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Útdráur
Rannsókn þessi 6allar um félagslegan bakgrunn fanga og aðlögun þeirra að samfélaginu að
afplánun lokinni. Markmið rannsóknar var að kanna félagslegan bakgrunn íslenskra fanga og
viðhorf þeirra gagnvart aðlögun að samfélaginu við lok afplánunar. Við framkvæmd
rannsóknar var bei0 megindlegri aðferð og spurningarlistar lagðir fyrir í öllum fangelsum
landsins. Heildarþá0taka endaði í 75,3%.
Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að tveir af hverjum þremur föngum brjóta a=ur af sér innan
þriggja ára e=ir að í samfélagið er komið, vegna margvíslegra félags- og heilsufarslegra
vandamála. Á það sér stað á fyrstu dögum, vikum og mánuðum e=ir að afplánun lýkur.
Helstu niðurstöður benda l þess að félagsleg staða fanga sé almennt slæm og
meirihlu fanga hefur áður seð inni. Innan fangelsanna virðist geðheilbrigðisþjónusta ekki
vera fullnægjandi en @eiri fangar nýta sér námsúrræði en áður.
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að meiri þörf er á frekari úrræðum, bæði heilbrigðisog félagslegum, fyrir fanga að á afplánun stendur sem og við lok hennar.
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Abstract
This study examines the social background of prisoners and their reintegraon into society
a=er 2nishing their sentence. The main goal of the study was to explore the social
background of icelandic prisoners and their atudes towards their reintegraon to society
a=er serving their sentence. This is a quantave study and quesonnaires were distributed
in all prisons in Iceland. Total parcipaon ended in 75,3%.
Previous studies have shown that two out of every three prisoners recidivate in a
period of three years at the end of their sentence as a result of various social and health
related problems. It occurs during the 2rst days, weeks and months a=er their sentence
ends.
In this study, key 2ndings indicate that the social status of icelandic prisoners is
generally poor and the majority of prisoners have previous prison sentences. Mental
healthcare in icelandic prisons does not seem to be adequate, but prisoner parcipaon in
educaonal programs is increasing.
The results of this study show that more social and health related resources are
needed, during incarceraon and while returning back to the society.

4

Formáli
Þessi rannsókn er 60 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í félagsfræði við félags- og
mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Dr. Helga Gunnlaugssyni
fyrir ánægjulegt og lærdómsríkt samstarf. Ég vil sérstaklega þakka Páli Winkel
fangelsismálastjóra og Hafdísi Guðmundsdó0ur skrifstofustjóra Fangelsismálastofnunar, fyrir
að hafa gert mér klei= að framkvæma rannsóknina ásamt því að hafa vei0 góða aðstoð á
meðan henni stóð. Að auki vil ég þakka forstöðumönnum fangelsanna og Verndar, ásamt
varðstjórum og fangavörðum fyrir góðar mó0ökur. Vil ég einnig þakka sambýlismanni
mínum, Steini Eldjárn Sigurðarsyni og 6ölskyldu minni fyrir alla aðstoð og stuðning við þessa
ritgerðarsmíð sem og mína skólagöngu. Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem tóku þá0 í
rannsókninni, en hún hefði ekki verið möguleg án þeirra þá0töku. Óska ég þeim velfarnaðar
og góðs gengis í komandi framPð.
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1

Inngangur

Ólíkar skoðanir eru að 2nna meðal almennings um lgang og markmið fangelsisker2sins.
Flesr eru þó sammála því að fangelsun eigi ekki að vera skaðleg einstaklingum sem þar
lenda. Skynsamleg notkun á fangelsum krefst þess að við skiljum hvaða áhrif þau hafa á
einstaklinga sem dæmdir eru þar l refsingar (Porporino og Zamble, 1984). Tilgangur með
rekstri fangelsa felst í að fullnusta refsidóma með þeim hæ að dæmdir menn taki út þá
refsingu sem þeir hafa hloð með dómi (Fangelsismálastofnun, e.d.d.). Fangelsisvist er
refsing og er ekki ætlað að vera ánægjuleg, en það er afar mikilvægt og mannúðlegt að fangar
y2rge2 ekki fangelsin í verra ástandi en þeir voru í, þegar þeir komu þangað. Vegna þessa er
brýnt að fangar fái þá aðstoð sem þeir þarfnast innan veggja fangelsanna (Adams, 1992).
Fangelsi eru afsprengi samfélagsins á hverjum Pma fyrir sig og eru miklar kröfur
gerðar l þeirra á Pmum sem þó einkennast jafnframt af miklum 6árhagslegum
niðurskurðum. Lausn fanga úr fangelsum er því afar mikilvægur þá0ur í skilvirkni
ré0arker2sins í bará0unni gegn aTrotum (Erlendur S. Baldursson, 2009). Þegar fangi lýkur
afplánun, er vonast l þess að hann brjó ekki a=ur af sér þegar í samfélagið er komið
(Gaetez og O'Grady, 2006). Árangursrík endurkoma í samfélagið felst í því að við lok
afplánunar, 2nni fanginn sér húsnæði og atvinnu, ha2 sterk tengsl við 6ölskyldu, vini og
vandamenn og verði að löghlýðnum þjóðfélagsþegn (Gaetez og O'Grady, 2006).
Veruleikinn er þó o= allur annar, en einstaklingar sem seð hafa í fangelsum eiga
margir hverjir í er2ðleikum með að aðlagast samfélaginu að nýju. Aðstæður í fangelsum hafa
o= lei0 l þess að fangar ha2 6arlægst samfélagið. Margir þeirra eiga því í er2ðleikum með
að laga hegðun sína að gildum og reglum samfélagsins e=ir að þeir ljúka afplánun. Viðhorf,
hegðun og venjur, sem þeir meðtóku í fangelsinu eru o= á skjön við þau viðhorf og gildi sem
ríkja í samfélaginu. Til dæmis telja sumir þeirra eðlilegt, við ákveðnar aðstæður, að beita
oTeldi og margir þeirra hafa einnig óbeit á eðlilegu lí2, svo því sem að fara e=ir skráðum og
óskráðum reglum samfélagsins. Að auki viðhalda margir þeirra kynnum sínum við aðra
glæpamenn, sem þeir kynntust í fangelsinu e=ir að út í samfélagið er komið (Giddens, 2009).
Enn fremur y2rgefur meirihlu fanga fangelsin félitlir, án öruggrar búsetu, án rénda
l heilsufars- eða atvinnuleysisbóta og með takmarkaða möguleika á atvinnu (Department of
Health and Human Services, 2001; Petersilia, 2000). Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að
fangar ha2 verið að öllu jöfnu verr undirbúnir fyrir aðlögun að samfélaginu, minna tengdir
helstu stoðum samfélagsins og líklegri en áður l að glíma við frekari félags- og heilsufarsleg
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vandamál, svo sem vímuefnaVkn (Ausn, 2001). Þar2r fanga eru meiri og @óknari en áður
hefur sést, en að sama skapi er líð um endurhæ2ngu eða aðstoð sem stendur þeim l boða
þegar a=ur út í samfélagið er komið. Vegna mikils niðurskurðar í samfélaginu eru mörg
úrræði sem hafa áður staðið þeim l boða, ekki lengur l staðar (Department of Health and
Human Services, 2001; Petersilia, 2000; Petersilia, 2005). Í mörgum lfellum vita fangar með
litlum eða engum fyrirvara á hvaða degi þeir ljúka afplánun sinni og Pðkast sums staðar að
þeim sé einfaldlega sleppt um miðja nó0 með klink í vasanum fyrir rútuferð og einungis sagt
að hi0a skilorðsfulltrúa sinn. Margir gera það þó ekki og er ekki vitað um verustað margra
þeirra við lok afplánunar. Í Kaliforníufylki í Bandaríkjunum, er l dæmis ekki vitað um
verustað margra fyrrum fanga sem koma í samfélagið (Department of Health and Human
Services, 2001; Petersilia, 2005).
Meirihlu einstaklinga sem situr í fangelsum, kemur frá lágsté0arhópum sem búser
eru í fátækum stórborgarkjörnum og þeir munu snúa þangað l baka í stórum hópum. Þessi
mikli 6öldi hefur gríðarleg áhrif á daglegt líf, samheldni 6ölskyldna og félagsauð slíkra
samfélaga. Samfélögin glíma mörg hver við félags- og efnhagslegt óhagræði (e. disadvantage)
og því íþyngir koma þessara einstaklinga, sem glíma sjál2r við ýmisleg vandamál, þau
verulega (Lynch og Sabol, 2001) Án viðeigandi undirbúnings og langvarandi stuðnings e=ir
afplánun, eru líkurnar á því að þessir einstaklingar endi í fangelsi að nýju frekar háar
(Department of Health and Human Services, 2001). Vegna þess mikla 6ölda sem talinn er
snúa a=ur í fangelsin, vakna margar spurningar um áhrifamá0 fangelsunar sem þá0
bará0unnar gegn aTrotum (Bureau of Jusce Stascs, 1984).
Samkvæmt skýrslu nefndar, skipaðrar af ríkisstjórn Bretlands, um félagslega úlokun
(e. Social Exclusion Unit), var talið að fyrrum fangar fremji um það bil 18 prósent skráðra
glæpa í samfélaginu, en mörg aTrot eru ekki lkynnt eða eru óleyst og því er ómögulegt að
vita hver endanleg aTrotaPðni þessara einstaklinga í raun og veru (Social Exclusion Unit,
2002).
Þrá0 fyrir ýmis vandamál sem tengjast fangelsunum og lokum afplánunar, hefur líð
verið kannað hvað í raun og veru tekur við þegar fangar ljúka afplánun og hvernig sé
fýsilegast að aðstoða þá. Því er áhugavert að kanna hvernig þessum málum er há0að hér á
landi miðað við ú í heimi og hvort að staðan sé svipuð hér eins og ofangreindar heimildir
sýna fram á. Aðlögun kynferðisbrotamanna að samfélaginu við lok afplánunar hefur þó verið
rannsökuð að einhverju ley og hjálp vei0 með því að veita áframhaldandi
vímuefnameðferðir fyrir þá sem þurfa áframhaldandi stuðning og aðstoð við lok afplánunar.
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Talið er að baki farsællar aðlögunar að samfélaginu liggi ýmsir félagslegir og persónubundnir
þær. Annars er margt á huldu um hvað felst í árangursríkri endurkomu í samfélagið og hvað
ekki. Mikilvægt er að kanna það nánar, en í dag bíða stórir hópar einstaklinga þess að he6a
afplánun eða eru að halda út í samfélagið a=ur og því er það samfélaginu l heilla að
bregðast við sem allra fyrst (Petersilia, 2001a). Fangelsun einstaklinga getur ha= áhrif á
samfélagið á ýmsa vegu. Þau áhrif geta birst með neikvæðum hæ hvað varðar
vinnumarkað, efnhagslega velferð, lýðræðisþá0töku (e. democrac parcipaon), 6ölskyldur,
þroska barna, líkamlega og andlega heilsu fanga ásamt hæ0unni á auknu heimilisleysi (Hagan
og Dinovitzer, 1999). Aðlögun fanga að samfélaginu kemur okkur því öllum við og æ að
he6ast um leið og sjálf afplánunin.

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar
Í BA ritgerð minni í félagsfræði, skrifaði ég um það hvort menntun væri leið l betrunar og
um áhrif menntunar á aTrot og aTrotaPðni e=ir afplánun. Rannsóknir hafa meðal annars
sýnt fram á áhrif menntunar innan fangelsisins hvað varðar betri líðan fanga ásamt lægri
ítrekunarPðni þegar út í samfélagið er komið. Það sem vak a=ur á mó áhuga minn þegar
ég skrifaði þá ritgerð, var hvað tæki við þegar afplánun lýkur? Ekki hafa margar rannsóknir
verið framkvæmdar um samfélagsaðlögun fanga e=ir afplánum, út frá viðhorfum þeirra
sjálfra. Er því von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar bæ einhverju nýju við um leið og
hún leiði l frekari rannsókna á þessu viðfangsefni.

