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Útdráttur  

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

verður fjallað um þau áhrif sem fangelsun foreldra getur haft á börn þeirra. Vegna 

fangelsunarinnar þurfa börn fanga að kljást við margþættar afleiðingar þess að 

verða viðskila við foreldri sitt. Þau eru til að mynda líklegri til að kljást við ýmis 

sálræn vandamál svo sem þunglyndi, kvíða og hegðunarerfiðleika. Einnig benda 

rannsóknir til þess að börnin glími við ýmsan félagslegan vanda og séu til að mynda 

mun líklegri en önnur börn til að upplifa fátækt, tíða flutninga, vandamál í skóla og 

fíkniefnaneyslu fjölskyldumeðlima. Börnum fanga er einnig hættara við að leiðast 

út í afbrot en rannsóknir sýna að þau séu fimm sinnum líklegri en önnur börn til að 

lenda í fangelsi áður en fullorðinsárum er náð.  

 Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að hérlendis séu sérhæfð úrræði 

til handa barna fanga og fjölskyldna þeirra lítil sem engin. Vegna manneklu gefst 

starfsfólki Fangelsismálastofnunar ríkisins lítill tími til að sinna mikilvægum 

stuðningi og fræðslu. Þekkingarleysi réttarvörslu-, mennta- og félagslega kerfisins 

er algert um þarfir barna fanga. Mikilvægt er að byggja upp öflugt samstarf þeirra í 

milli svo börn fanga og fjölskyldur þeirra fái þann mikilvæga stuðning sem þau 

þarfnast. Rannsóknir sýna einmitt að aðstandendur fanga þarfnast hvað mest 

stuðnings og fræðslu við upphaf og lok afplánunar.  
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Inngangur 

Síðastliðna tvo áratugi hefur fjöldi fanga aukist til muna. Óhjákvæmilega hefur börnum 

fanga einnig fjölgað verulega á sama tímabili (Quilty, Levy, Howard, Barratt, Butler, 

2004; Johnston, 2007; Thombre, Montague, Maher og Zohra, 2009). Mjög erfitt getur 

reynst að koma auga á þau skamm- og langtíma áhrif sem fangelsunin hefur á þessi 

börn. Erlendar fræðigreinar benda til að mynda á hversu viðkvæm þau eru fyrir 

fjárhagslegum erfiðleikum og breytingum innan fjölskyldunnar (Myers, Smarsh, 

Amlund-Haugen og Kennon, 1999; La Vigne o.fl., 2008). Rannsóknir hafa einnig bent til 

þess að börn fanga glími við persónuleg vandamál af ýmsu tagi. Algengustu vandamálin 

eru talin vera þunglyndi, erfiðleikar við tengslamyndun, árásar- og afbrotahneigð svo 

eitthvað sé nefnt (Simmons, 2000; Myers o.fl., 1999; Miller, 2006). 

 Undanfarin ár hafa málefni fanga og uppbygging fangelsa hér á landi verið mikið 

í umræðunni en nútímakröfur eru gerðar til aðbúnaðar og öryggis. Viðhorf almennings 

til fangelsismála er mismunandi, allt frá því að telja fangelsin hér á landi vera 

lúxushótel yfir í það að vera úrelt. Mun minna hefur farið fyrir umræðu um þarfir 

fjölskyldna og aðstandenda fanga. Enn minna hefur verið rætt um þarfir og aðstæður 

barna fanga. Það hefur sýnt sig að stuðningur við fanga er mikilvægur eigi þeir að hafa 

möguleika á að komast út í samfélagið sem sterkari samfélagsþegnar. Það sama á við 

um börn fanga. Stuðningur við þau er gríðarlega mikilvægur samfélaginu til að börnin 

leiðist ekki út á sömu braut og foreldrarnir. Fangelsiskerfið er dýrt fyrir samfélagið og 

sífelld krafa er um hagræðingu í rekstri fangelsa. Enn dýrara er að loka augunum fyrir 

þeim margþættu þörfum sem börn fanga og fjölskyldur þeirra í heild sinni þarfnast. Að 

baki hverjum fanga standa margir ættingjar sem hafa margar spurninga varðandi 

fangavistina, sérstaklega við upphaf og lok hennar.  

 Félagsráðgjöf er fræðigrein sem byggir á heildarsýn. Einstaklingurinn er 

skoðaður í samhengi við umhverfi sitt og fjölskyldu, bæði hvað varðar andlegt, 

líkamlegt og félagslegt samhengi (Lára Björnsdóttir, 2006). Ætlunin með þessum 

skrifum er að opna umræðuna um þarfir barna fanga en þeim hefur lítið sem ekkert 

verið sinnt, hvorki af fangelsismálakerfinu né félagsmálayfirvöldum.  

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um félagsráðgjöf, bæði almennt um 

vinnuaðferðir hennar og einnig hvernig uppbyggingu hennar innan 

Fangelsismálastofnunar ríkisins er háttað.  Stuttlega er gerð grein fyrir íslenskri löggjöf 
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sem snýr að föngum og börnum þeirra. Auk þess verður fjallað um umfang og tölulegar 

upplýsingar er varða fanga og börn þeirra, bæði hér heima og erlendis. Í ritgerðinni er 

sérstök áhersla lögð á umfjöllun um þau sálrænu áhrif sem börn fanga geta orðið fyrir 

og hvernig þau koma fram á mismunandi þroskaskeiðum. Einnig verður fjallað um 

félagsleg áhrif sem fangelsun foreldris getur haft í för með sér og mikilvægi félagslegs 

stuðnings auk þess sem greint verður frá nokkrum erlendum stuðningsúrræðum. Þá 

verður fjallað um þau áhrif sem fangelsun hefur á fjölskylduna í heild.  Að lokum verður 

athugað hvernig heimsóknum og búsetu barna með foreldrum í fangelsi er háttað, 

bæði hér heima og erlendis.  

Hugmyndin að þessari ritgerð vaknaði þegar höfundur sat námskeið í 

afbrotafræði. Höfundur hefur auk þess mikinn áhuga á réttindum barna. Eftir að hafa 

skoðað fjölmargar erlendar fræðigreinar um fanga og fangelsismál vaknaði áhugi á að 

fræðast meira um börn fanga. Efni ritgerðarinnar fjallar því á margvíslegan hátt bæði 

um réttindi barna og fanga. Markmið hennar er að lýsa þeim fjölmörgu áhrifum sem 

fangelsun foreldra hefur á börn. Rannsóknarspurningum sem þessari ritgerð er ætlað 

að svara eru eftirfarandi: 

Hvaða sálrænu og félagslegu erfiðleikum standa börn fanga frammi fyrir?  

Hvernig er best að aðstoða börn fanga við að takast á við þær breyttu aðstæður  sem 

fangelsun foreldris veldur?  
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1. Fangelsi og félagsráðgjöf 

Í kaflanum verður fjallað almennt um vinnuaðferðir félagsráðgjafar og hvernig þekking 

hennar gagnast í vinnu með föngum og fjölskyldum þeirra. Einnig verður fjallað um 

tilhögun félagsráðgjafar innan Fangelsismálastofnunar ríkisins. 

 

1.1 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er sérfræðifag á heilbrigðissviði. Félagsráðgjafar starfa á fjölbreyttum 

vettvangi, meðal annars í félagsþjónustu, fangelsum, skólum og á sjúkrahúsum. Þeir 

koma að málefnum fjölbreyttra hópa, meðal annars aldraðra, fatlaðra, barna, 

ungmenna og fanga (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Einkenni félagsráðgjafar er heildarsýnin en hana hafa félagsráðgjafar að 

leiðarljósi bæði hvað varðar einstaklings- og samfélagslega þætti. Hugmyndafræði 

heildarsýnarinnar er sú að hver einstaklingur sé einstakur og að líta þurfi á aðstæður 

hans í samhengi við umhverfi hans, fjölskyldu, vini og samfélagið í heild (Lára 

Björnsdóttir, 2006). Áhersla er lögð á að aðstoða einstaklinginn út frá aðstæðum hans 

á hverjum tíma (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  Heildarsýnina nýta félagsráðgjafar til að fá 

yfirsýn yfir líf einstaklingsins og tengja hann þannig við viðeigandi stofnanir og úrræði. 

Á sama hátt veita þeir stuðning, ráðgjöf og meðferð (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010). Félagsráðgjafar nota sálfélagslegar nálganir við vinnu sína og veita 

ráðgjöf og meðferð til einstaklinga og fjölskyldna (Hanna Lára Steinsson, 2006; Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Í vinnu sinni nýta félagsráðgjafar víðtæka þekkingu sína á félagsmála- og 

almannatryggingalöggjöf og öðrum lögum sem tengjast skjólstæðingum þeirra (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  Félagsráðgjafar eru því nokkurs konar 

tengilliðir einstaklings og fjölskyldu við hið opinbera kerfi og stofnanir. Þverfagleg vinna 

er því viðamikil í starfi félagsráðgjafa svo hægt sé að skipuleggja ásættanlega 

heildarlausn fyrir skjólstæðinginn og fjölskyldu hans (Hanna Lára Steinsson, 2006). 

Markmið félagsráðgjafar er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar þannig að hver einstaklingur 

geti staðið á eigin fótum og fái notið sín í samfélaginu sem best (Íris Eik Ólafsdóttir og 

Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 
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1.2 Félagsráðgjöf innan Fangelsismálastofnunar ríkisins 

Almennt er talið að mál er varða um 50 einstaklinga sé eðlilegur málafjöldi 

félagsráðgjafa. Í þyngri málaflokkum eins og í barnavernd, á geðsviði og innan 

fangelsismála er viðunandi málafjöldi hins vegar talinn vera um 35 einstaklingar á 

hvern félagsráðgjafa þannig að hægt sé að hafa góða yfirsýn yfir málin og sinna 

viðunandi meðferð og stuðningi. Árið 2009 sinntu tveir félagsráðgjafar 

Fangelsismálastofnunar ríkisins um 400 einstaklingum, þar af voru 212 á skilorði, 150 

fangar í afplánun og um 25 fangar í opnum fangelsum. Inn í þennan málafjölda er ekki 

tekin með sú þjónusta sem veitt er fjölskyldum fanga en hún er umtalsverð (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Aðstandendur þarfnast oft upplýsingagjafar 

um ýmis mál tengd fangavistinni, meðal annars hvað varðar heimsóknartíma og úrræði 

sem í boði eru í samfélaginu (Johnston, 2007).  

Hjá Fangelsismálastofnun ríkisins er nú starfandi einn félagsráðgjafi og hefur 

hann framhaldsmenntun innan réttarfélagsráðgjafar. Annar félagsráðgjafi er 

tímabundið í launalausu leyfi frá störfum. Helstu verkefni félagsráðgjafa stofnunarinnar 

er að sinna meðferðar- og vistunaráætlunum. Félagsráðgjafinn gegnir einnig 

veigamiklu hlutverki við að brúa bilið milli fangelsanna og Fangelsismálastofnunar (Íris 

Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

Eitt af mörgum verkefnum félagsráðgjafa stofnunarinnar er að taka viðtöl við alla 

fanga sem koma til afplánunar. Slík viðtöl kallast innkomuviðtöl. Viðtalið er eitt það 

mikilvægasta sem fram fer á afplánunartímanum en í því fer meðal annars fram ítarleg 

upplýsingagjöf, fræðsla um þau úrræði sem í boði eru innan fangelsanna auk þess sem 

teknar eru upplýsingar um líðan fangans (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 

2010). Í innkomuviðtali eru einnig teknar upplýsingar um fjölda barna. Það er þó ekki 

gert á kerfisbundin hátt (Íris Eik Ólafsdóttir, munnleg heimild, 3. mars 2011). Auk 

innkomuviðtala sinnir félagsráðgjafi Fangelsismálastofnunar reglulegum viðtölum í 

fangelsum landsins (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Viðvera félagsráðgjafa er misjöfn eftir fangelsum, allt frá því að vera að lágmarki 

einu sinni í viku á Litla Hrauni til óreglulegrar viðveru á Kvíabryggju sem að mestu 

samanstendur af símaviðtölum. Biðlisti eftir viðtölum er mislangur en ávallt er fjöldi 

fanga á biðlista. Félagsráðgjafi Fangelsismálastofnunar reynir einnig eftir fremsta 

megni að vera í samskiptum við fjölskyldur fanga en þær hafa mikla þörf fyrir stuðning 
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og upplýsingar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í rannsókn Tomaino, 

Ryan, Markotic og Gladwell (2005) bentu umönnunaraðilar barna sem áttu foreldri í 

fangelsi meðal annars á að mörgu væri ábótavant í sambandi við stuðning og ráðgjöf 

meðan á afplánun stóð. Fyrst og fremst bentu þeir á tilfinnanlega mikinn 

upplýsingaskort á öllum stigum afplánunar, bæði við upphaf hennar, meðan á henni 

stóð og við lok hennar.  

