Nyhetsbrev våren 2015
Familiesamtaler i fengsel
får positiv oppmerksomhet

Trenger vi soning i
Nederland?

FFP Trøndelag begynte i 2014 et spennende samarbeid med
Trondheim fengsel. Familieterapeut Nina Morseth Lauritzen i FFP
Trøndelag, og klinisk sosionom Gunnar Breivik i Trondheim fengsel
tilbyr reflekterende familiesamtaler i fengselet for innsatte og
deres familier. Tidligere har reflekterende samtaler vært et tilbud
kun til innsatte. Målet med samtalene er at familien skal få rom til
å ta opp temaer som gir dem en sterkere plattform å stå på under
og etter soning.

På KROMs 44. årlige kriminalpolitiske
konferanse i januar, sa statssekretær
Vidar Brein-Karlsen at norsk
fengselsvesen har et kapasitetsproblem. Løsningen, slik regjeringen
ser det, er først og fremst å bygge
flere lukkede fengselsplasser, men
fordi dette tar lang tid vil de leie
fengselsplasser i Nederland.

Prosjektet har fått god
respons og anerkjennelse fra både
fagpersoner, fengsler
og politikere. Bladet
Tidsskrift for Norsk
Psykologforening har
omtalt prosjektet flere
ganger.
Jenny Klinge fra
Senterpartiet sier til
Psykologtidsskriftet:
– Det å ta vare på
familien til innsatte er
viktig, både for disse
familiemedlemmenes
egen skyld, og for at
den domfelte skal ha
større muligheter til å
kunne vende tilbake til
et normalt liv etter
soning. I kriminalomsorgen er det
begrensede ressurser
til å følge opp de
pårørende, og det at
For Fangers Pårørende
stiller opp med et stort
frivillig engasjement,
er veldig fint.

Familieterapeut Nina Morseth Lauritzen fra
FFP og klinisk sosionom Gunnar Aadde
Brevik fra Trondheim fengsel invitere
familier inn i fengselet til familiesamtaler.
(Foto: Marius Tvinnereim)

Forsvarsadvokat og leder for
Forsvarergruppen, Frode Sulland,
utfordret i sitt innlegg på
konferansen påstanden om at Norge
mangler lukket fengselskapasitet.
Han skisserte flere alternative måter
å frigjøre fengselsplasser på. Et
alternativ er å reversere utviklingen
med stadig færre prøveløslatelser
etter to tredjedels soning. Et annet å
redusere bruken av varetekt, som
Norge gjennom flere år har blitt
kritisert for sin utstrakte bruk av.
I tillegg kan man øke bruk av soning
med elektronisk kontroll, av
konfliktrådet, samfunnsstraff, og
narkotika- og promilleprogrammer.
Også daglig leder i FFP, Hanne
Hamsund, kritiserte forslaget om å
leie soningsplasser i Nederland. Selv
om Brein-Karlsen forsikret om at
innsatte på soning i Nederland ikke
vil få noen innskrenket rett til
familiekontakt, påpekte Hamsund at
denne kontakten automatisk vil bli
begrenset gjennom de
merkostnadene og belastningene
ordningen vil innebære.

FFP synes samarbeidet
med Trondheim fengsel
om familiesamtaler er
spennende, og er
positive til å vurdere
liknende samarbeid
med andre fengsler.
Advokat Frode Sulland utfordret
regjeringen til å vurdere andre måter
å løse kapasitetsproblemet på.

FFPs tilbud til pårørende våren 2015
FFP tilbyr individuelle samtaler og familiesamtaler hos FFPs rådgivere. Vi gir informasjon,
støtte og råd, og tilbyr ulike aktiviteter og møter for pårørende.

Tilbud
Tilbud ii Oslo
Oslo
Onsdag 11. februar
Torsdag 26. februar
Tirsdag 3. mars
Onsdag 18. mars
Torsdag 26. mars
Tirsdag 14. april
Torsdag 23. april
Torsdag 5. mai
Torsdag 11. juni

Vær fotograf i et fengsel!
Kveldstreff for pårørende
kl. 18-20
Musikalen Chicago på Oslo Nye
Teater
Formiddagstreff for pårørende
kl. 12-14
FFPs årsmøte
Påskelunsj på restaurant
Formiddagstreff for pårørende
kl. 12-14
Musikalen Lenge leve livet på Oslo
Nye Teater
Temakveld kl. 18-20
Formiddagstreff for pårørende
kl. 12-14

FFP Ung

- tilbud for barn og ungdom
Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.
Tirsdag 17. februar
Torsdag 5. mars
Onsdag 11. mars
Tre kvelder i april
Lørdag 9. mai
Lørdag 6. juni

Vinterferiekos! Vi går på skøyter og
spiser lunsj på Fridays
Bowling og pizza
Mummitrollet og det usynlige barnet
på Trikkestallen
Fotograf i fengsel (se ramme)
Tusenfryd
Oslo Sommerpark

Har du lyst til å lære mer om foto?
FFP Ung skal i april ha et spennende
prosjekt der vi har fått lov til å ta
bilder inne i Oslo fengsel! Vi vil ha
med deg som er fra 12 år og opp, og
som er pårørende til en innsatt.
Sammen med fotograf Kristian
Leraand fra Almedie og Kitty fra FFP
Ung vil dere få opplæring i
speilreflekskamera, ta bilder i Oslo
fengsel, og gjøre etterbehandling av
bildene på PC. Du trenger ikke ha
eget kamera.
Fotoprosjektet vil foregå tre
ettermiddager i april. Nærmere
informasjon kommer!
Prosjektet avsluttes med fotoutstilling i starten av juni, med
sjampanjebrus, familie og venner!
Om du har spørsmål eller vil melde
deg på, ta kontakt på post@ffp.no,
tlf. 22 11 41 30 eller sms 979 66 199

Ferie- og helgeturer
Tirsdag 23. – 26. juni

Ferietur til Kragerø for barn,
ungdom og voksne

Tilbud i Trondheim

FFP tilbyr gratisbilletter!

FFP Trøndelag tilbyr pårørende samtaler med rådgiver eller
familieterapeut, samt familiesamtaler i fengselet sammen med den
innsatte. En gang i måneden arrangeres formiddagstreff for
pårørende i FFP Trøndelags lokaler i Fjordgata og det arrangeres
også en turgruppe.
Onsdag 21. januar
Søndag 1. mars
Torsdag 19. mars
Søndag 26. april
Søndag 31. mai
Juni

FFP Trøndelag tilbyr ulike gratisLike
viktig
det å møtes,
dele
billetter
til er
svømmehall,
kino
med
erfaringer,
støttefor
hverandre
og ha
mer. Ta kontakt
mer informasjon!
det hyggelig sammen! Gruppa møtes
annenhver tirsdag ettermiddag. Det
er plass til flere!

Påfuglen på Trøndelag Teater
Hundesledekjøring i Bymarka
Chappie på Trondheim Kino
Tur i Marka
Gokart på Laser X
Sommerteater på Munkholmen

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