1.2 Uppbygging ritgerðar
Í þessari ritgerð verður skoðaður félagslegur bakgrunnur fanga og aðlögun þeirra að
samfélaginu að lokinni afplánun. Í ritgerðinni verður greint frá niðurstöðum erlendra jafnt
sem innlendra rannsókna og fræðileg þekking tengd við valdar kenningar úr aTrotafræði,
sem miða að því að útskýra hvað liggji að baki farsælli aðlögun og hvað ekki.
Markmið verkefnisins er að kanna félagslegan bakgrunn íslenskra fanga, viðhorf og
aðlögun þeirra að samfélaginu við lok afplánunar. Í uppha2 er lagt upp með e=irfarandi
spurningar: Hver er félagslegur bakgrunnur íslenskra fanga? Hvernig má lýsa aðstæðum í
íslenskum fangelsum? Hver eru viðhorf íslenskra fanga gagnvart lokum afplánunar sinnar? Er
líklegt að þeir muni brjóta a=ur af sér? Hefur ei0hvað breyst frá fyrri rannsóknum? Eru
aðstæður hér svipaðar og sem má 2nna erlendis?
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Rannsóknarspurningin er því e=irfarandi: Hver er félagslegur bakgrunnur íslenskra
afplánunarfanga og hvernig upplifa þeir lok afplánunar sinnar?
Ritgerðin skipst í Pu ka@a með inngangi. Annar ka@i mun felast í kenningarlegri
um6öllun, þar sem kynntar verða valdar kenningar tengdar aTrotum, föngum og aðlögun að
samfélaginu. Kenningar um félagslegt taumhald, félagsnám/ólík félagstengsl, smplun og
siðrof verða skoðaðar, enda hafa rannsóknir sýnt fram á að fangar eigi í er2ðleikum með að
halda út í samfélagið að nýju vegna margvíslegra er2ðleika sem tengjast atvinnu, húsnæði,
6ölskyldu þeirra og viðbrögðum samfélagsins.
Þriðji ka@i 6allar um erlendar rannsóknir sem varpa ljósi á félagslegan bakgrunn fanga,
félagslega stöðu kvenna í aTrotum og á þær betrunarleiðir sem eru standa l boða innan
fangelsa.
Fjórði ka@i 6allar um lok afplánunar, ítrekunarPðni og hindranir sem blasa við fyrrum
föngum í samfélaginu en erlendar rannsóknir sýna að a=urhvarf l aTrota gerist afar hra0
e=ir að út í samfélagið er komið.
Fimm ka@i 6allar um það hvað felist í farsælli samfélagsaðlögun. Í ka@anum verður
farið y2r þá þæ sem taldir eru skipta miklu máli, en það er atvinna, húsnæði, andleg- og
líkamleg heilsa og stuðningur 6ölskyldu.
Sjö ka@i mun 6alla um Ísland og stöðu fangelsismála, félagslegan bakgrunn fanga,
ítrekunarPðni, fyrri rannsóknir og hvað tekur við, við lok afplánunar. Skoðuð verður rannsókn
Margrétar Sæmundsdó0ur á félagslegum bakgrunni fanga og aTrotum þeirra
(Fangelsismálstofnun, 2004). Einnig verður vísað l rannsóknar Boga Ragnarssonar og Helga
Gunnlaugssonar (2006), sem er hlu af samnorrænni rannsókn, á menntun,
menntunaraðstæðum og námsáhuga meðal fanga á öllum Norðurlöndunum og l
samnorrænnar rannsóknar frá árinu 2005 á endurkomum einstaklinga í fangelsi, tveimur
árum e=ir lok afplánunar (Graunbøl, Kielstrup, Muiluvuori, Tyni, Baldursson,
Guðmundsdór, Kristocersen, Krantz og Lindstén, 2010). Að auki verður minnst á rannsókn
Eric Baumer, Helga Gunnlaugssonar, Kristrúnar Krisnsdó0ur og Richard Wright (2000) á
umfangi og forspásþá0um ítrekunar á Íslandi á Pmabilinu 1994-1998.
Sjöundi ka@i 6allar um aðferð og gögn rannsóknar. Þar verður farið í framkvæmd
rannsóknar, siðfræði og að lokum styrkleika og veikleika rannsóknarinnar.
Á0undi ka@i birr niðurstöður rannsóknarinnar um félagslegan bakgrunn fanga og
aðlögun þeirra að samfélaginu að afplánun lokinni. Þar verður skoðaður félagslegur
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bakgrunnur þá0takenda og aTrotaferil ásamt viðhorfum þeirra gagnvart félags- og
heilbrigðisþjónustu innan fangelsanna. Einnig verða skoðuð viðhorf þeirra gagnvart aðlögun
að samfélaginu og þá að atvinnumöguleikum, búsetu, stuðningi 6ölskyldu og vina ásamt
þeim l2nningum sem vakna við lok afplánunar.
Í níunda ka@a er að 2nna umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar verða
ræddar í samhengi við fyrri rannsóknir og þekkingu.
Tíundi ka@inn er lokaka@i ritgerðarinnar, en þar verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar
saman og ræddar út frá fræðilegu efni og kenningum.
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2

Kenningarleg um.öllun

Hér fyrir neðan verða reifaðar þær kenningar aTrotafræðinnar, sem tengjast efnisvali
þessarar ritgerðar. Ekki er um að ræða að einhver ein kenning útskýrir adverju einstaklingur
fremur aTrot eða ekki og því er mikilvægt að skoða slíkt út frá ýmsum sjónarhornum og
forsendum. Þar sem markmið ritgerðarinnar er að kanna félagslegan bakgrunn fanga og
aðlögun þeirra að samfélaginu að lokinni afplánun, þá voru kenningar um félagslegt
taumhald, smplun, félagsnám/ólík félagstengsl og siðrof valdar. Þær miða að því að útskýra
hvaða þær draga úr aTrotahegðun einstaklinga og hvaða þær ý undir þá hegðun.
Getur það verið vegna ytri félagslegra þá0a, tengst einstaklingunum sjálfum eða
viðbrögðum samfélagsins, sem ýmist draga úr eða ýta undir frávikshegðun. Margir þeirra
einstaklinga sem eiga sögu um aTrot hafa verið smplaðir, misst samband við 6ölskyldur
sínar, umgangast aðra aTrotamenn og upplifa siðrof á einhverjum Pmapunk ævi sinnar.

2.1 Samstöðusjónarhornið
Samstöðusjónarhornið gengur út frá því að helstu þær samfélagsins vinni sameiginlega að
því að uppfylla þar2r heildarinnar. Þegnarnir eru að mestu sammála um helstu gildi og viðmið
samfélagsins, aTrot eru brot á refsilögum en lögin veita þegnunum ákveðið taumhald.
Samstöðusjónarhornið skipst í klassíska skólann (e. classical/choice theories) og í
pósiPvíska skólann (e. posivist theories). Kenningar um félagslegt taumhald (e. social control
theory) má 2nna innan pósiPvíska skólans, en hann byggir á þeirri forsendu að hegðun
einstaklinga sé háð ýmsum þá0um sem þeir hafa ekki stjórn á. Þessir þær geta snúið að
einstaklingnum sjálfum eða umhver2 hans (Hirschi, 1969).

2.1.1

Kenningar um félagslegt taumhald

Með kenningu sinni um félagslegt taumhald (e. social control theory) vildi Travis Hirschi
(1969) 2nna ástæðuna fyrir hlýðni einstaklinga gagnvart samfélagslegum gildum frekar en
leita orsaka aTrota. Hann hélt því fram að frávikshegðun væri að 2nna í okkur öllum en
vegna tengsla okkar við samfélagið og óformlegar stofnanir þess, leiðumst við síður l þess
að láta slíka hegðun e=ir okkur. Ef þessi tengsl veikjast eða rofna, þá eykst a=ur á mó
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hæ0an á aTrotahegðun. Það er í gegnum félagsmótun sem einstaklingar læra hlýðni
gagnvart óformlegum og formlegum gildum samfélagsins og taldi Hirschi (1969) æskuskeiðið
vera afar mikilvægt í því ferli. Hann lagði þar áherslu á 6óra þæ:
Tilnningatengsl (e. aachment) eru þau tengsl sem einstaklingar mynda við aðra í
samfélaginu og við stofnanir þess. Til dæmis myndar barn tengsl við 6ölskyldu sína í uppvex
sínum. Foreldrar sýna og kenna barninu hvaða hegðun sé félagslega samþykkt og hvaða
hegðun sé það ekki. Sterk tengsl við aðra eru talin ýta undir félagslega samþykkta hegðun,
eins gildir um með barn sem virðir foreldra sína, eignast vini sem stunda félagslega
samþykkta hegðun og eru ánægðir með skólann sinn og vinnur að því að öðlast frekari
vitsmunalega færni. Veik tengsl við aðra eru hinsvegar talin draga úr slíkri hegðun og geta
lei0 l frávikshegðunar.
Skuldbinding (e. commitment) vísar l þeirra þá0a sem varða skuldbindingu í námi
eða atvinnu. Skuldbindingar af þessu tagi eru taldar draga úr aTrotahegðun einstaklinga
vegna þeirrar áhæ0u sem aTroð myndi hafa í kjölfarið. Vegur áhæ0an því meira en ágróði
aTrotsins. Slík áhæ0a gæ birst í atvinnumissi eða bro0rekstri úr skóla. Þeir sem hafa
hinsvegar ekki slíkar skuldbindingar í lí2 sínu eru því líklegri l að fremja aTrot en aðrir, þar
sem þeir ó0ast ekki a@eiðingarnar sem slíkt myndi hafa á félagslega stöðu þeirra.
Þátaka (e. involvement) er þá0taka í athöfnum sem eru taldar færa einstaklingnum
félagslega velgengi og leiða l þess að hann fái ákveðna stöðu í samfélaginu. Þessar athafnir
halda einstaklingnum uppteknum svo hann leiðist ekki út í frávikshegðun.
Viðhorf (e. belief) eru viðhorf l siðferðislegra gilda samfélagsins og viðurkenning á
þeim. Ef einstaklingurinn samþykkir ekki þessi gildi, er ólíklegra að hann fari e=ir þeim. Með
jákvæðum viðhorfum gagnvart gildum samfélagsins, virðir einstaklingurinn frekar l dæmis
lögregluna eða hefur jákvæð viðhorf gagnvart ré0arker2nu.
Hirschi (1969) hélt því fram að ef þessir ofangreindu þær eru sterkir, er líklegt að
einstaklingurinn haldist á beinu braunni. Ef ekki, eru frekari líkur á að hann leiðist út í
frávikshegðun.
Rose, Clear og Scully (2003) notuðust við kenningu Hirschis (1969) um félagslegt
taumhald, í rannsókn sinni á beinum áhrifum fangelsunar og lokum hennar e=ir eins árs
afplánun á einstaklinga. Þau héldu því fram á grundvelli kenningar Hirschis, að sterk áhrif
fangelsunar myndu skemma fyrir óformlegu félagslegu taumhaldi (e. social control) í
samfélaginu og þar af leiðandi minnka lögmæ formlegs félagslegs taumhalds, svo sem áhrif
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lögreglu eða ré0arker2sins. Væri formlegt taumhald fyrir hendi í miklum mæli, virkar
óformlegt félagslegt taumhald síður og myndi það leiða af sér frekari aTrotahegðun.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að lág fangelsunarPðni leiddi af sér lægri
aTrotaPðni árið e=ir, hó@eg fangelsun svipaða Pðni, en þegar fangelsun var afar há, var
aTrotaPðnin sömuleiðis mjög há árið e=ir. Há Pðni fangelsunar getur því skemmt fyrir
áhrifum óformlegs félagslegs taumhalds og lei0 l frekari aTrota.

