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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um áhrif fangelsunar einstaklings á börn hans og maka. Horft er 

til áherslunnar á heildarsýn í starfi félagsráðgjafa og notkunar á kerfiskenningum í vinnu 

með nánustu aðstandendum fanga. Litið er til mikilvægis stimplunarkenningarinnar þegar 

kemur að því að bera betur kennsl á áðurnefnd áhrif. Rannsóknir hafa leitt í ljós hin ýmis 

skaðleg áhrif fangelsunar einstaklings á börn hans á maka, þar á meðal fjárhags- og 

félagsleg áhrif, náms- og hegðunarörðugleika og aukið álag á það foreldri sem eitt fer með 

umsjón barns meðan hitt foreldrið er í fangelsi. Gert verður grein fyrir þessum áhrifum 

samhliða því að bera kennsl á áherslur í íslenskum lögum sem ætla má að stuðla eigi að 

aukinni velferð fjölskyldna. Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna fram á mikilvægi ýmissar 

þjónustu? og stuðning fyrir aðstandendur fanga til þess að draga úr þeim skaðlegu 

áhrifum sem fangelsun einstaklings getur haft á aðstandendur hans og stuðla þannig að 

aukinni velferð nánustu aðstandenda fanga.  

 

Lykilhugtök: Áhrif fangelsunar einstaklings á maka hans og börn, vistfræðileg nálgun, 

velferð fjölskyldunnar, stuðningur við fjölskyldur. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Unnið var með fyrirliggjandi gögn í þeim tilgangi að draga saman þau skaðlegu áhrif sem 

fangelsun einstaklings getur haft á nánustu aðstandendur hans og til að varpa ljósi á 

mikilvægi þjónustu fyrir þennan hóp. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Steinunni 

Hrafnsdóttur og Snjólaugu Birgisdóttur fyrir leiðsögn þeirra.  Sérstakar þakkir fær Snjólaug 

fyrir faglega leiðsögn, uppbyggilegar ráðleggingar og gagnlegar ábendingar og leiðsögn 

við vinnslu þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka móður minni, Guðbjörgu, og Ingu og 

Hannesi fyrir ómetanlega aðstoð og stuðning síðast liðin ár. Samnemendum mínir færi ég 

einnig kærar þakkir. Síðast en ekki síst vil ég þakka dóttur minni, Karen Sól fyrir alla ástina 

og hvatninguna.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verða skoðaðar rannsóknir á því hvaða áhrifa fangelsun einstaklings getur haft 

á nánustu aðstandendur hans, það er að segja, á maka hans og börn.  

 Fjallað verður um áherslu félagsráðgjafa á heildarsýn og notkun kerfiskenninga í starfi 

þeirra. Gert verður grein fyrir vistfræðilíkani Bronfenbrenner og vistfræðilegrar nálgunar í 

starfi með aðstandendum fanga. Fjallað verður um áhrif stimplunar ákveðinnar hegðunar 

einstaklings á aðstandendur hans. Einnig verður lögð áhersla á að skoða rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á áhrifum fangelsunar einstaklings á aðstandendur hans með það fyrir augum að 

kanna hvaða þjónusta og stuðningur væri æskilegt að til staðar væri fyrir maka og börn fanga. 

Kannað verður hvaða lög eru til staðar á Íslandi sem ætluð er að styðja við börn og fjölskyldur 

þeirra. Að lokum verða skoðaðar rannsóknir frá öðrum löndum með það að markmiði að bera 

kennsl á það hvaða þjónusta og aðstoð geti mögulega stuðlað að aukinni velferð maka og 

barna fanga. 

Rannsóknarspurningin er fjórþætt. Í fyrsta lagi: hvaða áhrif hefur fangelsun einstaklings á 

aðstandendur hans? Í öðru lagi: hvers vegna eru félagsráðgjafar vel til þess fallnir að veita 

aðstandendum fanga aðstoð og stuðning? Í þriðja lagi: hvaða lög eru til staðar sem ætla má 

að stuðlað geti að aukinni velferð aðstandenda fanga með tilliti til áhrifa fangelsunar 

einstaklings á aðstandendur hans? Og í fjórða lagi: hvað sýna niðurstöður erlendra rannsókna 

varðandi hvaða þjónusta og aðstoð sé æskilegt að til staðar sé fyrir maka og börn fanga?  

      Ritgerðin skiptist fimm kafla. Í öðrum kafla, sem hefur tvo undirkafla,  verður fjallað um 

mikilvægi heildarsýnar í vinnu félagsráðgjafar og notkunar kerfiskenninga í starfi þeirra. Einnig 

verður fjallað um stimplunarkenninguna og því lýst hvernig stimplun ákveðinnar hegðunar 

einstaklings getur verið yfirfærð yfir á aðstandendur hans.  

       Í öðrum kafla verður fjallað um þau áhrif sem fangelsun einstaklings getur haft á 

aðstandendur hans, en sérstök áhersla verður lögð á að skoða áhrif á börn.  Kaflinn skiptist í 

sex undirkafla. Fyrst verður fjallað um skilgreiningu á fjölskyldu og tiltekið hvaða skilgreiningu 

verður notast við í þessari ritgerð. Næst verður fjallað um hvað ber að hafa í huga þegar notast 

er við niðurstöður rannsókna á áhrifum fangelsunar einstaklings á maka hans og börn í vinnu 

með aðstandendum fanga.  Skýrt verður frá þeim fjárhags- og félagslegu áhrifum sem 



7 

rannsóknir af þessu tagi hafa leitt í ljós, sem birtast meðal annars í auknu álagi í 

foreldrahlutverki. Að lokum verða sérstaklega skoðuð áhrif fangelsunar foreldris á börn. En 

þar ber helst að nefna hegðunar- og námsörðugleika, en einnig verður fjallað um upplifun 

barna af sorg og missi tengda fangelsun foreldris.  

     Í fjórða kafla verður fjallað um þau lög sem ætluð eru styðja við börn og fjölskyldur 

þeirra og auka velferð þeirra. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla. Þau lög sem fjallað verður um 

eru þau lög sem hafa það að markmiði að styðja við börn og fjölskyldur eins og lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaganna, hlutverk barnaverndarnefnda í sömu lögum sem og hlutverk 

Barnaverndarstofu sem kveðið er á um í barnaverndarlögum. Lög um fullnustu refsingar verða 

skoðuð með það að markmiðið að kanna hvort að í þeim sé að finna áherslu á að viðhalda og 

auka tengsl fjölskyldu við fangelsaðan einstakling. En einnig verður fjallað um þær reglur sem 

Fangelsismálastofnun hefur sett varðandi heimsóknir í fangelsi. Sérstök áhersla verður lögð á 

að kanna stuðning við börn þegar kemur að heimsóknum þeirra í fangelsi. 

      Fimmti kafli skiptist í þrjá undirkafla. Í fimmta kafla verða skoðaðar rannsóknir á 

þjónustu við aðstandendur fanga í öðrum löndum með það að markmiði að kanna hvaða 

þjónusta hefur sýnt sig að stuðli að aukinni velferð aðstandenda fanga. Markmið kaflans er að 

kanna hvort að félagsráðgjöf sé ákjósanlegt vinnulag með aðstandendum fanga vegna áherslu 

fagsins á heildarsýn og vistfræðilegrar nálgunar. 
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2 Kenningar 

Félagsráðgjöf átti sér í raun enga ákveðna kenningarlega undirstöðu fyrr en líða tók á 20. öldina 

en í staðinn var sótt þekking til annarra fræðigreina líkt og sálfræði, félagsfræði, læknisfræði 

og siðfræði (Sigrún Júlíusdóttir, 2006a). En samnýting kenninga úr hverri fræðigrein fyrir sig er 

talið eitt af sérkennum félagsráðgjafar (Barker, 2003). Í starfi með einstaklingum vinna 

félagsráðgjafar út frá ákveðnum þekkingargrunni sem nýtist til þess að meta og greina 

aðstæður einstaklinga og til þess er meðal annars notast við kerfiskenningar og 

hugmyndafræðina um heildarsýn (Farley, Smith og Boyle, 2012; Healy, 2012; Vigdís Jónsdóttir, 

2006). Allt frá upphafi félagsráðgjafar hefur ávallt verið lögð áhersla á að vinna með 

skjólstæðingum út frá ákveðinni heildarsýn og kerfishugsun en heildarsýn gerir 

félagsráðgjöfum betur kleift að mynda sem bestu tengsl við einstaklinga, samfélagið í heild og 

stofnanir þess. Með djúpum skilningi á heildarsýn er hægt að skilja betur hvernig 

samfélagslegir þættir hafa áhrif á einstaklinginn og hvernig samfélagsvandi birtist í 

mismunandi lífsaðstæðum bæði einstaklinga sem og fjölskyldunnar í heild (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006b).   

2.1 Kerfiskenningar 

Upphaf notkunar kerfiskenninga (e. system theories) í félagsráðgjöf má rekja til þarfar fyrir 

fræðilegaumgjörð sem lagði áherslu á einstaklinginn og þau áhrif sem umhverfið getur haft á 

einstaklinginn í daglegu lífi (Farley o.fl., 2012). Kerfiskenningar lúta sömu grundvallarlögmálum 

og heildarsýn í félagsráðgjöf og hentar því vel vinnuaðferðum félagsráðgjafar en nálgun 

kerfiskenninga er á heildstætt samspil hinna ólíkra þátta í lífi einstaklingsins og þeirra áhrifa 

sem hann verður fyrir í því umhverfi sem hann býr í (Beckett og Taylor, 2010; Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). Samkvæmt kerfiskenningum er einstaklingurinn hluti af mörgum kerfum og 

eru það margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á líf einstaklingsins (Bronfenbrenner, 1977). 

Að mati marga fræðimanna er því ekki hægt að skilja né aðstoða einstaklinginn, nema með því 

að skoða samspil hans við umhverfi sitt (Healey, 2012). Þessum samverkandi þáttum sem hafa 

áhrif á líf einstaklinga er gjarnan skipt í tvo þætti; innri og ytri þætti. Innri þættir eru 

persónuleiki einstaklinga og þau gildi sem hann hefur í hávegum en ytri þættir eru þeir þættir 

sem hann getur ekki stjórnað sjálfur eins og til dæmis hegðun annarra (Becket og Taylor, 2010; 
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Farley o.fl., 2012; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). En ef kerfiskenningar eru notaðar í starfi með 

aðstandendum fanga er mikilvægt að átta sig á því að það eru samskipti einstaklinga, fjölskyldu 

og umhverfis sem hafa hvað mest áhrif á einstaklinginn sjálfan (Farley o.fl., 2012; Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).  