Félagsráðgjafi Fangelsismálastofnunar er í miklum samskiptum við barnaverndar- 

og félagsmálayfirvöld vegna mála sem fangar eru með í vinnslu (Íris Eik Ólafsdóttir og 

Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Slík mál eru til að mynda umgengnismál. Félagsráðgjafi 

stofnunarinnar hefur einnig umsjón með þeim föngum sem hitta börn sín undir eftirliti. 

Auk þess tilkynnir hann til viðkomandi barnaverndarnefndar ef grunur leikur á að barn 

fanga búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreiti eða ofbeldi eða stofni 

eigin heilsu í hættu (Íris Eik Ólafsdóttir, munnleg heimild, 14. apríl 2011). 

Augljóst er að félagsráðgjafi Fangelsismálastofnunar ríksisins nær ekki að sinna 

með sómasamlegum hætti þeim mikla fjölda mála sem stofnunin er með til meðferðar. 

Því er nauðsynlegt að vega og meta hvert mál og forgangsraða út frá því. Mikil þörf er á 

aukinni þjónustu við aðstandendur og börn fanga, til að mynda í formi viðtala. Hins 

vegar gefst því miður lítill tími til þess að sinna þessum hópi vegna manneklu (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  
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2. Umfang og tölulegar upplýsingar 

Til að átta sig á fjölda þeirra barna sem verða fyrir áhrifum vegna fangelsunar foreldris 

er nauðsynlegt að skoða fjölda foreldra í fangelsum og þá sérstaklega fjölda kvenfanga 

en samkvæmt rannsóknum eru þeir mun líklegri til að vera aðalumönnunaraðilar barna 

sinna fyrir fangavist (Myers o.fl., 1999). Til að mynda er talið að um 65% bandarískra 

mæðra í fangelsum hafi verið aðal umönnunaraðilar barna sinna fyrir fangelsun. Til 

samanburðar bjuggu aðeins um helmingur feðra með yngsta barni sínu fyrir upphaf 

fangavistar (Simmons, 2000; La Vigne o.fl., 2008).  

Hér verður aðallega stuðst við tölur erlendis frá, og þá einna helst bandarískar, 

þar sem tilfinnanlegur skortur er á upplýsingum um börn íslenskra fanga. Einnig er 

stuðst við upplýsingar frá Fangelsismálastofnun ríkisins að einhverju leyti. 

 

2.1 Fjöldi barna 

Fangelsismálastofnun ríkisins heldur ekki til haga upplýsingum um hagi barna fanga 

með kerfisbundnum hætti (Íris Eik Ólafsdóttir, munnleg heimild, 3. mars 2011). Nýlega 

hóf New-Jersey ríki í Bandaríkjunum að halda til haga slíkum upplýsingum. Við upphaf 

fangavistar þurfa fangar að fylla út spurningalista með upplýsingum um börn sín. Þær 

upplýsingar sem helst er sóst eftir eru meðal annars nafn barna, kyn þeirra og aldur. 

Einnig er óskað eftir upplýsingum um tengsl fanga við börnin (líffræðileg eða 

stjúptengsl). Að auki þurfa að koma fram upplýsingar um umönnunaraðila og 

heimilisfang og hvort börnin búi hjá fjölskyldu fangans. Í spurningalistanum er einnig 

að finna opnar spurningar um umgengnisrétt og hvort um aðild barnaverndarnefndar 

sé að ræða. Niðurstöður slíkra spurningalista geta þó ekki skýrt hvert eðli sambands 

var milli foreldris og barns fyrir fangavist eða hversu mikið fanginn tók þátt í daglegu lífi 

barnsins. Þetta á sérstaklega við um karlfanga þar sem þeir eru ólíklegri til að vera 

aðalumönnunaraðilar fyrir fangavist. Til að afla upplýsinga um líf barnanna sjálfra er því 

einnig nauðsynlegt að skoða gögn frá félagsþjónustu, skóla og heilsugæslu (Brazzell og 

La Vigne, 2008).  

Áætlað er að um 1,5 til 2 milljónir bandarískra barna eigi foreldri í fangelsi eða 

um 2%. Aðrar heimildir benda á að fjöldi barna fanga sé jafnvel enn meiri eða um 2,7 

milljónir barna (Johnston, 2007). Í Bretlandi er talið að fjöldi þessara barna sé að 
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minnsta kosti um 100.000 (Brooks-Gordon og Bainham, 2004). Börnum fanga fjölgar 

hratt (La Vigne o.fl. 2008; Miller 2006; Simmons, 2000; Thombre o.fl., 2009). Til að 

mynda hefur fjöldi þeirra barna sem eiga móður í fangelsi tvöfaldast frá árinu 1991. Á 

sama tímabili fjölgaði börnum sem áttu föður í fangelsi um 58% (Thombre o.fl., 2009). 

Þrátt fyrir mikinn fjölda barna fanga er lítið vitað um þarfir og hagi þeirra (La Vigne o.fl., 

2008).  

 

2.2 Fjöldi foreldra 

Hérlendis afplána nú 162 fangar dóm (Hafdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 4. 

mars 2011).  Af þeim eru 11 kvenfangar (Snjólaug Birgisdóttir, munnleg heimild, 15. 

apríl 2011). Hlutfall kvenfanga hér á landi á tímabilinu 2005 til 2009 var um 8 til 12% af 

heildarfjölda fanga sem luku afplánun (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d., a). Í 

ársskýrslu Fangelsismálastofnunar ríkisins fyrir árið 2003 kemur fram að yfir 60% fanga 

eigi barn eða börn. Af þeim átti 78% kvenfanga börn á móti 59% karlfanga 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2005) 

kom fram að tæplega helmingur íslenskra kvenfanga á tímabilinu 1998 til 2003 átti 

barn. Þar af áttu um 24% þeirra tvö börn og svipað hlutfall fleiri börn. Því má álykta að 

fangelsun mæðra hafi snert um 60 börn á þessu tímabili hér á landi.  

Talið er að fjöldi bandarískra fanga hafi verið um 700.000 árið 2004 (Johnston, 

2007). Þar af er talið að hlutfall kvenfanga sé um 12% (Thombre o.fl., 2009). Árlega fer 

föngum verulega fjölgandi (Johnston, 2007; Thombre o.fl., 2009). Kvenföngum fer 

sérstaklega fjölgandi og er talið að þeim fjölgi tvöfalt hraðar en karlföngum (Thombre 

o.fl., 2009). Frá árinu 1986 hefur kvenföngum í Bandaríkjunum fjölgað um 400%. Talið 

er að fjöldi þeirra þar í landi sé nú um 90 til 100.000 talsins (Miller, 2006). Af þeim eru 

að minnsta kosti 67.500 mæður eða um 70 til 80%. Til samanburðar er talið að um 60% 

bandarískra karlfanga eigi börn (Johnston, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að kvenfangar 

séu mun líklegri en karlfangar til að eiga ung börn en talið er að um 75 til 80% þeirra 

eigi börn undir lögaldri (Myers o.fl., 1999; Johnston, 2007). Samkvæmt rannsókn 

Gursanski o.fl. (1998) kemur fram að um 60% barna fanga séu tíu ára eða yngri og um 

19% undir fimm ára aldri (Davies, Brazzell, La Vigne og Shollenberger, 2008).   

Alla jafnan er talið að fjölgun bandarískra fanga síðastliðna áratugi stafi af 

lengingu refsinga og fjölgunar á ákærum, sérstaklega meðal kvenna sem brotið hafa af 
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sér vegna fíkniefnabrota (Johnston, 2007). Leiða má af því líkur að fjöldi fanga og barna 

þeirra eigi enn eftir að aukast (Quilty o.fl., 2004).  
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3. Börnin og löggjöfin 

Með barnalögum nr. 9/1981 voru í fyrsta sinn tilgreind lagaleg réttindi barna hér á 

landi. Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var í fyrsta sinn sett ákvæði í íslensku 

stjórnarskrána sem varðaði börn sérstaklega (Innanríkisráðuneyti, 2009). Þar segir í 14. 

gr. að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst 

(Þingskjal 142, 1994-1995).  

Í þessum kafla verður gerð stuttlega grein fyrir íslenskri löggjöf sem snýr að 

börnum. Reynt verður að gera sérstaka grein fyrir þeim lögum sem snúa að börnum 

fanga. Tekin verða fyrir barnalög nr. 76/2003, barnaverndarlög nr. 80/2002, Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og lög um fullnustu refsinga nr. 9/2005.  

 

3.1 Barnalög nr. 76/2003 

 Samkvæmt 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 á barn rétt á að þekkja báða foreldra sína. Hin 

síðari ár hefur verið lögð vaxandi áhersla á þennan rétt en á hann reynir sérstaklega 

þegar foreldrar búa ekki saman (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). Í 28. gr. laganna er 

tilgreint hvað hugtakið forsjá  felur í sér. Með forsjá er átt við að foreldrar skuli gegna 

forsjár- og uppeldisskyldum sínum eins og best hentar hag og þörfum barns.(Barnalög 

nr. 76/2003). Meginreglan er sú að foreldrar fari sameiginlega með forsjá eftir skilnað. Í 

þeim tilfellum þar sem foreldri fer eitt með forsjá barns er skylt að stuðla að því að 

barn njóti umgengni við hitt foreldri sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum barns að 

mati dómara eða lögmæts stjórnvalds (Hrefna Friðriksdóttir, 2009).  

Samkvæmt 46. gr. barnalaga á barn rétt á að umgangast foreldri sitt sem það býr 

ekki hjá með reglubundnum hætti sé það ekki andstætt hagsmunum þess. Foreldrar 

geta samið um skipulag umgengnisréttar eins og best hentar högum og þörfum 

barnsins. Við skilnað eða slit á sambúð hvílir sú skylda á báðum foreldrum að grípa til 

viðeigandi ráðstafana til að tryggja að þessi réttur barnsins sé virtur. Í sömu grein eru 

einnig tilgreind réttindi og skyldur hins forsjárlausa foreldis til umgengni við barn sitt 

(Barnalög nr. 76/2003).  

Í 47. gr. barnalaga er fjallað um hlutverk sýslumanns til úrskurðar á umgengni. 

Þar segir meðal annars að ef sérstaklega stendur á getur hann að ósk foreldris sem 

barnið býr ekki hjá úrskurðað um rétt þess til að hafa bréfa- og símasamband eða 
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sambærilegt samband við barn sitt. Í sömu grein segir enn fremur að sýslumaður geti 

farið fram á í samráði við barnaverndarnefnd að umgengni skuli fara fram undir eftirliti. 

Einnig getur hann kveðið á um að umgengnisréttar njóti ekki við ef um sérstakar 

aðstæður er að ræða sem séu andstæðar högum og þörfum barnsins. Í sömu grein 

kemur auk þess fram að ef annað foreldrið er látið eða bæði, eða foreldri getur ekki 

sinnt uppeldisskyldum, geta nánir vandamenn þess foreldris krafist úrskurðar 

sýslumanns um umgengni þeirra við barnið (Barnalög nr. 76/2003; Hrefna 

Friðriksdóttir, 2009). Hér er fyrst og fremst átt við afa og ömmu barnsins (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2009).   

 

3.2 Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Markmið barnaverndarlaga nr. 80/2002 er tvíþætt, annars vegar að tryggja börnum 

sem búa við óviðunandi aðstæður eða börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í 

hættu nauðsynlega aðstoð. Hins vegar er hlutverk laganna að styðja fjölskyldur í 

uppeldishlutverki sínu svo þær geti gegnt forsjárskyldu sinni og beita úrræðum til 

verndar börnum þegar við á.  

Í 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er greint frá rétti barna til verndar og 

umönnunar. Þau skulu einnig njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. Í 4. gr. 

laganna eru tilgreindar meginreglur barnaverndarstarfs. Segir þar meðal annars að 

beita skuli þeim ráðstöfunum sem barninu eru fyrir bestu. Ráðstafanirnar skulu miðast 

að því að stuðla að stöðugleika í uppvexti barna. Hagsmunir barna skulu því ávallt vera í 

fyrirrúmi. Í sömu grein segir að barnaverndaryfirvöld skuli taka tillit til sjónarmiða og 

óska barna eftir því sem aldur þeirra og þroski leyfir (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 

3.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir 

mannréttindi barna. Ísland varð aðildarríki að sáttmálanum árið 1990 og var hann 

síðan fullgildur árið 1992 (Þórhildur Líndal, 2007). Það þýddi þó ekki að hann hafi 

fengið  lagagildi að landsrétti. Þann 16. mars 2009 var lagt fram frumvarp til laga um 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðluðust þau þegar gildi. 