2.2 Samskiptasjónarhornið
Samskiptasjónarhorninu má skipta í tvennt, fyrri hlunn 6allar um smplunarkenningar (e.
labeling theories), og það síðara 6allar um félagsnámskenningar (e. social learning theories).
Félagsnámskenningar skýra hvernig aTrotahegðun lærist af í samskiptum við aðra þar sem
jákvæðum viðhorfum og skilgreiningum er viðhaldið gagnvart aTrotum (Bandura, 1971;
Sutherland, 1947). Smplun felur í sér að ekkert aeerli sé frávik eða aTrot í sjálfu sér, heldur
sé það háð skilgreiningu ráðandi einstaklinga og hópa. Spurningar smplunarkenninga fela í
sér hverjir hafa völdin l að smpla og hverjir eru smplaðir (Conrad og Schneider, 1992).
2.2.1 Stmplunarkenningar
Smplunarkenningar (e. labeling theories) ganga út frá því að ekkert aeerli í sjálfu sér sé
aTrot eða frávik, heldur verður það að slíku ef það er skilgreint sem svo af einstaklingum eða
hópum sem hafa náð að koma viðhorfum eða hagsmunum sínum á framfæri (Conrad og
Schneider, 1992). Skilgreiningarnar á fráviki hafa því verið breylegar e=ir Pmabilum, en það
sem var einu sinni ólöglegt getur verið löglegt í dag og svo öfugt (Helgi Gunnlaugsson, 2008).
Smplunarkenningar gera ráð fyrir því, að formleg smplun eða brennimerking, auki
líkurnar á að einstaklingur brjó frekar af sér vegna þeirra neikvæðu áhrifa sem
brennimerkinginn hefur á sjálfsmynd hans. Smplunin getur lei0 l þess að sambönd við
aðra rofna og getur sömuleiðis takmarkað aðgengi að ýmsum þá0um, eins og atvinnu
(Paternoster og Iovanni, 1989). Í kjölfar smplunarinnar myndast ný vandamál og neikvæð
viðbrögð einstaklinga í samfélaginu geta lei0 l þess að aTrotahegðun þess smplaða verði
viðvarandi og l langs Pma (Bernburg, 2009). Að auki gæ brennimerkinginn lei0 l þess að
einstaklingurinn umgangist frekar en ellegar frávikshópa vegna áhrifa smplunarinnar á
félagslega stöðu hans (Paternoster og Iovanni, 1989; Bernburg, Krohn og Rivera, 2006).
Kenningar um smplun snúast um að skoða hvaða einstaklingar og hópar ha2 völdin
l að smpla og hverjir hljóta smpilinn. Smplunarkenningar hafa mikið verið notaðar l að
skoða kynþá0aminnihlutahópa, ungmenni og ýmsa lágsté0arhópa (Liska og Messner, 1999).
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Howard Becker (1963) kannaði l dæmis áhrif smplunar á einstaklinga og hvernig
hún leiðir l þess að þeir fari frekar að umgangast frávikshópa í kjölfarið. Frávikshópar eru
taldir veita ákveðinn félagslegan stuðning þar sem frávikshegðun einstaklingsins er samþykkt.
Að auki veita þessir hópar ákveðið skjól gagnvart þeim sem bregðast illa við brennimerkingu
einstaklingsins. Eru því l dæmis opinber afskip y2rvalda af aTro ungra einstaklinga talin
skapa eða ýta undir orðspor þeirra sem aTrotamenn í samfélaginu síðar meir. Hjá unglingum
birtast slíkar a@eiðingar aðallega í neikvæðum viðbrögðum samnemenda og foreldra þeirra,
kennara og skólastjórnenda (Bernburg, Krohn og Rivera, 2006).
Tannenbaum (1938) hélt því meðal annars fram að formleg smplun ý undir
sgmögnun illsku (e. the dramazaon of evil). Frávikshegðun einstaklings hefur þá verið
dregin fram opinberlega sem refsiverð hegðun, sem gerist þegar einstaklingur sem framdi
aTrot, er dreginn fyrir dóm. Slæm hegðun hans er þá dregin fram í sviðsljósið og fordæmd
opinberlega. Í kjölfarið hefst í samfélaginu umræða um einstaklinginn og hegðun hans sem
getur lei0 l þess að staðalímyndir og fyrirframgefnar hugmyndir um aTrotamenn einkenni
líf hans.
Edwin Lemert (1951) greindi á milli fyrsta sgs fráviks (e. primary deviaon) og annars
sgs frávik (e. secondary deviaon). Það fyrrnefnda er hegðun sem samfélagið skilgreinir sem
frávik, en gerandinn gerir það ekki. Sú hegðun verður einungis að annars sgs fráviki ef
gerandinn samþykkir skilgreiningu samfélagsins á hegðun sinni. Til að mynda einstaklingur
sem situr í fangelsi fyrir rán. Hann er smplaður sem fyrrum glæpamaður og þegar afplánun
lýkur, reynist honum er20 að fá vinnu vegna brennimerkingarinnar. Í kjölfarið sér hann sjálfan
sig sem aTrotamann og 2nnur sig knúinn l að fremja annað aTrot l að standa undir þeirri
staðalímynd sem dregin er fram af honum í samfélaginu. Geta neikvæðar a@eiðingar
brennimerkingarinnar lei0 l þess að frávikshegðun hans verði viðvarandi, sem getur birst í
niðurlægingu, áreitni, oTeldi og frekari fangelsun (Becker, 1963).
Braithwaite (1989) hélt því fram að ítrekunarPðni einsleitra samfélaga væri lægri en í
@óknari og stærri samfélögum. Vegna sérstakra og náinna tengsla sem íbúar smærri
samfélaga búa við, þá aðlagast fyrrum aTrotamenn samfélaginu betur en annars staðar,
vegna þeirrar ,,innlimandi skammar“ (e. reintegrave shaming) sem bei0 er. Í stærri og
@óknari samfélögum, eins og í Bandaríkjunum, er a=ur á mó bei0 úlokandi skömm (e.
disintegrave shaming) og birst hún í úlokun og skerðingu á tengslum við aðra. Þrá0 fyrir
að félagslegur veruleiki fanga hér á landi sé ekki sá sami og í l dæmis Bandaríkjunum hafa
rannsóknir á ítrekunarPðni á Íslandi, Möltu og Írlandi a=ur á mó sýnt fram á að
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ítrekunarPðni þessara landa er svipuð og 2nna má í iðnvæddari og stærri samfélögum
heimsins (Baumer, Wright, Krisnsdór og Gunnlaugsson, 2002; Baumer, 1997; O'Donnell,
Baumer og Hughes, 2008). Enn fremur sýndi rannsókn Baumer og @. (2002) fram á að hér á
landi ha2 ekki verið sýnt að fangar verði smplaðir af samfélaginu vegna aTrota sinna,
heldur er algengt að lið sé á þá sem einstaklinga sem eigi við Pmabundin vandamál að stríða
sem hægt sé að vinna úr. Hæstu ítrekunarPðnin var að 2nna hjá ungum karlmönnum með
aTrotasögu.
Jón Gunnar Bernburg (2005) tók viðtöl við 25 einstaklinga, sem höfðu verið dæmdir
fyrir aTrot og sátu, á meðan þau fóru fram, í fangelsi. Markmið með rannsókn hans fólst í að
reyna að fá fram upplifun dæmdra einstaklinga af viðbrögðum samfélagsins gagnvart þeim.
Niðurstöður leiddu í ljós að vegna brennimerkingarinnar, þó þessum einstaklingum er20 að
vera í samskiptum við aðra í samfélaginu og reyndu e=ir fremsta megni að koma sér ekki í
þær aðstæður. Ferli af þessu tagi ýr mögulega undir frekari tengslarof á milli brennimerktra
einstaklinga og samfélagins. Þeir sögðust að auki 2nna fyrir vantraus annarra og mynduðu
fyrirframgefnar og neikvæðar skoðanir gagnvart þeim.
Til samanburðar er áhugavert að velta fyrir sér rannsókn Chiricos, Barrick, Bales og
Bontrager (2007) en hún kannaði áhrif laga sem se0 voru í Flórídafylki, en þau heimiluðu
dómurum að gera sakaskrár hjá einstaklingum sem fengu skilorðsbundinn dóm ekki
opinberar, ef þeir stóðust se0 skilorð allan skilorðsPmann. Rannsóknin náði l tæplega
hundraðþúsund karla og kvenna, þar sem dómur þeirra var annaðhvort gerður opinber eða
ekki. Stóð rannsóknin y2r í tvö ár. Leiddu niðurstöður í ljós að þeir einstaklingar sem hlutu
opinberan dóm, voru marktækt líklegri l að brjóta a=ur af sér en hinir sem sluppu við
opinberun.

2.2.2 Kenningar um félagsnám og ólík félagstengsl
Félagsnámskenningar (e. social learning theories) ganga út frá þeirri forsendu að
einstaklingar læri aTrotahegðun af nánum samskiptum við aðra einstaklinga, ré0længar á
hegðuninni og aðferðum l að eyða sektarkennd sem upp gæ komið. ATron geta verið
margvísleg eins og Vkniefnaneysla eða innbrot en slík brot kre6ast líllar kunná0u. Hins vegar
er mikilvægast að geta ré0læ0 verknaðinn fyrir sjálfum sér og öðrum (Bandura, 1971; Helgi
Gunnlaugsson, 2008).
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Innan félagsnámskenninga má 2nna kenninguna um ólík félagstengsl (e. dicerenal
associaon) sem Edwin H. Sutherland (1947) þróaði l að reyna að útskýra adverju fólk
fremur aTrot. Kenning hans byggist á þeirri hugmynd að einstaklingar fremji aTrot vegna
jákvæðra viðbragða annarra einstaklinga sem þeir umgangast, gagnvart aTronu. Sutherland
(1947) setur fram nokkur grundvallaratriði sem eiga að lýsa þróun aTrotahneigðar
einstaklinga. Í stu0u máli lærist aTrotahegðun eins og önnur félagsleg hegðun út frá
samskiptum við aðra, út frá orðum eða e=irhermun. Hægt er að 2nna einstaklinga sem
stunda aTrot meðal allra sté0a og kynþá0a, burtséð frá félagslegum bakgrunni.
ATrotahegðun lærist í smáum hópum, þar er einstaklingnum kennd tæknin við að
fremja aTrot og jákvæðri styrkingu bei0 sem getur lei0 l þess að einstaklingar séu líklegri l
að stunda hegðunina. Samkvæmt kenningunni hafa aTrot ákveðin smitunaráhrif á
einstaklinga sem upplifa aTrot endurtekið í sínu nánasta umhver2 og vegna þessa eru þeir
því líklegri l fremja aTrot en aðrir sem upplifa slíkt ekki í sínu daglega lí2. ATrotahegðun er
því lærð og ekki manninum eðlislæg lícræðilega (Sutherland, 1947).
Margir aTrotafræðingar hafa haldið því fram að aTrotamenn hneigist enn frekar að
aTrotum vegna fangelsisreynslu sinnar. Þá er haldið því fram að fangelsun auki aðgengi að
þeim áhæ0uþá0um sem ýta undir frekari aTrot í framPðinni. Slíkt felst í ofangreindum
ólíkum félagstengslum sem birst í ,,aTrotaskóla" (e. school of crime). Í fangelsinu uppli2r
einstaklingurinn mikið álag og tengsl við einstaklinga sem lheyra hefðbundnari hluta
samfélagsins eru líklegri l að rofna. Jafnvel þó fangar vilji forðast aTrot og hæ0una á
fangelsun í framPðinni, þá er raunin sú að endurkoma þeirra út í samfélagið einkennist af
ákafri og jafnvel y2rþyrmandi lhneigingu l að brjóta a=ur af sér á ný (Cullen, Jonson og
Nagin, 2011).

2.3 Verkhyggjusjónarhornið
Verkhyggjusjónarhornið gerir ráð fyrir að 6ölskyldan, menntaker2ð og aðrar stofnanir
samfélagsins ha2 ákveðnar reglur og viðmið sem einstaklingar verða fara e=ir (Jón Gunnar
Bernburg, 2004). Innan þessa sjónarhorns er að 2nna álagskenningar (e. strain theories) og
siðrofskenningar (e. anomie theories) og verður 6allað um siðrofskenningar í þessari ritgerð.

