Nyhetsbrev høsten 2015
Fengselet i Valdres
30 år!
Vestoppland fengsel, avdeling Valdres
er 30 år i år! Dette ble markert 30 dager
til ende. FFP var med da det ble
arrangert torgdag, temamøte om livet
etter soning, og samtale om familie og
nettverk. Vi ble imponert over et fengsel
der det skjer mye spennende!
På www.kriminalomsorgen.no finnes informasjon og en film om Norgerhaven
fengsel i Nederland. (Foto: RTV Drenthe/presse)

De første innsatte er sendt
Til tross for stor motstand fra flere hold fikk regjeringen før
sommeren flertall i Stortinget for å leie soningsplasser i Nederland.
Kriminalomsorgen skal fylle i alt 242 plasser i Norgerhaven fengsel,
som regjeringen har inngått en treårig leieavtale med. Av de 174
fangene det til nå er fattet vedtak for, reiser 102 innsatte frivillig,
mens 72 overføres med tvang. Kapasitetsproblemer i norsk
kriminalomsorg er begrunnelsen for den omstridte leieavtalen med
Nederland.
Trenger informasjon
Flere pårørende har i den siste tiden tatt kontakt med FFP fordi de
er bekymret for om deres familiemedlem vil kunne bli sendt til
Nederland. Andre tar kontakt fordi de har praktiske spørsmål knyttet
til det å skulle besøke i fengselet i Nederland. Noen er bekymret for
at de ikke skal kunne klare å besøke den innsatte, da det er en dyr
og lang reise. FFP er svært kritisk til at det ikke er opprettet en
ordning med reisestøtte til pårørende. Vi mener det er urimelig at
pårørende får en stor økonomisk belastning på grunn av
kapasitetsutfordringen i norsk kriminalomsorg.
FFP har vært i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i
forbindelse med tilrettelegging for pårørende. FFP er opptatt av at
pårørende skal få god informasjon om hvordan de kommer seg til
fengselet samt annen viktig informasjon de trenger for å besøke i
fengselet. Vi har også foreslått for KDI at en av de fem norske
ansatte som jobber i fengselet bør være tilgjengelig for spørsmål fra
pårørende. KDI har forhandlet fram en avtale om rabattert pris på et
hotell i området. Det skal legges til rette for at innsatte kan motta
besøk flere dager på rad når de får besøk fra Norge. Innsatte skal
også tilbys telefon- eller Skypesamtaler med sine pårørende tyve
minutter, tre ganger i uka.
Hvem kan sendes?
Det er mannlige innsatte med lange dommer, og som ikke har
opparbeidet permisjonstid, som kan sendes til Nederland. Innsatte
med jevnlig kontakt med sine barn skal ikke sendes. FFP vil følge
med på hvordan begrepet jevnlig vil bli tolket. Vi er videre opptatt av
at også barn over 18 år har behov for kontakt med fengslede

Fengslet ble opprettet i 1985 under
navnet «Vestre Slidre arbeidsleir» og
ligger idyllisk til på Slidreøya. Fengselet
produserer ulike sorter grønsaker, og
har også trevareproduksjon,
verkstedsdrift og skoleavdeling. Innsatte
på frigang har jobber i nærmiljøet.
Fengselet har vært truet med
nedleggelse, men innsatte, ansatte og
innbyggere i Valdres har jobbet for å
bevare fengselet. Så vidt FFP kjenner
til, er dette det eneste fengselet i Norge
med en egen «vennegruppe» på
utsiden. Fengselet jobber aktivt for
rehabilitering blant annet gjennom et
stort fokus på pårørende, nettverksmøter styrt av innsatte og aktiv
deltakelse i nærmiljøet.
Under torgdagen solgte innsatte
grønnsaker og blomster i Fagernes
sentrum, utenfor Stabburshella.
Stabburshella er et «værested» - for
alle, men særlig for dem som er berørt
av problemstillinger knyttet til rus,
psykiatri og fengsel. Alle møtes på like
fot, også pårørende, folk fra
hjelpeapparat og andre som kommer
innom.