      Líkt og áður segir hefur félagsráðgjöf þá sérstöðu að samnýta kenningar og nýta það 

besta úr öðrum fræðigreinum. Upphafsmaður kerfiskenningarinnar (e. general system theory) 

er talinn hafa verið líffræðingurinn Ludwig Von Bertalnaffy sem hélt því fram að samfélagið 

væri byggt upp af flóknum kerfum sem hefðu öll áhrif á einstaklinginn (Barker, 2003; Beckett 

og Taylor, 2010). Kerfiskenningar eru margar og til af henni ýmsar útgáfur og ein þeirra er 

vistfræðilíkan þroskasálfræðingsins Uri Bronfenbrenner. Notkun vistfræðilíkans í starfi með 

aðstandendum fanga gerir félagsráðgjöfum betur kleift að átta sig flóknu samspili 

einstaklingsins við umhverfi sitt og félagslegan veruleika hans en í vistfræðilíkaninu er 

einstaklingurinn miðlægur (Arditti, 2005).  

      Samkvæmt vistfræðilíkani Bronfenbrenner þá tilheyrir einstaklingurinn mörgum 

kerfum sem tengjast og spila saman og hafa þessi kerfi meðal annars áhrif á bæði samskipti og 

líðan einstaklingsins. Einstaklingurinn er stöðugt að takast á við ný verkefni eftir því sem hann 

verður eldri og þroskast en samhliða því eiga sér stað breytingar á samfélaginu sem hafa einnig 

áhrif á einstaklinginn (Bronfenbrenner, 1979).  

      Vistfræðilíkan Bronfenbrenner (1979) gengur út frá því að samfélagið byggist upp af 

fjórum kerfum sem öll tengjast. Kerfin fjögur eru: nærkerfi (e. microsystem), millikerfi 

(e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), og lýðkerfi (e. macrosystem). En 

visfræðilíkanið getur veitt félagsráðgjöfum betri innsýn og skilning á upplifun aðstandanda 

fanga og hvernig fangelsun einstaklings getur haft á aðstandendur hans (Bronfenbrenner, 

1977; Arditti, 2005).   

      Nærkerfi er innsta lagið í samfélaginu og samanstendur af einstaklingnum sjálfum og 

þeim samskiptum sem hann á við fólk í sínu nánasta umhverfi (Berk, 2013; Bronfenbrenner, 

1979; Farley o.fl., 2012; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Innan þessa kerfis eru það líka sálfræðilegir, 

líffræðilegir og félagslegir þættir sem hafa áhrif á einstaklinginn (Berk, 2013). En í vinnu með 

börnum sem aðstandendur fanga er það meðal annars virkni þess foreldris sem er til staðar 

fyrir barnið á meðan hinn uppalandinn er í fangelsi sem hefur mest áhrif á barnið. Einnig er 

mikilvægt að hafa það í huga að aðstandendur upplifa einnig ákveðna sorg og missi vegna 
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fangelsunar aðstandanda en þá getur bæði góður samfélagslegur og félagslegur stuðningur 

skipt höfuðmáli í bataferli þeirra (Arditti, 2005).  

      Annað kerfið er millikerfi sem er í raun umgjörð utan um nærkerfi en innan þessa kerfis 

eru það samskipti einstaklings við smærri hópa samfélagsins sem hafa áhrif á einstaklinginn 

eins og til dæmis samskipti við stórfjölskyldu og aðra í nærumhverfi sínu (Bronfenbrenner, 

1979; Farley o.fl., 2012). Í vinnu með aðstandendum fanga skiptir máli hafa huga að tenging 

aðstandenda við fanga eru að mörgu leiti frábrugðin samskiptum hans við aðra smærri hópa 

samfélagsins og eru ákveðnum takmörkunum háð. En bein samskipti þeirra á milli geta aðeins 

átt sér stað sé ákveðnum heimsóknartímum og sérstökum heimsóknarsvæðum en það er 

umhverfi sem þessi samskipti eiga sér vanalega ekki stað (Arditti, 2005).  

      Innan stofnanakerfis eru allar þær samfélags- og félagslegar aðstæður sem 

einstaklingurinn býr við og hvernig þær hafa áhrif á einstaklinginn. Innan stofnanakerfis eru 

einnig hinar ýmsu stofnanir sem varða líf og þroska einstaklingsins þrátt fyrir að oft eigi 

einstaklingurinn ekki í beinum samskiptum við stofnanirnar sjálfur sérstaklega ef 

einstaklingurinn er barn. Þessar stofnanir geta til dæmis verið félagslegar stofnanir og 

heilbrigðisstofnanir þar sem oft eru teknar ákvarðanir án þess að hún krefjist beinnar þátttöku 

barnsins (Bronfenbrenner, 1979). Hvað varðar vinnu með aðstandendum fanga þá geta 

ákveðnar stefnur í fangelsismálum hafa áhrif á aðstandendur og oft eru þetta stefnur sem 

aðstandendur hafa engu um að ráða en verða samt sem áður fyrir áhrifum vegna. Sem dæmi 

væri hægt að nefna hvernig endurkomu fangans aftur út í samfélagið eftir afplánun er háttað 

og hver viðbrögð samfélagsins verður vegna þeirrar endurkomu og hvaða áhrif hún mun hafa 

á aðstandendur (Arditti, 2005).  

      Lýðkerfi er ysta kerfið og það er kerfið sem er lengst frá einstaklingnum. Innan þessa 

kerfis eru það menning, trúarbrögð, samfélagsleg gildi, stjórnmál og stjórnkerfi sem hafa áhrif 

á einstaklinginn (Bronfenbernner, 1979). Í vinnu með aðstandendum fanga þarf ekki aðeins að 

huga að þeim áhrifum sem fangelsun einstaklings hefur á aðstandendur hans. Innan 

lýðkerfisins þarf einnig að taka tillit til efnahagslegar stöðu og stéttarstöðu því að það mun 

einnig koma til með að ákvarða viðbrögð og framkomu samfélagsins við aðstandendur fanga 

sem getur meðal annars birst í ákveðinni brennimerkingu vegna tengsla þeirra við fanga 

(Arditti, 2005). 
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2.2 Stimplunarkenningin  

Auk áherslunnar á heildarsýn í starfi félagsráðgjafa og notkunar á kerfiskenningum í vinnu með 

einstaklingum er gagnlegt að líta til stimplunarkenningarinnar til að skoða hvaða áhrif 

fangelsun einstaklings getur haft á aðstandendur hans en stimplun vegna ákveðinnar 

hegðunar einstaklings eru gjarnan yfirfærð á aðstandendur hans (Jón Gunnar Bernburg, 2004; 

2009).   

     Margar kenningar hafa verið notaðar í þeim tilgangi að útskýra afbrot og þar hefur 

aðaláherslan oftast verðið á afbrotahegðunina og beinar afleiðingar afbrota. 

Stimplunarkenningin aftur á móti einblínir á það hvernig samfélagið stimplar ákveðna hegðun 

sem frávik og að frávikshegðun sé því í raun samfélagslega skapað fyrirbæri (Giddens og 

Sutton, 2013). Afbrot er ein tegund frávikshegðunar sem er skilgreind sem frávik frá þeim 

ríkjandi gildum og normum sem ríkja í samfélaginu hverju sinni (Conrad og Schneider, 1985; 

Melossi, 1985). Hugtakið stimplun var fyrst skilgreint af Edwin Lemert og þróaðist út frá þeirri 

hugmynd að ákveðnir hópar séu öðruvísi en aðrir sem haft ýmsar afleiðingar eins og útskúfun, 

höfnun eða félagslega refsingu (Schur, 1971). Stimplunarkenningin leggur áherslu á að skoða 

hvaða vandamál koma upp þegar samfélagið hefur stimplað ákveðna hegðun sem frávik og 

hvaða áhrif það hefur á þann sem samfélagið hefur stimplað vegna ákveðinnar hegðunar líkt 

og afbrothegðun. En stimplunarkenningin einkennist af tveimur megin hugtökum sem segja til 

um hvernig áhrif stimplun getur haft á einstaklinginn. Hugtökin eru smán eða brennimerking 

(e. stigma) og spegilsjálfið (e. looking glass). Brennimerking felur í sér að samfélagið setur 

neikvæðan stimpil á ákveðna hegðun (Jón Gunnar Bernburg, 2009) en spegilsjálfið er hugtak 

sem er notað yfir það hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig í gegnum álit annarra á honum 

(Ritzez, 1980).  

      Stimplun vegna frávikshegðunar byggist á þeim neikvæðum staðalímyndum sem festar 

hafa verið við ákveðna frávikshegðun lýsir sér oft í formi brennimerkingar. Viðbrögðin geta 

verið sú að samfélagið geri ráð fyrir því að fangar séu hættulegir og þá beri að forðast meðal 

annars vegna þess að þeir séu ófærir um að fara eftir þeim ríkjandi normum og gildum sem 

eru í hávegum höfð í samfélaginu hverju sinni og hætta er á því að samfélagið yfirfæri þau 

viðbrögð ómeðvitað yfir á aðstandendur fanga sem getur haft í för með sér útskúfun (Jón 

Gunnar Bernburg, 2004; 2009). Bandarísk rannsókn frá árinu 2018 á upplifun aðstandenda 

fanga leiddi í ljós að þeir sem áttu aðstandanda í fangelsi upplifðu bæði stimplun, fordóma og 
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ákveðna útilokun frá samfélaginu vegna stöðu sinnar (Bessemer, van de Weijer og Dennison 

2018). En þessi félagslega útskúfun getur svo líka dregið úr möguleika á fullri þátttöku í 

samfélaginu (Jón Gunnar Bernburg, 2004). Einnig leiddi íslensk rannsókn Svövu Davíðsdóttur 

af upplifun og reynslu uppkominna barna af því að hafa átt foreldri í fangelsi í ljós svipaðar 

niðurstöður. En þátttakendur upplifðu bæði fordóma og stimplun og lítinn skilning frá 

samfélaginu á stöðu þeirra (2016).  

