangelsisdóm. 
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 Hvernig á að mæta fólki með þroskahömlun í réttarkefinu? 

      Í þessum kafla verður fjallað um hvaða leiðir má fara til að mæta fólki með þroskahömlun inni 

í réttarerfinu. Í þessum hluta mun ég byggja bæði á innlendum skrifum sem vísa til íslensks 

veruleika en einnig vitna í erlendar rannsóknir.  

 Fangelsismálastofnun segir að það sé hagkvæmt að draga úr endurkomutíðni í fangelsi 

bæði samfélagslega séð og einnig fyrir hann dæmda og fjölskyldu hans. Það er mjög mikilvægt 

að draga úr ítrekun brota en það er hægt með því að stuðla að farsælli aðlögun dómþola þegar 

hann kemur aftur út í samfélagið (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d).   

 Fangelsiskerfið hefur sterka tilhneigingu til að líta á fangana sem eina hjörð.  Það 

gleymist þó hins vegar oft að hver og einn fangi er einstaklingur og einstaklingar eru misjafnir. 

Mikilvægt er þess vegna að hugað sé að föngum sem einstaklingum og að þeir fái eftir því sem 

kostur er einstaklingsmiðaða þjónustu og leiðsögn. Oftar en ekki getur verið erfitt fyrir fanga 

að fóta sig í samfélaginu eftir afplánun og getur það valdið miklum kvíða hjá föngunum. Kvíðinn 

beinist sérstaklega að óvissu um húsnæðis-, atvinnu- og fjármál, en einnig að félagslega 

þættinum.  Þess vegna væri það góð hugmynd að fá stuðning við það ferli og stuðla þannig að 

árangursríkri endurkomu í samfélagið að nýju (Elísabet Kristjánsdóttir, 2015).  

 Stuðningur gegnir veigamiklu hlutverki fyrir alla fanga allt frá upphafi afplánunar og 

undirbúningur að endurkomu út í samfélagið þarf í raun að hefjast strax við komu í fangelsi 

þar, þarfir einstaklinganna eru misjafnar og því nauðsynlegt að þjónustan sé einstaklingsmiðuð 

með þarfir einstaklinganna í huga. Stimplun og tengslarof leiða oft til þess að einstaklingar 

sækja í félagsskap annarra sem þeir telja að eins sé ástatt fyrir, sem hafa einnig verið settir á 

hliðarlínuna í samfélaginu og eykur það líkurnar á afbrotahegðun þar sem einstaklingurinn 

hefur litlu að tapa (Elísabet Kristjánsdóttir, 2015). 

 Sem dæmi um góða reynslu af því að hafa almennan stuðning við fanga má líta til 

Noregs, en þar hefur Rauði krossinn í Noregi verið í lykilhlutverki við að aðstoða fanga við að 

fóta sig að nýju eftir afplánun í fangels og hefur verið þróað sambærilegt sjálfboðaliðaverkefni 

sem ber nafnið: Nettverk etter soning (Tengslanet eftir afplánun). Með því verkefni er 

sérstaklega horft á fanga sem hafa ekki sterkt félagslegt net í kringum sig og þurfa meiri aðstoð 

við að verða virkir þátttakendur í samfélaginu að nýju. Markmiðið með þessu sjálfboðaverkefni 
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er að rjúfa félagslega einangrun þeirra sem hafa lokið afplánun og eru að stíga sín fyrstu skref 

aftur út í frelsið (Elísabet Kristjánsdóttir, 2015).  

