Nyhetsbrev høsten 2012
24 timer for barn av innsatte
For andre gang ble seminaret 24 timer for barn av innsatte
gjennomført - denne gang arrangert i Norge ved FFP. Samarbeidet
startet opp i Danmark i fjor. På seminaret deltok kriminalomsorg
og Barneombud/Børnerådet fra de tre land og pårørendeorganisasjonene Savn (DK), Bryggan (SE) og FFP, samt Institut for
Menneskerettigheder (DK). Nettverket er en viktig arena for
utveksling av erfaringer om ulike sider ved arbeid for barn med
foreldre i fengsel.

Virker straff?

Et sentralt tema på årets samling var innføring av barneansvarlige
i fengslene. I Danmark har de i to år hatt et prøveprosjekt med
barneansvarlige i noen få fengsler. I Sverige har de hatt barneansvarlige i flere år. Erfaringer fra Danmark og Sverige er viktige
innspill i det videre arbeidet med innføring av barneansvarlige i
kriminalomsorgen i Norge.
I Danmark og Sverige er ikke kriminalomsorgens ansvar for barn av
innsatte lovfestet, men det ønsker man å gjøre i Norge. I forslag til
ny lov foreslår Justisdepartementet blant annet å lovfeste innføring
av barneansvarlige i alle kriminalomsorgens enheter samt en
forpliktelse til å kartlegge om innsatte har barn.
Ny bok med fokus på kriminalomsorgen

I boka ser ulike bidragsytere på
tiltak og innhold i kriminalomsorgen. Finnes det enkle svar
på om straffen virker, og har vi
lært noe av historien?
FFP har invitert forsker Yngve
Hammerlin, en av bidragsyterne i
boka, til å innlede på FFPs
temakveld tirsdag 30. oktober.

Spennende erfaringsutveksling og nyttige diskusjoner på
skandinavisk samarbeidsseminar

Pårørende og andre interesserte
er hjertelig velkomne til
temakvelden! Se nærmere
program på vår hjemmeside.

Følg FFP på Facebook!
Nå kan du følge med på FFPs aktiviteter på
Facebook. Siden oppdateres jevnlig med aktuelt
stoff og informasjon om aktiviteter.

Ny hjemmeside!
Nå har FFP fått ny hjemmeside! Besøk www.ffp.no og ta en titt!
Hjemmesiden inneholder et forum der pårørende kan kommunisere
med hverandre, og det er egne sider for barn og unge under FFP Ung.
Vi håper hjemmesiden vil være lettere å bruke og gi mer informasjon
enn FFPs tidligere hjemmeside. Gi oss gjerne tilbakemeldinger!

FFP 20 år!
I oktober fyller FFP 20 år! FFP
har i disse årene bidratt til å
synliggjøre pårørendes situasjon
og behov, og har vært en viktig
pådriver for positive endringer for
pårørende. Jubileet vil bli feiret
våren 2013, og vil være hovedsak
i vårt neste nyhetsbrev.

FFPs tilbud til pårørende
høsten 2012
For klokkeslett og mer informasjon om aktivitetene, se
www.ffp.no.
FFP tilbyr individuelle samtaler eller familiesamtaler med FFPs
rådgivere. Vi arrangerer også pårørendetreff med ulikt program på
kveldstid, se www.ffp.no for nærmere informasjon. Pårørende er
også velkomne til å foreslå aktiviteter og tema eller til å ta initiativ
til egne pårørendetreff i våre lokaler.

Høsttur til
Sæteren gård
Etter en vellykket tur i fjor,
inviterer FFP Ung også i år til tur
til Sæteren gård i Bærumsmarka.
Turen er fra lørdag 6. til søndag
7. oktober.

Tilbud i Oslo
Mandag 3. september
Tirsdag 30. oktober
Onsdag 28. november

Evita. Forestilling på det norske
teateret
Temakveld: Virker straff? Diskusjon
og samtale med utgangspunkt i den
nye boka Virker straff?
Juleverksted sammen med FFP Ung

FFP Ung
FFPs tilbud til barn og unge
Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.
Konkurranser og moro på
aktivitetssenteret Oslo Gladiators
Lørdag 6. - søn 7. oktober Helgetur til Sæteren gård i
Bærumsmarka
Tirsdag 6. november
Karlsson på taket. Forestilling på
Oslo Nye Teater
Onsdag 28. november
Juleverksted for barn, ungdom og
voksne
Torsdag 13. desember
Juleavslutning med kanefart på
Skjerven gård

Gapahuken på Sæteren gård.

Torsdag 20. september

Aktivitet for ungdom (12 - 23 år):
Torsdag 22. november
Kino og burger

Tilbud i Trondheim
For klokkeslett og mer informasjon om aktivitetene, se
www.ffp.no
Tirsdag 25. september:
Tirsdag 23. oktober:
Mandag 12. november:

Buldring på Klatrebunkeren på Dora
i Trondheim
Pizza og kino (barne-/familiefilm)
Jul i Prøysenland. Forestilling på
Trøndelag teater

Tirsdager: Lokalavdelingen i Trondheim sentrum er åpen på
dagtid. Kom gjerne innom for en prat i Fjordgata 19!

Bli e-medlem!
De fleste av FFPs medlemmer
mottar all informasjon fra oss i
postkassen. Vi vet at mange
foretrekker å motta informasjon
via e-post. Da får du informasjon
raskere, du sparer miljøet og det
er mer økonomisk. Dersom du
ønsker å gå over til medlemskap
på e-post kan du sende en e-post
til post@ffp.no og si du vil bli emedlem.
Er du ikke medlem i FFP? Meld
deg inn! Da mottar du nyhetsbrev
og aktuell informasjon fra FFP.
Du vil også kunne motta boken
Utenfor muren – en håndbok for
deg som er pårørende og boka
Henrik har en hemmelighet for
barn. Samtidig støtter du vårt
arbeid for pårørende til innsatte.
Medlemskapet i FFP er gratis.
Send oss en e-post, ring eller
meld deg inn via www.ffp.no.

Landsdekkende støtte og rådgivning: 22 11 41 30
Telefontid: Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.30, tirsdager kl. 9.00 – 20.00
www.ffp.no
www.ffp.no/ung
FFP Oslo
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