      Hugtakið spegilsjálf í stimplunarkenningunni á við þegar einstaklingur endurspeglar sig 

í því áliti sem samfélagið hefur á honum og að sjálfsmynd hans breytist í takt við það álit. Ef 

samfélagið hefur stimplað einstakling sem afbrotamann fer hann sjálfur að auðkenna sig sem 

afbrotamann og hegða sér samkvæmt því sem eykur líkurnar að afbrotum (Schur, 1971). Þessi 

stimplun stjórnar því hvernig samfélagið sér bæði þann sem afbrotið fremur en einnig hvernig 

samfélagið sér aðstandendur hans (Jón Gunnar Bernburg, 2005; 2009; Melossi, 1985). Það að 

samfélagið setji neikvæðan stimpli á ákveðna hegðun getur líka orðið til þess að einstaklingur 

upplifir sig minna virði í augum samfélagsins og sjái sjálfan sig í neikvæðu ljósi sem getur leitt 

til erfiðra samskipta við aðra sem getur svo leitt til þess að tengsl rofna og félagslega staða 

þess stimplaða versnar (Jón Gunnar Bernburg, 2005; 2009). 
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3 Áhrif á aðstandendur 

Í þessum kafla verður fjallað um þau áhrif sem fangelsun einstaklings hefur á aðstandendur 

hans með sérstakri áherslu á áhrif á börn. En fyrst verður vísað til þeirra breytinga sem hafa 

átt sér stað varðandi hugmyndina á skilgreiningunni á fjölskyldu og þeirrar staðreyndar að í 

dag eru fjölskyldumynstur mun fjölbreyttari en áður og þarfir fjölskyldna því mismunandi 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Mezey, Maschi og Leibowitz, 2018). Næst verður fjallað um hvað 

ber að hafa í huga og hvað ber að varst þegar stuðst er við rannsóknir á áhrifum fangelsunar 

einstaklings á maka hans og börn (Bessemer o.fl., 2018; Carson og Anderson, 2016; Hyppolite, 

2017). Fjárhagslegum áhrifum fangelsunar einstaklings á maka hans og börn verður gert skil 

sem og afleiðingum fjárhagsáhyggna maka fanga (Andersen og Wildeman 2014; Sobba, o.fl., 

2017). Einnig verður fjallað auknar líkur á hegðunar-  og námsörðugleikum barna fanga 

(Arditti, 2012, Murrey og Farrington, 2008). Að lokum verður greint frá rannsóknum sem sýnt 

hafa fram á að börn fanga upplifa bæði sorg og missi vegna fangelsunar foreldris (McCloskey 

og Walker, 2000 og Aritti, 2005). 

Rétt er að taka hér fram að þau áhrif sem fjallað er um hér eru ekki tæmandi listi yfir þau 

skaðlegu áhrif sem rannsóknir hafa sýnt fram á að fangelsun einstaklings geti haft á maka hans 

og börn.  

3.1  Skilgreining á fjölskyldum 

Í dag er fjölskylduformið mun fjölbreyttra en það hefur áður verið og fjölskyldumynstur 

margvísleg, svo sem tveir einstaklingar af sama kyni eða gagnstæðu kyni, með og án barna, 

einforeldrisfjölskyldur og stjúpfjölskyldur. Deilt er um hvort að hið hefðbundna 

fjölskyldustofnun sé í rauninni enn þá til og því slegið fram að kjarnafjölskyldan sé ekki lengur 

ríkjandi fjölskylduform í nútíma samfélagi (Chambers, 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hugtakið fjölskylda og hvað það felur í sér að tilheyra fjölskyldu hefur breyst mikið í gegnum 

aldirnar og enn hefur ekki verið komið með eina skilgreiningu sem allir eru sáttir um. En 

fræðimenn eru á eitt sammála um það að innan fjölskyldu myndast mikilvæg tengsl sem hafa 

áhrif á bæði líf og þroska þess einstaklings sem elst upp í þeirri fjölskyldueiningu. Margvíslegar 

breytingar verða á fjölskyldu og mismunandi er hvort að þær breytingar eru til góðs eða slæms 
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en breytingar geta verið bæði vegna áhrifa utan frá sem og innan fjölskyldunnar (Chambers, 

2012; Farley o.fl.,2012; Noens og Ramaekers, 2014; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).         

Í þessari ritgerð verður stuðst við rannsóknir sem einblína á það hvaða áhrif fangelsun 

einstaklings getur haft á maka hans og börn. Í flestum tilfellum er um að ræða rannsóknir á 

áhrifum fangelsunar karlmanns á maka hans og börn nema annað sé sérstaklega tekið fram. 

3.2 Rannsóknir 

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að hegðun foreldris hafi mikil áhrif á það hversu vel barni 

farnist í lífinu og að áhrif misbrests í uppeldi, misnotkunar og vanrækslu geta varað fram á 

fullorðinsár (Foster og Hagan, 2007).  Áhrif fangelsunar einstaklings á aðstandendur hans hafa 

verið mikið rannsakaðar og leitt í ljós hin ýmsu áhrif, svo sem efnahagsleg, félagsleg, 

vitsmunaleg og andleg áhrif, og þá sérstaklega á börn fanga (Geller o.fl., 2012; Wakefield, 

2015). En það ber að hafa í huga að fáar rannsóknir er að finna um hvaða áhrif fangelsun 

annarra aðstandenda en foreldris hefur á börn (Wildeman, Lee og Wakefield, 2016). Varast 

ber að yfirfæra niðurstöður helstu rannsókna á þessu efni, sem margar eru bandarískar, yfir á 

önnur lönd því hlutfall einstaklinga í fangelsum í öðrum löndum er mun lægra heldur en í 

Bandaríkjunum (Bessemer o.fl., 2018; Carson og Anderson, 2016). Einnig þarf að hafa í huga 

að gagnrýnt hefur verið að rannsóknir gera oft ekki ráð fyrir áhrifum annarra áhættuþátta í lífi 

barna sem voru til staðar áður en fangelsun foreldris átti sér stað. Þeir áhættuþættir sem um 

er að ræða eru til dæmis fátækt og vímuefnanotkun foreldra. Þess vegna telur Hyppolite 

(2017) að ekki sé hægt að fullyrða að fangelsun foreldris ein og sér sé að hafa skaðleg áhrif á 

börn heldur þurfi alltaf að taka tillit til allra áhættuþátta í lífi barns sem einnig gætu átt þátt í 

því að draga úr velferð barna. Þegar unnið er með aðstandendum fanga er því ekki nóg að 

huga eingöngu að þeim áhrifum sem fangelsun einstaklings hefur á fjölskyldu hans heldur 

einnig að notast við ákveðna kerfisnálgun. En íhlutun í formi kerfisnálgunar getur nýst til þess 

að gera sér betur grein fyrir samspili mismunandi þátta í umhverfinu sem eru að hafa bein og 

óbein áhrif á aðstandendur fanga, eins og félagslegar aðstæður og skortur á þjónustu (Graham 

og Harris, 2013).  
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3.3 Fjárhagsleg áhrif 

Formleg þjónusta við aðstandendur fanga er bæði þörf og mikilvæg en rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl milli verri  andlegrar heilsu og þeirrar staðreyndar að eiga aðstandanda í fangelsi 

(Gaston, 2016).  Fangelsun einstaklings getur haft umtalsverð fjárhagsleg áhrif fyrir fjölskyldu 

hans og sérstaklega þegar viðkomandi er fyrirvinna heimilisins (Besemer o.fl., 2018). En 

fjölskyldur fanga eru líklegri til að þiggja aðstoð frá félagslega kerfinu, svo sem fjárhagsaðstoð 

(Sobba o.fl., 2017). Slæmur fjárhagur getur einnig valdið því ekki er nægt fjármagn til 

tómstunda og gæðastunda með fjölskyldunni (Besemer o.fl., 2018). Einng getur slæmur 

fjárhagur aukið líkurnar á tíðum flutningum fjölskyldunnar (Sobba o.fl., 2017). 

Fjárhagsáhyggjur samhliða fangelsun föðurs auka svo á líkurnar á upplausn fjölskyldna því 

algengt er að fangelsisvistun föður leiði til skilnaðar og að móðir stofni til nýs sambands 

(Andersen og Wildeman, 2014; Hyppolite, 2017; Sobba o.fl., 2017; Turney, 2015; Wildeman, 

2016).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fjárhagsáhyggjur geta haft umtalsverð áhrif á það foreldri 

sem fer eitt með umsjón barns á meðan hitt foreldrið er í fangelsi, sem hafa svo um leið áhrif 

á barnið sjálft. En fjárhagsáhyggjur valda auknu álagi á foreldra og geta minnkað hæfni 

foreldris til uppeldis og sumir foreldrar geta átt í erfiðleikum með lausn ýmissa vandamála. 

Einnig virðist harðari uppeldisaðferðir gjarnan verða notaðar af foreldrum sem eiga maka í 

fangelsi og auknar líkur eru á notkun líkamlegra refsinga sem uppeldisaðferð (Andersen og 

Wildeman 2014; Sobba o.fl., 2017). Wakefield (2015) heldur því aftur á móti fram að það sé í 

raun ekki fangelsun foreldris ein og sér sem er að hafa þessi slæmu áhrif heldur sé það almenn 

léleg uppeldishæfni þess foreldri sem eitt fer með umsjón barns á meðan á fangelisvistun hins 

foreldrisins stendur. En sama hver ástæðan er fyrir lélegri uppeldishæfni benda niðurstöður 

fjölmargra rannsókna til þess að brýn þörf sé fyrir aðstoð, þjónustu og ráðgjöf fyrir það foreldri 

sem er aðalumönnunaraðili barns á meðan hitt foreldrið er í fangelsi. Til dæmis gæti 

foreldranámskeið verið vel til þess fallin að auka hæfni þessarar foreldra í uppeldishlutverki 

sínu og um leið auka velferð barnsins til lengri tíma litið (Sobba o.fl., 2017). Aukin hæfni í 

foreldrahlutverkinu og bættar uppeldisaðferðir geta einnig aukið gæði sambands foreldris og 

barns og stuðlað þannig að betri líðan beggja (Sobba o.fl., 2017).  
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3.4 Félagsleg áhrif 

Fangelsun einstaklings getur líka haft ýmisleg félagsleg áhrif á aðstandendur hans vegna skorts 

á félagslegum stuðningi, bæði formlegum og óformlegum. En með formlegum stuðningi er átt 

við til dæmis aðstoð frá félagslega kerfinu en með óformlegum stuðningi er verið að vísa til 

stuðnings frá fjölskyldu, vinum og nágrönnum (Bocknek, Sanderson og Britner, 2008). 