 Góð hugmynd væri að slíkt sjálfboðaverkefni myndi vera sett á fót hér á landi og er það 

talið geta haft góð áhrif á fangana og samfélagið sjálft og gæti hugsanlega verið líklegt að 

fangar væru ekki að koma aftur inní fangelsin eftir að þeir losna. Með þessu gæti sjálfstraust 

fanganna aukist og auðveldað þeim að fara aftur inn í samfélagið. Þetta verkefni gæti einnig 

hjálpað þeim föngum sem eru með þroskahömlun og sitja inni í fangelsum hér á landi (Elísabet 

Kristjánsdóttir, 2015). Eins og Elísabet bendir á er almennt erfitt fyrir alla að vera í fangelsi og 

í rauninni er þörf fyrir alla fanga að fá stuðning. Ef að til væri stuðningskerfi fyrir fanga hér á 

landi gæti það komið í veg fyrir tíðari afbrot. Stuðningskerfið gæti reynst sérstaklega vel fyrir 

fanga með þroskahömlun. 

Ekki hefur mikið verið ritað um hvernig best væri að haga afplánun þroskahamlaðra fanga á 

Íslandi en nokkuð hefur verið ritað um stöðu þeirra erlendis. Ég mun nú rekja nokkuð hvernig 

stöðunni er háttað í öðrum löndum og hvaða leiðir hafa verið þróaðar þar. 

Reynsla annarra þjóða  

Jessica Jones er prófessor við Queens háskólann í Canada. Rannsókn hennar fjallar um hvort 

að fólk með þroskahömlun hafi getuna í það að afplána dóm í fangelsi. Hún leggur til mat sem 

réttarkerfið gæti farið eftir til þess að meta það nógu snemma hvort að einstaklingur sé með 

þroskahömlun og hvort að hann þurfi stuðning í réttarkerfinu. Íhlutun er stór partur af því 

hvernig hægt er að hafa áhrif á líðan fólks með þroskahömlun innan fangelsis. Með því að finna 

út hvað er að angra þau hverju sinni og hvað orsakar óviðeigandi hegðun er hægt að stuðla að 

betri umhverfisþáttum fyrir þau og betri líðan (Jones, 2008). 

Gerðar voru þrjár gerðir af mati fyrir fólk með þroskahömlun; mat á réttarkerfinu, 

áhættumat og meðferðarmat. Matið á réttarkerfinu á að meta það snemma hvort að 

einstaklingur með þroskahömlun hafi getuna í að vera þátttakandi í eigin dómsmálum og 

réttarhöldum og hvort að hann geti varið sig. Mikilvægt er að hægt sé að gera mat þegar kemur 

að fólki með þroskahömlun innan fangelsis. Með því er hægt að fara fram á viðeigandi 

meðferðir, val á staðsetningu sem hentar þeim betur og hvernig umhverfi yrði best fyrir þá. 

Með aukinni þróun á mati á fólki með þroskahömlun innan fangelsa ætti að gera meira mat á 
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vitsmunalegum þroska, ofbeldishneigð og -sögu, þekkingu þeirra á kynferði og -sögu, 

andlegum og geðrænum vandamálum og annari hegðun (Jones, 2008).  

Í Noregi var gerð rannsókn á föngum með þroskahömlun, einnig var rýnt í sögu, 

læknisfræðilega og glæpsamleg einkenni tiltekinna áhrifa. Alls tóku 143 fangar sem voru í 

fangelsum í Noregi þátt í rannsókninni þegar hún var gerð og voru þeir allir með norskan 

ríkisborgararrétt (Sondenaa o.fl., 2008).  

Hayes Screening Indes (HASI) er próf sem gert er til þess að rannsaka þroskahömlun. 

Prófið svo kallað skannapróf og er hægt að framkvæma af þeim sem ekki eru sálfræðingar á 

fimm til 10 mínútum. Prófið er marktækt í um 82% tilfella og segir til um þá einstaklinga sem 

ekki hafa þroskahömlun í um 72% tilfella. HASI tekur ekki mið af kyni eða menningu. Prófið 

getur aðstoðað lögreglu, kviðdóm og réttarkerfið til þess að finna út hvort að einstaklingurinn 

sé með þroskahömlun eða ekki. Þau lönd sem að notast við HASI prófið eru þau Ástralía, 

Bretland, Bandaríkin, Kanada, Noregur og Holland. En prófið hefur verið þýtt yfir á norsku, 

þýsku og kanadíska frönsku (The HASI, e.d.).  