2.3.1 Siðrofskenningar
Siðrofskenningar (e. anomie theories) má einkum rekja helst l félagsfræðingsins Émile
Durkheim (1893/1984) en hann notaði fyrstur hugtakið siðrof í verki sínu, The division of
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labor in society, sem vísar l þeirra aðstæðna sem skapast þegar samfélagið getur ekki vei0
viðeigandi bjargir, svo sem ákveðin gildi og skoðanir, sem eru nauðsynlegar l reglubundinnar
þá0töku þegnanna í @óknum samfélögum.
Þegar siðrof á sér stað, veikjast eða hverfa, gildi samfélagsins og hlýðni þegnanna
verður óstöðug eða einkennist af átökum. Í verki sínu Suicide, tengdi Durkheim (1857/1951)
kenninguna um siðrof við a@eiðingar félagslegrar upplausnar á velferð einstaklinga ásamt
frávikshegðun. Hann lagði áherslu á að vænngar mannsins ha2 ekki lícræðilegar
takmarkanir og því væri mikilvægt að félagsleg gildi takmarki og skilgreini langanir þeirra, svo
einstaklingar ge náð sínum markmiðum með fáanlegum leiðum. Þegar siðrof á sér stað,
getur samfélagið ekki vei0 stöðluð gildi l að hamla vænngar þeirra sem teljast vera
ótakmarkandi og óraunverulegar, sem gæ lei0 l vonbrigða og gremju, sem leiðir l aukinna
lfella sjálfsvíga og/eða frávikshegðunar.
Robert K. Merton (1938) þróaði kenningu Durkheims enn frekar og notaðist við siðrof
l að útskýra hvernig stöðugar aðgerðir núPmasamfélaga ha2 áhrif á aTrotahegðun. Hann
greinir á milli tveggja mikilvægra þá0a í samfélaginu: Menningarlegrar uppbyggingar (e.
cultural structure) og félagslegrar uppbyggingar (e. social structure). Sú fyrrnefnda
samanstendur af tveim ólíkum stöðluðum gildum sem stýra hegðun einstaklinga: gildi sem
varða markmið og gildi sem varða leiðirnar l að ná þeim. Félagsleg uppbygging vísar hins
vegar l mynstra félagslegra sambanda og stöðu. Í vel samþæ0um samfélögum nær
menningarlega uppbyggingin að halda ákveðnu jafnvægi milli markmiða og leiðanna l að ná
þeim og veir sömuleiðis þá félagslegu uppbyggingu sem gefur sem @estum tækifæri á að ná
markmiðum sínum með löglegum leiðum.
Hins vegar getur verið ákveðið misræmi í þeirri áherslu sem er lögð á markmiðin
frekar en leiðirnar l að ná þeim. Ennfremur getur verið að félagslega uppbyggingin nái ekki
að bjóða einstaklingum upp á tækifæri l að ná markmiðum sínum. Merton tók Bandaríkin
sérstaklega sem dæmi, menningin hvetur fólk l þess að eltast við drauma sína en veir að
sama skapi ekki leiðir l þess að sem @esr fái að njóta þeirra. Til að mynda einkennist
félagsleg uppbygging bandarísks samfélags af efnhagslegu og félagslegu ójafnré og að
meirihlu landsmanna sé undir miklu álagi þar sem hann ha2 takmarkað aðgengi að
lögmætum leiðum l að ná þeim markmiðum sem menningin leggur áherslu á. Þeir sem eru í
lægstu sté0um samfélagsins, 2nna enn meira fyrir þessu álagi. Áherslan er að mestu lögð á
efnahagslega velgengi sem eykur hæ0una á að gra2 undan skuldbindingum gagnvart
löglegum leiðum hjá þeim sem eru verr ser í samfélaginu (Jón Gunnar Bernburg, 2004).
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3

Fangar og félagsleg staða þeirra

Ýmislegt bendir l að dómar ha2 þyngst á undanförnum árum og hafa margir fangar að auki
ha= takmarkað aðgengi að menntun og endurhæ2ngu innan veggja fangelsanna, þrá0 fyrir
að betrunaráhrif þessara úrræða séu ljós (Lynch og Sabol, 2001). Rannsóknir hafa meðal
annars sýnt fram á að e=ir því sem dómar eru þyngri hær föngum frekar l að missa
tengslanet si0 við aðra, en þau tengsl gætu l dæmis gagnast við að fá atvinnu e=ir að
afplánun lýkur (Hagan og Dinovitzer, 1999).
Félagslegur bakgrunnur fanga er 6ölbrey0ur, sem birst í kynþæ, kyni, þjóðerni,
aldri og tegunda aTrota þeirra, en að sama skapir eru margir grunnþær sem þeir eiga
sameiginlega (Seiter og Kadela, 2003). Um 90 prósent fanga eru karlmenn og eru @esr þeirra
á fertugsaldri (Travis og Visher, 2005; Visher og Travis, 2003; Federal Bureau of Prisons,
2014). Margir þeirra hafa seð áður í fangelsi, hafa takmarkaða menntun, fátæklega
atvinnusögu, margir eru háðir vímuefnum og hafa barist við ýmisleg félags- og heilsufarsleg
vandamál á borð við heimilisleysi áður en þeir enduðu í fangelsi. Meira en einn af hverjum
2mm hefur l að mynda fengið fangelsisdóm vegna brots á skilorði á einhverjum Pmapunk
aTrotaferils síns (Manger, Eikeland, Asbjørnsen og Langelid, 2006; Maruschak og Beck, 2001;
Lynch og Sabol, 2001; Skarðhamar, 2003).
Fangar eru ólíklegri l að hafa á0 í sterkum og stöðugum samböndum, en aðrir í
samfélaginu og hafa sambönd eða 6ölskyldutengsl þeirra, einkennst af upplausn (Social
Exclusion Unit, 2002). Hinn hefðbundni fangi sem sleppt er út í samfélagið, hefur seð inni að
meðaltali í tvö ár í fangelsi, en þar hefur hann fengið takmörkuð tækifæri á að taka þá0 í
námskeiðum l að bæta vinnufærni né fengið aðstoð við að takast á við vímuefnaVkn sína.
Ljóst er að þessir einstaklingar munu glíma við margvíslegar hindranir e=ir að út í samfélagið
er komið. Slík aðlögun krefst mikils stuðnings samfélagsins og aðstoðar, en bæði er talið
skorta í þeim stórborgarkjörnum sem meirihlu fanganna snýr a=ur l (Visher og Travis,
2011)
A@eiðingarnar eru margvíslegar og geta þær birst í félagslegri óreiðu, á borð við aukið
heimilisoTeldi, útbreiðslu á smitsjúkdóma og heimilisleysi (Petersilia, 2000). Mörg samfélög
glíma nú þegar við lélegt skóla- og heilbrigðisker2, viðkvæman atvinnumarkað og því er það
ákveðin áskorun að auki að aðlaga fyrrum fanga að samfélagi þeirra á ný (Travis og Visher,
2005; Visher og Travis, 2003). Í samfélaginu skorr marga fanga félagslegt taumhald, eins og

23

stuðningsnet 6ölskyldu og vina auk þess að fá félagsleg úrræði standa þeim l boða. Vegna
bilsins á milli @ókinna þarfa þeirra og takmarkaðra möguleika l að kljást við þær í stöðugt
breylegu samfélagi, kemur ekki á óvart að ítrekunarPðni þessara einstaklinga er há (Langan
og Levin, 2002; Seiter og Kadela, 2003). Í sumum samfélögum er fangelsun orðin að eðlilegri
upplifun en slíkt getur ha= djúpstæð áhrif á félagsmótun ungs fólks, á fælingarmá0
fangelsisvistar, hærri aTrotaPðni og 6ölgunar fórnarlamba í framPðinni (Petersilia, 2000).
Margir fangar eiga einhverja 6ölskyldumeðlimi sem gerst sekir um aTrot og ey0
stórum hluta ævi sinnar í fangelsi. Tæplega helmingur fanga í Bandaríkjunum hefur sagst eiga
6ölskyldumeðlim sem hafði seð í fangelsi. Þriðjungur hefur sagst eiga bróður sem hafði
verið í fangelsi og 2mmtungur eiga föður sem hafði verið í fangelsi. Einn af hverjum þremur
föngum á einnig foreldri sem hafði misnotað áfengi eða önnur vímuefni. Afskip
ré0arker2sins ná því o= y2r margar kynslóðir innan sömu 6ölskyldu (Solomon, Osborne,
LoBuglio, Mellow og Mukamal, 2008). Margir fangar koma í fangelsi með margvísleg
vandamál við að glíma en samkvæmt breskri skýrslu nefndar um félagslega úlokun (e. Social
Exclusion Unit), hafa margir fangar verið félagslega útskúfaðir áður en þeir komu í fangelsi.
Flesr þeirra hafa alist upp í aðstæðum sem markaðar eru af oTeldi og misnotkun á áfengisog Vkniefnum. E@aust þekkja fáir þeirra hvað það er að búa á öruggu heimili eða ganga vel í
skóla. Voru aTrot o= séð sem leið l að lifa af eða l þess að geta eignast það sama og aðrir
á0u (Social Exclusion Unit, 2002).
Bandaríkin hafa hæstu fangelsunarPðni meðal vestrænna þjóða og 6öldi þeirra sem
lýkur fangelsisvist þar, hefur að sama skapi aldrei verið hærri. Stór hlu fanga sem seð hafa í
bandarískum fangelsum eru taldir snúa a=ur út í samfélagið (Petersilia, 2005; Visher og
Travis, 2011). Á árinu 2008 voru y2r sjöhundruðþúsund einstaklingar fangelsaðir í
Bandaríkjunum og svipaður 6öldi einstaklingar lauk afplánun sama ár og hélt út í samfélagið
að nýju (Visher og Travis, 2011). Meirihlu þessara einstaklinga eru karlmenn, yngri en 34 ára
og meiri en helmingur þeirra lheyra minnihluta kynþá0ar og þjóðarbrota. Tæplega einn af
hverjum Pu þessara einstaklinga eru konur (James, 2004). Helstu rök þessarar háu
fangelsunarPðni (e. mass incarceraon), eru að með því að setja aTrotamenn á bak við lás
og slá, lækki aTrotaPðni og einstaklingum sé kennt að aTrot borgi sig ekki. Þe0a viðhorf
byggist á því að fangelsun eigi að vera sársaukafull upplifun og sé því áhrifaríkari refsing og
ha2 frekari fælingarmá0 en l dæmis skilorðsbundnir dómar (Cullen, Jonson og Nagin, 2011).
Rannsókn Cullen, Jonson og Nagin (2011) sýndi þó fram á, að fáar vísbendingar sé að
2nna um að fangelsun í sjálfu sér lækki ítrekunarPðni, ef ei0hvað er er hún, í einhverjum
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lvikum jafnvel talin auka frekar aTrotahegðun einstaklinga. Ástæða þess er talin vera að í
fangelsum eiga fangar í samskiptum við aðra aTrotamenn, þeir upplifa er2ðleika og sársauka
við að vera í fangelsi 6arri 6ölskyldu og vinum, þeir eiga í frekari hæ0u á að vera fórnarlömb
oTeldis og eiga í frekari hæ0u á að vera brennimerkr sem glæpamenn (e. ex-con) þegar
afplánun er lokið. Fangelsun getur einnig ha= þau félagslegu áhrif sem móta viðhorf fanga
gagnvart aTrotum og oTeldi, tengslaneta þeirra við aðra, tengsl við hefðbundin gildi
samfélagsins (e. convenonal order) og þeirra eigin sjálfsmynd (Cullen, Jonson og Nagin,
2011).
Rannsókn Nieuwbeerta, Nagin og Blokland (2009) staðfesr þe0a en þeir fylgdu e=ir
1475 karlmönnum, á aldrinum 18 og 38 ára, sem voru fangelsaðir í fyrsta sinn í Hollandi.
Samanburðarhópurinn innihélt 1315 aTrotamenn sem voru einnig dæmdir en hlutu ekki
fangelsisdóm. Ástæða þess að valdir voru einstaklingar sem höfðu ekki framið aTrot áður var
sú að rannsakendur töldu fyrri reynslu fangelsunar hafa áhrif á niðurstöðurnar. Y2r þriggja ára
Pmabil þar sem einstaklingunum var fylgt e=ir, kom í ljós að þeir sem luku sinni fyrstu
afplánun í fangelsi sýndu fram á frekari aTrotahegðun er út í samfélagið var komið, umfram
hina sem ekki fóru í fangelsi.
Niðurstöður í rannsókn Spohn og Holleran (2002) voru einnig áhugaverðar, en þau
notuðust við gögn frá 1993 um aTrotamenn sem voru dæmdir fyrir aTrot framin í Jackson
sýslu í Missouri ásamt Kansas borg, í Bandaríkjunum. Þau fylgdu aTrotamönnunum e=ir í y2r
6ögur ár og báru ítrekunarPðni 776 þeirra sem fengu skilorðsbundna dóm saman við
ítrekunarPðni 301 einstaklinga sem voru sendir í fangelsi. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að
fangelsun lækkaði ekki ítrekunarPðni, heldur jókst hún hjá þessum einstaklingum og frömdu
þeir fyrr aTrot heldur þeir sem höfðu fengið skilorðsbundna dóma. Niðurstöðurnar leiddu að
auki í ljós að aTrota áhrif (e. criminogenic) fangelsa voru sérstaklega mikil hjá
vímuefnabrotamönnum, en þeir voru 2mm l sex sinnum líklegri l að fremja aTrot a=ur en
þeir sem fengu skilorðsbundna dóma.Fangelsun getur að vissu ley dregið úr þá0töku fanga í
aTrotum, þar sem þeir eru geymdir í fangaklefa og á meðan ekki broð af sér ú í
samfélaginu. Þær rannsóknir sem hafa haldið slíku fram, hafa þá borið saman einstaklinga
sem læsr eru inni í fangelsum við einstaklinga sem eru það ekki (Bushway og Paternoster,
2009; Kleiman, 2009).
Fyrir marga karla á aldrinum 20-40 ára, er fangelsishurðin því snúningshurð sem þeir
fara endurtekið inn og útum vegna framinna aTrota (Freeman, 2003). Þrá0 fyrir að margir
fangar nái að aðlagast fangelsisdvölinni ágætlega, glíma margir við margvíslega sálræna
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er2ðleika í kjölfar frelsissvipngarinnar. Slíkir er2ðleikar geta birst í sálrænum röskunum,
sjálfsskaða, sjálfsvígslraunum og slæmri hegðun innan fangelsisins (Adams, 1992).
Fangelsanir og lausnir þúsunda einstaklinga úr fangelsum ár hvert, hafa því djúpstæð
áhrif á ýmsar grunnstoðir samfélagsins, á borð við aukið álag á heilsugæslu, aukið
heimilisleysi, hnignun í þá0töku í borgaralegum skyldum og tengslarofs á milli 6ölskyldna og
við samfélagið sjál= (Visher og Travis, 2011). Samfélögin sem kljást þegar við vanda, eru í enn
verri málum og margir einstaklingar eyða ævinni í það að fara inn og út úr fangelsi
(Commission on Safety and Abuse in America's Prisons, 2006). Efnahagsleg áhrif þess á
samfélög eru einnig mikil, en ákveðnum hluta 6ármagns bandaríska ríkisins er varið í
ré0arker2ð. Skýrsla Vera Instute of Jusce (2009) greindi frá því að sú upphæð ha2
6órfaldast á síðustu tveimur áratugum en 50 milljarðar bandaríkjadala fara ár hvert í
ré0arker2ð. Þrá0 fyrir þessar háu 6árhæðir sem se0ar eru í ré0arker2ð ár hvert, hafa
möguleikar fanga l að aðlagast samfélaginu á farsælan há0 ekki aukist að sama skapi
(United States Department of Jusce, 2003). Það kostar tæplega 23 þúsund dali á ári að
fangelsa einstakling í alríkisfangelsi en l samanburðar kostar það einungis tæplega 3500 dali
á ári að dæma einstakling í skilorðsbundna refsingu (Commission on Safety and Abuse in
America's Prisons, 2006).