Félagslegur stuðningur og aðstoð getur skipt sköpum þegar kemur að velferð fjölskyldna til 

lengri tíma litið. En rannsóknir hafa sýnt að góður félagslegur stuðningur getur verið helsta 

vopnið gegn skaðlegum og neikvæðum áhrifum erfiðra aðstæðna (Bailey o.fl., 2015; Matthews 

og Bessemer, 2015).  

       Rannsóknir benda til þess að þeir sem búa við verri efnahagslegar og félagslegar aðstæður 

búa við almennt betri félagslegan stuðning en þeir sem efnaðri eru. En rannsóknir hafa sýnt 

að aðstandendur fanga búa almennt við slakari félagslegan stuðning en aðrir á sama svæði. 

Þeir upplifðu stimplun og fordóma frá samfélaginu vegna þess að þeir áttu aðstandanda í 

fangelsi en fengu samt sem áður fremur góðan félagslegan stuðning frá nánustu ættingjum og 

vinum (Bessemer o.fl., 2018). Fangelsun foreldris getur haft skaðleg áhrif á vitrænan þroska 

barna og getur valdið lélegri félagslegri hæfni barna sem eykur svo líkurnar á félagslegri 

einangrun (Laurens o.fl., 2017; Tzoumakis o.fl., 2017). En ef félagslegur stuðningur við barn er 

góður dregur hann úr líkunum á þeim erfiðleikum sem streituvaldandi atburður líkt og 

fangelsisvistun foreldris getur valdið. Aftur á móti getur slæm andleg heilsa foreldris dregið úr 

líkunum á því að foreldrið leiti viðeigandi aðstoðar í formi bæði formlegs og óformlegs 

félagslegs stuðnings sem um leið dregur úr styrk félagslegs stuðningsnets barnsins (Velez o.fl., 

2016).        

3.5 Hegðunar- og námsörðugleikar barna fanga 

Niðurstöður rannsókna á áhrifum fangelsunar foreldris á börn þeirra benda til þess að börn 

fanga séu í aukinni hættu á að eiga við ýmsa hegðunarörðugleika að stríða (Murray og 

Farrington, 2008; Ruiz og Kopak, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram ýmis á langtímaáhrif 

fangelsunar foreldra á börn, sem dæmi má nefna að rannsóknir hafa sýnt fram á auknar líkur 

á ýmis konar afbrotahegðun hjá börnum sem hafa átt foreldri í fangelsi (Ruiz og Kopak, 2014). 

Einnig hafa niðurstöður rannsókna sem einblína sérstaklega á áhrif fangelsunar móður á börn 

hennar bent til þess að tengsl séu á milli afbrotahegðunar barna og fangelsunar móður (Sobba 

o.fl., 2017). En rannsókn Murray og Farrington (2008) í Bandaríkjunum á langtímaáhrifum 
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fangelsunar foreldris á börn benda einnig til þess að drengir sem eiga eða hafa átt föður í 

fangelsi séu líklegri en aðrir drengir til þess að sýna af sér andfélagslega hegðun.  

      Niðurstöður rannsóknar Arditti (2012) á sálfræðilegum og félagslegum áhrifum fangelsunar 

foreldris á fjölskylduna leiddi í ljóst að þau börn sem eiga foreldri í fangelsi eru líklegri til þess 

að eiga við ýmsa námsörðugleika að stríða. Einnig er námsárangur þeirra barna sem eiga eða 

hafa átt foreldri í fangelsi almennt lakari en annarra barna (Hagan og Foster, 2012).  Rannsókn 

frá árinu 2002 á unglingum sem höfðu þurft á geðheilbrigðisþjónustu að halda leiddi í ljós að 

þeir unglingar sem höfðu átt foreldri í fangelsi voru líklegri til þess að vera vikið úr skóla. Í 

þessari rannsókn, ólíkt mörgum öðrum rannsóknum á þessu efni, var einnig tekið tillit til 

annarra áhættuþátta. Þeir áhættuþættir sem tekið var tillit til voru fátækt, geðræn vandkvæði 

foreldra, áfengis- og vímuefnanotkun og tíðir flutningar fjölskyldunnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að fangelsun foreldris hafði meiri áhrif en þeir áhættuþættir 

sem hér eru nefndir þegar kom að auknum líkum unglinga á brottvikningu úr skóla (Phillips, 

Burns, Wagner, Kramer og Robbins). Niðurstöður rannsókn Sobba og félaga (2017) á áhrifum 

fangelsunar mæðra á börn þeirra bendir til þess að stuðningur og aðstoð við þau börn geti 

skipt sköpum varðandi líðan og almenna velferð þeirra. En þá skiptir einnig höfðu máli að þeir 

sem hafa umsjón með þessum börnum á meðan foreldri er í fangelsi hvetji börnin til þess að 

nýta sér þessa þjónustu.  

3.6  Sorg og missir  

Börn fanga upplifa fangelsun foreldris sem ákveðið áfall en einnig upplifa þau sorg og missi 

vegna fjarveru foreldris. En þeirri sorg  hefur gjarnan verið líkt við upplifun barna á aðskilnaði 

frá foreldri vegna annarra ástæðna, svo sem vegna andláts eða skilnaðar foreldra.  (McCloskey 

og Walker, 2000). Það að missa foreldri eykur líkurnar á slæmri sálfélagslegri starfsemi hjá 

börnum, svo sem kvíða og þunglyndi (Dowdney, 2000; 2005). Sorg barna fanga vegna 

fangelsunar foreldris er að mörgu leiti frábrugðin sorg barna vegna andláts foreldris. Ef foreldri 

deyr þá er það endanlegt, börn takast á við sorgina og eiga auðveldara með að skilja að 

foreldrið mun aldrei snúa aftur. En erfiðara er fyrir börn fanga að skilja fjarveru foreldris vegna 

fangelsunar þess, foreldrið er enn á lífi en er að mestu leiti fjarverandi (Arditti, Lambert-Shute 

og Joest, 2003). Einnig eiga börn fanga erfiðara að tjá sig um sorgina sem fylgir fangelsun 

foreldris (Aritti, 2005). Börn fanga upplifa gjarnan að á einhvern hátt sök á þeirri hegðun sem 

leiddi til fangelsunar foreldris sem getur leitt til bæði þunglyndis og hegðunarörðugleika 
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(Miller, 2006). Mikilvægt er því að það foreldri sem fer eitt með umsjón barns á meðan hitt 

foreldrið er í fangelsi að reyna að gefa barni eins greinargóða útskýringu á fjarveru foreldis og 

hægt er. En ef barn fær ekki greinargóða útskýringu þá hættir barn til þess að upplifa bæði 

reiði, ótta og rugling í samskiptum þess við það foreldri sem fer eitt með umsjón þess sem 

hefur skaðleg áhrif á samskipti barns við það foreldri (Boss, 2002).  

Í aðstoð við börn fanga ber vegna niðurstaðna þessara rannsóknanna og annarra að gera 

ráð fyrir því að börn fanga hafa upplifað áfall vegna fangelsunar foreldris (Mezey o.fl., 2018). 

Samt sem áður benda Wester og Wildeman (2009) á í rannsókn sinni á áhrifum fangelsunar 

foreldris á börn í Bandaríkjunum, að taka beri niðurstöður rannsókna sem hafa leitt í ljós 

áfallaeinkenni hjá börnum fanga með ákveðnum fyrirvara. Ástæðu þess segja þeir að 

fyrirliggjandi áhættuþættir, svo sem fátækt og slæmar félagslegar aðstæður, geti líka verið að 

valda áfallaeinkennum hjá börnum fanga. 
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4   Löggjöfin og aðstandendur fanga 

Eins og sjá má hér að ofan hafa rannsóknir sýnt fram á margvísleg áhrif fangelsunar 

einstaklings á aðstandendur hans og því er aðstoð og þjónusta við aðstandendur gríðarlega 

mikilvæg, meðal annars til þess að stuðla að aukinni velferð barna og unglinga. (Sobba o.fl., 

2017). Í þessum kafla verða fyrst skoðuð þau lög sem hafa það meðal annars að markmiðum 

sínum að tryggja almenna velferð allra, að efla alhliða þroska barna og unglinga og að veita 

börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra þann stuðning sem nauðsynlegur er til þess að 

uppfylla áðurnefnd markmið (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, 

barnaverndarlög nr. 80/2002, lög um leikskóla nr. 90/2008, lög um grunnskóla nr. 91/2008, 

Barnaverndarstofa, e.d.). Einnig verða skoðuð sérstaklega lög um fullnustu refsingar (nr. 

15/2016) með það að markmiði að bera kennsl á einstaka greinar laganna sem varða 

sérstaklega rétt fanga til samskipta við aðstandendur sína. Að lokum verður fjallað um rétt 

barna til heimsókna í fangelsi sem kveðið er um í lögum um fullnustu refsingar sem og þær 

takmarkanir sem Fangelsismálastofnun hefur sett varðandi heimsóknir barna 

(Fangelismálstofnun ríkisins, e.d.; 2013; lög um fullnustu refsingar nr. 15/2016).  

4.1 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Samkvæmt 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) er markmið laganna 

meðal annars að tryggja félagslegt öryggi og að stuðla að almennri velferð íbúa. Til þess að ná 

þeim markmiðum skal bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, tryggja að uppeldisskilyrði 

barna og unglinga séu sem þroskavænlegust og grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir 

félagsleg vandamál íbúa sveitarfélagsins.  

      12. gr. laga um almennan rétt til félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) kveður á 

um að öll þjónusta og aðstoð við íbúa skuli vera til þess gerð að koma í veg fyrir að fjölskyldur 

og einstaklingar komist í þannig aðstöðu að viðkomandi geti sjálfur ekki ráðið fram úr málum 

sínum. Einnig segir í sömu grein laganna að sveitarfélögum sé skylt að tryggja að íbúar þess 

geti framfleytt sér og þeim sem eru á þeirra framfæri.  