Greindarprófið Wechsler Abbrevitaded Scale of Intelligence (WASI) var síðan notað 

með HASI til þess að fá skýrari mynd af einstaklingunum sem um ræðir en HASI prófið styðst 

við WASI. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að 10,8% fanga eru með 

þroskahömlun í fangelsum í Noregi. Þroskahömlun miðast við að greindavísitala einstaklings 

sé undir 70. Fangar með þroskahömlun voru meira á geðlyfjum en aðrir fangar, höfðu oftar 

setið inni, notuðu síður vímuefni og voru með minni menntun en aðrir fangar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu til þess að HASI er gilt próf til að skanna fyrir þroskahömlun fyrir norska 

fanga. Algengi fanga með þroskahömlun er mjög mikið, eins og var mælt með WASI og HASI. 

Endurhæfing og umönnun vantar að mestu í norska réttarkerfið þegar kemur að einstaklingum 

með þroskahömlun  (Sondenaa o.fl., 2008). 

Viðmælendurnir í rannsókninni byrjuðu allir á því að fara í viðtal. Síðan tóku þeir próf í 

HASI og síðan próf í WASI. Þessi röð í ferlinu var eins hjá öllum þeim 143 föngum sem tóku þátt 

í rannsókninni. Allir þáttakendurnir skrifuðu undir samþykki og var rannsóknin samþykkt af 

Norweigan Data Inspectorate fyrir læknisfræðilegar rannsóknir af Correctional Service of 

Region North. Upplýsingarnar voru gefnar öllum þeim stjórnendum í fangelsunum og var 

þáttakendum launað með happdrættismiða (Sondenaa o.fl., 2008). 
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Niðursstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur í heild sinni fengu hærri stig 

á verklega hluta prófsins frekar en bóklega. Í rannsókninnu kom í ljós að 10,8% einstaklinganna 

væru með þroskahömlun. Enginn af þeim sem voru með þroskahömlun hafði sögu um að hafa 

fengið viðeigandi þjónustu eða stuðning. Á spurningarlistanum sem að lagður var fyrir þá voru 

85,7% þeirra sem sögðust hefðu viljað meiri hjálp á skólagöngu þeirra en þeir hafi fengið. Spurt 

var einnig um fleiri greiningar á spurningarlistanum og voru 46,7% þeirra með ADHD og 46,7% 

með lesblindu. Flestir þeirra höfðu framið rán, eða um 33,3%. Næsta á eftir því var ofbeldi en 

26,7% afplánuðu dóm vegna þess. Kynferðisafbrot áttu við í um 20% tilfella.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að það eru fleiri fangar með þroskahömlun í Noregi en í öðrum löndum 

(Sondenaa o.fl., 2008). 

Rannsóknin sýnir fram á að það þurfi meiri stuðning við fanga með þroskahömlun 

þegar kemur að mörgum hlutum innan fangelsins. Fyrsta sem má nefna er að það vantar mikið 

upp á þá hæfni sem þarf til þess að geta sinnt einstaklingum með þroskahömlun og hæfni af 

þeirra hálfu sem hafa þroskahömlun til þess að geta skilið réttarkerfið. HASI greiningarprófið 

er ein leið til þess að finna út hvort að einstaklingurinn sé í raun og veru með þroskahömlun. 

En einnig þarf starfsfólk fangelsisins að hafa þekkingu til þess að geta greint fanga með 

þroskahömlun frá hinum en til þess er HASI listinn gagnlegur. Í öðru lagi þurfa bæði réttarkerfið 

og fangelsin að koma sérstaklega til móts við þarfir þeirra fanga sem hafa þroskahömlun og 

veita þeim viðeigandi stuðning. Í þriðja lagi þyrfti réttarkerfið að fjarlægja þær hindranir sem 

gera breytingar ómögulegar. Sveitafélögin ættu að veita fólki með þroskahömlun viðeigandi 

stuðning til þess að koma í veg fyrir að það lendi í fangelsi (Sondenaa o.fl., 2008).  

