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KRONPRINSPARET BESØKER FFP!
Det var stor stas og veldig hyggelig for FFP å få besøk av 
Kronprinsparet og ordfører Marianne Borgen på et førjulstreff 
utenom det vanlige! Et interessert og engasjert Kronprinspar 
snakket med både voksne og barn om det å være pårørende 
til en innsatt, mens det ble laget julelenke og julekort. Carmen 
og Guido som i flere år har vært med i FFP Ung, synliggjorde 
på en flott måte hvordan de har opplevd det å ha en pappa i 
fengsel. Vi fikk høre både om det som har vært vanskelig og 
om hva som har vært til hjelp. Barneansvarlig i Halden  
fengsel, Vigdis Bye, fortalte om rollen som barneansvarlig  
og samarbeidet med FFP. 

I forbindelse med besøket fikk Kronprinsparet også se foto
utstillingen Bak murene – sett med barn av innsattes øyne, 
der tre ungdommer fra FFP Ung har tatt bilder i Ullersmo 
fengsel. Kronprinsparet fikk også se filmene Livet på utsiden 
og På besøk, der barn fra FFP Ung forteller om hvordan  
fengslingen av en forelder påvirker deres liv.  

Besøket av Kronprinsparet var en veldig hyggelig oppmerk
somhet til pårørende, og en flott anerkjennelse av FFPs arbeid. 

Carmen (t.v.) og Guido (t.h) delte sine erfaringer med Kronprinsparet.  
(Foto: Andreas Fadum)

Ordføreren i Oslo ønsker Kronprinsparet 
velkommen (Foto: FFP).

Bordet dekket og klart for juletreff 
hos FFP (Foto: FFP).

En stor opplevelse både for store og små pårørende og ansatte i FFP med besøk 
av Kronprinsparet og ordføreren i Oslo (Foto Andreas Fadum). 



MED MAMMA I FENGSEL
«Vi har småsøsken. Det er viktig å ha mamma der. Alle burde 
få vokse opp med mamma hjemme», var en av uttalelsene 
fra en ungdom FFP har snakket med om det å ha mamma i 
fengsel. Sorg og savn er for mange barn en del av hverdagen 
når en forelder er fengslet, og FFP har i høst ved flere anled
ninger bidratt til å synliggjøre situasjonen for barn og unge 
som har en mamma i fengsel. 

Kvinner er en minoritet i fengslene og utgjør kun seks prosent 
av de innsatte. Kvinner har ofte dårligere soningsforhold enn 
menn, og med kun fire rene kvinnefengsler og åtte fengsler 
med kvinneavdelinger soner mange kvinner langt fra hjem
stedet sitt. Dette gjør kontakten med familien under soning 
vanskelig.  

Kvinnelige innsatte har fått et økt fokus den siste tiden gjennom 
Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) rapport Likeverdige forhold 
for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar, der 
det foreslås mange konkrete tiltak for å bedre forholdene for 
kvinnelige innsatte. Også Sivilombudsmannen og Likestillings 
og diskrimineringsombudet har i de siste årene satt fokus på 
kvinners soningsforhold.

På Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens 
ansvar, arrangert av KDI og KRUS (Kriminalomsorgens høg
skole og utdanningssenter) bidro daglig leder i FFP, Hanne 
Hamsund, med et innlegg. Hun formidlet barns erfaringer fra 
det å ha mamma i fengsel, og fokuserte på nødvendigheten 
av kompenserende tiltak for kvinner som soner langt hjemme
fra. Økonomisk støtte til besøksreiser, etablering av besøkshus 
og tilrettelegging for bruk av Skype er viktige tiltak som vil 
gjøre det lettere for mødre og barn å opprettholde kontakt 
under soningen. 

FOKUS PÅ PÅGRIPELSE OG VARETEKT
På FFP Trøndelags temakveld Pågripelse og varetektsfengsling 
deltok både pårørende, representanter fra organisasjoner, 
kommunen og kriminalomsorgen. En mor holdt et sterkt inn
legg om det å være mamma til en sønn som har slitt med rus 
og kriminalitet halve livet. Hun fortalte om angsten som ikke 
slipper taket, og om gode og dårlige opplevelser i møte med 
«systemet». Jorid Midtlyng, direktør for Kriminalomsorgen  
region nord, syns det var viktig å høre pårørendes erfaringer: 
«Vi må utsette oss for å høre dette». Hun var opptatt av 
hvordan man kan ha rutiner og standarder som ivaretar 
pårørende. Møtedeltakerne hadde blandede erfaringer,  
og flere mente rutinene ikke er gode nok – i alle fall ikke i  
praksis. FFP ønsker å jobbe mer opp mot politiet for å få  
økt bevissthet om pårørendes situasjon. 

TILBUD FOR PÅRØRENDE I BERGEN I HØST 
Med støtte fra Landsrådet for Norges barne og ungdoms
organisasjoner (LNU) har FFP i høst arrangert flere treff for 
pårørende i Bergen. Vi har blant annet sett Folk og røvere i 
Kardemomme by på teater, spist på Peppes Pizza og hatt til
bud om individuelle samtaler med rådgivere fra FFP. Carmen 
fra FFP Ung i Oslo var med på et av treffene, og delte sin  
historie om det å ha en pappa i fengsel: «Det er ikke din 
skyld at mamma eller pappa sitter i fengsel. Snakk med 
noen! Det er helt greit å vise følelser, at man er både sint og 
lei seg. Det er fint at voksne viser følelser, da blir det også 
lettere for barn å gjøre det». Mange pårørende ga utrykk for 
at det var godt å møte andre som også har et familiemedlem 
i fengsel, og ønsker sterkt at FFP kommer tilbake til Bergen.

PÅ BESØK I FENGSEL I JULA 
Det å ha et familiemedlem i fengsel kan oppleves ekstra 
vanskelig i jula. I noen fengsler får barn på besøk litt ekstra 
oppmerksomhet. Ringerike fengsel deler ut juleposer til 
barna for å gjøre det ekstra hyggelig å komme på besøk. 
FFP håper også andre fengsler gjør noe ekstra for barn i jula!

STØTTE OG RÅDGIVNING
FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og ved samtaler i våre lokaler.

FFP har også ulike aktiviteter og møter, samt en chat og en lukket facebookgruppe for pårørende.
Alle FFPs tilbud er gratis.

FFP I JULEN  
FFP er stengt i romjula, men åpner igjen onsdag 2. januar. 

Vi takker pårørende og samarbeidspartnere for året som har 
gått, og ser fram til videre samarbeid og aktiviteter i FFP i 
2019! FFPs program for våren kommer i neste nyhetsbrev. 

Følg også med på www.ffp.no.

Vi ønsker pårørende og samarbeidspartnere en riktig god jul! 
Vi vet at julen kan være en vanskelig tid for mange, og sender 

spesielt dere en varm tanke. 

Daglig leder i FFP, Hanne Hamsund, formidler barns erfaringer med å ha mamma i 
fengsel (Foto: FFP)

Ringerike fengsler lager julestemning for barn på besøk (Foto: Ringerike fengsel).