Eins og áður hefur komið fram getur fangelsun fjölskyldumeðlims haft fjárhagsleg áhrif 

fyrir fjölskylduna í heild. En samkvæmt rannsókn Ng, Sarri og Stoffregen (2013) þá eru þær 
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fjölskyldur sem hafa átt eða eiga fjölskyldumeðlim í fangelsis líklegri til þess að þiggja 

félagslegar bætur af einhverju tagi, svo sem fjárhagsaðstoð.  

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt fram á það að fjárhagsáhyggjur kvenna sem skapast 

vegna fangelsunar maka geta haft áhrif á hæfni þeirra í foreldrahlutverkinu til hins verra 

(Andersen og Wildeman 2014; Wakefield, 2015). Ef litið er til laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga (nr. 40/1991) þá er kveðið á um í 16. gr. V. kafla að félagsmálanefndir skuli bjóða 

upp á félagslega ráðgjöf. Markmið þeirrar ráðgjafar skal vera að meðal annars að veita 

einstaklingum og fjölskyldum upplýsingar og ráðgjöf um félagsleg réttindi þeirra og hins vegar 

veita stuðning bæði vegna félagslegs og persónulegs vanda. Félagsleg ráðgjöf samkvæmt 17. 

gr. sömu laga felur meðal annars í sér ráðgjöf á sviði fjármála og uppeldismála. En rannsóknir 

hafa sýnt fram á það að fjárhagsáhyggjur kvenna sem skapast vegna fangelsunar maka geta 

haft áhrif á hæfni þeirra í foreldrahlutverkinu til hins verra (Andersen og Wildeman, 2014; 

Wakefield, 2015). 

Umfram allt er kveðið á um í 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991) að 

ávallt skuli framfylgja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ef börn og fjölskyldur þeirra eiga í 

hlut. En Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er byggður á Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins og var fullgildur árið 1992 en varð árið 2013 hluti af íslenskri löggjöf (Margrét 

Júlía Rafnsdóttir, e.d.). Fullgilding samningsins skuldbindur íslensk stjórnvöld samkvæmt 3. gr. 

samningsins að tryggja að hagsmunir barna skuli alltaf vera í forgangi þegar meðal annars 

félagsmálastofnanir gera ráðstafanir er varða börn á einhvern hátt (samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).   

4.2 Barnaverndarlög og hlutverk barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna (nr. 40/1991) skulu einnig starfa í 

sveitarfélögum barnaverndarnefndir og er þeim skylt að fara eftir barnaverndarlögum í öllu 

starfi sínu.  

     Markmið barnaverndarlaga (nr. 80/2002) er samkvæmt 2. gr. laganna að tryggja að öll 

börn sem talið er að búi við óviðunandi aðstæður og þau börn sem stofna heilsu sinni og/eða 

þroska í hættu fái þá aðstoð sem nauðsyn er á. Til þess að ná áðurnefndum markmiðum skal 

leitast við að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki og beita þeim úrræðum sem þörf er á til 

þess að vernda börn ef ástæða þykir til. 
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      Samkvæmt 12. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) eru hlutverk barnaverndarnefndar 

þríþætt. Í fyrsta lagi að meta við fyrsta tækifæri þarfir barna sem talið er að búi við óviðunandi 

aðstæður, börnum sem sæta illri meðferð eða eiga í alvarlegum félagslegum erfiðleikum. Í 

öðru lagi er barnaverndarnefndum skylt að beita þeim úrræðum er áðurnefnd lög kveða á um. 

Þeim úrræðum sem beitt er geta verið með eða án samþykkis foreldra og getur verið beitt 

bæði utan og innan heimilis, alltaf skal beita sem vægustu ráðstöfunum varðandi úrræði til 

þess að ná settum markmiðum í hverju tilviki fyrir sig. Úrræðum er beitt í þeim tilgangi að 

vernda börn eins vel og kostur er á til þess að tryggja hagsmuni og velferð þeirra. Í þriðja lagi 

getur sveitarstjórn falið barnaverndarnefndum önnur frekari verkefni er varðað geta aðstæður 

barna og ungmenna sem í sveitarfélaginu búa. Barnaverndarnefndum er ætlað að ráða 

sérhæft starfslið eða að tryggja annan aðgang að viðeigandi sérþekkingu sem miða að því að 

veita foreldrum og stofnunum jafnt sem öðrum sem annast uppeldi ráðgjöf, fræðslu og 

leiðbeiningar.  

       Í 7. gr. barnaverndarlaga (nr. 80/2002) er kveðið á um að Barnaverndarstofa (e.d.) skuli 

annast alla stjórnsýslu á því sviði sem barnaverndarlög ná til og hafa eftirlit með störfum 

barnaverndarnefndum landsins. Barnaverndarstofa sinnir meðal annars fræðslu og ráðgjöf 

fyrir barnaverndarnefndir í landinu, svo sem varðandi leiðbeiningar um hvernig 

barnaverndarlög eru túlkuð sem og ráðgjöf um framkvæmd þeirra. Barnaverndarstofa sinnir 

einnig eftirliti með störfum barnaverndarnefnda til þess að tryggja að þær ræki skyldur sínar 

samkvæmt barnaverndarlögum. Barnaverndarstofa annast leyfisveitingar til fósturforeldra og 

liðsinnir einnig barnaverndarnefndum í fósturmálum. Einnig fer Barnaverndarstofa með 

yfirumsjón með þeim heimilum og stofnunum sem skulu vera til staðar samkvæmt 79. gr. 

barnaverndarlaga. Á þessum heimilum og stofnunum eru samkvæmt 80. gr. börn vistuð þegar 

barnaverndarnefnd metur svo að önnur úrræði hafi ekki skilað tilætluðum árangri? Um er að 

ræða börn sem þurfa greiningu og sérhæfða meðferð og börn sem tryggja þarf öryggi vegna 

þess að talið er að eigi við alvarlega hegðunarerfiðleika að stríða eða að þau hafi framið afbrot 

(Barnaverndarstofa, e.d.; lög nr. 80/2002). 

4.3 Lög um leik- og grunnskóla 

Niðurstöður bandarískrar rannsóknar frá árinu 2017 benda til þess að þau börn sem eiga eða 

hafa átt foreldri í fangelsi eru líklegri til þess að glíma við ýmsa erfiðleika fram yfir önnur börn 

og er því mikilvægt að styðja við þau börn til þess að tryggja velferð þeirra (Sobba o.fl.).  



22 

Samkvæmt 21. gr. laga um leikskóla (nr. 90/2008) skulu sveitarfélögin reka 

sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla en sérfræðiþjónustunni er ætlað að styðja bæði við 

leikskólabörn og fjölskyldu þeirra og að styðja við starfsemi leikskólanna og starfsfólks þeirra. 

En til þess að börn hafi rétt til sérfræðiþjónustu þarf samkvæmt 22. gr. laga um leikskóla (nr. 

90/2008) að liggja fyrir mat viðurkenndra greiningaraðila á þörf fyrir sérstaka aðstoð og þjálfun 

en hægt er að hafa samráð við félagsþjónustu sveitarfélaganna ef þurfa þykir vegna einstakra 

barna.  

Samkvæmt 17. gr. laga um grunnskóla (lög nr. 91/2002) skal tryggja þeim nemendum sem 

eiga erfitt með nám sérstakan stuðning í samræmi við metnar sérþarfir. Til viðbótar skal í 

grunnskólum samkvæmt 40. gr. unnið að forvarnarstarfi og skimun með það að markmiði að 

tryggja nemendum kennslu og námsaðstoð við hæfi.  

Niðurstöður rannsókna á áhrifum fangelsunar foreldris á börn þeirra benda  til þess að 

börn fanga séu í aukinni hættu á að eiga við hegðunarvanda að stríða (Murrey og Farrnington, 

2008). En rannsókn Murray og Farrington í Bandaríkjunum á langtímaáhrifum fangelsunar 

foreldris á börn hans benda til þess að drengir sem eiga eða hafa átt föður í fangelsi séu líklegri 

en aðrir drengir til þess að sýna af sér andfélagslega hegðun (2008). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að samband er milli afbrotahegðunar barna og fangelsisvistar foreldris þess, sérstaklega 

ef móðir hefur setið í fangelsi (Sobba o.fl., 2017).   

4.4 Lög um fullnustu refsingar 

Þrátt fyrir að kveðið sé á um að markmið laga um fullnustu refsingar (nr. 15/2016) sé 

samkvæmt 1. gr. laganna meðal annars að draga úr líkum á endurteknum brotum fanga og að 

stuðla að betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu eftir afplánun er í lögnunum að finna 

ákveðnar áherslur tengdar því að viðhalda tengslum fanga við aðstandendur sína.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á mikilvægi heimsóknartíma aðstandenda í fangelsi en 

niðurstöður breskrar langtímarannsóknar Besemer og Farrington (2012) benda til þess að góð 

tengsl fanga við aðstandendur sína fyrir og á meðan fangelsun stóð stuðlaði að betri almennri 

líðan fanga og dró úr líkum á endurteknum brotum þeirra. En minna hefur verið rannsakað 

hvaða kosti góð tengsl aðstandenda fanga í fangelsi hafa fyrir aðstandendurna sjálfa. En 

rannsóknir hafa sýnt fram á að góð tengsl barna við foreldri skapar grunn fyrir betri 

tilfinningalegan þroska, eykur félagslegan styrk þeirra og stuðlar að meiri velgengni í námi 

(Mezey o.fl., 2018).  
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       Réttur fanga til fjölskylduleyfa er tilgreindur í 59. gr. laga um fullnustu refsingar 

(nr. 15/2016) en samkvæmt henni getur fangi fengið að veittu samþykki allt að 48 

klukkustunda fjölskylduleyfi ef það þykir gagnlegur þáttur í fullnustu refsingar eða til að 

undirbúa lok afplánunar viðkomandi fanga. Slík leyfi eru samt sem áður ekki veitt fyrr en fangi 

hefur notuð almennra dagsleyfa samfellt á tveggja ára tímabili. Mest er fanga veitt fjögur 

fjölskylduleyfi á ári með 90 daga millibili.  