Það eru níu milljónir fanga út um allan heim en enþá er ekki víst hversu margir þeirra 

eru með þroskahömlun. Þeir fangar sem hafa þroskahömlun eru oft mjög berskjaldaðir og 

þekkt er að aðrir fangar notfæri sér þá. Rannsóknir af þessu tagi hafa verið framkvæmdar af 

sálfræðingum og verið byggðar á viðtölum við fanga sem eru með þroskahömlun og aðra 

geðsjúkdóma. Rannsóknin sem um ræðir notaðist við leitir með hjálp tölvu sem skannaði 

upplýsingar um fanga en einnig voru notaðar handskrifaðar upplýsingar og skýrslur (Fazel, 

Xenitidis ogPowell, 2008).   

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á föngum halda því fram að allt að 10% þeirra séu 

með þroskahömlun en sumar rannsóknir sem hafa verið gerðar telja að aðeins 1% fanga séu 
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með þroskahömlun. Á síðustu árum hefur verið vaxandi vitundarvakning á fötlunum, svo sem 

einhverfu og ADHD í samfélaginu. Fullorðnir einstaklingar með þroskahömlun eru líklegir til 

þess að hafa greiningu án þess að hafa í raun verið greindir sem börn. En það getur haft áhrif 

á þau til þess að leiðast út í afbrot þar sem þeir hafa í raun ekki fengið viðeigandi aðstoð en í 

rauninni þurft á henni að halda. Þess vegna er því haldið fram að það séu fleiri einstaklingar 

með ADHD og þroskahömlun en maður heldur inn í fangelsum og er þetta vaxandi vandamál 

(Fazel o.fl., 2008).   

Nákvæmar rannsóknir á algengi þroskahömlunar í fangelsum eru gríðarlega mikilvægar 

til þess að geta veitt þeim einstaklingum sem eru með þroskahömlun viðeigandi aðstoð og 

stuðning. Fangelsi getur boðið upp á einstaka þjónustu er varðar aðgengi að viðeigandi 

heilbrigðisþjónustu og ætti að geta boðið upp á heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem eru með 

sérstakar þarfir en einnig sinnt þeim sem hafa áður ekki haft aðgengi að heilbrigðisþjónustu í 

sínu samfélagi (Fazel o.fl., 2008).    Fólk sem apflánar sinn dóm í fangelsi á rétt á 

heilbrigðistþjónustu rétt eins og almenningur. Fólk  með þroskahömlun ætti að fá viðeigandi 

stuðning ef það afplánar dóm í fangelsum en með því að veita þeim viðeigandi stuðning og 

góða heilbrigðistþjónustu á meðan afplánun stendur er hægt að sporna við því að fólk með 

þroskahömlun leiðist aftur út í afbrot.  

Tíu rannsóknir frá fjórum mismunandi löndum þeim Ástralíu, Nýja Sjálandi, Bretlandi 

og Bandaríkjunum voru gerðar og var rannsóknin gerð á 11,969 föngum. Rannsóknin var gerð 

með þeim hætti að notast var við töfræðilegar upplýsingar sem voru frá árinu 1988. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 0.5 til 1.5% af föngum væru með þroskahömlun 

en skekkjumörkun á milli rannsóknanna frá löndunum voru frá 0% til 2.8% (Fazel o.fl., 2008). 

