
MED FORELDRE I FENGSEL – SLIK BARNA SER DET  
Hvordan oppleves det å ha en forelder i fengsel? Hva kan 
bidra til å gjøre situasjonen best mulig? I høst arrangerte 
FFP konferansen Med foreldre i fengsel - slik barna ser det. 
Modige barn og unge delte av sine erfaringer, og dyktige 
fagpersoner fra både Norge, Sverige, Danmark og England 
ga kunnskap, innsikt og oversikt. 

Vi fikk blant annet høre om situasjonen for barn ved 
pågripelse og fengsling. Vi fikk også høre om gode erfaringer 
med chat-tjeneste for barn og unge med foreldre i fengsel i 
Sverige, og om hva barna lurer på. Videre fikk vi en oversikt 
over resultater fra forskning om barn med foreldre i fengsel 
gjennom de siste 50 år, og vi fikk høre om erfaringer fra et 
prosjekt i Storbritannia med mål om at lærere i større grad 
skal ta barnets perspektiv for å gi best mulig hjelp og støtte. 

Gjennom hele dagen kom barn og unges stemmer fram ved 
deltakelse på konferansen eller gjennom små filmer FFP har 
laget i samarbeid med Sanden Media. I filmene deler barn 
fra FFP Ung sine tanker og opplevelser knyttet til det å ha en 
forelder i fengsel. 

Med konferansen ønsket FFP å spre informasjon og kunnskap 
om situasjonen til barn av innsatte, og ikke minst å gi inspi-
rasjon til de som møter barn med foreldre i fengsel, både på 
innsiden og utsiden av muren. 

Konferansen var støttet av Extrastiftelsen.
 
 

Et av dagens høydepunkt var da tre barn og unge fra FFP Ung fikk stille spørsmål til 
to barneansvarlige og en representant fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).  
Her er ett av barna i samtale med Kjersti Holden fra FFP og Heidi Bottolfs fra KDI. 

I salen satt nesten 170 tilhørere, mange av disse fra kriminalomsorgen og hjelpeapparatet.
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Besøk oss på Facebook:
For Fangers Pårørende (FFP)

FFP i Oslo:  
22 11 41 30 
post@ffp.no

FFP Ung:  
979 66 199 
ung@ffp.no 

FFP Trøndelag: 
73 51 19 29 
trondelag@ffp.no    

Hanne Hamsund og Bente Grambo fra FFP 
var dagens konferansierer. 

Psykiater Anne Kristine Bergem bidro med 
foredrag på konferansen. Her sammen 
med Anne Berit Sandvik fra FFP.

Familiesamtaler i fengsel
Engasjerte deltakere fra i alt sju fengsler og ett familievernkontor deltok i høst på FFPs todagerskurs om 
familiesamtaler og reflekterende team. Det blir spennende å følge fengslene i etableringen av dette viktige 
tilbudet, som gir familiene en arena og en mulighet til å ta opp vanskelige tema i løpet av soningstiden.



DRIFTSSTØTTEN SIKRET 
Etter en høst med stor usikkerhet knyttet til FFPs økonomi for 
2018, er vi glade for at vi helt på tampen av året kan bekrefte 
at det foreslåtte kuttet i statsbudsjettet likevel ikke blir en 
realitet. 

Da statsbudsjettet tidligere i høst ble lagt frem ble FFP svært 
overrasket over at regjeringen foreslo store kutt til de frivillige 
organisasjonene i kriminalomsorgen. For FFP ble det foreslått 
en reduksjon i driftsstøtten på hele 40%. Heldigvis møtte 
forslaget om kutt til de frivillige stor motstand hos mange 
politikere på Stortinget, og KrF og Venstre sikret flertall for å 
gi organisasjonene støtten tilbake. FFP er svært glad for dette, 
da driftsstøtten betyr svært mye for det viktige arbeidet vi gjør 
for pårørende til innsatte. 

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 lukket facebookgruppe for pårørende.
Alle FFPs tilbud er gratis.

Besøk oss på Facebook:
For Fangers Pårørende (FFP)

Kinogave til pårørende
FFP har de siste årene delt ut kinobilletter til våre medlemmer over 
hele landet som en juleglede i desember. I år var den økonomiske 
situasjonen for FFP så usikker at vi ikke kunne tilby dette før jul.  
Når økonomien nå ser litt lysere ut er vi glade for å kunne opprett-
holde denne hyggelige tradisjonen, men denne gangen på nyåret.  
Vi håper mange pårørende vil få glede av tilbudet!

JULESTJERNE FRA STØRE
Jonas Gahr Støre (AP) har i år en julekalender på Facebook 
der han hver dag gir en julestjerne til noen han synes for-
tjener oppmerksomhet og anerkjennelse. Den 8. desember 
gikk dagens julestjerne til FFP! Støre kom på besøk med 
julestjerne, rosende ord om FFP og omtanke for pårørende: 
«Julen er en vanskelig tid for mange. For de som har foreldre, 
søsken eller et barn som sitter i fengsel, kan julehøytiden bli 
dager preget av sorg, bekymring og savn. Fengselsstraffen 
rammer mange flere enn de personene som blir dømt». 

Med seg tilbake til Stortinget fikk Støre en ønskeliste fra FFP. 
Blant de sju ønskene var at pårørende gis økonomisk støtte 
til besøksreiser i fengsel, og at avtalen om å leie fengsels-
plasser i Nederland avsluttes. Støre lovet å viderebringe listen 
til lederen for Justiskomiteen. Se ønskelisten på www.ffp.no.

FFP TILDELT FRIMURERORDENENS FELLESGAVE  
Det var med stor glede FFP i desember mottok Den Norske 
Frimurerordenens fellesgave for 2017 på 1 million kroner.  
I forbindelse med tildelingen ble FFP invitert til et hyggelig og 
høytidelig arrangement hos Den Norske Frimurerordenen. 

I tildelingen ble det blant annet lagt vekt på at FFP «er en 
seriøs og faglig sterk organisasjon som arbeider for et formål 
som ikke er tilfredsstillende ivaretatt av andre aktører».  
Pengene skal gå til FFPs arbeid for barn og unge, og vil blant 
annet gi oss mulighet til å utvikle en chat-tjeneste på vår 
hjemmeside, der barn og unge kan stille spørsmål og motta 
støtte og informasjon fra FFPs rådgivere.  

Pengegaven vil utgjøre en forskjell for FFP, og vi går inn i 
2018 med en trygghet om å kunne gjennomføre flere viktige 
tiltak for barna og deres omsorgspersoner. Tildelingen er en 
anerkjennelse av FFPs arbeid som vi setter svært stor pris på, 
og spesielt hyggelig i år da FFP har 25-års jubileum.
 
 

Ansatte i FFP mottar Frimurerordenens fellesgave for 2017.

På vegne av FFP mottar daglig leder Hanne Hamsund dagens julestjerne fra Jonas Gahr Støre. 

FFP i julen  
FFP er stengt i romjula, men åpner igjen tirsdag 2. januar. 

Vi takker pårørende og samarbeidspartnere for året som har gått, og 
ser fram til videre samarbeid og aktiviteter i FFP i 2018! FFPs program 
for våren kommer i neste nyhetsbrev. Følg også med på www.ffp.no.

Vi ønsker pårørende og samarbeidspartnere er riktig god jul!
Vi vet at julen kan være en vanskelig tid for mange, og sender  
spesielt dere en varm tanke. 


