Nyhetsbrev sommeren 2013
20 år med arbeid for pårørende
I juni markerte FFP 20 års
arbeid for pårørende. Dagen ble
feiret med jubileumskonferanse på Filmens Hus i
Oslo.

Marianne Vollan, direktør for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF),
åpnet konferansen og takket FFP for
samarbeidet.

- For 20 år siden hadde
pårørende ingen steder å
henvende seg for å få støtte.
Svarene på alle spørsmål
pårørende ofte har måtte de
finne selv, gjerne i møte med
en kriminalomsorg som ikke
uten videre svarte på spørsmål
fra pårørende, sa Hanne
Hamsund, daglig leder i FFP.
I de første årene var nok FFPs
problemstillinger ofte brysomme
for kriminalomsorgen, men det
har skjedd en stor utvikling i
fengslene i disse 20 årene,
fortalte Hamsund. Kriminalomsorgens syn på pårørende
har forandret seg betraktelig.

Daglig leder i FFP, Hanne Hamsund,
snakket om endringer i synet på
pårørende gjennom 20 år.

Kari Middelthon fortalte en gripende
historie om det å være mor til en
innsatt. Det er Kari som har malt bildet
FFP har brukt som jubileumsbilde.

Henrik har en
hemmelighet
På FFPs jubileumskonferanse fikk
vi en spennende smakebit av
teater Grimsborkens
dramatisering av boken «Henrik
har en hemmelighet» skrevet av
Kirsti Hansen Demény. I stykket
møter vi Henrik, som er redd for
hva skolekameratene skal si hvis
de får vite at faren til Henrik sitter
i fengsel.
Velkommen til forestilling!
Urpremiere av stykket blir i
Halden fengsel 14. august, og
søndag 18. august inviteres du til
å se stykket på "Det Andre
Teatret" på Lilleborg i Oslo kl.
14.00 eller kl. 16.00.
Ta kontakt med FFP på
post@ffp.no eller telefon for å få
billetter. Stykket er anbefalt for
barn over 6 år. Pårørende får
gratis billetter!

I løpet av konferansen fikk vi
høre flere eksempler på gode
tiltak for pårørende i fengslene.
To ansatte og en innsatt fra
Bastøy fortalte om hvordan
fengselet jobber med
programmet Pappa i fengsel, og
hvor viktig det er å tilrettelegge
for kontakt med barna under
soningen.
Jan-Erik Sandlie fra Justisdepartementet fortalte om
prosessen rundt lovfesting av
kriminalomsorgens ansvar for
barn av innsatte og etablering
av barneansvarlige i fengslene.

Teater Grimsborken viste en smakebit av
teaterstykket «Henrik har en
hemmelighet».

En mors historie
- Hva gjør det med meg å elske
en gutt som skuffer så mange
andre jeg er glad i? Hva gjør
det med meg når andre mødre
glade kan fortelle om sine barns
fremgang – og så stillheten
rundt meg når jeg må bekjenne
hva min sønn har gjort det til
her i livet. Kari Middelthon rørte
alle med sin sterke historie om
det å være mor til en innsatt.

God sommer!
Vi i FFP ønsker medlemmer og
samarbeidspartnere en riktig god
sommer! FFPs lokaler er åpne det
meste av sommeren, men holder
stengt i uke 29 (15. - 19. juli).
Neste nyhetsbrev med program
for høsten vil bli sendt ut i
begynnelsen av september.

Med pappa i fengsel
I en sterk og tankevekkende samtale med Kjersti Holden fra FFP Ung,
fortalte Martine og Carmen om hvordan det er å ha en pappa i fengsel.

Sosialkonsulent Cecilie Reed fra
Ringerike fengsel snakket om
betydningen av å jobbe med
familierelasjoner under soning.

- Jeg trodde først det var min skyld at pappa kom i fengsel, fortalte
Carmen. - Det var en lettelse å få vite sannheten om hva som egentlig
hadde skjedd. Jentene ble kjent med hverandre gjennom FFP Ung for
noen år siden. De hadde begge følt seg alene i situasjonen og trodde de
var de eneste i verden som hadde en pappa i fengsel. De fortalte at det
hadde vært viktig for dem å møte andre i en liknende situasjon som
dem selv.
.
Ved å stå fram på denne måten håper jentene å kunne være til hjelp for
andre. Jentene har tidligere fortalt om sin situasjon i radio og på TV.
Martine har også bidratt i den Amanda-nominerte animasjonsfilmen
Du velger selv, som ble vist på konferansen.

Avd.dir. Jan-Erik Sandlie i Justisdepartementet snakket om pårørendes plass i kriminalomsorgen.

– Jeg synes det er viktig å vise andre at det er flere som har pappaen
sin i fengsel, svarte Martine på spørsmålet om hvorfor hun har valg å
stå fram med sin historie.
Festmarkering
Etter konferansen ble det en hyggelig festmarkering med tapas og
hilsningstaler til FFP både fra samarbeidspartnere, fra en politiker
og fra FFPs grunnleggere.

Det var sterkt å
høre Carmen og
Martine fortelle om
hvordan det er å
ha pappa i fengsel.
De flotte og
modige jentene
ble intervjuet av
Kjersti Holden fra
FFP Ung.

Hanne Hamsund
takket to av FFPs
grunnleggere,
Ingeborg Maack og
Johan Velten, for
jobben de gjorde med
å etablere FFP.
Sammen med Solveig
Velten, som dessverre
ikke hadde anledning
til å komme, ga de
pårørende en stemme
for 20 år siden.

I Halden fengsel var det fokus på
pårørende fra dag én, fortalte
fengselsleder Are Høidal og barneansvarlig i fengselet, Vigdis Bye.

Barneombud Anne Lindboe snakket
om barns rettigheter og forslagene
fra Barneombudets ekspertgruppe
av barn med foreldre i fengsel.

Peter Scharff Smith fra dansk
Institut for Menneskerettigheder
fortalte fra sin forskning på barn av
innsatte. Han fortalte om
fengslingens konsekvenser for
barn, og om gode iverksatte tiltak.
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