3.1

Betrunarleiðir í fangelsum

Ýmsar betrunarleiðir eru og hafa verið mögulegar í fangelsum. Sú leið sem hefur reynst
farsæl er nám, þar sem meirihlu fanga hefur litla sem enga menntun við komu í fangelsið.
Tæplega 70 prósent fanga í Bandaríkjunum hafa l að mynda mjög línn skilning í lestri og
reikningi. Vegna þessa eru þeir síður ráðnir l vinnu þar sem margir þeirra geta ekki fyllt út
starfsumsóknir sjál2r (Naonal Instute for Literacy, 2001). Bandarísk könnun á læsi
landsmanna (e. The Naonal Adult Literacy Survey) leiddi meðal annars í ljós að 11 prósent
fanga miðað við 3 prósent úr bandarísku samfélagi, glíma við námsörðugleika og eru þar að
auki 3 prósent fanga þroskahe=ir (Petersilia, 2005).
Menntun er talin hafa jákvæð áhrif á fanga og er talin lækka ítrekunarPðni verulega
síðar meir (Gaes, 2008; Bazos og Hausman, 2004; Reuss, 2002; Vacca, 2004; Braggins og
Talbot, 2003: Bha, 2010 ). Þeir sem stunda nám innan veggja fangelsanna eru álitnir vera
10-20 prósent ólíklegri l að brjóta a=ur af sér en þeir sem stunduðu ekki nám í fangelsinu.
Menntun eykur líka möguleika á að fangar fái atvinnu sem a=ur leiðir l þess að líkurnar á að
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þeir fremji aTrot eru minni vegna þess félagslegs taumhalds sem atvinna felur í sér. Að auki
dregur menntun úr líkunum á að fyrrum fangar verða fasr á velferðarbótum, en slíkt getur
verið efnahagslega þungbært fyrir samfélög l lengri Pma (Bazos og Hausman, 2004; Manger,
Eikeland og Asbjørnsen, 2009). Menntun er að auki talin auka sjálfstraust fanga og veir þeim
sýn á betra líf án aTrota, þeir leinka sér þar að auki frekar jákvæð gildi samfélagsins og
veir menntunin þeim félagslega færni sem auðveldar þeim aðlögun að samfélaginu að nýju
(Braggins og Talbot, 2003; Bazos og Hausman, 2004).
Auk menntunar hafa aðrar rannsóknir og y2rlitsgreinar (e.meta-analysis) sýnt fram á
góðan árangur endurhæ2ngarnámskeiða, sem lækkað hafa ítrekunarPðni. Námskeiðin sem
hafa einnig verið farsæl, hafa falist í meðferð innan fangelsanna eins og Vkniefnameðferð,
hugrænni aeerlismeðferð, starfsþjálfun og ýmsum námskeiðum (Andrews og Bonta, 2006).
Þau námskeið sem virðast hafa reynst best varðandi aðlögun fanga að samfélaginu að
nýju, eru haldin á þremur mismunandi Pmabilum. Það fyrsta er haldið í fangelsinu sjálfu og
byrjar á að undirbúa fangana undir það að aðlagast samfélaginu að nýju þegar afplánun lýkur,
það næsta er haldið e=ir að í samfélagið er komið og hjálpar þeim að 2nna þá þjónustu sem
stendur þeim l boða og að lokum eru það námskeið sem veita langPma stuðning og e=irlit
fyrir fyrrum fanga í samfélaginu (James, 2014). Mikilvægt er að einstaklingar sem ljúka
afplánun, ha2 beinan aðgang að námskeiðum og þjónustu, strax þegar í samfélagið er komið
og að hún sé stöðug fyrstu mánuðina, l að tryggja að þeir gæ y2rfært löngun sína l vel
heppnaðrar aðlögunar y2r á jákvæðar athafnir og hegðun í samfélaginu (Visher, Yahner og La
Vigne, 2010).
Án frekari þekkingar á komu fanga í samfélagið er þó hæ0 á að almenningur vilji ekki
6árfesta frekar í endurhæ2ngu og starfsþjálfun fyrir fyrrverandi fanga innan fangelsanna,
þrá0 fyrir að árangur slíkrar betrunar sé ljós. Þar sem kostnaður við rekstur fangelsa er
gríðarlega hár, er afar mikilvægt að 6árfesta í áhrifaríkum námskeiðum eða aðstoð sem
beinist að samfélagsaðlögun fanga, þar sem slíkt hefur ha= verulegar breyngar í för með sér
fyrir fanga, 6ölskyldur þeirra, fyrri fórnarlömb og samfélagið í heild (Petersilia, 2000).

3.2

Félagsleg staða kvenna í aCrotum

ATrotafræðingar hafa að mestu ley hunsað konur í rannsóknum sínum í aTrotafræði.
Rannsóknir sem beinast að ítrekunarPðni og endurkomum í fangelsin eru engin
undartekning. Rannsóknir hafa að mestu ley beinst að karlmönnum, aTrotum, fangelsunum
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og komu þeirra a=ur inn í samfélagið (Cobbina, 2009). ATrot kvenna eru því nokkuð nýlegt
viðfangsefni aTrotafræðinnar (Burgess-Proctor, 2006). Þrá0 fyrir að dæmi sé um að
aTrotum kvenna sé að 6ölga, þá eru þau miklu færri en hjá karlmönnum og eiga konur langt
í land að vera nálægt körlum í þeim efnum. Kyn, félagslegur bakgrunnur og áhrif
refsivörsluker2sins eru nokkrir þeirra þá0a sem eru taldir aðskilja kynin hvað varðar aTrota
(Margrét Sæmundsdór, 2005).
Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu kvenna sem sitja í fangelsum og hafa
þær sýnt fram á að meirihlu þeirra eigi við mun meiri félags- og heilbrigðisvanda að stríða
en karlar sem sitja í fangelsi. Rannsóknir hafa l dæmis sýnt fram á að há0 hlueall kvenfanga
ha2 alist upp við óreglu í æsku, orðið fyrir kynferðislegri misnotkun og oTeldis af hálfu
6ölskyldumeðlims, vinar eða maka á fullorðinsárum ásamt því að hafa lifað í fátækt. Þær
2nna að auki fyrir meiri sektarkennd en karlfangar þar sem margar þeirra eru mæður
(Pollock, 2002; Belknap 2001; O'Brien, 2001). Þær konur sem ré0arker2ð hefur ha= afskip
af, eiga lengri og @óknari aTrotasögu, hafa upplifað margvísleg áföll á lífsleiðinni, verið í
vímuefnaneyslu og eru líklegri l að þjást af geðrænum vandamálum en karlar (McCampbell,
2005).
Glæpsamlegt athæ2 kvenna tengist frekar minnihá0ar auðgunarbrotum eins og
þjófnaði eða aTrotum án þolenda, á borð við vændi og Vkniefnaneyslu (Reno, Marcus, Leary
og Samuels, 2000).
Í Bandaríkjunum undanfarin ár, hafa konur verið tæplega 7 prósent af þeim sem sitja í
fangelsum landsins. Um það bil 80 prósent þeirra eru mæður með að meðaltali tvö börn og
eru tveir þriðju barna þeirra yngri en 10 ára (Petersilia, 2001a). Færri fangelsi eru fyrir konur í
Bandaríkjunum en fyrir karla og vegna þessa er stór hópur barna sem umgengst aldrei
mæður sínar á meðan þær sitja inni, þar sem þær eru o= í fangelsi 6arri sínum heimaslóðum,
sem gerir heimsóknir afar er2ðar og o=ast ómögulegar (Bloom og Steinhart, 1993).
Mæður sem ljúka afplánun eiga því l viðbótar í miklum er2ðleikum með að 2nna
húsnæði, atvinnu og barnagæslu þegar út í samfélagið er komið. Börn foreldra sem sitja inni
eða eiga foreldra sem hafa lokið afplánun, 2nna frekar fyrir óöryggi, eru óhamingjusöm og er
hæ0ara við að vera félagslega brennimerkt. Útkoma þess birst o= í er2ðleikum í skóla, í lágu
sjálfstraus, í árásargjarnri hegðun og sálrænum er2ðleikum. Ef foreldrarnir eru slæmar
fyrirmyndir, sýna börn þeirra síður fram á jákvæð viðhorf gagnvart atvinnu og ábyrgð. Þau eru
að auki 2mm sinnum líklegri l að enda í fangelsi þegar þau komast á fullorðinsár en börn
þeirra sem hafa ekki seð í fangelsi (Petersilia, 2000).
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Rannsókn O'Brien (2001) leiddi í ljós að fangelsin gera einnig líð l að aðstoða konur
við að snúa við blaðinu e=ir að út í samfélagið er komið. Flestar konur y2rgefa fangelsin án
þess að eiga heimili, án 6árhagslegs stuðnings og atvinnu, þær skorr viðurkennda félagslega
færni, hafa enga þekkingu á hvernig þær ge fengið hjálp og eru að auki vonlitlar um
almennilegt líf utan fangelsisins. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að félagslegur
stuðningur var þeim afar mikilvægur þegar þær luku afplánu og að konur sem áður sátu í
fangelsi öðluðust aukið sjálfstraust þegar þær hjálpuðu öðrum konum sem voru í sömu
sporum og þær voru sjálfar einu sinni í. Rannsóknir á endurkomuPðni hafa sýnt fram á að
meiri en helmingur fangelsaðra kvenna eru handteknar á ný, meiri en þriðjungur eru dæmdar
a=ur og þriðjungur þeirra snúa a=ur í fangelsi innan þriggja ára e=ir lok afplánunar
(Deschenes, Owen og Crow, 2007).
Rannsókn Cobbina (2009) á konum sem voru í eða voru áður í fangelsum í St. Louis í
Bandaríkjunum, sýndi fram á að þær glímdu við ýmsa er2ðleika við lok afplánunar. Þær á0u í
er2ðleikum með að útvega sér húsnæði, þar sem leigusalar og eigendur húsnæðis vildu síður
eiga í viðskiptum við þær vegna aTrotaferils þeirra. Meirihlu kvennanna á einnig í
er2ðleikum með að 2nna atvinnu og fengu sumar þeirra ekki að snúa a=ur í þau störf, sem
þær sinntu áður en í fangelsið var komið. Ef þær fengu vinnu, misstu margar þeirra star2ð
þegar y2rmaðurinn komst að sakaferli þeirra. Þeim þó einnig er20 að lappa upp á og
endurvekja 6ölskyldutengsl sem gerði samþænguna við samfélagið afar er2ða. Aðgengi að
heilsugæslu og Vkniefnameðferð var einnig takmarkað og gerði það konunum virkilega er20
fyrir. Spurðar að ástæðunni fyrir því að vilja hæ0a í aTrotum, sögðust þær vilja forðast
fangelsun að nýju. Börn þeirra voru einnig mikilvægur þá0ur og þær konur sem voru í
vímuefnaneyslu, sögðust hafa hæ0 í aTrotum þegar þær náðu botninum á sinni neyslu. E=ir
að hafa lokið afplánun brey0u margar konur algjörlega um félagslegt umhver2, forðuðust
gamla hver2ð si0 og vini sem höfðu slæm áhrif á líf þeirra og aTrotahegðun. Hins vegar gátu
slíkar breyngar líka ý0 þeim út í aTrot, þar sem @utningurinn gat einangrað þær og skorið á
öll þau félagslegu tengsl sem þær höfðu áður ha=.
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4