Frumvarpið lögfesti samninginn og verður honum því framvegis hægt að beita sem 
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fullgildri íslenskri réttarheimild líkt og mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(Dóms- og mannréttindaráðuneyti, e.d.; Innanríkisráðuneyti, 2009).   

Samkvæmt samningnum eru börn einstaklingar með sjálfstæð réttindi og eiga 

rétt á sérstakri vernd (Hrefna Friðriksdóttir, 2009). Sérstaða sáttmálans liggur í því að 

með honum eru réttindi barna í fyrsta sinn sett í alþjóðalög. Í sáttmálanum er lögð rík 

áhersla á umhyggju og sérstaka vernd barna en að auki er lagt mikið upp úr því að börn 

verði virkir samfélagsþegnar með réttindi sem hæfir aldri og þroska hvers og eins 

(Þórhildur Líndal, 2007). 

 Greinar nr. 2, 3, 6 og 12 hafa löngum verið taldar þær mikilvægustu innan 

Barnasáttmálans. Þær teljast til grundvallarreglna. Grein nr. 2 kallast jafnræðisreglan 

en þar er kveðið á um jafnan rétt allra barna og að engu barni skuli mismunað. Því 

skulu aðildarríki tryggja öllum börnum innan lögsögu sinnar þau réttindi sem 

sáttmálinn kveður á um. Grein nr. 3. fjallar um hvernig hafa skuli hagsmuni barnsins í 

fyrirrúmi. Þar segir að það sem barninu sé fyrir bestu skuli ganga fyrir þegar ákvarðanir 

um hagi þess eru teknar. Grein nr. 6 staðfestir rétt allra barna til lífs, afkomu og þroska. 

Því hafa öll börn meðfæddan rétt til lífs (Þórhildur Líndal, 2007). 

 Greinar nr. 8 og 9 eiga einna helst við þegar rætt er um réttindi barna fanga. 

Grein nr. 8 tilgreinir rétt barns til að halda fjölskyldutengslum og beinu sambandi við 

foreldri sem búsett er í öðru ríki (Umboðsmaður barna, e.d.). Í greininni er þó ekki 

sérstaklega nefndur réttur barns til að halda tengslum við foreldri í fangelsi. Þó segir í 

2. málgrein 8. gr. sáttmálans að ríki skuli veita viðeigandi aðstoð og vernd í þeim 

tilfellum þar sem barn er ólöglega svipt því sem einkennir það, svo sem þeim 

fjölskyldutengslum sem það á rétt á (Umboðsmaður barna, e.d.). Grein nr. 9 greinir frá 

því að tryggja þurfi að barn sé ekki skilið frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra. Það skal 

aðeins gert samkvæmt lögum og ef aðskilnaður er nauðsynlegur með tilliti til 

hagsmuna barnsins. Í 3. mgr. sömu greinar er greint frá rétti barns til að halda 

tengslum og beinu sambandi við báða foreldra með reglubundnum hætti nema þegar 

það er andstætt hagsmunum þess (Umboðsmaður barna, e.d.). Í 9. greininni er ekki 

greint frá því hvernig sambandinu skuli háttað og getur því bæði átt við heimsóknir í 

fangelsi og bréfaskriftir eða símtöl. Ekki kemur skýrt fram hvernig hugtakið „fjölskylda“ 

skuli skilgreint og sjaldgæft er að skírskotað sé til skuldbindinga Barnasáttmálans þegar 

foreldri situr af sér dóm í fangelsi. Brýn þörf er á að meta réttindi þessara foreldra 
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sérstaklega með tilliti til þess að Barnasáttmálinn greinir frá réttindum barna til 

samvista við fjölskyldur sína (Brooks-Gordon og Bainham, 2004).  

 Í 20. gr. barnasáttmálans er greint frá réttindum barna sem tímabundið eða til 

frambúðar njóta ekki samvista við fjölskyldu sína. Þessi börn eiga rétt á sérstakri vernd 

og aðstoð ríkisvaldsins (Þórhildur Líndal, 2007). Nauðsynlegt getur reynst að veita þeim 

viðeigandi sálfræðiaðstoð (Dóms- og mannréttindaráðuneyti, e.d.).  

 

3.4 Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 

 Í 23. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 er greint frá því að konur, sem eiga 

ungbörn við upphaf afplánunar eða fæða barn í afplánun, sé heimilt í samráði við 

barnaverndarnefnd að hafa barn sitt hjá sér á meðan afplánun stendur. Réttur 

íslenskra feðra í fangelsi er ekki nefndur í þessum lögum. Til samanburðar er Danmörk 

eina landið í Vestur Evrópu sem heimilar bæði kven- og karlföngum að hafa barn hjá 

sér á meðan fangavist stendur samkvæmt þarlendum lögum. Þetta á aðeins við ef 

áætluð lausn úr fangelsi er fyrir 3 ára aldur barns. Samkvæmt heimildum frá árinu 2002 

bjó hins vegar ekkert danskt barn hjá föður sínum í fangelsi. Á Spáni geta bæði kven- og 

karlfangar afplánað dóm á sérstakri fjölskyldudeild í þeim tilfellum þar sem báðir 

foreldrar eru í fangelsi og eiga börn yngri en 3 ára. Í Noregi og Hollandi geta foreldrar 

farið fram á að afplánun verði frestað þar til annar fjölskyldumeðlimur getur tekið við 

umönnun barnsins (Rosenberg, 2009). 

Í 33. og 34. gr. laganna er tilgreint hvernig fyrirkomulagi heimsókna í fangelsi 

skuli háttað. Þar segir að fangi geti tekið á móti heimsóknum í heimsóknarherbergi eigi 

sjaldnar en vikulega. Heimsóknirnar skulu fara fram í sérstökum 

heimsóknarherbergjum ef þau eru til staðar en annars í klefa fangans (Lög um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005) 

Samkvæmt 34. gr. laganna ber fangelsum ríkisins að bjóða upp á viðunandi 

heimsóknaraðstæður þannig að börn geti komið með í heimsóknir. Fangelsunum ber 

auk þess að stuðla að því að þeim sé sýnd sérstök nærgætni. Ef heimsókn barns þarf að 

fara fram utan fangelsis skal það gert á grundvelli álits barnaverndaryfirvalda eða 

annarra sérhæfðra aðila (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). 

Samkvæmt 36. og 37. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 eiga fangar rétt á 

að hafa samskipti við fólk utan fangelsis með símtölum og bréfaskriftum. Samkvæmt 
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44. gr. sömu laga eiga þeir einnig rétt á reglubundnu dagsleyfi með samþykki 

forstöðumanns fangelsis og Fangelsismálastofnunar ríkisins. Leyfið er hægt að veita 

mánaðarlega til að fangi geti átt stundir með fjölskyldu eða vinum og er að hámarki 14 

tímar, frá klukkan sjö að morgni til tíu að kvöldi sama dags. Heimilt er að lengja leyfið 

ef fangi þarf að fara um langan veg. Skilyrði er að fangi hafi afplánað samfellt þriðjung 

af refsitíma sínum en þó ekki skemmri tíma en eitt ár. Þegar ákvörðun um dagsleyfi er 

tekin er tekið tillit til afbrots og sakaferils. Að auki er tekið tillit til hegðunar innan 

fangelsis  og hvort fangi hafi nýtt sér þau meðferðarúrræði sem í boði eru 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004).  

Í 46. gr. laganna er auk þess greint frá réttindum fanga til skammtímaleyfis utan 

fangelsis. Með fengnu leyfi geta þeir til að mynda verið viðstaddir fæðingu, skírn eða 

fermingu barns síns. Slíkt leyfi er aðeins átta stundir að hámarki. Lengja má þann tíma 

ef um sérstakar aðstæður er að ræða, til dæmis ef fangi þarf að fara um langan veg 

(Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). 
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4. Fangelsi og börn 

Í fræðigreinum er börnum fanga oft lýst sem leyndum fórnarlömbum glæpa þar sem 

þau fá sjaldnast þjónustu við hæfi og fáar rannsóknir eru fáanlegar um aðstæður þeirra 

(Miller, 2006). Eftir því sem föngum fjölgar og þá sérstaklega kvenföngum, hefur áhugi 

fræðimanna um aðstæður og þarfir þessara barna hins vegar farið ört vaxandi (La 

Vigne o.fl., 2008). Fáar rannsóknir einblína þó sérstaklega á hóp þessara barna og eru 

flestar þeirra byggðar upp sem viðtalsrannsóknir við foreldra (Johnston, 2007).  

 Í þessum kafla verður fjallað um þau sálrænu og félagslegu áhrif sem börn fanga 

geta þurft að glíma við á mismunandi þroskaskeiðum. Auk þess verður greint frá 

mikilvægi félagsleg stuðnings. Að lokum verður fjallað um þær fjölmörgu afleiðingar 

sem fjölskyldan í heild sinni þarf að glíma við en algengt er að daglegt líf hennar fari 

verulega úr skorðum vegna fangelsunar fjölskyldumeðlims. Sérstaklega verða aðstæður 

umönnunaraðila barna fanga skoðaðar. Einnig verður fjallað lítillega um skömmina sem 

barnið og fjölskyldan í heild sinni getur upplifað vegna fangavistarinnar.  

 

4.1 Sálræn áhrif 

Börn verða hvað mest fyrir áhrifum þegar foreldrar þeirra lenda í fangelsi (Myers o.fl., 

1999). Margir sérfræðingar hafa líkt reynslunni við að verða viðskila við foreldri vegna 

fangavistar við áfallastreitu vegna foreldramissis við skilnað eða dauða foreldra. Á 

meðan dauði er raunverulegur og endanlegur vita börn fanga oft ekki hvernig þau eiga 

að syrgja foreldri sitt sem er á lífi en samt tilfinningalega og líkamlega fjarverandi (La 

Vigne o.fl., 2008). Líf barnanna skortir á margan hátt stöðugleika vegna fjarveru 

foreldris síns (Miller, 2006). 

Margir sérfræðingar lýsa endurteknum streituvöldum sem börn fanga þurfa að 

kljást við sem „þraukandi sálrænu áfalli“ (e. enduring trauma). Þessi áföll geta hindrað 

þroska barnanna og geta þau verið afleiðingar áralangrar fátæktar, sorgar, ofbeldis, 

vanrækslu, kynferðislegrar misnotkunar, viðskilnaðar við foreldri, margra 

umönnunaraðila og tíðra búferlaflutninga. Einkennandi hegðun barna sem upplifa slíkt 

áfall er hræðsla, kvíði og leiði (Myers o.fl., 1999).  

Í rannsókn Baunach (1985) kemur fram að um 70% barna sem eiga móður í 

fangelsi glíma við sálræn eða tilfinningaleg vandamál. Líf þessara barna sundrast 
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endurtekið vegna fangavistar foreldra þeirra, sérstaklega við upphaf og lok hennar 

(Thombre o.fl., 2009; Myers o.fl., 1999). Þessi tímabil einkennast af mikilli spennu og 

streitu fyrir börnin. Við lok afplánunar er líklegt að börnin verði fyrir miklum 

vonbrigðum. Algengt er að þau hafi háleitar vonir um breytingar varðandi fjölskylduna 

og hegðun foreldrisins en oft líður ekki á löngu þar til það er aftur komið á bak við lás 

og slá. Við það bíður traust þessara barna hnekki og þau upplifa sig enn á ný yfirgefin af 

foreldri sínu (Davies o.fl., 2008).  

Stór hluti bandarískra kvenfanga situr í fangelsi vegna fíkniefnabrota (La Vigne 

o.fl., 2008). Árið 2008 afplánuðu um 28% íslenskra fanga dóma vegna fíkniefnabrota 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d., b). Fíkniefnaneysla getur leitt til endurtekinna 

fangavista en meira en helmingur foreldra í bandarískum fangelsum neytti fíkniefna 

mánuði áður en afplánun hófst. Bandarískar rannsóknir hafa sýnt að mæður í 

fangelsum eru líklegri en feður til að neyta fíkniefna fyrir afplánun. Feður eru hins 

vegar líklegri en mæður til að hafa misnotað áfengi fyrir afplánun (Johnston, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að meiri líkur eru á sálrænum vandamálum ef barn verður 

vitni að handtöku foreldris (Miller, 2006). Við handtöku er algengt að börn verði 

ringluð og upplifi mikið áfall og streitu (Myers o.fl., 1999). Líklegt er að börnin þjáist af 

áfallastreituröskun og upplifi minnisleysi, svefnvandamál og einbeitingarskort 

(Woodward, 2003).  