       Samkvæmt 61. gr. laga um fullnustu refsingar (nr. 15/2016) er einnig hægt að veita 

fanga skammtímaleyfi vegna aðstandenda sinna með samþykki Fangelsismálastofnunar í 

sérstökum tilgangi. Sérstakur tilgangur getur verið til dæmis að heimsækja náin aðstandenda 

sem er alvarlega veikur, til þess að vera jarðarför náins aðstandenda eða til að vera viðstaddur 

fæðingu, skírn eða fermingu barns síns. Nánir aðstandendur eru tilgreindir í sömu grein sem 

meðal annars maki, börn og stjúpbörn.  

       Í lögum um fullnustu refsingar (nr. 15/2016) er að finna áherslur sem ætlað er að 

tryggja almenna velferð barna og að viðhalda tengslum barna við náin fjölskyldumeðlimi sem 

afplánar refsingu í fangelsi. Ef fangi á ungabarn við upphaf afplánunar samkvæmt 30. gr. 

laganna er leyfileg að heimila dvöl ungabarns í fangelsi í þeim tilgangi að viðhalda 

áframhaldandi tengslum fangans við ungabarnið. Sérstakar ráðstafanir skulu gerðar til að 

tryggja almenna velferð barnsins og ávallt skal hafa samráð við barnaverndarnefnd áður en 

slík heimild er gefin. 

Í lögum um fullnustu refsingar (nr. 15/2016) má sjá ákveðnar áherslur sem ætla má að hafi 

það að markmiði að styrkja og viðhalda tengslum fanga við aðstandendur sína. Kveðið er á rétt 

fanga til heimsókna aðstandenda í fangelsi í lögum um fullnustu refsingar (nr. 15/2016). En 

fangi getur samkvæmt 45. gr. fengið heimsóknir frá fjölskyldu ef aðstæður fangelsisins leyfa 

og ef að heimsóknir fjölskyldu teljast gagnlegur þáttur í refsifullnustu fangans. Þar kemur 

einnig fram að heimsóknir skuli eiga sér stað ekki sjaldnar en vikulega. Fangar hafa einnig rétt 

á símtölum og mega senda og taka við bréfum samkvæmt 49. gr. og 50. gr. laganna með 

ákveðnum skilyrðum. 

        Sérstaklega er gætt að velferð barna hvað varðar heimsóknir þeirra í fangelsi í 48. gr. 

laga um fullnustu refsingar (nr. 15/2016). Aðstæður heimsóknar barna í fangelsi skulu vera 

slíkar að þeim sé sýnd nærgætni. Ef heimsókn fer fram utan fangelsis til þess að tryggja 

hagsmuni barnsins, þá skal heimsóknin eiga sér stað á grundvelli álits barnaverndaryfirvalda 
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eða af gefnu áliti annarra sérhæfðra aðila. En umfram allt skal barn undir 18 ára aldri alltaf 

vera í fylgd forsjáraðila eða annars aðstandenda með skriflegu leyfi forsjáraðila. Alltaf skal 

enda heimsókn eins skjótt og auðið er ef hún er talin brjóta gegn hagsmunum barnsins.  

      Fangelsismálastofnun (e.d.) hefur sett ákveðnar reglur og takmarkanir varðandi 

heimsóknir barna í fangelsi til viðbótar við það sem er kveðið á um í 48. gr. laga um fullnustu 

refsingar (nr. 15/2016). Í þeim reglum kemur fram að heimsóknir barna í fangelsi sé ekki 

heimilar fyrr en eftir að félagsráðgjafi Fangelsismálastofnunar hefur gefið út álit sitt varðandi 

heimsóknina. Ekki má heimila heimsóknir ef forsjáraðili barns neitar að gefa 

fangelsisyfirvöldum leyfi til þess að kanna hvort að einhver mál barnsins séu í vinnslu hjá 

barnavernd. Ef það er staðreynd að opið mál sé í vinnslu hjá barnavernd þá þarf barnavernd 

ekki aðeins að taka afstöðu til þess að fangi sé hæfur til þess að fá barn í heimsókn heldur er 

einnig heimilt að synja foreldrum um heimsókn ef þeir veita ekki heimild til könnunar hjá 

viðkomandi barnavernd. Einnig er Fangelsismálstofnun skylt að senda barnavernd tilkynningu 

ef grunur leikur á því að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður eða ætla má að það verði 

fyrir áreitni og ofbeldi (Fangelsismálastofnun, e.d.).  

       Ýmislegt getur haft áhrif á fjölda heimsókna sem fangi getur fengið frá börnum sínum 

líkt og agabrot og misnotkun á heimsóknum þar sem börn eru í för. Samþykki fæst ekki til 

heimsóknar barns í fangelsi nema að fangi hafi ekki gerst sekur um agabrot í tvo mánuði áður 

en áætlað er að heimsókn fari fram. Möguleiki er á undantekningu ef fangi er til dæmis 

nýkominn í fangelsi eða er almennt talin hæfur til að fá barn í heimsókn. Misnotkun á 

heimsókn þar sem barn er í för, líkt og ef fíkniefnum er smyglað inn í fangelsi á meðan á 

heimsókninni stóð, getur valdið því að fangi geti ekki fengið heimsókn frá barninu í sex mánuði. 

Félagsráðgjafi þarf að gefa álit ef heimila á aftur heimsóknir eftir þann tíma og heimsókn fer 

þá fram undir eftirliti fangavarða að minnsta kosti í eitt skipti til þess að hægt sé að heimila 

heimsókn án eftirlits á ný (Fangelsismálstofnun, e.d.).  

       Fangelsismálastofnun (2013) hefur einnig gefið út frekri ítarefni fyrir foreldra varðandi 

heimsóknir barna þeirra í fangelsi. Þar er að finna upplýsingar um reglur um heimsóknir barna 

og almennar hugleiðingar og ábendingar til foreldra. Foreldrum er bent á þá staðreynd að 

aukin hætta sé á því að börn fanga séu í aukinni hættu á að lenda sjálf í fangelsi síðar meir en 

að uppbyggilegar uppeldisaðferðir og stuðningur geti dregið úr líkunum á framtíðar fangelsun 

barnanna. Foreldrum er einnig bent á að hægt sé að leita stuðnings hjá félagsráðgjöfum 
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Fangelsismálastofnun, þjónustumiðstöðvum, Barnavernd Reykjavíkur og félagsþjónustu og 

barnaverndarnefndum á landsbyggðinni (Fangelsismálastofnun, e.d).  
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5  Úrræði 

Þrátt fyrir að fjölmargar rannsóknir séu til staðar sem benda til þess að fangelsun einstaklinga 

geti haft skaðleg áhrif á aðstandendur þeirra, þá sérstaklega á börn, þá er skortur á 

rannsóknum á því hvaða aðstoð er æskilegt að til staðar sé fyrir þennan hóp (Wildeman, 

Haskins og Poehlmann-Tynan, 2017). Einnig hefur verið bent á það að til þess að hægt sé að 

bera betur kennsl á þarfir aðstandenda sé nauðsynlegt að safna fjölbreyttum upplýsingum um 

bæði fanga og aðstandendur þeirra (Shapiro og DeHart, 2017). 

       Í þessum kafla verða að skoðar erlendar rannsóknir á sérhæfðum stuðningi og 

þjónustu við fanga og nánustu aðstandendur hans sem gætu gefið vísbendingar um það hvaða 

þjónusta væri æskilegt að væri til staðar fyrir þennan hóp.  

5.1 Fjölskyldu-para og hjónabandsráðgjöf 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á kostum góðra fjölskyldutengsla og stuðnings 

aðstandenda fyrir endurhæfingu fanga en færri rannsóknir hafa verið gerðar á á því hvaða 

kosti góð fjölskyldutengsl hafa fyrir aðstandendur fanga (Clauncy og Maguire, 2017). En skosk 

rannsókn Jardine (2017) á fjölskyldum sem hafa upplifað fangelsisvist náins fjölskyldumeðlims 

gefur meðal annars til kynna að of mikil ábyrgð sé lögð á herðar fjölskyldunnar til þess að 

viðhalda góðum tengslum við fangann og veita honum stuðning. Sú ábyrgð getur skapað enn 

meiri álag á til dæmis maka fanga sem einn ber ábyrgð á uppeldi barn á meðan hinn makinn 

er í fangelsi. En Jardine (2017) telur þetta mikla álag á maka auki enn við þau skaðlegu áhrif 

sem fangelsun hefur á fjölskylduna sem heild og hafi þau áhrif að fangelsun einstaklings hafi 

enn skaðlegri áhrif fyrir nánustu aðstandendur hans.  

        Breyttar áherslur hafa orðið á stuðningi við fanga í Englandi með það að markmiði að 

bæta fjölskyldutengsl fanga við nánustu aðstandendur sína en ekki aðeins í þeim tilgangi að 

draga úr líkum á endurkomu í fangelsi (Clauncy og Magurie, 2017). Stefnumótum í málefnum 

fanga og nánustu aðstandenda þeirra átti að miða að því að auka meðvitund um þarfir fanga 

og aðstandenda þeirra á öllum stigum réttarkerfisins en um var að ræða samstarf milli 

ráðuneyta er hafa með málefni barna og fjölskyldna að gera. Foreldranámskeið og 

hjónabands- og pararáðgjöf er nú víða til staðar í Enskum fangelsum í dag en einnig hafa 
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breytingar orðið á verkreglum varðandi heimsóknartíma fjölskyldna í fangelsi í þeim tilgangi 

að gera heimsóknir barnvænni (Clauncy og Magurie, 2017). 