Við lok afplánunar

Gögn um ítrekunarPðni sýna að a=urhvarf l aTrota gerist afar hra0 e=ir að út í samfélagið
er komið. Tæplega tveir af hverjum þremur sem sleppt er úr fangelsi eru handteknir á ný fyrir
alvarleg aTrot á fyrstu sex mánuðunum. ÍtrekunarPðni er hins vegar talin lækka verulega
e=ir þrjú ár og e=ir 2mm ár án afskipta lögreglu, er ítrekunarPðnin talin vera enn lægri (La
Vigne og Kachnowski, 2003; Department of Health and Human Services, 2001; Langan og
Levin, 2002; Rosenfeld, Petersilia og Visher, 2008). Fyrstu þrír l sex mánuðirnir e=ir að
afplánun er lokið hafa því mikið um það að segja hvort einstaklingur endi a=ur á sömu braut
og áður en í fangelsið var komið (La Vigne og Kachnowski, 2003). Hjá mörgum er þó talið að
ítrekunarPðni muni aukast með hverju árinu og innan við áratug síðar, eru tæplega 75-80%
þeirra handteknir að nýju (Freeman, 2003).
Dómsmálatölfræðistofnun Bandaríkjanna (e. The Bureau of Jusce Stascs) hefur
framkvæmt rannsóknir á ítrekunarPðni fanga. Rannsóknir frá árunum 1983 og 1994 sýndu
fram á að tæplega tveir-þriðju þeirra sem luku afplánun (62,5 prósent á árinu 1983 og 67,5
prósent á árinu 1994) voru handteknir a=ur innan þriggja ára e=ir að í samfélagið var komið
(Beck og Shipley, 1989; Langan og Levin, 2002). Að auki var e=irtektarvert að 30 prósent
höfðu verið handteknir innan þriggja mánaða (Langan og Levin, 2002). Árið 2005
framkvæmdi Dómsmálatölfræðistofnunin að auki rannsókn á ítrekunarPðni um það bil 411
þúsund fanga sem fylgt var e=ir í 2mm ár. Náði rannsóknin l 30 fylkja. E=ir 2mm ár, árið
2010, sýndu gögnin fram á að þrír af hverjum 6órum (76,6 prósent) höfðu verið handteknir á
ný. Meira en þriðjungur (36,8 prósent) þeirra sem voru handteknir innan 2mm ára, voru
handteknir á fyrsta hálfa árinu og meira en helmingur (56,7 prósent) höfðu verið handteknir
á fyrsta árinu við lok afplánunar. Hinsvegar e=ir því sem árin liðu, var ólíklegra að
einstaklingarnir brytu af sér (Durose, Cooper og Snyder, 2014).
Aðrar rannsóknir utan Bandaríkjanna, hafa sýnt fram á að a=urhvarf l aTrota gerist
afar hra0 e=ir að út í samfélagið er komið. Rannsókn Roxell (2009) á ítrekunarPðni tæplega
6ögur þúsund fanga í Svíþjóð, sem luku afplánun á Pmabilinu 1. október 2001 l 31. mars
2002, sýndi fram á að innan tveggja ára og þriggja mánaða frá því að einstaklingar losnuðu úr
fangelsi, voru 73 prósent þeirra grunaðir um aTrot á ný. Að meðaltali leið um 71 dagur þar l
þessir einstaklingar frömdu aTrot á nýjan leik. Helstu aTrot sem framin voru, fólust í akstri
ökutækis án ökuskírteinis og í Vkniefnaneyslu. Einstaklingar sem luku afplánun í lokuðu
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fangelsi voru sömuleiðis líklegri l að fremja aTrot innan 71 dags frekar en þeir sem luku
afplánun í opnu fangelsi. Einstaklingar voru einnig líklegri l að fremja aTrot innan 71 daga
e=ir því sem sakaskrá þeirra var lengri. Helstu niðurstöður leiddu því í ljós að þrír af hverjum
6órum féllu a=ur í gamla farið og frömdu aTrot og á það sér y2rlei0 stað @jótlega e=ir að
afplánun lauk.
Rannsókn Makarios, Steiner og Travis III (2010) gaf l kynna að stór hlu fanga í Ohio
fylki í Bandaríkjunum, sem voru á skilorði e=ir fangelsisvist, sneru l baka í samfélagið l þess
aðeins að mæta stórum hindrunum, sem komu í veg fyrir að þeir aðlöguðust samfélaginu
farsællega. Á fyrsta árinu ú í samfélaginu, glímdu þessir einstaklingar við alvarleg vandamál
sem tengdust menntun og atvinnu- og húsnæðismálum. Þegar fangarnir í úrtakinu luku
afplánun, hafði rúmlega helmingur þeirra ekki lokið menntaskóla, minna en 2mmtungur
þeirra hafði stöðuga atvinnu fyrsta árið e=ir að út í samfélagið var komið og rúmlega
þriðjungur þeirra var atvinnulaus y2r allt rannsóknarPmabilið, sem stóð annars vegar y2r frá
október l desember 2003 og hins vegar frá ágúst l október 2005. Rannsóknin sýndi einnig
fram á, að einstaklingarnir bjuggu að meðaltali á tveimur heimilum og rúmlega þriðjungur
þeirra á heima á þremur eða @eiri heimilum á meðan að á rannsóknarPmabilunum stóð.
Niðurstöðurnar gefa l kynna að hindranirnar sem voru í vegi einstaklinganna hvað aðlögun
að samfélaginu varðar, leiddu l frekari aTrotahegðunar. Fjórðungur þeirra var handtekinn á
ný fyrir ný0 aTrot fyrsta árið e=ir afplánun og má að mestu rekja það l þeirra
aðlögunarer2ðleika sem þeir glímdu við. Rannsóknin gaf einnig l kynna, að föngum sem
hafði gengið illa í námi eða ha= óstöðuga atvinnu áður, aðlöguðust síður samfélaginu en
aðrir. Sama má segja um hvað húsnæðismál varðar, en mikil óvissa í þeim efnum leiddi l
aukinnar ítrekunarPðni (Makarios, Steiner og Travis III, 2010).
Margir fangar hafa sagst fundið fyrir miklum kvíða varðandi daginn sem þeir losna úr
fangelsinu, en þeir hafa að sama skapi lýst háum vænngum l þess hvernig líf þeirra skyldi
verða öðruvísi í þe0a sinn. Líð er þó vitað um það hvort viðhorf fanga l framPðar sinnar
eða hvort það hversu reiðubúnir þeir eru að breytast, ge útskýrt ítrekunarPðni eða aðlögun
þeirra við samfélagið (Visher og Travis, 2003).
Djúpviðtöl við fyrrum fanga hafa þó sýnt fram á að á bak við farsæla aðlögun að
samfélaginu sé sú ákvörðun að vilja breytast. Þessi ákvörðun ýr undir ferli sem snýr að
breyngu á sjál2nu (e. identy transformaon), en umhver2s- og félagslegir þær eru þó
taldir skipta jafn miklu máli og viljinn l breynga (Uggen, Manza og Behrens, 2003; Nelson,
Deess og Allen, 1999). Þessir þær geta verið höfnun eða viðurkenning 6ölskyldu, vina og
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nágranna, hversu er20 eða auðvelt það er að lifa hefðbundnum lífsPl, sem felur í sér að reka
húsnæði, hafa atvinnu, notkunar á áreiðanlegum ferðamáta l vinnu og færni einstaklingsins
að kljást við ýmsar hindranir í sínu daglegu lí2. Slíkar hindranir geta falist í ómeðhöndlaðri
vímuefnaVkn, líkamlegum- og andlegum veikindum eða 6árhagser2ðleikum. Margvíslegar
hindranir gætu einnig verið l staðar hjá einstaklingum sem vilja komast a=ur í sömu
samfélagsstöðu og áður, sem eiginmaður/kona, foreldri, starfsmaður eða löghlýðinn borgari.
Opinber brennimerking tengist fanga stöðunni sterkum tengslum og birst í takmörkunum á
atvinnu eða húsnæði eða í öðrum félagslegum aðstæðum svo sem skor á menntun,
vinnufærni og öðrum áhrifum fangelsisvistarinnar, sem hefur síðan áhrif á samfélags
aðlögunina (Visher og Travis, 2003).
Kenemore og Roldan (2005) könnuðu í rannsókn sinni, reynslu tólf fyrrum fanga með
eigindlegum viðtölum. Viðtölin horfðu l þeirra þá0a sem tengjast barnæsku og
unglingsárum, l þess þegar fangarnir leiddust út í vandræði, fóru í fangelsi, voru í fangelsi,
luku afplánun og l er2ðleikanna við að aðlagast frelsinu á ný. Þrá0 fyrir að @esr teldu sig
hafa á0 hamingjusama barnæsku, ri6uðust upp atvik sem tengdust því að hafa verið
y2rgefnir, orðið fyrir oTeldi og um þá0töku í aTrotum á yngri árum. E=ir að þeir urðu eldri,
urðu vinasambönd við jafnaldra mikilvægari og áhrif 6ölskyldunnar minni, en @esr
viðmælandanna bjuggu við óstöðugt heimilishald og voru feður þeirra í mörgum lvikum
6arverandi. Á unglingsárunum leiddust margir út í aTrot og ígrip ré0arker2sins hófust.
Fangelsunin var er2ð lífsreynsla, og mörgum þeirra þó þeim hún breyta lí2 sínu
verulega. Til2nningar eins og vonbrigði, reiði, ó og einangrun voru algengar í fyrstu e=ir að í
fangelsið var komið og er20 var að læra reglur fangelsisins, bæði skráðar og óskráðar.
Fangelsuninni var lýst sem eyðileggjandi og deyfandi reynslu. Margir héldu áfram því lí2 sem
þeir voru í áður en í fangelsið var komið, með áframhaldandi Vkniefnaneyslu. Öðrum þó
fangelsið vera staður sem bjargaði lí2 þeirra eða vei þeim reynslu l að vaxa og dafna.
Sambönd við aðra einstaklinga innan fangelsisins voru einnig mjög mikilvæg, sérstaklega
,,mentorar", sem voru o=ast eldri, þroskaðri fangar sem þeir litu upp l sem vei0u þeim
ráðleggingar og aðstoð. Þe0a voru einstaklingar sem voru l fyrirmyndar innan fangelsisins
og vildu aðstoða þá yngri (Kenemore og Roldan, 2005).
Að ljúka afplánun var y2rþyrmandi og er2ð reynsla, einn viðmælandi lýs því að
2nnast er20 að taka lest, þar sem hann ó0aðist annað fólk. Hann lýs upplifun sinni á máta