Fræðimenn hafa einnig bent á að börn sem standa frammi fyrir fangelsun 

foreldra upplifi svokallaða álagskeðju (e. chain of adversity) en þá gengur barnið í 

gengnum sálrænt áfall við að upplifa afbrotahneigð og handtöku foreldrisins. Lífi 

þessara barna og fjölskyldna þeirra er síðan sundrað á margan sálfélagslegan hátt í 

gegnum ferli dómgæslu og dómsuppkvaðningar. Á meðan foreldrið situr af sér sinn 

dóm standa þessi börn frammi fyrir miklum félagslegum erfiðleikum. Að lokinni 

fangelsisvist foreldris er lífi barnanna enn á ný sundrað þegar foreldrið sameinast 

fjölskyldunni og samfélaginu á ný. Ofan á allt saman upplifa mörg börn fangelsun 

foreldra oftar en einu sinni (Quilty o.fl., 2004). Síendurteknar fangavistir foreldra valda 

sérstaklega mikilli röskun á lífi barna (Thombre o.fl., 2009; Myers o.fl., 1999) en um 

70% bandarískra foreldra í fangelsum hafa áður afplánað dóm (Johnston, 2007).  

Talið er að um 20% barna verði vitni að handtöku foreldris (Johnston, 2007). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að hópur þessara barna sé í meiri áhættu á að 
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upplifa fátækt, vandamál í skóla og tíða flutninga heldur en þau börn sem ekki verða 

vitni af handtöku foreldra sinna. Einnig eru þau líklegri til að glíma við áfengis- og 

fíkniefnaneyslu eða líða fyrir neyslu fjölskyldumeðlima (Myers o.fl., 1999). Í rannsókn 

Gursansky, Harvey, McGrath og O´Brien (1998) er hins vegar greint frá mun hærra 

hlutfalli. Í rannsókninni greina um 60% mæðra frá því að börn þeirra hafi orðið vitni að 

handtöku þeirra. Um helmingur þessara mæðra greindi einnig frá óviðeigandi athæfi 

sem barnið varð vitni að á meðan á handtöku stóð, svo sem handalögmálum og 

óviðeigandi orðbragði. Margar mæður greindu auk þess frá því að hafa ekki fengið 

tækifæri til þess að gera ráðstafanir varðandi umönnun barna sinna eða kveðja þau við 

handtökuna (Woodward, 2003).  

Fræðimenn hafa bent á að lögreglan hafi ekki viðunandi starfsreglur til að vinna 

eftir þegar barn er viðstatt handtöku foreldris. Það fer því eftir geðþótta 

lögreglumanna hverju sinni hvernig slík mál eru leyst (Woodward, 2003). Helmingur 

þessara barna er undir sjö ára aldri og býr hjá einstæðri móður. Viðtalsrannsókn 

Kampfner frá árinu 1995 sýndi fram á að meira en 80% barnanna höfðu enn skýra 

mynd af handtökunni mörgum árum síðar jafnvel þó þau hefðu ekki séð móður sína í 

mörg ár. Handtakan hefur því án efa mikil áhrif á börnin (Myers o.fl., 1999).  

Börn fanga eru sannarlega í meiri hættu á að glíma við heilsufars- og 

hegðunartengd vandamál heldur en börn sem ekki eiga foreldri í fangelsi (Rosenberg, 

2009). Fangelsun foreldris gerir slæmar aðstæður fjölskyldunnar oft enn verri, til 

dæmis með tilliti til fátæktar, umönnunar barna, heilsufars, áfengis- og fíkniefnaneyslu 

og fleiri þátta (Rosenberg, 2009). Margar rannsóknir hafa einnig bent á að börn fanga 

eigi oft við verulegan hegðunarvanda að stríða (Woodward, 2003).  

 

4.1.1 Hegðunarvandamál. Vel er þekkt að börn fanga eigi við alvarlegan og marvíslegan 

hegðunarvanda að stríða. Samkvæmt ástralskri rannsókn frá árinu 2000 greindu 

umönnunarforeldrar í um 41% tilfella frá því að börnin sýndu meiri hegðunarerfiðleika 

eftir að fangavist hins foreldrisins hófst (Woodward, 2003). Börnin beina hegðun sinni 

jafnt út á við (e. externalizing behavior) sem inn á við (e. internalizing behavior). Börn 

sem beina neikvæðri hegðun sinni út á við eru líklegri til að eiga við fíkniefnavanda að 

stríða og lenda í slagsmálum. Börn sem beina neikvæðri hegðun sinni inn á við glíma 

við margvísleg vandamál en þau eru til að mynda hræðsla, þunglyndi, viðkvæmni, 
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eirðarleysi, martraðir, málstol, lítið sjálfsálit, tilfinningalegt ójafnvægi, einbeitingarleysi 

og hlédrægni (Myers o.fl., 1999). Einnig er algengt að börn fanga séu full 

sektarkenndar. Mörg börn finna til að mynda til sektarkenndar þegar þeim líður vel og 

halda áfram með líf sitt. Önnur börn finna til sektarkenndar ef þau vilja ekki heimsækja 

foreldri sitt í fangelsið (Woodward, 2003).  

Mjög algengt er að börn fanga eigi erfitt uppdráttar í skóla (Simmons, 2000). 

Skömmin sem getur fylgt því að eiga foreldri í fangelsi gerir skóla- og 

félagsmálayfirvöldum oft erfitt um vik að koma þessum börnum til hjálpar sérstaklega í 

þeim tilfellum þar sem fjölskyldan leynir fangelsuninni eða forðast að ræða 

sannleikann við barnið (La Vigne o.fl., 2008). Í rannsókn Sack, Seidler og Thomas (1976) 

kemur fram að yfir 50% barna sem eiga foreldri í fangelsi glími við vandamál í skóla. Í 

sömu rannsókn kom fram að um 70% barnanna sýndu lélega frammistöðu í skóla og 

um helmingur glímdi við hegðunarvanda verulegan á skólatíma. Börn fanga eru auk 

þess líklegri til að skrópa, falla eða vera rekin úr skóla. Í samanburðarrannsókn á 

börnum sem áttu mæður í fangelsi og börnum sem áttu mæður sem ekki voru í 

fangelsi kom fram að um 34% barnanna sem áttu mæður í fangelsi flosnuðu upp úr 

skóla á móti um 10% barnanna sem ekki áttu mæður í fangelsi (Myers o.fl., 1999).  

Hvað varðar afbrotahneigð hafa rannsóknir sýnt að börn fanga eru fimm sinnum 

líklegri til að lenda sjálf í fangelsi síðar á lífsleiðinni (Simmons, 2000). Aðrar heimildir 

benda á að eitt af hverjum tíu börnum sem á foreldri sem setið hefur í fangelsi endar 

sjálft í fangelsi áður en það nær fullorðinsárum (Miller, 2006). Börn kvenfanga eru í 

sérstökum áhættuhópi samkvæmt rannsókn Dallaire (2007). Þar kemur fram að 

kvenfangar séu meira en tvisvar sinnum líklegri en karlfangar til að eiga börn á 

fullorðinsaldri í fangelsi. Þetta kemur ekki á óvart þar sem rannsóknir hafa bent á að 

kvenfangar séu mun líklegri en karlfangar til að vera aðalumönnunaraðilar barna sinna 

fyrir fangavistun (Myers o.fl., 1999; Simmons, 2000). 

 

4.1.2 Áhrif fangelsunar foreldra á börn á mismunandi þroskakeiðum. Fangelsun 

foreldra hefur mikil áhrif á börn á mismunandi þroskakeiðum (Simmons, 2000). Börn 

sem mjög ung verða viðskila við foreldri sitt vegna fangavistar aðlagast þó mun betur 

en þau eldri. Eldri börnin eru til að mynda líklegri til að vera mun ringlaðri vegna 

fjarveru foreldris (Davies o.fl., 2008). 
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Á bernskuárum (frá fæðingu til 2 ára aldurs) hefur fangelsun fyrst og fremst 

áhrif á tengslamyndun foreldris og barns. Á fyrri hluta barnæsku (frá 2 til 6 ára aldurs) 

er líklegt að barnið upplifi kvíða og streitu auk þess sem greina má afturför í þroska hjá 

sumum þeirra (Simmons, 2000). Við aðskilnað við foreldri er auk þess algengt að ung 

börn eigi það til að verða ósjálfstæðari en áður og finni til sektarkenndar og ábyrgðar 

(Myers o.fl., 1999). Í rannsókn Johnston (1995) er bent á að börn á aldrinum tveggja til 

sex ára verða fyrir mestum áhrifum af afplánun mæðra. Það skýrist meðal annars af því 

að hópur þessara barna er líklegastur til að hafa orðið vitni af glæpahegðun og 

handtöku móður sinnar.  

Á síðari hluta barnæsku (frá 7 til 10 ára aldurs) geta hegðunarerfiðleikar einnig 

farið að gera vart við sig (Simmons, 2000). Börn á skólaaldri hafa mörg hver upplifað 

fangelsun foreldra sinna ítrekað. Í rannsókn Johnston (1992) kemur til að mynda fram 

að aðeins eitt af hverjum ellefu börnum sem á foreldri í fangelsi hafi búið hjá einum 

umönnunaraðila frá fæðingu.  Endurtekinn flutningur á milli umönnunaraðila getur 

valdið börnunum alvarlegum áföllum.  

Á fyrri hluta gelgjuskeiðs (frá 11 til 14 ára aldurs) geta unglingar átt í erfiðleikum 

með að fylgja reglum og enn getur borið á hegðunarerfiðleikum. Á seinni hluta 

gelgjuskeiðs (frá 15 til 18 ára aldurs) eru þessir unglingar í hættu á að leiðast út í afbrot 

og lenda í fangelsi.  Algengt er að þeir sýni einnig lélega aðlögunarhæfni og 

andfélagslega hegðun. Slík hegðun er tilraun til að ráða við þau fjölmörgu áföll sem 

þessir unglingar hafa orðið fyrir um ævina   (Myers o.fl., 1999).  

 

4.2 Félagslegur stuðningur  

Samfélagið er alla jafna ekki meðvitað um þann vanda sem fjölskyldur fanga standa 

frammi fyrir (Woodward, 2003). Ef barnið nýtur ekki stuðnings og bjargráða frá 

fjölskyldu sinni getur sektarkennd haft þau áhrif að barnið fer að beina neikvæðri 

hegðun sinni út á við. Dæmi um slíka hegðun má nefna árásarhneigð, lauslæti, áfengis- 

og fíkniefnanotkun, þjófnað og slagsmál (Myers o.fl., 1999; Miller, 2006). Til að börn 

fanga geti dafnað og þroskast er félagslegur stuðningur sérstaklega mikilvægur en 

sterk, náin og styrkjandi sambönd í lífi þeirra hafa mjög verndandi áhrif gegn þeim 

fjölmörgu áhættuþáttum sem það hefur í för með sér að eiga foreldri í fangelsi. 

Mikilvægt er að barnið eigi slík samskipti bæði við núverandi umönnunaraðila og einnig 
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foreldrið í fangelsi ef aðstæður leyfa. Náið jákvætt samband við umönnunaraðila er 

talið vera einn sterkasti verndandi þáttur barna sem eiga foreldri í fangelsi. Slíkur 

stuðningur getur til að mynda verið með þeim hætti að virða og viðurkenna missi 

barnanna vegna aðskilnaðarins (La Vigne o.fl., 2008).   

Innileiki sambands foreldris og barns fyrir fangelsun getur skipt miklu um hversu 

vel barnið ræður fram úr missinum þegar foreldrið hefur afplánun. Bersýnilega mun 

það hafa mun meiri áhrif á barn að missa foreldri sem það var mjög náið fyrir 

fangelsunina heldur en foreldri sem var mjög fjarverandi fyrir fangelsunina. Samskiptin 

fyrir fangelsun hafa einnig áhrif á samskiptin á meðan afplánun varir. Í bandarískri 

rannsókn frá árinu 1993 kemur fram að um 54% mæðra sem bjuggu með börnum 

sínum fyrir afplánun fengu börn sín í heimsókn að minnsta kosti einu sinni á meðan 

afplánun stóð á móti 28% þeirra mæðra sem ekki bjuggu með börnum sínum fyrir 

afplánun (La Vigne o.fl., 2008). 