       Árið 2016 voru birtar niðurstöður þverfaglegs tilraunaverkefnis sem fór fram í 

Bridgend fangelsinu í Suður-Wales þar sem lögð var áhersla á að veita föngum og fjölskyldum 

þeirra fjölbreyttan stuðning. Tilgangur verkefnisins var að bæta gæði fjölskyldulífs 

þátttakenda, minnka líkur á endurteknum brotum fanga sem og að koma í veg fyrir að börn 

fanga leiðist sjálf seinna meir út í afbrot. Tilgangur verkefnisins var einnig að bera kennsl á 

tilfinningalegar þarfir nánustu aðstandenda fanga með það að markmiði stuðla að og hafa áhrif 

á breytingar á stefnu í málefnum fanga og aðstandenda þeirra. Verkefnið samanstóð af ýmsum 

prógrömmum, svo sem foreldranámskeiðum, sem miðuðu að því að auka foreldrahæfni 

þátttakenda og stuðla að betri félagslegri hæfni bæði barna og fullorðna. En félagsráðgjafi var 

hluti af því þverfaglega teymi sem hverri fjölskyldu var úthlutaður í verkefninu og hlutverk 

hans var að aukna aðstoð, sem tilfinningalegan stuðning og ráðgjöf fyrir alla fjölskyldumeðlimi. 

Niðurstöður verkefnisins sem stóð yfir í fjögur ár staðfestu mikilvægi stuðnings ekki aðeins 

fyrir fanga heldur einnig fyrir hans nánustu aðstandendur. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

fangar frömdu síður ofbrot eftir að afplánun lauk, börn voru ánægðri og foreldrarnir báðir 

töldu sig betur í stakk búna til þess að takast á við foreldrahlutverkið (Clauncy og Maguire, 

2017). Einnig bendir samsvarandi Bandarísk rannsókn Kazura (2018) á mikilvægi para- og 

hjónabandsráðgjafar til þess að stuðningur við fanga og maka þeirra sé mikilvægur til að stuðla 

að heilbrigðari samskiptum og auka hæfni í foreldrahlutverkinu. 

5.2 Heimsóknir í fangelsi 

Líkt og fram kom í kaflanum um lög og stuðning við aðstandendur fanga er að finna bæði í 

lögum um fullnustu refsingar (lög nr. 15/2016) og í reglum Fangelsismálastofnunar (e.d.; 2013) 

um heimsóknartíma í fangelsi ákveðnar áherslur sem ætla má að séu til þess að styrka við og 

viðhalda tengslum fanga við aðstandendur sína sem og áherslur sem ætlað er að gæta 

hagsmuna barna fanga. Í grein sinni um mikilvægi heimsóknartíma telur Corigliano (2018) að 

hægt sé að draga úr þeim skaðlegu áhrifum sem fangelsun foreldris getur haft á börn og stuðla 

þannig að aukinni velferð þessara barna með því að tryggja gæði heimsóknartíma.  

      Rannsóknir sýna að það er margt sem getur komið í veg fyrir að aðstandendur fanga 

geti nýtt sér heimsóknartíma í fangelsi. En Bandaríska rannsókn Christian (2005) á upplifun 
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náinna aðstandenda fanga af heimsóknartímum bendir til þess að meðal mikil fjarlægð frá 

fangelsum og slæmur fjárhagur fjölskyldna dragi úr fjölda heimsókna í fangelsi.  

En á tímum tækninnar eru aðferðar til þess að koma í veg fyrir þær hindranir sem mikil 

fjarlægð frá fangelsum veldur (McLeod og Bonsu, 2018). Í Bandaríkjunum gefst föngum og 

aðstandendum þeirra kostur á að nýta sér svokölluð myndsímtöl (e. video-visit) í stað 

hefðbundna heimsóknartíma. Niðurstöður meigindlegar rannsóknar Digard (2018) á kostum 

myndsímtala í Bandaríkjanna leiddi í ljós að heimsóknir af þessari gerð mættu ekki að koma í 

staðinn fyrir hefðbundnar heimsóknir heldur þjóna sem viðbót við þá heimsóknarþjónustu 

sem er nú þegar er til staðar. Því að þrátt fyrir að heimsóknir af þessu tagi geri það að verkum 

að auknar líkur eru á því að þeir fangar sem sjaldan fengu heimsóknir áður voru frekar að fá 

heimsóknir vegna þessarar tækni þá væri hún á margan hátt takmörkunum háð. En rannsóknin 

leiddi í ljós að slæm tæknileg geta og mikill kostnaður myndsímtala gæti komið í veg fyrir að 

aðstandendur fanga nýttu sér þessa gerð heimsóknartíma. 

     Kostir heimsóknartíma í formi myndsímtala eru margvíslegir en fræðimenn deila samt sem 

áður um hvort að þeir kostir séu á kostnað samskipta sem annars færu fram auglits til auglits. 

En rannsókn Barrick, Lattimore og Wisher (2014) á því hvort að góð félagsleg tengsl geti dregið 

úr líkum á endurkomu kvenna í fangelsi leiddi í ljós að í heimsóknum augliti til auglitis 

mynduðust sterkari tengsl milli fanga og þeirra aðstandenda sem komu í heimsókn.  

5.3 Breytingar á verkferlum 

Rannsóknir á áhrifum fangelsunar einstaklings á maka hans og börn hafa gjarnan verið 

gagnrýndar fyrir það að taka ekki tillit til annarra áhættuþátta (Hyppolite, 2017). Með 

notkunar kerfiskenninga í starfi félagsráðgjafa, sem og vegna áherslu á heildarsýn í öllu starfi 

ættu, félagsráðgjafar að vera vel til þess fallnir að veita aðstandendum fanga aðstoð. En 

vistfræðileg nálgun til viðbótar við heildarsýn krefst þess að einnig sé tekið tillit til annarra 

áhættuþátta sem gætu verið að hafa áhrif á aðstandendur fanga (Arditti, 2005). Mezey og 

félagar (2018) telja því að aðkoma félagsráðgjafa allt frá handtöku til endurkomu fangans út í 

samfélagið geti skipt sköpum þegar kemur að því að tryggja velferð aðstandenda fanga og til 

að draga úr þeim skaðlegu áhrifum sem fangelsun einstaklings getur haft á börn hans.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós ýmsa vankanta þegar kemur að verkferlum í réttarkerfinu. En 

skortur virðist vera á verkferlum þar sem tekið er tillit til þess að fangar hafi börn á framfæri 

(Trotter, Flynn og Baidawi, 2017). Einnig er oft ekki gert ráð fyrir þeim skaðlegu áhrifum 
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fangelsunar einstaklings getur haft á maka hans á börn en skortur er á stuðningi fyrir 

aðstandendur fanga hér á landi (Svava Davíðsdóttir, 2016).  

Niðurstöður ástralskrar rannsóknar frá árinu 2016 á reynslu fanga bendir til þess að þar sé 

skortur á verkferlum innan réttarkerfisins þar sem tekið er tillit til þess að viðkomandi hafi 

barn eða börn á framfæri. Þátttakendur rannsóknarinnar lýstu upplifun sinni af ferlinu allt frá 

handtöku til fangelsunar og aðeins einn þriðji þátttakenda var spurður af lögreglu, 

lögfræðingum eða starfsfólki fangelsis hvort að viðkomandi hefði barn á framfæri. Einnig 

tilgreindu þeir fangar sem höfðu barn á framfæri að þeir væru sjaldan spurðir um álit á 

umönnun barna allt frá því að handtaka fór fram og á meðan fangelsisvist þeirra stóð. En 

niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að mæður voru frekar spurðar um það hvort 

að þær höfðu börn á framfæri heldur en að feður (Trotter, Flynn og Baidawi, 2017).  

Bandarísk annsókn á áhrifum handtöku og fangelsunar mæðra á börn þeirra leiddi í ljós 

skort á verkferlum. En gerðu ráð fyrir því að börn gætu hugsanlega orðið vitni af handtöku 

móður (Phillips og Erkanil, 2008). En ef börn verða vitni af handtöku móður getur það haft 

skaðleg áhrif á þau og meðal annars valdið áfallaeinkennum  (Manning, 2011). Niðurstöður 

rannsóknar Phillips og Erkanil, einnig Bandarísk,  bendir til þess að engir verkferlar séu til staðar 

sem geri ráð fyrir því að sá handtekni eigi ef til vill börn. Einnig kom í ljós að það fagfólk sem 

mögulega gæti verið viðstatt handtöku var ekki þjálfað á nokkurn hátt með tilliti til nærveru 

barns við handtöku (Phillips og Erkanil, 2008).  

Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum fangelsunar foreldris á börn. En 

rannsókn (Svava Davíðsdóttur, 2016) af upplifun uppkominna barna fanga leiddi í ljós að þörf 

er fyrir fagaðila innan réttarkerfisins sem sinna sérstaklega aðstandendum fanga. Börn fanga 

hefðu kosið það að fagaðili hefði komið strax á málum þeirra allt frá handtökum foreldris.  
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6  Umræða og lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um áhrif fangelsunar einstaklings á maka hans og börn. Horft var til 

áherslu félagsráðgjafar á heildarsýn í starfi sem og notkunar kerfiskenninga. Til þess að skilja 

betur þessi áhrif og áhrif annarra áhættuþátta var notast við vistfræðilega nálgun byggða á 

vistfræðilíkani Bronfenbrenners sem Arditti yfirfærði með tilliti til áhrifa fangelsunar 

einstaklings á aðstandendur hans.  En vistfræðileg nálgun krefst þess einnig að tekið sé tillit til 

allra þeirra áhættuþátta sem mögulega geta haft áhrif á aðstandendur fagna. Ber að nefna að 

rannsóknir á áhrifum fangelsunar einstaklings á maka hans og börn hafa verið gagnrýndar fyrir 

að taka ekki tillit til annarra áhættuþátta (Hyppolite, 2017). Til viðbótar var fjallað um 

stimplunarkenninguna í þeim tilgangi að auka skilning á áhrifum fangelsunar einstaklings á 

maka hans og börn. Einnig  var íslensk löggjöf var skoðuð með tilliti til þessara áhrifa með það 

fyrir augum að bera kennsl lagagreinar sem ætla má að geti stuðlað að aukinni velferð maka 

og barna fanga. Lagt upp með í upphafi ritgerðarinnar að kanna erlendar rannsóknir á 

stuðningi og aðstoð við maka og börn fanga sem hafa sýnt fram á að stuðli að aukinni velferð 

þeirra.  