sem minnir helst á áfallastreituröskun (e. shell-shock), líkt o= á við um hermenn sem snúa
heim úr stríði. Viðmælendur sögðu frá takmörkuðum möguleikum l að lifa sómasamlegu lí2,
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svo sem l að fá atvinnu, húsnæði og viðhalda tengslum við sína nákomnustu, þar sem slíkt
stuðningsker2 var fyrir suma ekki l staðar. Þeir sögðust þurfa hugsa um það daglega að
halda sig á beinu braunni og fannst er20 að snúa ekki a=ur l fyrra lífernis sem þau töldu
miklu meira spennandi en það líf sem þeir lifðu nú. Stuðningsker2 þeirra nánustu skip miklu
máli, væri það fyrir hendi. Þessum einstaklingum þó formlegar stofnanir samfélagsins sýna
þeim vantraust og fannst að smpillinn sem þeir höfðu hloð sem aTrotamenn væri enn l
staðar. Viðmælendur sögðust 2nna fyrir hræsni og sögðu hindranir vera l staðar þegar kom
að því að ná markmiðum sínum í lí2nu. Atvinnurekendur vildu ekki ráða þá í vinnu vegna fyrri
dóms/dóma og einn sagði sína helstu hindrun vera fólgna í brennimerkingu sem
aTrotamaður, en sama hvaða kunná0u eða menntun hann hefði, yrði hann alltaf
glæpamaður (Kenemore og Roldan, 2005).
Flesr viðmælendur Kenemore og Roldan (2005), reyndu að leinka sér bjartsýnt og
jákvæ0 viðhorf gagnvart framPðinni og sýndu fram á viljann l að standa sig og verða góðir
þjófélagsþegnar. Fesr þeirra sýndu fram á neikvæð viðhorf gagnvart geðheilbrigðisþjónustu,
sér í lagi vegna brennimerkingarinnar sem því fylgir að þurfa á henni að halda. Ráðgjafar sem
höfðu ekki svipaða reynslu og þeir sjál2r gætu líð aðstoðað þá og gætu ekki se0 sig í spor
þeirra. Einn viðmælandinn ri6aði upp þegar hann fór l vímuefnaráðgjafa, en hann hafði
aldrei drukkið, reykt eða gert nei0 sem gæ að viðmælandans ma komið að gagni við að
setja sig í hans spor. Viðmælandinn orðaði upplifun sína á þá leið að ráðgja2nn ætlaðist að
geta sagt honum l, einungis með hafa lesið um þessa hlu í bók. Margir viðmælenda
Kenemore og Roldan (2005) komu þannig út í samfélagið og reyndu að kljást við vandamál sín
einir og óstuddir.
Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á er2ðleika fanga við að aðlagast samfélaginu.
Rannsókn Visher, Yahner og La Vigne (2010) á 652 föngum sem voru að ljúka afplánun fólst í
tveimur viðtölum sem tekin voru tveimur mánuðum e=ir að þeir komu út í samfélagið og
síðan a=ur 2mm mánuðum síðar. Viðtölin sýndu fram á að þrá0 fyrir að þessir einstaklingar
segðust vera bjartsýnir á að geta forðast aTrot og eiturly6aneyslu þegar út í samfélagið væri
komið, leituðu margir þeirra a=ur í sama farið og enduðu sumir þeirra a=ur í fangelsi innan
árs. Á fyrstu tveimur mánuðum e=ir lausn, viðurkenndu 4 prósent þeirra að þeir höfðu
framið aTrot. Sjö mánuðum e=ir lausn lkynntu rúmlega 2mmtungur þeirra að hafa framið
að minnsta kos ei0 aTrot e=ir að hafa losnað úr fangelsi. Þeir sem viðurkenndu að hafa
framið aTrot, frömdu aðallega brot tengd vímuefnaneyslu, þjófnað, eiturly6asölu,
líkamsárásum og innbrotum. Tilkynningar um handtökur þessara einstaklinga jukust verulega,
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eða úr 4 prósentum á tveggja mánaða Pmabilinu upp í allt að 24 prósent á sjö mánaða
Pmabilinu. Til samanburðar staðfestu opinberar tölur frá löggæsluaðilum þessar niðurstöður,
þar sem y2r 2mmtungur þá0takenda, enduðu a=ur í ré0arker2nu á innan við ári frá lausn úr
fangelsi. Tíminn þar l þeir enduðu á ný í fangelsi var að meðaltali tæplega á0a mánuðir.
Rannsókn Shivy, Wu, Moon, Mann og Eacho (2007) var gerð á tveimur kynjaskiptum
hópum sem innihélt fyrrum fanga sem ekki höfðu framið oTeldisglæp og afplánuðu utan
fangelsis. Voru þeir undir e=irli skilorðsfulltrúa. Nokkrir þær voru áberandi en þeir voru:
Samþæng fyrrum fanga við samfélagið, þör2n fyrir menntun, þjálfun, ýmisleg aðstoð ásamt
er2ðleikunum við að öðlast og halda vinnu, stuðningi, tengslane og úrræði ré0arker2sins.
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda l þess að ráðgjafar á þessu sviði æ0u að leggja
sérstaka áherslu að tengslane fanga og auk þeirra félagslegu þá0a sem lúta að
vinnumarkaðnum, en félagslegur stuðningur annarra gæ ha= jákvæðari áhrif á
atvinnumöguleika þessara einstaklinga er í samfélagið er komið. Vímuefnaneysla hefur einnig
djúpstæð áhrif á félagslega möguleika fyrrum fanga í atvinnuleit ásamt því að mikilvægt sé að
kunngera áhri2n á brennimerkinginunni sem fangar verða fyrir á atvinnumarkaðinum e=ir
afplánun.
Rannsókn Freudenberg, Daniels, Crum, Perkins og Richie (2005) á föngum af báðum
kynjum, sem luku fangelsisvist og sneru l baka l New York borgar, sýndi einnig fram á háa
Pðni atvinnuleysis, lágar tekjur og háa ítrekunarPðni þessara hópa. Meira en ári e=ir að
afplánun lauk hafði aðeins þriðjungur þessara einstaklinga fengið atvinnu og sögðust 14
prósent mannanna og 19 prósent kvennnana byggja sína innkomu á ólöglegu athæ2. Árleg
innkoma þessa hóps var vel fyrir neðan fátæktarmörk, sem gerði það að verkum að þessir
einstaklingar sáu sig ,,lneydda“ l að stunda ólöglegt athæ2 l að a@a sér peninga eða gerði
þá lneydda l að treysta meira á aðstoð frá 6ölskyldu og vinum. Meiri en helmingur
karlanna ney enn marijúaana og 6órðungur kvennanna sagðist enn nota kókaín, krakk eða
heróín. Tvær af hverri 2mm konum sögðust þjást af geðsjúkdómi og minni en þriðjungur
karlanna voru í námi. E=ir að meira en ár var liðið frá því að út í samfélagið var komið, var
tæpur helmingur karlanna og meira en þriðjungur kvennanna kominn a=ur í fangelsi. Það að
fá atvinnu og öðlast ré0 l sjúkratrygginga leiddi hinsvegar l færri handtaka og minni neyslu
eiturly6a. Opinber stefna y2rvalda hvað varðar atvinnumál, vímuefnameðferðir, húsnæði og
heilsugæslu þessara einstaklinga hindruðu o=ast að endurkoma þeirra úr fangelsi heppnaðist
vel en slíkt gefur l kynna að hugsanlega þyr=i að endurskoða þær stefnu y2rvalda hvað
þessa þæ varðar.
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Rannsókn Philips og Lindsay (2009) byggði á tu0ugu einstaklingum sem staddir voru í
fangelsi, með fyrri dóma á bakinu og miðaði að því að kanna hvernig þeir tókust á við þá
upplifun að koma út í samfélagið. Flesr þeirra sögðust forðast aðstæður sem skapa hindranir
þegar út í samfélagið var komið. Í fyrstu sögðust þeir vera bjartsýnir á að komast út í
samfélagið en seinna var þeim farið að langa í vímuefni, sögðust glíma við ýmsar hindranir og
fannst allt vera y2rþyrmandi. Þrá0 fyrir að margir reyndu að glíma við vandamálin sem upp
komu í samfélaginu, enduðu margir á því að forðast vandamálin og l2nningarnar sem komu
upp í kjölfarið. Allir tu0ugu leiddust a=ur í vímuefnaneyslu, vandamálin jukust og þeir brutu
a=ur af sér.
Nokkrar rannsóknir hafa haldið því fram að helstu áhæ0uþær sem fangar standa
fyrir eigi við bæði kynin. Til að mynda gerðu Simourd og Andrew (1994) safngreiningu (e.
meta-analysis) á 60 rannsóknum og leiddu niðurstöður þeirra í ljós að andfélagsleg hegðun
væri mjög svipuð hjá körlum og konum. Fyrir bæði kynin voru helstu spáþær: jafnaldrar
sem stunda andfélagslega hegðun og andfélagsleg persónueinkenni þeirra.
Ofangreindar rannsóknir gefa l kynna að fangar glíma við margvíslega er2ðleika í
aðlögun sinni að samfélaginu. Eiga þeir helst í er2ðleikum með að 2nna atvinnu eða húsnæði
og treysta margir þeirra á 6ölskyldur sínar eða hið opinbera l að komast af. Stór hlu fanga
endar því a=ur í fangelsi innan þriggja ára frá því að afplánun lýkur.
Margar spurningar vakna í kjölfarið um fanga og samfélagsaðlögun þeirra. Hvernig
æ ferlið vera fyrir þá fanga sem ljúka afplánun? Hver æ félagsleg staða fyrrum fanga að
vera í samfélagi okkar, e=ir að hann hefur lokið afplánun sinni? Hvaða félagslegi stuðningur,
af hendi einkaaðila og af hinu opinbera, æ að standa þeim l boða? Meiri hlu fanga mun
snúa a=ur í samfélagið og sú aukning sem hefur á0 sér stað í fangelsun á okkar Pmum, hefur
lei0 l þess að 6öldi þessara einstaklinga er gríðarlegur og þar2r þeirra sömuleiðis afar miklar
(Visher og Travis, 2003).
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5

Hvað felst í farsælli samfélagsaðlögun?