Náin sambönd þurfa ekki að einskorðast við nánustu fjölskyldu. Börnin geta 

einnig haft gagn af því að þróa með sér sambönd við fullorðna utan hennar. Slíkt 

samband getur hjálpað barninu að draga úr áfallinu og mildað þau neikvæðu áhrif sem 

fangelsun foreldris hefur í för með sér. Mikilvægt er að börnin umgangist fólk sem 

hvorki smánar ekki né hunsar afdrif foreldrisins (La Vigne o.fl., 2008).  

 

4.3 Áhrif á fjölskylduna  

Meginmarkmið fangavistar er að gera glæpamenn ófæra um að fremja glæpi. Á sama 

tíma eru þeir einnig ófærir um að halda uppi hefðbundnum samskiptum við fjölskyldur 

sínar (Geller, Garfinkel og Western, 2008). Í flestum tilfellum eru báðir foreldrar 

fyrirmynd barnsins. Fjarvera þeirra getur valdið fjölskyldunni vonleysi, reiði og gremju.  

Fræðimenn benda á að fangelsun mæðra sé mun líklegri til að hafa afdrifarík og 

sundrandi áhrif á fjölskyldur heldur en fangelsun feðra. Börn kvenfanga eru til að 

mynda líklegri til að upplifa mun meira áfall þar sem þær eru oftast 

aðalumönnunaraðilinn fyrir afplánun (Myers o.fl., 1999; Simmons, 2000). Áhrif 

fangavistar á börn kvenfanga eru þar af leiðandi talin vera skortur á tilfinningalegri 

umhyggju. Börn karlfanga eru hins vegar líklegri til að finna fyrir skorti á fjárhagslegum 

stöðugleika (Thombre o.fl., 2009). Á meðan fangavist móður stendur býr meirihluti 

barna hjá móðurforeldrum eða um 60%. Um 17% barna búa hjá öðrum ættingjum og 
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um 25% búa hjá fósturfjölskyldum. Um 90% barna karlfanga búa hjá móður (La Vigne 

o.fl., 2008; Simmons, 2000). Hins vegar greina rannsóknir frá því að aðeins um 22 til 

28% barna kvenfanga búi hjá föður (Thombre o.fl., 2009; Rosenberg, 2009; Johnston, 

2007; Miller 2006). Börn kvenfanga eru því mun líklegri til að búa við ótryggari 

aðstæður (La Vigne o.fl., 2008).  

Rannsókn Phillips, Alaattin, Keeler, Costello, og Angold (2006) bendir á að börn 

fanga eru 130% líklegri en önnur börn til að upplifa óstöðugleika innan fjölskyldunnar. 

Þessi óstöðugleiki verður oft til þess að börnin missa tengsl við fjölskyldu og vini. 

Systkini geta einnig átt á hættu að vera aðskilin en bandarísk rannsókn frá árinu 1995 

greinir frá því að um 29% barna sem áttu móður í fangelsum höfðu verið aðskilin frá 

systkinum sínum (La Vigne o.fl., 2008; Johnston, 2007). Mikilvægt er að aðskilja börn 

ekki frá systkinum sínum sé þess mögulegur kostur en rannsóknir sýna mun betri 

aðlögunarhæfni vegna viðskilnaðar við foreldri meðal barna sem dvelja með systkinum 

sínum (Walsh, 1998). 

Hvað varðar breytingar á samskiptum barns og foreldris hefur viðskilnaður og 

fjarlægð óneitanlega mikil áhrif. Flestir fangar dvelja í fangelsi í mikilli fjarlægð frá 

börnum sínum sem gerir það að verkum að heimsóknir verða tímafrekar og 

kostnaðarsamar (La Vigne o.fl., 2008).  Talið er að meira en 60% fanga í Bandaríkjunum 

sitji í fangelsi í meira en 160 kílómetra fjarlægð frá heimili sínu. Þar sem færri 

kvennafangelsi eru starfrækt eru meiri líkur á að mæður sitji í fangelsi í mikilli fjarlægð 

frá börnum sínum (Johnston, 2007). Símhringingar geta einnig verið kostnaðarsamar 

fyrir fanga. Öryggis- og starfsreglur innan fangelsa hafa auk þess hindrandi áhrif á 

heimsóknir. Fjölskyldumeðlimir geta upplifað umhverfi fangelsanna sem ómannúðlegt, 

óþægilegt og ógnvekjandi en slíkar tilfinningar geta hindrað frekari heimsóknir (La 

Vigne o.fl., 2008). 

Ekki er rétt að áætla að öll vandamál sem hópur barna sem eiga foreldri í fangelsi 

glímir við sé bein afleiðing af fangelsun foreldra þeirra þar sem margar fjölskyldur 

þeirra eiga í margvíslegum vanda fyrir fangavistina (Myers o.fl., 1999). Í mörgum 

tilfellum er óstöðguleiki fjölskyldunnar, fátækt, ofbeldi og vanræksla barna, 

hjónabandserfiðleikar og átök undanfari hennar (Thombre o.fl., 2009). Stór hluti 

kvenfanga býr til að mynda við fátækt fyrir fangelsun (Myers o.fl., 1999). Börn fanga 

allt upp í 80% líklegri til að upplifa fátækt en þau börn sem eiga foreldra sem ekki hafa 



  

26 

brotið af sér. Vinna fanga innan fangelsanna er þar að auki mun verr launuð en gengur 

og gerist utan þeirra. Foreldrar í fangelsum eiga því ekki kost á að þéna jafnmikið innan 

veggja fangelsanna eins og þeir gerðu utan þeirra (La Vigne o.fl., 2008). Tekjuskerðing 

foreldra í fangelsum leggur vissulega meiri byrðar á umönnunaraðilann utan fangelsins, 

hvort sem það er hitt foreldrið eða einhver annar. Yfir 60% umönnunaraðila barna sem 

eiga móður í fangelsum fá auk þess ekki þann fjárhagslega stuðning sem þeir þarfnast 

til að mæta þörfum þeirra (La Vigne o.fl., 2008). Tekjuskerðing hefur þar af leiðandi 

óneitanlega mikil áhrif á börnin, til að mynda mið tilliti til fjölda þeirra heimsókna í 

fangelsið þar sem ferðir til og frá fangelsinu geta verið kostnaðarsamar (La Vigne o.fl., 

2008).  

Tekjuskerðing getur sérstaklega komið niður á umönnunaraðilum sem komnir 

eru á eftirlaun (La Vigne o.fl., 2008). Rannsóknir sýna einmitt að töluverður hópur 

barna fanga sé í umsjá móðurforeldra. Til að mynda kemur fram í rannsókn Mumola frá 

árinu 2000 að um 15% barna sem eiga feður í fangelsum og um helmingur barna sem 

eiga mæður í fangelsum, búa hjá ömmum sínum eða frænkum (Miller, 2006, 

Woodward, 2003). Rannsóknir benda á að margir þessara umönnunaraðila taka við 

umönnun barnsins með litla vitneskju um hversu lengi foreldrið muni sitja inni. Auk 

þess sinna hinir nýju umönnunaraðilar umönnun barnsins í flestum tilfellum án mikillar 

aðstoðar eða fræðslu um bjargráð sem í boði eru ef vandamál koma upp hjá barninu 

vegna fangavistar foreldris  (La Vigne o.fl., 2008).  

 

4.3.1  Skömmin. Fjölskyldur fanga geta upplifað mikla skömm og félagslega einangrun 

vegna fangavistarinnar. Ólíkt því þegar foreldri og barn verða viðskila vegna 

sjkúrahúsdvalar eða herþjónustu upplifa börn fanga ekki samúð og stuðning frá 

samfélaginu í sama mæli (La Vigne o.fl., 2008).  

Oft velja fjölskyldur að segja börnunum ekki sannleikann um fangavistun foreldris 

og telja sig þannig vera að vernda þau (Myers o.fl., 1999). Í rannsókn frá árinu 1991 

kemur fram að fjórðungur barna kvenfanga vissi ekki að mæður þeirra væru í fangelsi 

(La Vigne o.fl., 2008). Afleiðingar þess að fjölskyldur greina barni ekki frá réttum 

dvalarstað foreldris geta valdið barninu miklum áhyggjum, óvissu, hræðslu og 

tortryggni (La Vigne o.fl., 2008). Börn sem ekki vita um afdrif foreldra sinna eru einnig 

líklegri til að finna fyrir hjálparleysi. Mikilvægt er að gefa þeim áreiðanlegar og 
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heiðarlegar upplýsingar um dvalarstað foreldris síns. Þannig er líklegra að börnin fái 

skilning á aðstæðunum (Thombre o.fl., 2009). 

Jafnvel þó ásetningur umönnunaraðila fyrir því að segja barni ekki rétt frá 

afdrifum foreldris síns sé góður skortir þá oft þekkingu á skaðlegum áhrifum blekkinga. 

Flestir sérfræðingar eru sammála um að slíkar blekkingar séu skaðlegar barninu og geta 

valdið ringulreið, vantrausti og óvissu (Myers o.fl., 1999). Auk þess er líklegt að börnin 

heyri hið rétta í sínu nánasta umhverfi, til að mynda frá nágranna eða skólafélaga. Börn 

fylla einnig upp í eyðurnar með hugmyndaflugi sínu. Þau verða síðan oftar en ekki fyrir 

miklum vonbrigðum þegar foreldrið snýr aftur og stendur ekki undir þessum 

væntingum (Miller, 2006). 

Þrátt fyrir að mörgum börnum sé greint frá fangelsun foreldra sinna hindra 

margar fjölskyldan þeim að segja öðrum frá því vegna þeirrar smánar sem það getur 

haft í för með sér. Slíkt getur aukið á áfallið sem börnin upplifa þar sem þau hafa engan 

til að ræða við um tilfinningar sínar (Myers o.fl., 1999). Börn fanga geta því verið yfirfull 

af skömm vegna fangelsunarinnar. Þau hræðast sérstaklega viðbrögð samfélagsins (La 

Vigne o.fl., 2008). Mörg börn hafa þess vegna miklar áhyggjur af því að aðrir komist að 

hinu sanna um dvalarstað foreldis síns. Í niðurstöðum astralskrar rannsóknar benda til 

að um 65% umönnunaraðila barna fanga frá því að börnin vildu ekki að neinn kæmist 

að hinu sanna um dvalarstað foreldris síns (Rosewood, 2003).  
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5. Umgengni og heimsóknir barna til foreldra í fangelsum  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir mikilvægi uppbyggilegra samskipta barna við 

foreldri í fangelsi. Í því skyni verða niðurstöður erlendra rannsókna skoðaðar á sviðinu.  

Að auki verður gerð grein fyrir áhugaverðri finnskri rannsókn á aðstæðum barna sem 

búa með mæðrum sínum í finnskum fangelsum. Í lok kaflans verður lítillega greint frá 

nokkrum stuðningsúrræðum sem útbúin hafa verið með tilliti til þarfa barna fanga.  

 

5.1 Mikilvægi samskipta barna við foreldri í fangelsi 

 Að viðhalda samskiptum við foreldri í fangelsi er ein áhrifaríkasta leiðin til að minnka 

neikvæð áhrif sem fangelsun foreldris hefur á barn. Með uppbyggilegum samskiptum 

er einnig hægt að minnka hegðunarvandamál barnsins en rannsóknir hafa einmitt sýnt 

að börn sem halda sambandi við foreldri sitt í fangelsi sýna minni skaðlega hegðun. 

Viðhald samskipta getur einnig haft uppbyggjandi áhrif á foreldrið (La Vigne o.fl., 

2008).  

Þátttaka umönnunaraðila er nauðsynleg svo barnið geti heimsótt foreldri sitt í 

fangelsið. Áhrif hans eru mikilvæg til að auðvelda bréfaskriftir og símhringingar á milli 

foreldris og barns. Hlutverk umönnunaraðila er meðal annars að fylgja barninu í 

fangelsið (Rosenberg, 2009) en samkvæmt heimsóknarreglum Fangelsismálastofnunar 

skulu börn yngri en 18 ára vera í fylgd foreldris eða forráðamanns 

(Fangelsismálastofnun, e.d.,a).  