        Þær rannsóknir sem fjallað var um í þessari ritgerð leiddu í ljós ýmis skaðleg áhrif 

fangelsunar einstaklings á maka hans og börn. Athuga ber að fjölskyldumynstur eru í dag mun 

fjölbreyttari en áður og þarfir þeirra mismunandi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Af þessum 

skaðlegu áhrifum að dæma má ætla að stuðningur við þennan hóp sé mikilvægur til þess að 

stuðla að aukinni velferð barna fanga sem og fjölskyldunnar í heild. Fjárhagsleg áhrif 

fangelsunar einstaklings á maka hans og börn eru töluverð en þau birtust meðal annars í 

auknum líkum á þörf á fjárhagsaðstoð (Ng o.fl., 2013). En í íslenskri löggjöf er að vinna atriði 

sem ætta að tryggja slíka aðstoð (lög nr. 40/1999). Fjárhagsáhyggjur þess foreldris sem eitt fer 

með umsjón barns á meðan hitt foreldrið er í fangelsi er einnig áhyggjuefni. En 

fjárhagsáhyggjur valda auknu álagi í foreldrahlutverkinu sem getur bitnað á börnum (Bocknek, 

o.fl., 2009). Lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna ber að veita íbúum ráðgjöf á sviði 

uppeldismála en ekki er tilgreint sérstaklega hvað sú ráðgjöf felur í sér (nr. 41/1999). 

Barnaverndarnefndum er einnig ætlað samkvæmt barnaverndarlögum að styrkja þær 

fjölskyldur sem koma inn í barnaverndarkerfið  í uppeldishlutverki sínu (nr. 41/1999, nr. 

80/2002). Til viðbótar eiga barnaverndarnefndir að annað hvort ráða sérhæft starfslið eða 

tryggja aðgang að sérþekkingu til þess meðal annars að veita foreldrum ráðgjöf og fræðslu (nr. 
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80/2002). En hér gætu félagsráðgjafar meðal annars vegna áherslu sinnar á heildarsýn í starfi 

verið vel til þess fallnir að veita aðstandendum fanga slíka ráðgjöf í barnaverndarmálum.   

Óformlegur félagslegur stuðningur virðist einnig skipta máli þegar kemur að því að draga 

úr skaðlegum áhrifum fangelsunar einstaklings á maka hans og börn (Bessemer, o.fl., 2018). 

En rannsóknir sýna að góður óformlegur félagslegur stuðningur getur aukið almenna líðan 

barna (Sobba o.fl., 2017). Til þess að stuðla að betri félagslegum stuðningi við aðstandendur 

fanga er hægt að stuðla að aukinni fræðslu bæði til almennings og til þess fagfólks sem kemur 

að málefnum aðstandenda fanga.  

      Rannsóknir á áhrifum fangelsunar foreldris á börn hafa einnig leitt í ljós að börn fanga 

eru líklegri til þess en önnur börn að stríða við bæði hegðunar- og námsörðugleika (Murrey og 

Farrnington, 2008 og Arditti, 2012). Námsárangur þessara barna er einnig slakari en annarra 

barna (Hagan og Foster, 2012). En viðeigandi stuðningur fyrir þessi börn getur aukið velferð 

barnanna til lengri tíma litið (Sobba, o.fl., 2017).  En börnum sem stríða við áðurnefnda 

örðugleika skal samkvæmt lögum tryggð viðeigandi aðstoð og stuðningur (nr. 90/2008; nr. 

91/2008).  

        Í íslenskri löggjöf má sjá að lögð er áhersla á að tryggja föngum rétt til heimsókna en 

ekki er minnst á rétt aðstandenda til heimsókna. (lög nr. 15/2016). En að mörgu þarf að huga 

þegar kemur að heimsóknum barna í fangelsi. Tengsl barna við fangelsað foreldri eru 

takmörkunum háð og eiga sér stað í öðru umhverfi en börnin eru vön (Arditti, 2005).  Einnig 

þarf að taka tillit til þess að börn fanga hafa upplifað áfall, sorg og missi vegna fangelsunar 

foreldris (Mezey o.fl., 2018). En stefnur í fangelsismálum geta líka haft áhrif (Arditti, 2005). Ef 

hægt er að tryggja gæði heimsóknartíma er mögulegt að draga úr skaðlegum áhrifum 

fangelsunar foreldris á börn (Corigliano, 2018). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á kosti 

góðra tengsla barna við foreldri (Mezey o.fl. 2018)  þá er að finna í reglum 

Fangelsismálastofnunar ákveðnar hindranir varðandi heimsóknir í fangelsi 

(Fangelsismálastofnun, e.d.). En ef fanginn gerist brotlegur er hægt að svifta hann rétti til 

heimsókna í ákveðinn tíma. Hægt væri að segja að hér sé meiri áhersla lögð á að betrun fanga 

heldur en á velferð barna með tilliti til viðvarandi tengsla þeirra við foreldri. En auðvitað ber  

að huga að því hvers eðlis þau brot eru sem ullu því að fangi var sviptur rétti sínum. 

Við leit höfundar þessarar ritgerðar af rannsóknum á því hvaða þjónusta sé æskilegt að til 

staðar sé fyrir aðstandendur fanga þá kom í ljós skortur á slíkum rannsóknum  (Wildeman o.fl., 
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2017). En ákveðnar vísbendingar var að finna hvaða stuðningur og þjónusta við aðstandendur 

fanga væri að skila árangri (Clauncy og Magurie, 2017; Digard 2018). Einnig fann höfundur 

vísbendingar um það að skortur væri á verkferlum innan réttarkerfisins sem gerði ráð fyrir 

aðstandendum fanga (Phillips og Erkanil, 2008;Trotter o.fl., 2017). Skortur á verkferlum vekur 

áhyggjur (Phillips og Erkanil, 2008;Trotter o.fl., 2017). En félagsráðgjafar gætu sem málsvarar 

skjólstæðinga sinna tekið þátt í því að þróa verkferla krefjast þess að tekið sé tillit til 

aðstandenda fanga á öllum stigum réttarkerfisins. Líkt og rannsóknir hafa gefið til kynna þá 

veldur fangelsun maka því foreldri sem fer eitt með umsjón barns töluverðu álagi sem birtist 

meðal annars í erfiðleikum í foreldrahlutverkinu (Andersen og Wildeman 2014; Sobba o.fl., 

2017). En rannsókn Clauncy og Magurie leiddi í ljós að foreldranámskeið fyrir fanga og maka 

skilaði betri hæfni í uppeldishlutverkinu (2017). Hvað varðar heimsóknir þá getur fjarlægð frá 

fangelsum haft áhrif (McLeod og Bonsu, 2018) en myndsímtöl aukið líkurnar á því að 

aðstandendur nýti heimsóknartímana sína. Samt sem áður benda fræðimenn á það að þau 

megi ekki koma í stað venjulegra heimsókna (Digard, 2018). Félagsráðgjafar gætu hér einnig 

með vistfræðilegri nálgun þar sem tekið er tillit til allra áhættuþátta bæði stuðlað að breyttum 

verkferlum til þess að stuðla að auknum gæðum heimsóknartíma.  

Ljóst er að fangelsun einstaklings getur haft margvísleg skaðleg áhrif á maka hans og börn. 

Viðfræðileg nálgun í vinnu með aðstandendum fanga hentar vel, því með henni einnig tekið 

tillit til annarra áhættuþátta sem geta haft áhrif á aðstandendur fanga, ekki aðeins þeirra 

áhrifa sem fangelsun einstaklings hefur á maka hans og börn. Út frá niðurstöðum rannsókna 

má leiða líkur að því að þörf er á fjölbreyttum stuðningi fyrir maka og börn fanga. Í íslenskri 

löggjöf er að finna ýmsar lagagreinar sem ætla má að geti stutt maka og börn fanga og 

mögulega dregið þannig úr þeim skaðlegu áhrifum sem fangelsun einstakling getur haft á 

aðstandendur hans. En betur má ef duga skal! Mikilvægt er að stuðla að breyttum verkferlum 

sem mögulega gætu dregið úr skaðlegum áhrifum fyrir maka og börn fanga. Félagsráðgjafar 

með áherslu sinni á heildarsýn og með vistfræðilegri nálgun í starfi eru vel til þess fallnir að 

veita aðstandendum fjölbreyttan stuðning. Félagsráðgjafar gætu stuðlað að breyttum 

verkferlum og veitt almenningi og fagfólki fræðslu til þess hægt sé að auka velferð maka og 

barna fanga.  
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Hrefna Ólafsdóttir. (2006). Börn og geðræn vandkvæði. Í Sigrún Júlíusdóttir og Halldór Sig. 
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barna- og fjölskylduvernd. 

Wakefield, S. (2015). Accentuating the positive or eliminating the negative? Paternal 

incarceration and caregiver-child relationship quality. The Journal of Criminal Law 

and Criminology, 104(4), 905–927. Sótt af 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol104/iss4/6   

Wakefield, S., Lee, H. og Wildeman, C. (2016). Tough on crime, tough on families? Criminal 

justice and family life in america. The ANNALS of the American Academy of Political 

and Social Science, 665, 8–21. https://doi.org/10.1177/0002716216637048  

Wester, B. og Wildeman, C. (2009) The black family and mass incarceration. The ANNALS of 

the American Academy of Political and Social Science, 621, 221–242. 

https://doi.org/10.1177/0002716208324850     

Wildeman, C. (2016). Parental incarceration and family functioning: Variation across federal, 

state and local facilities. The ANNALS of the American Academy of Political and Social 

Science, 665, 80–97. https://doi.org/10.1177%2F0002716215625042   

Wildeman, C., Haskins, A. R. og Poehlmann-Tynan, J. (2018). Introduction: Invigorating 

research and practice on children of incarcerated parents. Í C. Wildeman, A. R. 

https://doi.org/10.1111/cfs.12315
https://doi.org/10.1093/socpro/spv015
https://doi.org/10.1007/s00127-017-1347-3
https://doi.org/10.1177/0272431615594460
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol104/iss4/6
https://doi.org/10.1177/0002716216637048
https://doi.org/10.1177/0002716208324850
https://doi.org/10.1177%2F0002716215625042


41 

Haskins og J. Poehlmann-Tynan (ritstj.), When parents are incarcerated: 

Interdisciplinary research and interventions to support children (bls. 3–8). 

https://doi.org/10.1037/0000062-001 

 

https://doi.org/10.1037/0000062-001?fbclid=IwAR2HrTqsD16ZY-nW7YzVhbikatJaSXH5qrYLbEorDxf6IlCkU5M0aA7vtdQ