 Eins og fram kemur hér fyrir ofan eru fangar með þroskahömlun oft mjög berskjaldaðir 

og ein rannsókn sýnir fram á það að 3% af föngum með þroskahömlun hafi svift sig lífi innan 

veggja fangelsis en það er um helmingur þeirra sem fremja sjálfsmorð. Heilbrigðiskerfið innan 

fangelsis ætti að vera meira meðvitað um þá fanga sem hafa þroskahömlun upp á að veita 

þeim viðeigandi aðstoð. Einnig ætti starfsfólk fangelsis að hafa einhverskonar þjálfun um 

hvernig þeir gætu stutt við fólk með þroskahömlun í fangelsi (Fazel o.fl., 2008). Niðurstöður 

þessa rannsókna gefa til kynna að það séu fleiri með einstaklingar með þroskahömlun en 

maður heldur. Áhugavert væri að gera rannsókn á Íslandi til þess að fá nákvæmar tölur um 
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hversu margir hérlendis hafa og eru að afplána dóm og eru með þroskahömlun. Þá væri hægt 

að veita þeim einstaklingum viðeigandi stuðning og þjónustu. Hér áður fyrr voru færri 

einstaklingar með greiningu en eru í dag og ef þessir einstaklingar fengju viðeigandi greiningu 

væri hægt að aðstoða þá og það gæti spornað við því að þeir myndu leiðast út í afbrot.  

  

 

Eftir að hafa skoðað mál einstaklinga með þroskahömlun í fangelsi er áhugavert að velta því 

fyrir sér hvort að önnur úrræði séu til staðar á Íslandi fyrir fólk með þroskahömlun sem er að 

afplána dóm. Næsti kafli fjallar um þau úrræði sem eru til staðar hér á landi en annað úrræðið 

er enn í uppbyggingu en hefur þó verið samþykkt.  
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Eru til önnur úrræði á Íslandi fyrir fólk með þroskahömlun sem þarf að 
apflána dóm ? 

Á Akureyri er rekin öryggisvistun sem ætluð er fyrir ósakhæfa dæmda einstaklinga. Þetta 

úrræði hefur verið rekið síðan árið 2013 og er það hugsað fyrir allt landið. Þrír einstaklingar 

búa þar núna, tveir menn og ein kona og hafa þau öll hlotið dóm en verið dæmd ósakhæf 

vegna fötlunar sinnar. Allir einstaklingarnir hafa einhvers konar þroskahömlun. Markmiðið 

með öryggisvistuninni er að einstaklingarnir eigi kost á því að lifa eins eðlilegu lífi og kostur 

gefst og er haft það að leiðarljósi að heimilin séu eins heimilisleg og mögulegt sé þar sem um 

framtíðar úrræði sé um að ræða. Einnig fá einstaklingarnir að eiga gæludýr en þau hafa mjög 

góð áhrif. Það eru tveir starfsmenn sem aðstoða einn íbúa á daginn en svo er einn starfsmaður 

á næturvakt. Allir íbúarnir búa í sinni íbúð en íbúðin er alltaf læst og ef að einstaklingurinn vill 

fara út þarf að vera mikil gæsla. Hugmyndarfræðin sem unnið er eftir heitir Þjónandi leiðsögn 

og er hún að reynast mjög vel og er fyrst og fremst unnið með umhyggju og öryggi til þess að 

skapa traust og vináttu (Sunna Valgerðardóttir, 2017, 6. febrúar).  

 Reykjavíkurborg hefur undirritað samning sem kveður á um fyrirkomulag 

öryggisvistunar fyrir fólk sem þarf á að halda ásamt þjónustu í samræmi við þau lög sem eru 

gild, reglur og alþjóðarsamninga sem Ísland er aðili að. Öryggisvistunin mun sinna þjónustu við 

þrjá einstaklinga sem hlotið hafa dóm en eru ósakhæfir. Reynt verður að gera íbúðirnar í 

öryggisvistuninni eins heimilislegar og hægt er (Undirrituðu samning um öryggisvistun, 2017, 

3. febrúar). 