Stór hópur umönnunaraðila eru hikandi fyrir fangelsisheimsóknum og margir 

þeirra telja þær hafa neikvæð sálræn áhrif á börnin (Miller, 2006). Jákvæð tengsl og 

samskipti milli foreldris og barns eru hins vegar sérstaklega nauðsynleg til að foreldri 

geti haldið hlutverki sínu á meðan og eftir að fangavist lýkur. Góð samskipti milli 

foreldris og barns auðvelda foreldrinu að aðstoða barnið við að glíma við hin ýmsu 

vandamál tengd fangavistinni. Skortur á slíkum samskiptum barns og foreldris getur 

valdið óbætanlegum skaða á fjölskyldutengslum. Því eru heimsóknir, símtöl og 

bréfaskriftir mikilvægar. Einnig er mikilvægt er að skoða hvernig samskiptum var 

háttað áður en afplánun hófst. Ef samskiptin voru jákvæð fyrir afplánun er jafnvel enn 

mikilvægara að viðhalda þeim meðan á henni stendur (Miller, 2006). 
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Rannsóknir sýna að börn sem eiga foreldri í fangelsum eru í meiri samskiptum við 

mæður  heldur en feður (Miller, 2006). Líklega er ástæðan sú að allt upp í helmingur 

barna er í umsjá mæðra sinna áður en afplánun hefst. Að sama skapi búa um 

helmingur barna hjá mæðrum eftir að afplánun lýkur á meðan aðeins um 13% barna 

búa hjá feðrum eftir að afplánun lýkur (Johnston, 2007). Rannsóknir sýna einnig að 

mæður fá börn sín oftar í heimsókn á meðan fangavist stendur heldur en feður og 

skýrist það helst af sömu ástæðu (Rosenberg, 2009). Önnur skýring getur verið sú að 

karlfangar eru líklegri til að afplána lengri dóma. Löng fangavist eykur verulega líkur á 

að samband foreldris og barns hljóti óbætanlegan skaða (Johnston, 2007).  

Fræðimenn virðast ekki vera sammála um hversu oft fangar hitta börn sín. 

Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að um 78% mæðra og um 62% feðra eigi í einhvers 

konar mánaðarlegu sambandi við börn sín (Rosenberg, 2009). Rannsóknir Mumola 

(2000) benda hins vegar til þess að samskiptin séu örlítið minni, sérstaklega á meðal  

feðranna. Í rannsókn hans kemur fram að um 60% mæðra og um 40% feðra séu í 

einhvers konar mánaðarlegum samskiptum. Samkvæmt rannsókninni virðist þó ekki 

vera munur á fjölda heimsókna eftir því hvort um er að ræða móður eða föður í 

fangelsi en um 24% mæðra á móti 21% feðra greindu frá því að hafa fengið börn sín í 

heimsókn að minnsta kosti einu sinni í mánuði. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

heimsóknir og samskipti mæðra við börn sín séu nokkuð fátíðar. Til að mynda fær um 

helmingur bandarískra mæðra börn sín aldrei í heimsókn, um 20% þeirra hittir börn sín 

sjaldnar en einu sinni í mánuði og um 18% þeirra einu sinni í mánuði. Aðeins um 8% 

mæðra hitta börn sín vikulega (Myers o.fl., 1999; Simmons, 2000).  

Heimsóknum barna til foreldra í fangelsum í Bandaríkjunum fækkaði um 28% á 

tímablinu 1997 til 2007. Á sama tímabili fjölgaði foreldrum sem aldrei fengu 

heimsóknir barna sinna um 17%. Sama þróun á sér stað í Bretlandi en heimsóknum til 

fanga þar í landi  fækkaði um 20% á árinum 1999 til 2004 (Rosenberg, 2009). Þrátt fyrir 

þetta hafa breskir fangar aldrei verið fleiri (Brooks-Gordon og Bainham, 2004). Margar 

hindranir standa í vegi fyrir föngum við að viðhalda sambandi við börn sín. Algengast er 

að langar vegalengdir frá fangelsi, óviðunandi heimsóknaraðstæður og ósveigjanlegar 

heimsóknarreglur fangelsanna hindri heimsóknir. Flestir geta til að mynda verið 

sammála því að fangelsi teljist ekki barnvænir staðir. Hluti þeirra karlfanga sem aldrei 

fá börn sín í heimsókn greina frá því að barnsmæður standi í vegi fyrir samskiptum. Í 
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rannsókn frá árinu 1995 kemur fram að um 22% feðra í fangelsi greina frá því að 

hindrun barnsmóður hafi verið helsta ástæðan fyrir litlum samskiptum við barn sitt 

(Rosenberg, 2009). Heimsóknaraðstaða fangelsa hefur einnig áhrif á fjölda þeirra 

heimsókna sem fangar fá en mörg fangelsi bjóða ekki upp á viðunandi 

heimsóknaraðstöðu með tilliti til barna.  Í rannsókn Hairston (1991) kom fram að 

meirihluti mæðra greindi frá því að þær vildu ekki fá börnin sín í heimsókn vegna 

óviðunandi heimsóknaraðstæðna (Myers o.fl., 1999; Simmons, 2000). Í þeim tilfellum 

þar sem umönnunaraðili hindrar umgengni barns við foreldri í fangelsi er nauðsynlegt 

að finna jafnvægi milli réttinda foreldrisins og hagsmuna barnsins (Brooks-Gordon og 

Bainham, 2004).  

Lengi hefur verið litið fram hjá þörfum barna sem eiga foreldri í fangelsi.  Stór og 

sívaxandi hópur fanga er mikið áhyggjuefni. Byggja þarf upp umhverfi fangelsa á 

mannúðlegri hátt. Einnig þarf að gefa föngum aukin færi á samskiptum og samvistum 

við fjölskyldur sínar utan fangelsismúranna og er nauðsynlegt að bjóða foreldrum upp 

á aðra valkosti utan þeirra (Quilty o.fl., 2004). Rannsókn Devine (1997) greinir frá því að 

slík úrræði dragi verulega úr síbrotahneigð og hafi jákvæð og styrkjandi áhrif á 

fjölskyldutengsl. Þrátt fyrir það eru slík úrræði sárafá (Myers o.fl., 1999). Dæmi um slík 

úrræði eru fangelsi þar sem mæðrum og börnum er leyft að dvelja saman. Í næsta kafla 

verður fjallað um slíka valkosti. Aðrir möguleikar eru til að mynda  samfélagsþjónusta 

en frá árinu 1995 hefur hún verið valkostur hér á landi (Fangelsismálastofnun, e.d., b). 

Með samfélagsþjónustu er átt við tímabundið ólaunað starf í þágu samfélagsins. 

Samfélagsþjónustan kemur í stað afplánunar og er unnin utan vinnutíma dómþola. 

Dómþoli hefur því kost á að stunda vinnu eða nám meðan á samfélagsþjónustu  

stendur. Helsti kostur samfélagsþjónustu er að dómþoli getur haldið óskertu sambandi 

við fjölskyldu sína. Áður en samfélagsþjónusta er samþykkt er hæfi dómþola metið 

með því að kanna afbrotaferil og persónulega hagi hans. Á meðan samfélagsþjónusta 

er innt af hendi skal dómþoli ekki gerast brotlegur við lög. Einnig má hann ekki neyta 

áfengis eða fíkniefna (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2009). 
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5.2 Búseta barns með foreldri í fangelsi 

Árið 2006 skipaði Björn Bjarnason þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra nefnd sem 

fjalla átti um framtíðarrekstur fangelsins Litla Hrauns. Nefndin benti á margt sem betur 

mætti fara, meðal annars hversu brýnt væri að hefja byggingu nýs móttökuhúss. Í því 

húsi væri gert ráð fyrir bættri heimsóknaraðstöðu fyrir aðstandendur fanga. Eins og 

staðan er í dag er sama aðstaða bæði fyrir móttöku fanga og gesta. Það taldi nefndin 

ekki vera forsvaranlegt og lagði til að lögð yrði áhersla  á að skilja algjörlega á milli 

aðkomu þeirra (Fangelsismálastofnun, 2007). 

Í hinu nýja móttökuhúsi er gert ráð fyrir aðstöðu til styttri heimsókna. Með 

byggingu slíks húsnæðis þyrftu börn fanga aldrei að fara inn í fangelsið sjálft enda eiga 

þau ekkert erindi þangað. Einnig er brýnt að skilgreina með hvaða hætti skuli staðið að 

heimsóknum barna til foreldra í fangelsi. Nefndin benti auk þess á nauðsyn virks 

eftirlits með barni í heimsókn hjá foreldri í fangelsi enda vistast þar menn sem eru 

mjög veikir og geti bæði verið hættulegir sjálfum sér og öðrum (Fangelsismálastofnun, 

2007). 

Nefndin benti einnig á að vistun barns með foreldri innan fangelsisins Litla-

Hrauns samræmist ekki starfsemi þess enda er það öryggisfangelsi. Gildir það jafnt um 

mæður sem og feður. Nefndin telur nauðsyn þess að tekið sé til sérþarfa kvenfanga 

brýnar enda sé hlutfall þeirra sem eiga börn á framfæri hærra en meðal karlfanga. 

Tæplega tíu kvenfangar hafa haft ungbarn sitt hjá sér í Kópavogsfangelsinu frá opnun 

þess árið 1989. Jafnframt hefur fangelsið heimilað foreldri að hafa barn, óháð aldri 

þess, hjá sér hluta úr degi. Um tuttugu kvenfangar og fimm karlfangar hafa fengið börn 

sín hluta úr degi frá því fangelsið hóf starfsemi. Aðstöðuleysi í fangelsinu, bæði innan 

þess og utan, takmarkar hins vegar mjög möguleika fanga til samveru við börn sín 

(Fangelsismálastofnun, 2007).  

Örfá bandarísk fangelsi leyfa börnum að dvelja hjá móður í fangelsi. Margar 

mæður og börn fá því ekki tækifæri til að tengjast á þessu mikilvæga mótunarskeiði 

barnsins. Hópur þessara barna er þar af leiðandi í mun meiri hættu á  að glíma við 

tilfinninga- og hegðunarvandamál þegar móðir og barn sameinast á ný (Myers 

o.fl.,1999). Til samanburðar er íslenskum mæðrum heimilt að hafa barn sitt hjá sér til 

18 mánaða aldurs samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 961/2005 um fullnustu refsinga. 

Dvöl barnsins innan fangelsisins getur aðeins orðið ef hún telst ekki gegn hagsmunum 
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þess. Til samanburðar við önnur Evrópulönd má nefna að í Þýskalandi, Hollandi og á 

Spáni er foreldrum heimilað að hafa börn sín hjá sér til 6 ára aldurs. Í Noregi er 

foreldrum með öllu óheimilað að hafa börn sín hjá sér (Pösö o.fl., 2010; Brooks-Gordon 

og Bainham, 2004). Í Bretlandi er mæðrum heimilt að hafa börn sín hjá sér til 18 

mánaða aldurs (Brooks-Gordon og Bainham, 2004). Í Ástralíu bjóða nokkur fangelsi upp 

á aðstöðu fyrir mæður og börn þeirra. Fangelsismálayfirvöld þar í landi taka ákvörðun 

um hvort barn megi dvelja hjá móður í fangelsi. Skilyrði er að börnin séu á aldrinu 18 

mánaða til þriggja ára (Woodward, 2003). Hérlendis taka Fangelsismálastofnun ríkisins 

og viðkomandi barnaverndarnefnd sameiginlega ákvörðun um slík mál í samræmi við 

23. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005.  

Sérfræðingar benda á tengslakenningar (e. attachment theories) til stuðnings 

þess að bjóða mæðrum að hafa börn sín hjá sér á meðan fangavist stendur (Pösö o.fl., 

2010). Helstu rök fyrir slíkum valkosti eru þau að náin samskipti móður og barns efli 

tengsl þeirra á milli. Einnig er bent á lykilhlutverk móður í þroska barnsins og að 

aðskilnaður valdi langvarandi tilfinningalegum skaða. Hins vegar hafa rannsóknir Catan 

(1989) á þroska barna innan og utan veggja fangelsa sýnt að þau börn sem dvalist 

höfðu í meira en fjóra mánuði innan veggja fangelsis sýndu hnignun á vitrænum þroska 

og hreyfiþroska sökum þess að þau höfðu færri tækifæri til að auka færni sína í 

fangelsinu. Rannsókn Catan styrkir því þau sjónarmið að leyfa aðeins yngstu börnum að 

dvelja með móður í fangelsi (Brooks-Gordon og Bainham, 2004).  

Aðstæður barna í fangelsum eru misjafnar. Rannsóknir hafa bent til þess að 

sum þessara barna þurfi að þola ofbeldi. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að vel sé 

haldið utan um börnin og foreldra þeirra með sérstöku stuðningskerfi. Fáar rannsóknir 

einblína hins vegar á sjónarhorn barnanna og enn færri hafa rannsakað stöðu þeirra 

innan veggja fangelsanna. Þar að auki hafa fáar rannsóknir beint sjónum sínum að 

réttindum barnanna. Vegna skorts á rannsóknum á aðstæðum barnanna er því erfitt að 

gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem dvöl í fangelsum hefur á þroska þeirra (Pösö, 

o.fl., 2010). 

