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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    

FØRJULSTID HOS FFP
FFP har mange hyggelige tradisjoner for pårørende i førjuls
tiden! Også i år arrangerte vi juleverksted for pårørende 
både i Oslo og Trondheim. Barn og voksne spiste grøt og 
pepperkaker, og laget julepynt og fine, små gaver. Flere 
pårørende fortalte at de setter stor pris på denne tradisjonen, 
som vi vil arrangere også til neste år. En annen juletradisjon 
er fjøsnisseforestilling på Voll gård i Trondheim. Pårørende 
fikk møte både fjøsnissen og dyrene på gården, og fikk kjøre 
med hest og slede. I Oslo inviterte FFP pårørende på jule
lunsj, og til julekonsert med OsloFilharmonien. Tradisjonen 
tro har alle FFPs medlemmer over hele landet fått tilbud om 
å få kinobilletter slik at familien kan gå på kino i julen. 

Også i flere av fengslene gjøres det hyggelige ting for 
pårørende i desember. Bastøy har arrangert barnebesøksdag 
med juleverksted og omvisning i fengselet. I alt 21 voksne og 
barn fikk pynte pepperkakehus, bake pepperkaker, tegne, 
male og lage fine lykter og julepynt. Barneansvarlige på 
Bastøy melder om en utrolig fin dag med mange glade barn. 

I Ringerike fengsel får barn som kommer på besøk i jula 
godteposer, og på Ila får barna julestrømper. Det vil også bli 
satt fram klementiner i besøksavdelingen. Dette er hyggelige 
initiativ fra fengslene, og tiltak vi vet gleder familiene nå i jula!

Flotte pepperkakehus pyntet av barn på besøk i Bastøy fengsel

Hyggelige førjulsaktiviteter for pårørende i FFPs to avdelinger

NÅ ER FFP UNG PÅ INSTAGRAM. 

FØLG OSS! 



FFP i julen

FFP er stengt fra og med 23. desember til og med 
1. januar. 

Vi takker pårørende og samarbeidspartnere for året som 
har gått, og ser fram til videre samarbeid og aktiviteter 
i FFP i 2020! 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 jula kan være en vanskelig tid for 
mange, og sender spesielt dere en varm tanke! 

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.

ISOLASJON – ET FENGSEL I FENGSELET
I høst kom boka Isolasjon – et fengsel i fengselet ut, redigert 
av Rua og Scharff Smith.  Boka tegner et kritisk bilde av 
isolasjon i fengsel og arrester i Skandinavia. Norge har flere 
ganger fått kritikk fra FNs torturkomité og fra Europarådets 
torturovervåkingskomité for omfattende bruk av isolasjon. I 
boka deler flere bidrags ytere kunnskap og erfaringer knyttet 
til isolasjon i fengsel sett fra ulike perspektiver. FFP har bidratt 
med et kapittel om pårørendes opplevelser når innsatte 
isoleres, og fikk dermed belyst en side ved isolasjon som ofte 
glemmes. 

FFPs kapittel bygger på historier pårørende har formidlet 
til oss om hvordan de har opplevd situasjonen når innsatte 
 isoleres, enten i forbindelse med varetekt eller underveis 
i soningen. Når den innsatte isoleres rammer det også 
pårørende sterkt, både fordi isolasjon av et familiemedlem 
betyr stor grad av bekymring og ofte mangel på muligheten for 
kontakt. I møte med fengsel, politi og advokat føler pårørende 
seg ofte brysomme. 

Min sønn satt i isolasjon en lengre periode da han satt inne. 
Jeg hadde konstant vondt av han, meldte meg ut av det 
sosiale, sov ikke om natta og var deprimert hele tiden. 
Det kverna hele tiden rundt i hodet mitt om hvordan gutten 
hadde det, og om hvordan dette ville påvirke han i ettertid.                                                                       
           (Mor til en innsatt) 

I FFPs kapittel i boka kommer vi med ulike forslag som kan 
gjøre situasjonen bedre for pårørende når innsatte er isolert. 
Blant annet foreslår vi bedre rutiner for varsling og  informasjon 
til pårørende, og at barn må få treffe sin  fengslede forelder 
innen en uke etter pågripelse og  arrestasjon. 

BROSJYRE FOR BARN PÅ 
BESØK I FENGSEL
I samarbeide med Kriminal
omsorgens høgskole og 
utdanningssenter (KRUS) har 
Kriminalomsorgsdirektoratet 
utarbeidet en ny, flott brosjyre 
til barn som ønsker å dra på 
besøk i fengsel. Brosjyren skal 
benyttes i alle landets fengsler, 
og alle fengslene har fått tilbud 
om å lage sin lokale variant av 
brosjyren, med egne bilder og 
tilpasset tekst.

Viktig bok om isolasjon i fengsel 
basert på forskning, erfaring 
fra yrkespraksis og personlige 
opplevelser.

De ansatte i FFP ønsker alle en riktig god jul! Seks av FFPs ti ansatte 
i Trondheim og Oslo er tilstede på bildet.

FFP har fått komme med 
innspill under arbeidet. Vi 
synes resultatet er blitt 
veldig bra!


