Nyhetsbrev sommeren 2015
Bak murene – slik barna ser det
Barn og søsken av innsatte bekymrer seg ofte for hvordan den
innsatte har det i fengsel: Får de nok mat? Har de eget rom? Har de
noe å gjøre, og er det noen som tar seg av dem hvis de blir syke eller
triste? FFP har denne våren gjennomført et fotoprosjekt der en
gruppe ungdommer i FFP Ung har vært innenfor murene på Ullersmo
fengsel for å ta bilder på steder pårørende vanligvis ikke slipper til.
Fredag 5. juni ble fotoutstillingen, Bak murene – sett med barn av
innsattes øyne, åpnet på Kafé Saba i Oslo. Mange deltok på åpningen.
En av dem var barneansvarlig ved Ullersmo fengsel, June Randen.
– Jentene har tatt mange flotte bilder og fått frem flere detaljer som
vi som jobber der til daglig kanskje ikke legger merke til, sa hun
under åpningen. Randen fremhevet også betydningen av at barn selv
får se hvordan det ser ut innenfor murene der fedrene soner.

Nytt materiell med
flotte illustrasjoner
FFP er i gang med å fornye
informasjonsmateriellet sitt
med nye, flotte illustrasjoner
tegnet av Darling Clementine.
Først ute er FFPs nye
informasjonsflyer som også er
vedlagt denne utsendingen av
nyhetsbrevet. Utover høsten vil
også FFPs øvrige materiell
utkomme i ny design.

Gjennom det innblikket ungdommene har gitt av livet bak murene,
forteller de at de har ønsket å vise at fengselet ikke er så farlig som
noen tror.

Carmen (t.v.) er en av
ungdommene som
sammen med
prosjektleder Kitty
Byng i FFP har vært
på fotojakt innenfor
murene på Ullersmo.

Fotografiene er
supplert med sitater
fra barn og ungdom i
FFP Ung.

Foto: Gunder Christophersen,
BarnsBeste.

Har du lyst til å se denne verdensnyheten av en fotoutstilling?
Ta turen til Kafé Saba i Hollendergata 10, nedenfor Oslo Fengsel og
Politihuset. Kafeen er åpen fra 9.00 - 16.00. Fotoutstillingen blir
hengende ut august!

Daglig leder i FFP, Hanne Hamsund,
med FFPs nye informasjonsflyer

Det blir soning i
Nederland
Stortinget vedtok i juni å leie 242
fengselsplasser i Nederland. En
soningskø på 1200 mennesker og
mangel på fengselsplasser i Norge,
er begrunnelsen for at innsatte i
norske fengsler kan sendes til
Nederland for soning.
Massiv motstand mot forslaget
klarte ikke å snu flertallet på
Stortinget i denne saken. FFP er
svært skuffet over avgjørelsen og
er bekymret over hvordan soning i
Nederland vil kunne svekke
muligheten for familiekontakt
under soningen.
Etter planen skal innsatte kunne
sendes til Norgerhaven fengsel i
Veenhuizen i Nederland allerede
fra 1. september.

Fokus på barn i Vestfold!
Berg, Sandefjord og Larvik fengsel hadde i mai en felles fagdag der
barn med foreldre i fengsel sto i fokus. FFP var invitert for å holde
foredrag, og vi fikk også se det nyoppussede besøksrommet som er
et eget hus ved Berg fengsel. Det er ikke mulighet for overnatting
her, men det er tilrettelagt for at familien kan tilbringe noen fine
timer sammen både med å lage mat og besøke dyrene ved
gårdsdriften på fengselet.

Politisamarbeid
FFP Trøndelag og Sentrum
politistasjon i Trondheim har
igangsatt et samarbeid om en
informasjonskampanje som skal
rette seg mot både polititjenestemenn og brukere av politistasjonen.
Vi ønsker med denne kampanjen
at informasjon om FFP skal nå
frem til pårørende allerede ved
pågripelse.

Er du mor eller far til
en innsatt?
Etter ønske fra pårørende starter
FFP til høsten egne grupper for
foreldre til innsatte både i Oslo
Trondheim.
Meld fra om det kan være aktuelt
for deg å delta på uformelle treff
med andre mødre og fedre en
ettermiddag eller kveld i måneden
i FFPs lokaler!

Flotte nye
besøksforhold i Berg
fengsel. Huset
inneholder også et
kjøkken, slik at man
kan lage mat og være
sammen over litt tid.

God sommer!

Hør barnas stemme!
Over 800 000 barn i Europa har en mor
eller far i fengsel. Det europeiske
nettverket Children of Prisoners Europe
(COPE) arrangerer i juni kampanjen
Not My Crime, Still My Sentence.
Gjennom ulike arrangementer rundt
om i Europa ønsker nettverket å øke
bevisstheten rundt situasjonen for barn
med foreldre i fengsel, og å sette fokus
på barnas rettigheter og behov.

Vi i FFP ønsker pårørende og
samarbeidspartnere en riktig god
sommer!
Vi holder stengt i følgende perioder
i sommer:
FFP i Oslo: 6.7 – 27.7
FFP i Trondheim: 29.6 – 4.8

Barn fra FFP Ung har bidratt til en norsk versjon av filmen 800 000
stemmer produsert av COPE. Filmen viser forskjellige opplevelser og
følelser barn kan ha når de har en forelder i fengsel. Se www.ffp.no
for å høre for å se og høre filmen.
Som en del av kampanjen Not My Crime, Still My Sentence
gjennomfører FFP også Hjerte for barna-aksjonen. Gjennom denne
aksjonen oppfordrer vi fengslene til å steke vafler i besøksavdelingen
eller gjøre noe annet hyggelig for barn på besøk. Mange fengsler
velger å følge oppfordringen, og setter på denne måten et ekstra
fokus på barn på besøk i fengsel i juni.
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