Umdeilt er hvort  börnum fanga sé hollt að eyða bernsku sinni í fangelsi. Helstu 

rökin gegn því eru þau að fangelsi séu ekki barnvæn en umhverfi þeirra er sjaldnast 

miðað að þörfum barna. Tíðni andlegra kvilla er auk þess mun hærri innan veggja 

fangelsa heldur en utan þeirra og ofbeldi oft daglegt brauð. Einnig er tíðni 
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fíkniefnamisnotkunar talin vera 40% hærri innan veggja fangelsa heldur en utan þeirra 

(Brooks-Gordon og Bainham, 2004). Breskri rannsókn frá árinu 2000 gerði einnig 

alvarlegar athugasemdir við aðstæður fangelsa sem bjóða upp á aðstöðu fyrir börn. Þar 

var bent á að leikaðstaða fyrir börnin væri lítil sem engin og að þau hefðu þar að auki 

ekki mörg tækifæri til leiks utandyra. Þau hefðu auk þess ekki kost á því að tengjast 

systkinum sínum tilfinningaböndum (Woodward, 2003).  

 

5.2.1  Finnska leiðin. Finnland er eitt þeirra ríkja sem heimila börnum að dvelja hjá 

foreldri í fangelsi en tvö fangelsi þar í landi bjóða upp á deild þar sem búseta barna er 

leyfð með foreldrum á meðan á afplánun stendur. Samkvæmt finnskri löggjöf er bæði 

mæðrum og feðrum heimilt að taka með sér barn sitt í fangelsið. Hingað til hafa ekki 

verið neinar takmarkanir í sambandi við aldur barnanna en venja hefur verið að leyfa 

foreldrum barna yngri en 2 ára að hafa börn sín hjá sér í lokuðum fangelsum en frá 3 

ára aldri ef um opin fangelsi er að ræða (Woodward, 2003).  

Til að barn fái að dvelja í finnsku fangelsi þarf foreldrið sjálft að sækja um það 

og er það leyfið aðeins veitt ef það er barninu fyrir bestu. Mat félagsráðgjafa hjá 

viðkomandi barnavernd þarf að koma til áður en Fangelsismálastofnun Finnlands tekur 

lokaákvörðun í málinu. Þessu fyrirkomulagi var formlega komið á þar í landi árið 2010. 

Fyrir þann tíma þurfti ekki faglegt mat sérfræðinga og því var það í höndum 

móðurinnar einnar að taka ákvörðunina (Pösö o.fl., 2010). 

Í finnskri  rannsókn Pösö, Enroos og Vierula (2010) kemur fram að mikill skortur 

er á  upplýsingum um hóp þeirra barna sem dvelja með foreldri í fangelsi. Að auki er 

tilfinnanlegur skortur á vinnureglum fyrir fagfólk um hvernig  best sé að haga málum 

þessara barna og foreldra. Þessi skortur er talinn stafa af stofnanalegum ósýnileika (e. 

institutional invisibility). Hugtakið lýsir þeim ósýnileika sem börnin hafa innan veggja 

fangelsanna en til að mynda er ekki haldið utan um brottför þeirra úr fangelsinu jafnvel 

þó finnsk lög segi til um það. Með því að halda til haga gögnum um þennan hóp barna 

er hægt að gera þau sýnilegri en þannig er hægt að auðvelda mat á þörfum þeirra og 

sjá til þess að réttindi þeirra séu virt. Að auki gefur það færi á að skoða hvaða áhrif dvöl 

í fangelsi með foreldri hefur á barnið (Pösö o.fl., 2010). 

Finnska rannsóknin beindi sjónum sínum að aðstæðum barna sem bjuggu með 

foreldrum í fangelsum á tímabilinu 2006 til 2007. Tilgangur rannsóknarinnar var að 
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skoða fjölda barnanna, hversu lengi þau dvöldu í fangelsi og á hvað aldri þau voru. Á 

því tímabili sem rannsóknin var gerð höfðu 17 kvenfangar börn sín hjá sér eða samtals 

20 börn. Eitt barn dvaldi með föður í fangelsi og eitt með ömmu. Rannsakendur 

áætluðu að um 104 börn hefðu dvaldið hjá foreldri í finnsku fangelsi á árunum 2000 til 

2006. Af þeim fæddust 21 í fangelsi. Árlega var fjöldi barna því frá 9 til 20 talsins. Fá 

börn dvöldu endurtekið í fangelsum og fátítt var að systkini dveldu saman í fangelsi 

með foreldri. Um 57% barnanna dvöldu í fangelsi í minna en 4 mánuði, 32% dvöldu í 4 

til 12 mánuði og um 8% í lengur en ár. Flest barnanna voru mjög ung þegar dvöl þeirra 

hófst en um 77% barnanna voru yngri en 18 mánaða og af þeim var einn þriðji undir 3 

mánaða aldri (Pösö o.fl., 2010) 

Þegar mæðurnar voru spurðar um ástæðu fyrir dvöl barnsins í fangelsi var 

svarið alltaf á einn veg: Það er barninu fyrir bestu að dvelja hjá móður sinni. Fyrir þeim 

var það náttúrulegt og mikilvægt að barnið nyti samvista og nálægðar við móður sína. 

Margar sálfræðikenningar styðja þetta. Margar mæðurnar bentu einnig á að 

fangavistin hafi gefið þeim nýtt tækifæri til að vera móðir en í fangelsinu hafi þær náð 

að losna undan fíkn vímuefna og þannig getað notið samvista við börn sín á jákvæðari 

hátt en áður (Pösö o.fl., 2010). 

Fyrir margar mæðranna var það eini valkosturinn að hafa barnið með sér í 

fangelsið. Ef faðirinn, ömmur og afar eða aðrir fjölskyldumeðlimir voru ekki tilbúnir að 

sinna barninu fannst þeim barnaverndaryfirvöld ekki vera valkostur. Margar kvennanna 

höfðu slæma reynslu af barnaverndaryfirvöldum. Þeim fannst því eina val þeirra vera 

að senda börnin til ættingja eða taka þau með sér í fangelsið (Pösö o.fl., 2010). 

Í rannsókninni gagnrýndu mæðurnar aðstæður sem fangelsin höfðu upp á að 

bjóða, sérstaklega þau  lokuðu, og sögðu þær ekki vera barnvænar. Þeim fannst einnig 

meiri byrði  af því en stuðningur að hafa starfsfólk og aðra fanga yfir sér allan 

sólarhringinn. Að auki fannst mörgum mæðrum þær ekki fá þann stuðning sem þær 

þörfnuðust (Pösö o.fl., 2010).  
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5.3 Stuðningsúrræði 

 Erlendir fagaðilar sem vinna með börnum fanga hafa útbúið ýmis stuðningsúrræði til 

að hjálpa þeim að glíma við neikvæð viðbrögð tengd fangelsun foreldranna. Flest 

þessara úrræða eru sett upp á þann hátt að unnið er sameiginlega með barni og 

foreldri. Algengast er að úrræði ætluð börnum fanga séu byggð á sjónarhorni 

tengslakenninga. Hér verða kynnt tvö slík verkefni en þau eru „Girl scouts beyond bars“ 

(„GSBB“) og „LIFE“. Einnig verður kynnt verkefnið „DPU-SWIFS“ (e. Deferred 

prosecution unit-social worker in family services) en þar er unnið markvisst  með sorg 

og missi barna fanga (Miller, 2006). Að lokum verður kynnt breskt verkefni sem kallast 

„Storybook dads and mums“ .  

 

5.3.1 Girl scout behind bars. Verkefnið  „Girl scout beyond bars“ („GSBB“) hefur að 

leiðarljósi að veita mæðrum og dætrum þeirra tækifæri til að bæta samband þeirra á 

milli með reglulegum heimsóknum. Unnið er markvisst að því að minnka streitu vegna 

aðskilnaðar við upphaf fangavistar og sameiningar við lok fangavistar. Stúlkurnar taka 

þátt í flokksfundum og fara í hópferðir með það að markmiði að auka sjálfstraust 

þeirra. Þær fá einnig fræðslu um áfengis- og fíkniefnaneyslu og þunganir 

unglingsstúlkna. Mæður og dætur taka sameiginlega þátt í verkefninu annan hvern 

laugardag í tvo tíma í senn. Rannsóknir á verkefninu hafa sýnt að mæður sem tóku þátt 

fengu dætur sínar í heimsókn í 64% tilfella á móti 49% mæðra í samanburðarhópi. 

Umönnunaraðilar bentu á að stúlkurnar sýndu aukið sjálfstraust, bætt samskipti við 

mæður sínar og minnkandi óæskilega hegðun í skóla og á heimili (Miller, 2006). 

 

5.3.2 „LIFE“. Verkefnið „LIFE“ svipar til „GSBB“ að uppbyggingu en hugmyndafræði þess 

byggist á því að bæta samskipti karlfanga og barna þeirra. Markmið verkefnisins er 

einnig að bæta hegðun barnanna og árangur þeirra í skóla. Feðurnir fá fræðslu um 

uppeldi auk þess sem þeir taka þátt í ýmis konar listanámskeiðum með börnum sínum 

og læra að byggja upp samvinnu með þeim. Einnig fá feður og börn fræðslu um 

áfengis- og fíkniefnanotkun og hvernig best sé að leysa úr ágreiningi. Mat á verkefninu 

hefur leitt í ljós að feður bentu á bætt samskiptamynstur við börn sín. Börnunum gekk 

að auki sjáanlega betur í skóla bæði hvað varðar námhæfni og hegðun (Miller, 2006). 
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5.3.3 „DPU-SWIFS“. „DPU-SWIFS“ verkefnið  byggir á hugmyndafræði félagsráðgjafar. 

Verkefnið útvegar börnum fanga stuðningshópa og er vinna í þeim fræðslu- og 

meðferðarlegs eðlis. Hópstjórar styðjast við líkön sorgar og missis. Í stuðningshópunum 

er unnið í gegnum fjögur stig sorgarinnar: viðurkenningu, sorgarferlið, aðlögun að nýju 

umhverfi og tilfinningalegum flutningi, það er tilfærslu frá hinu eiginlega sambandi við 

foreldrið til hins táknræna sambands. Í hópunum fá börnin tækifæri til að tjá sig um 

tilfinningar sínar tengdar fangelsun foreldris og læra hvernig best sé að vinna úr þeim 

(Miller, 2006). 

 

5.3.4 Storybook dads and mums. Breska góðgerðarverkefnið „Storybook dads and 

mums“ byggir á þeirri hugmyndafræði að hjálpa foreldrum í fangelsi að viðhalda 

mikilvægu sambandi við börn sín og reyna þannig að koma í veg fyrir að þeir brjóti af 

sér á ný. Einnig eiga sögurnar að minnka álagið sem bæði foreldrarnir og börnin upplifa 

vegna fangavistunarinnar. Lesturinn á einnig að hjálpa föngunum að þróa með sér 

foreldrahæfni (Storybook dads, e.d, a). 

Foreldrar sem taka þátt í verkefninu lesa sögu fyrir börn sín og taka upp með 

stafrænni tækni. Verkefnið gagnast einnig þeim föngum sem hafa litla lestrarkunnáttu 

en þeir fá aðstoð við lestur frá sjálfboðaliðum (Storybook dads, e.d., b). Eina krafan 

fyrir þátttöku er að fanginn njóti umgengnisréttar við barn sitt (Storybook dads, e.d, a). 

Sögurnar eru gerðar líflegri með tónlist og gefinn persónulegur blær með skilaboðum 

frá foreldrum. Sagan er síðan sett á geisladisk og send barninu. Nokkur fangelsi bjóða 

föngum einnig upp á að taka sögustundina upp á myndbandsupptökuvél. Yfir 90 bresk 

fangelsi eru samstarfsaðilar að verkefninu. Hugmyndin er að sögurnar færi börninum 

huggun þegar þau sakna foreldra sinna. Með því að nota sögur eykur það einnig áhuga 

barnanna á lestri og hjálpar þeim að bæta frammistöðu sína í skóla (Storybook dads, 

e.d., b). 
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6. Umræður  

Ritgerð þessi fjallaði um þau margþættu áhrif sem fangelsun foreldra hefur á börn. 

Rannsóknarspurningum sem þessari ritgerð er ætlað að svara eru eftirfarandi: 

 Hvaða sálrænu og félagslegu erfiðleikum standa þessi börn frammi fyrir?  

 Hvernig er best að takast á við þær breyttu aðstæður í lífi barns sem fangelsun 

foreldris veldur? 