Tilbakeføringskoordinator og barneansvarlig
Hanne Grøneng (i midten) gjør en viktig jobb
med å hjelpe innsatte tilbake til samfunnet.
Her sammen med Kjersti (seniorrådgiver) og
Hanne (daglig leder) fra FFP.

foreldre, og at barn som har sine stefedre i fengsel må sidestilles med
biologiske barn.
Mindre kontakt med familien
FFP har mottatt mange henvendelser fra presse både i inn- og utland
i denne saken. FFPs hovedinnvending mot tiltaket er at soning i
Nederland svekker muligheten for rehabilitering, vanskeliggjør
kontakten med familien og rammer pårørende i stor i grad.

Bak murene – slik
barna ser det

Tilbud til pårørende høsten 2015
Tilbud i Oslo
FFP tilbyr individuelle samtaler og familiesamtaler hos FFPs rådgivere.
Vi gir informasjon, støtte og råd, og tilbyr ulike aktiviteter og møter
for pårørende. Vi har også tilbud om gratis individuell terapi hos en
gestaltterapeut.
Torsdag 10. september
Tirsdag 6. oktober
Torsdag 12. november
Mandag 14. desember

FFP Ung

Formiddagstreff for pårørende kl. 12-14
Formiddagstreff for pårørende kl. 12-14
Formiddagstreff for pårørende kl. 12-14
Julekonsert Oslo Filharmonien (voksne)

Fotoutstillingen Bak murene – sett
med barn av innsattes øyne har
fått stor oppmerksomhet fra flere
hold, og er blant annet omtalt i
britiske The Guardian. Bildene som
ble stilt ut på Café Saba i Oslo i
sommer er tatt av barn med
foreldre i fengsel. I 2016 skal
utstillingen sendes på turnè, blant
annet til Kristiansand, Oxford og
Trondheim. En stor takk for
samarbeidet til Ullersmo fengsel,
Almedie i bydel Alna og Café Saba!

- tilbud for barn og ungdom

Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.
Tirsdag 15. september
Torsdag 15. oktober
Torsdag 29. oktober
Tirsdag 24. november
Torsdag 3. desember

Minigolf på Ekeberg
Hakkebakkeskogen på Nationaltheatret
Temakveld FFP Ung:
«Å ha et familiemedlem i fengsel»
Keramikkverksted
Jul i Blåfjell på Oslo Nye Teater

Høstferietur
Vi inviterer til overnattingstur på Sæteren gård fra fredag 2. til lørdag
3. oktober. Alle pårørende er velkommen! Barn over 12 år kan bli
med alene.

Er du mor eller far til
en innsatt?
FFP i Oslo inviterer i høst til
uformelle treff for foreldre til
innsatte følgende kvelder
fra kl. 18 - 20:
Onsdag 16. september
Tirsdag 13. oktober
Torsdag 19. november
Kontakt FFP om du ønsker å delta!

Tilbud i Trondheim
FFP Trøndelag tilbyr pårørende samtaler med rådgiver eller
familieterapeut, samt familiesamtaler i fengselet sammen med den
innsatte. Det arrangeres jevnlig formiddagstreff for pårørende samt
mødretreff i FFP Trøndelags lokaler i Fjordgata og det arrangeres også
en turgruppe. FFP Trøndelag tilbyr også ulike gratisbilletter til
svømmehall, kino med mer. Ta kontakt for mer informasjon eller se
www.ffp.no.
Tirsdag 8. september
Fre. 2.- søn. 4. oktober
Søndag 15. november
November (dato kommer)
Desember (dato kommer)

Kino: Innsiden ut på Trondheim kino
Helgetur til Oppdal
Putti Plutti Plott i Olavshallen
Nøtteknekkeren på Trøndelag teater
Juleverksted i FFPs lokaler

Ny flyer på åtte språk
For å nå bedre ut
til pårørende med
minoritetsbakgrunn
har FFP laget en ny
flyer om FFP på
åtte språk.
Brosjyren er snart
klar for utsending
til pårørende,
kriminalomsorgen
og samarbeidspartnere.

Landsdekkende støtte og rådgivning: 22 11 41 30, www.ffp.no
FFP Oslo
22 11 41 30
post@ffp.no

FFP Trøndelag
73 51 19 29
trondelag@ffp.no

FFP Ung
97 96 61 99
ung@ffp.no