 Þar sem þessi úrræði eru til staðar er góð spurning að velta því fyrir sér af hverju 

einstaklingar með þroskahömlun eru yfir höfuð að afplána dóm í fangelsi frekar en að vera í 

því úrræði sem til er. Þessi úrræði sem um ræðir veita þeim einstaklingum sem þar eru 

stuðning og veitir þeim einnig einstaklingsmiðaða þjónustu. Hugmyndarfræðin þjónandi 

leiðsögn er höfð að leiðarljósi en hugmyndarfræðin veitir fólki öryggi og umhyggju.  
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég velt því fyrir mér hvort að það sé fólk á Íslandi sem er með þroskhömlun 

í fangelsi og hvort þau eigi í raun og veru að afplána sinn dóm í fangelsi. Rannsóknarspurningar 

mínar er: Eru dæmi um fólk með þroskahömlun í íslenskum fangelsum? Á það að afplána sinn 

dóm í fangelsum eða eru til önnur úrræði? 

 Í þessari ritgerð hef ég sýnt fram á að hér á Íslandi séu fólk með þroskahömlun sem 

afplánar dóm í fangelsi. Eftir að hafa greint frá þessum fjórum dæmum um einstaklinga sem 

afplánar dóm í fangelsum er hægt að sjá að það hafði slæm áhrif á þá og þeir fengu ekki 

viðeigandi stuðning. Hörð gagnrýni hefur komið fram á apflánun innan fangelsisveggja en 

einnig hef ég sýnt fram á að það sé mikilvægt að fólk með þroskahömlun fái viðeigandi 

stuðning bæði í réttarkerfinu og í fangelsi.  

 Sáttmálar og önnur lög gera ráð fyrir því að ef að fólk með þroskahömlun sé í fangelsi 

að þá eigi það rétt á viðeigandi stuðning og einnig í réttarkerfinu. Slíkt þarf að bæta á Íslandi 

en gagnrýni hefur komið fram hjá samtökunum Þroskahjálp. Það er mjög mikilvægt að huga 

að öðrum úrræðum því fangelsi er alltaf slæmur kostur. Önnur úrræði sem til eru á Íslandi eru 

Öryggismiðstöðin á Akureyri og svo er í uppbyggingu Öryggisvistun sem mun koma í Reykjavík. 

Öryggisvistunin á Akureyri hefur reynst vel og fá þeir einstaklingar sem þar búa viðeigandi 

aðstoð og hefur hugmyndarfræðin Þjónandi leiðsögn komið sér vel, en hún veitir 

einstaklingum öryggi og umhyggju.  
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Lokaorð 

Erfitt er að segja til um það hversu margir einstaklingar með þroskahömlun séu að eða hafi 

afplánað dóm á Íslandi í gegnum tíðina þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á því efni. 

Ef litið er á rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis bendir allt til þess að það séu fleiri á 

Íslandi sem eru að aplána dóm með þroskahömlun en vitað er um. Hætt er við því að ef að 

fólk með þroskahömlun fær ekki stuðning inn í fangelsinu og í réttarkerfinu og eftir apflánun 

að það leiðist aftur út í afbrot. Þroskaþjálfar hafa þekkingu til þess að starfa með fötluðu fólki 

og telur höfundur að þeir gætu átt fullt erindi með að vinna í fangelsum og veita þessum 

einstaklingum þann stuðning sem þeir þurfa. Ef litið er á störf þroskaþjálfa á alþjóðlegum 

vettvangi má sjá að þeir starfa með mörgum jaðar- og minnihlutahópum. Þroskaþjálfar starfa 

þar sem þörfin í samfélaginu er mest hverju sinni. Fangelsisvist er ætlað að verða 

einstaklingum til betrunar og gera þeim kleift að aðlagast samfélaginu á nýjan hátt. Með því 

að veita réttan stuðning er mögulegt að koma í veg fyrir fleiri afbrot og stuðla að betri líðan 

þeirra eftir aplánun.  
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