Rannsóknir sýna að börn fanga þurfa að kljást við margþættar afleiðingar þess 

að verða viðskila við foreldri sitt vegna fangelsunar. Þau eru til að mynda líklegri til að 

glíma við ýmis sálræn vandamál svo sem þunglyndi, kvíða, sorg og hegðunarerfiðleika 

(Simmons, 2000; Myers o.fl., 1999). Einnig benda rannsóknir til að börnin glími við 

ýmsan félagslegan vanda og séu til að mynda mun líklegri en önnur börn til að upplifa 

fátækt, tíða flutninga, vandamál í skóla og fíkniefnaneyslu fjölskyldumeðlima 

(Rosenberg, 2009). Einnig er meira hætta á að þau leiðist út í afbrot (Miller, 2006; 

Simmons, 2000). 

Rannsóknir benda á skaðleg áhrif blekkinga í þeim tilfellum þar sem börnum 

fanga er ekki sagt rétt frá fangelsun foreldris. Því er nauðsynlegt að komið sé hreint 

fram við þau eins fljótt og hægt er í samræmi við aldur þeirra og þroska. Ef börnin vita 

ekki hið rétta varðandi aðstæður foreldra sinna er líklegt að það valdi þeim mikilli 

vanlíðan, kvíða og ringulreið. Auk þess er líklegt að börnin frétti hið sanna úr sínu 

nánast umhverfi en það getur valdið því að áfallið verði jafnvel mun meira (Myers o.fl., 

1999; Miller, 2006).  

Til að börn fanga komist í gegnum þær breyttu aðstæður sem fangelsun 

foreldris hefur í för með sér er mikilvægt að þau umgangist fólk sem smánar ekki 

tilfinningar þeirra né hunsar. Rannsóknir sýna einnig að náið jákvætt samband við 

umönnunaraðila er talinn vera einn sterkasti verndandi þátturinn. Slíkur stuðningur 

getur til að mynda verið með þeim hætti að virða og viðurkenna missi barnanna vegna 

aðskilnaðar við foreldri sitt (La Vigne o.fl., 2008). Einnig er mikilvægt að viðhorf 

umönnunaraðila séu jákvæð til samskipta barnsins við foreldri sitt í fangelsi. Þannig er 

líklegra að samskiptin verði regluleg og að foreldrið haldi hlutverki síni í lífi barnsins 

eftir að henni lýkur (Rosenberg, 2009). 
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Árið 2008 afplánuðu um 28% íslenskra fanga dóma vegna fíkniefnabrota 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d., c). Erlendar rannsóknir sýna að foreldrar séu 

líklegri til að afplána vegna slíkra brota heldur en vegna annarra brota í samanburði við 

fanga sem ekki eiga börn. Erlendar rannsóknir sýna auk þess að um 70% foreldra í 

fangelsum hafa áður afplánað dóm. Þá sýna rannsóknir að foreldrar með sakaferil að 

baki eiga við fjölþættan vanda að stríða og glíma við geðrænan vanda og 

fíkniefnaneyslu (Johnston, 2007). Áhugavert væri að kanna aðstæður foreldra í 

fangelsum hér á landi í þessu samhengi en eins og staðan er í dag heldur 

Fangelsismálastofnun ríkisins ekki til haga sérstökum upplýsingum um þennan hóp 

fanga (Íris Eik Ólafsdóttir, munnleg heimild, 19. apríl 2011). Einnig væri áhugavert að 

kanna hvernig þróunin hefur verið hér á landi með tilliti til heimsókna barna til foreldra 

sinna sem sitja í fangelsi en samkvæmt bandarískum rannsóknum hefur heimsóknum 

barna í fangelsi þar í landi fækkað milli ára (Rosenberg, 2009). Sama þróun á sér stað í 

Bretlandi (Brooks-Gordon og Bainham, 2004).  

Í íslenskri löggjöf er tilgreint um réttindi barna með ýmsum hætti. Nokkrar 

lagagreinar eru mikilvægar fyrir þær sérstöku aðstæður sem fangar og börn þeirra 

standa frammi fyrir. Má þar til að mynda nefna 47. gr. barnalaga nr. 76/2003 en í henni 

segir að sýslumanni sé heimilt að úrskurða um rétt foreldris til að hafa bréfa- og 

símasamband eða sambærilegt samband við barn sitt. Réttur fanga til samskipta við 

börn sín er því tryggður í lögum. Á meðan á fangavist stendur geta fangar ekki með 

góðu móti sinnt uppeldisskyldum sínum með almennri umgengni. Því er mikilvægt að 

möguleiki sé á reglulegum samskiptum með öðrum hætti.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tilgreinir einnig réttindi barna með mörgum 

hætti. Þar segir meðal annars  í 20. gr. að börn eigi rétt á sérstakri vernd og aðstoð 

ríkisvaldsins njóti þau ekki samvista við fjölskyldu sína (Dóms- og 

mannréttindaráðuneyti, e.d.). Samkvæmt fjölmörgum rannsóknum er stuðningi við 

börn fanga mjög ábótavant (Tomaino, o.fl., 2005; Miller, 2006). Engin ástæða er til að 

ætla að stuðningur við börn fanga hér á landi sé betri en annars staðar í heiminum 

enda heldur ekkert faglegt teymi utan um hóp þessara barna.  

Fjölmargar fræðigreinar innan félagsráðgjafar og afbrotafræði benda á yfirsjón 

hins opinbera á þörfum barna sem eiga foreldri í fangelsi. Slík yfirsjón getur verið 

kostnaðarsöm fyrir samfélagið í heild og orðið til þess að börnunum er óbeint refsað 
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fyrir misgjörðir foreldra sinna (Woodward, 2003). Ef þörfum þessara barna er ekki 

mætt innan veggja skólanna og félagslega kerfisins getur það leitt til verulegra 

tilfinninga- og hegðunartengdra vandamála. Það er samfélaginu mjög mikilvægt að 

börnin nái að þroskast og verða fullgildir samfélagsþegnar. Úrræðaleysi hins opinbera 

veldur því hins vegar að aukinn kostnaður getur skapast vegna þeirrar félagslegu 

aðstoðar og heilbrigðisþjónustu sem hópur þessara barna þarfnast.  

Vegna ósýnileika barna sem eiga foreldri í fangelsi eiga félagsleg yfirvöld oft 

erfitt um vik með að bera kennsl á hvort inngripa sé þörf til að tryggja öryggi og hag 

þeirra. Að sama skapi hafa fangelsismálayfirvöld oft litlar upplýsingar um börnin. Því 

hefur hið opinbera ekki sinnt þörfum þessara barna sem skyldi (Brazzell og La Vigne, 

2008; Simmons, 2000). Með skráningu er hægt að koma auga á þessi börn með 

skilvirkum hætti (Brazzell og La Vigne, 2008). Nauðsynlegt væri að taka upp einhvers 

konar skráningu á högum þeirra hér á landi en þannig væri hægt að grípa mun fyrr inn í 

ef vandamál koma upp. Til að svo geti orðið er mikilvægt að byggja upp öflugt samstarf 

milli réttarvörslu-, mennta- og félagslega kerfisins.  

Lengi hefur verið bent á óviðunandi heimsóknaraðstæður í íslenskum 

fangelsum. Mikilvægt er að endurbæta þær með tilliti til þarfa barna. Einnig er 

mikilvægt að endurskoða löggjöfina sem lítur að heimsóknum fanga með þarfir barna 

þeirra í huga. Í 34. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 er tilgreint  að barnavernd 

þurfi að skila áliti þegar heimsókn barns þarf að fara fram utan fangelsis. Þetta er mjög 

athyglisvert í ljósi þess að ekki þarf slíkt álit þegar börn fara í heimsókn inn í fangelsi 

landsins. Eðlilegra væri að álit barnaverndar kæmi til í öllum þeim tilfellum þar sem 

börn fara í heimsóknir inn í fangelsin. Í því áliti gæti til dæmis komið fram hvort 

heimsóknin gangi gegn hagsmunum barnsins og hvort foreldrið sé yfir höfuð í stakk 

búið að taka á móti barninu í heimsókn en margir fangar geta verið sjálfum sér og 

öðrum mjög hættulegir.  

Við vinnu þessarar ritgerðar komst höfundur að því að tilfinnanlegur skortur er 

á opinberum upplýsingum á högum íslenskra foreldra í fangelsi og barna þeirra en 

Fangelsismálastofnun ríkisins heldur ekki til haga upplýsingum um þennan hóp 

sérstaklega. Skráning og greining gagna um börn fanga og foreldra þeirra er mjög 

mikilvæg og getur upplýst þá sem koma að opinberri stefnumótun um þau margþættu 

áhrif sem fangelsun hefur á börn og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að bera kennsl á 
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þarfir þessa hóps svo hægt sé að móta stefnu sem mildar áhrif fangelsunar foreldris á 

börn (Brazzell og La Vigne, 2008). Slík gögn væri einnig hægt að styðjast við til að 

byggja upp markviss úrræði fyrir börn fanga. Hér á landi eru engin slík úrræði eru í boði 

með þarfir barna fanga og fjölskyldna þeirra í huga.  
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7. Lokaorð 

Í þessari ritgerð var lögð áhersla á umfjöllun um þau sálrænu og félagslegu áhrif sem 

börn fanga geta orðið fyrir. Að auki var fjallað um þau margþættu áhrif sem fangelsun 

hefur á fjölskylduna. Tekinn var saman fjöldi foreldra í fangelsum auk fjölda barna 

fanga samkvæmt rannsóknum, bæði innlendum og erlendum. Stuttlega var gerð grein 

fyrir löggjöfinni með áherslu á fanga og börn þeirra. Einnig var reynt að varpa ljósi á 

mikilvægi reglulegrar umgengni barna við foreldri sitt í fangelsi. Auk þess var greint frá 

tilhögun fangelsisheimsókna barna og hvernig fyrirkomulagi búsetu þeirra innan 

fangelsa er háttað. Í því samhengi var sérstaklega skoðuð finnsk rannsókn.  

Mikilvægt er að bjóða fjölskyldum fanga upp á samfellda þjónustu í gegnum allt 

tímabil fangavistarinnar og leggja sérstaka áherslu á stuðning við upphaf og lok hennar, 

sérstaklega með tilliti til barna fanga. Auk þess er mikilvægt að aðstoða fanga við að 

viðhalda samskiptum við börn sín, hvort sem það er gert með símtölum, bréfaskriftum, 

fangelsisheimsóknum eða dagsleyfum. Í því samhengi er nauðsynlegt að bera kennsl á 

þær fjölmörgu hindranir sem standa í vegi fyrir því að samskipti fanga og barna þeirra 

geti farið fram með auðveldum hætti.  

Fjölskyldur fanga, og ekki síst börnin, verða hvað mest fyrir áhrifum þegar 

fjölskyldumeðlimur lendir í fangelsi. Ljóst er að stuðningi við fjölskyldur og börn fanga 

er verulega ábótavant. Þekkingar- og úrræðaleysi félags- og heilbrigðisþjónustu er 

algert en engin sérhæfð stuðingsúrræði eru tiltæk fyrir börn fanga hér á landi. Þjónusta 

Fangelsismálastofnunar ríkisins við fjölskyldur fanga er einnig af skornum skammti og 

skýrist það einna helst af fámennu starfsliði stofnunarinnar en til að mynda er aðeins 

einn félagsráðgjafi starfandi á vegum hennar.  

Árið 2009 sinntu aðeins tveir félagsráðgjafar málum er varðaði um 400 fanga 

hjá Fangelsismálastofnun ríkisins. Bent hefur verið á að viðunandi málafjöldi 

félagsráðgjafa sé um 50 mál. Í þyngri málaflokkum, svo sem vegna fangelsismála, er 

viðunandi málafjöldi um 35 mál á hvern félagsráðgjafa (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010). Því má sjá að tveir félagsráðgjafar stofunarinnar sinntu störfum sem 

að minnsta kosti átta félagsráðgjafar hefðu átt að sinna. Þar sem fangelsismál teljast til 

þyngri málaflokka hefðu félagsráðgjafar hins vegar þurfti að vera að minnsta kosti 

ellefu talsins ef þjónusta við fanga og fjölskyldna þeirra ætti að teljast viðunandi. Því er 

augljóst að fjölskyldur fanga fá ekki þá þjónustu og stuðning sem þær þarfnast. Til að 
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stuðningur við börn fanga og fjölskyldur þeirra í heild sinni sé viðunandi er nauðsynlegt 

að fjölga félagsráðgjöfum hjá stofnuninni. Einnig er mikilvægt að byggja enn frekar upp 

nám í réttarfélagsráðgjöf og stuðla að framþróun rannsókna á sviðinu.  
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