Nokkrir lykilþær eru taldir skipta miklu máli í farsælli enduraðlögun fanga að samfélaginu
og eru það húsnæði og atvinna, andlegt- og líkamlegt heilsufar, stuðningur 6ölskyldu og
áframhaldandi meðferðir við áfengis- og/eða eiturly6aVkn. Líf einstaklinga sem seð hafa í
fangelsum er að mestu mótað af ofangreindum þá0um sem hafa markað þá á ólíkan há0. Að
auki hafa samskip við aðra í fangelsinu eða einstaklinga í samfélaginu sem eru viðloðandi
aTrot, áhrif á það hvort þessir einstaklingar verði handteknir @jótlega a=ur á ný eða ekki
(Visher og Travis, 2003).
Skýrsla nefndar um félagslega úlokun í Bretlandi (e. Social Exclusion Unit) hefur meðal
annars lei0 í ljós að tæplega þriðjungur fanga ha2 misst húsnæði si0 á meðan afplánun stóð
y2r, tveir af hverjum þremur misstu atvinnu sína, y2r 2mmtungur glímdu við 6árhagsvanda
og um 40 prósent misstu samband við 6ölskyldur sínar (Social Exclusion Unit, 2002). Aðstoð
sem vei0 er e=ir að afplánun lýkur, þarf því að vera sniðin að þörfum hvers og eins.
Einstaklingur sem situr inni fyrir fyrsta aTrot si0 þarfnast að öllum líkindum öðruvísi
aðstoðar en síbrotamaður og það sama gildir um þá sem yngri eru (Rosenfeld, Petersilia og
Visher, 2008).
Margir fræðimenn hafa þó haldið því fram að einstaklingar verði að ákveða sjál2r hvort
þeir haldi áfram í aTrotum eða ekki og að sú ákvörðun sé ekki háð utanaðkomandi jákvæðri
eða neikvæðri styrkingu. Líf án aTrota (e. desistance) kemur ekki l af sjálfu sér, heldur er
það ferli sem nær y2r ákveðið Pmabil þar sem aTrotahegðun minnkar og samþæng við
samfélagið hefst. Fangar sem hafa sty0ri sakaferil á bakinu, þá sérstaklega þeir sem eru að
ljúka sinni fyrstu afplánun, eru frekar taldir líklegir l að snúa baki við lí2 markað af
áframhaldandi aTrotum en þeir sem hafa lengri sakaferil. Að auki eru einstaklingar sem hafa
verið fangelsaðir fyrir oTeldisbrot líklegri l að hæ0a í aTrotum en þeir sem hafa verið
dæmdir fyrir Vkniefnabrot og eignaspjöll (Rosenfeld, Petersilia og Visher, 2008).
Hér fyrir neðan verður sagt frá þeim þá0um sem skipta miklu máli varðandi farsæla
aðlögun að samfélaginu við lok afplánunar.
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5.1 Húsnæðis- og atvinnuleit
Á meðal fanga er að 2nna talsverðan breyleika hvað varðar atvinnusögu. Margir hafa að
mestu ley takmarkaða reynslu af vinnumarkaðnum og atvinnusaga þeirra hefur gjarnan
verið mörkuð af Pðum atvinnumissi og er2ðleikum í samskiptum við y2rmenn. Flesr þeirra
hafa aðallega starfað í láglaunastörfum sem kre6ast líllar færni, en slík störf hverfa gjarnan í
efnahagslegum lægðum. Gert er ráð fyrir að einn af hverjum þrem föngum ha2 verið
atvinnulaus þegar við komu í fangelsin (Petersilia, 2005; Lynch og Sabol, 2001).
Rannsóknir hafa sýnt að atvinna tengist lægri ítrekunarPðni og minnki hana um allt
frá þriðjungi l helmings og e=ir því sem laun eru hærri minnka líkur á aTrotahegðun
einstaklinga (Bernstein og Houston, 2000; Social Exclusion Unit, 2002). Hærri Pðni
atvinnuleysis hefur því sýnt fram á hærri Pðni handtaka (Sampson og Laub, 1993).
Atvinnuleysi fanga í Bandaríkjunum er talið vera á milli 25-40 prósent. Í Kaliforníufylki er
ennfremur gert ráð fyrir að 80 pósent fyrrum fanga verði atvinnulausir ári e=ir að hafa lokið
afplánun. Brennimerkingin sem fylgir sakaskrá er talin hafa slæm áhrif á atvinnumöguleika
einstaklinga (Petersilia, 2005). Ungir karlmenn sem hafa seð í fangelsi eru þar að auki 20-25
prósent ólíklegri l að fá atvinnu en aðrir karlmenn sem ekki hafa seð í fangelsi (Freeman,
1992).
Rannsókn gerð á atvinnuleit fyrrum fanga í New York fylki við lok síðustu aldar, sýndi
fram á að meirihlu þeirra sem fengu atvinnu innan 30 daga frá lausn, voru endurráðnir af
fyrri y2rmönnum eða fengu aðstoð frá 6ölskyldu og vinum. Mjög fáir fundu atvinnu upp á
eigin spýtur þar sem margir þeirra vissu ekki hvernig þeir æ0u að bera sig að í leinni eða því
þeir voru óvissir hvaða atvinnurekendur væru líklegri l að gefa þeim tækifæri. Þeir sem nutu
mikils stuðnings 6ölskyldu á0u farsælari aðlögun að samfélaginu en aðrir. Rannsakendur
bentu á mikilvægi þess að undirbúa fanga betur í fangelsinu við að halda út í samfélagið, með
því að koma þeim í samband við atvinnurekendur, fá mikilvæg skilríki og aðstoð við að sækja
um heilsufarstryggingar og læknisaðstoð (Nelson, Deess og Allen ,1999)
Margir fyrrum fangar glíma við miklar hindranir á atvinnumarkaðinum vegna líllar
menntunar, takmarkaðrar reynslu af atvinnu, neikvæðum viðhorfum og tregðu
atvinnurekenda við að gefa þeim tækifæri (Holzer, Raphael og Stoll, 2004; Petersilia, 2005).
Rannsóknir hafa einnig ge2ð l kynna að y2r helmingur einstaklinga sem koma úr fangelsi fái
ekki atvinnu innan árs e=ir að út í samfélagið er komið (Petersilia, 2001a). Áhrif atvinnu nær
l margra þá0a, svo sem l 6ölskyldu, einstaklingsins sjálfs, samfélags og l félagslegra
samskipta við aðra. Vinna eykur færni, veir reynslu á atvinnumarkaðinum, veir taumhald
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og færir jákvæð gildi í líf fanga sem o=ar en ekki hefur ekki einkennst af slíku (Sampson og
Laub, 1993; Petersilia, 2005).
Helstu störfum í Bandaríkjunum, sem lág-sté0arhópar sinna að mestu ley, fer
fækkandi og þau störf sem fáanleg eru í stórborgarkjörnum eru sjaldnast störf sem eru í boði
fyrir fangana (Petersilia, 2005). Rannsókn sem var framkvæmd í 2mm stórborgum
Bandaríkjanna sýndi fram á að y2r helmingur atvinnurekenda sögðust ekki reiðubúnir l að
ráða fyrrum fanga, fengju þeir vitneskju um fangelsisdvöl þeirra, án llits l eðlis aTrotsins.
Um 30-40 prósent atvinnurekenda sögðust einnig hafa athugað sérstaklega sakaskrár nýjustu
starfsmanna sinna. Hins vegar er hugsanlegt að lág Pðni atvinnuleysis gæ lei0 l þess að
atvinnurekendur endurskoði viðhorf si0 í þessum málum en ljóst er að atvinnumöguleikum
fanga fer stöðugt fækkandi (Petersilia, 2000; Petersilia, 2005).
Könnun Holzer, Raphael og Stoll (2003) leiddi ennfremur í ljós að atvinnurekendur
vildu síður ráða fyrrum fanga frekar en aðra illa se0a hópa úr samfélaginu, en sem dæmi má
nefna fólk á velferðarbótum. Atvinnurekendur vildu frekar ráða fyrrum fanga í byggingar- og
framleiðslustörf frekar en störf í verslana- eða þjónustuiðnaðinum, en þau síðarnefndu
kre6ast mikilla samskipta við viðskiptavini. Viðhorf atvinnurekenda fór mikið e=ir aTronu
sem einstaklingurinn framdi og hvort hann ha2 bæ0 við atvinnureynslu sína e=ir að hann
braut af sér. Fangar sem sátu inni fyrir oTeldisfulla glæpi vildu atvinnurekendur síður ráða en
voru frekar lbúnir l þess að ráða einstaklinga sem seð höfðu inni fyrir minnihá0ar
vímuefnabrot.
Störfum sem fyrrum fangar mega starfa við í Bandaríkjunum, hefur einnig fækkað
verulega frá árinu 1985. Að auki er þeim í auknum mæli hafnað innan atvinnugreina sem þeir
þó mæ0u starfa við. Ólöglegt er að setja alfarið blá0 bann við að ráða fyrrum fanga, en þó er
atvinnurekendum í vaxandi mæli bannað að ráða fanga í ákveðin störf og skipað að
framkvæma bakgrunnsathuganir á hugsanlegum starfskrö=um. Fyrrum fangar fá l dæmis
ekki að starfa með börnum, við kennslustörf, öryggisgæslu, hjúkrun og heimahjúkrun, sem þó
eru einmi0 þau störf sem í núPmasamfélagi kre6ast sífellt aukins manna@a. Gamalt brot, l
dæmis framið á unglingsárunum, getur þannig lei0 l þess að einstaklingur fái ekki ákveðin
störf í mörgum fylkjum Bandaríkjanna, þrá0 fyrir að viðkomandi li2 í dag heiðarlegu lí2
(Petersilia, 2005). Það er því ákveðinn tvískinnungur í því fólginn, að Bandaríkin l dæmis,
hvetji fanga l að fá sér atvinnu en úloki þá samPmis lagalega frá mörgum störfum (Simon,
1993).
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Aðrar a@eiðingar fangelsunar á atvinnu hafa einnig komið í ljós, en rannsókn Western
og Becke0 (1999) sýndi fram á að há Pðni fangelsunar hefur lækkað atvinnuleysisPðni í
Bandaríkjunum miðað við önnur Evrópuríki, vegna þess 6ölda ungra karlmanna sem sitja þar
inni. A=ur á mó dregur fangelsun úr hæfni þessara einstaklinga l að geta unnið síðar meir,
sem leiðir l hærri Pðni atvinnuleysis í fátækari svæðum stórborga (Petersilia, 2000).
Ré0 eins og atvinnuleysi varðar, hafa margir fangar verið heimilislausir áður en í
fangelsið var komið og margir þeirra verða a=ur heimilislausir í kjölfar fangelsunarinnar.
Fangelsunin getur lei0 l þess að fyrrum fangar geta ekki búið áfram í því húsnæði sem þeir
bjuggu í áður. O= vegna þess að þeir geta ekki lengur staðið undir leigu eða aTorgunum af
húsnæðisláni eða vegna þess að sambönd við leigusala geta verið orðin er2ð vegna
fangavistarinnar og þá ekki lengur vilji l staðar að hýsa þá þegar þeir koma úr fangelsi. Því
lengur sem fyrrverandi fangi er án vinnu, því líklegra er að hann verði heimilislaus og þá
sérstaklega ef hann skorr stuðning frá 6ölskyldu sinni (Gaetez og O'Grady, 2006).
Öruggt húsnæði er því talin vera brýnasta þör2n sem fangar 2nna fyrir þegar þeir
koma í samfélagið. Margir treysta á 6ölskyldumeðlimi í þeim efnum en þeir sem hafa ekki tök
á slíku, hafa takmarkaða valkos á búsetu (Metraux og Culhane, 2004; Visher, La Vigne og
Travis, 2003). O= neyðast því fangar l að @ytja í húsnæði í hverfum þar sem aTrotaPðni er
talin vera há og atvinnutækifæri fá, en hvort tveggja eru sterkir áhæ0uþær hvað varðar
ítrekunarPðni (Gowan, 2002). Margir fangar 2nna því fyrir mikilli óvissu í húsnæðisleit sinni
og o= neyðast þeir l að @akka á milli staða og enda á ókunnugum svæðum þar sem línn
stuðning er að 2nna (Visher og Travis, 2011). Rannsókn Meredith, Speir og Johnson (2007)
leiddi í ljós að líkur á nýjum handtökum fyrrum fanga jókst um 6órðung fyrir hvern
búsetu@utning í Georgíufylki.
Rannsókn Visher, La Vigne og Travis (2003) gaf l kynna að tæp 90 prósent fanga sem
lokið hafa afplánun, enda á því að búa hjá 6ölskyldumeðlimi eða maka. Í @estum lvikum var
slíkt fyrirkomulag ákveðið áður en þeir losnuðu en þessi úrræði voru hins vegar o= einungis
Pmabundin. Þeir sem á0u ekki slíka að glímdu við mikla er2ðleika hvað húsnæðismál varðar.
Húsnæðismarkaðurinn getur verið er2ður og @esr fanganna höfðu ekki nægilegt 6ármagn l
að tryggja sér húsnæði. Brennimerkingin vegna fangelsuninnar hafði einnig mikil áhrif á
húsnæðisleina. Talið er að er2ðara sé fyrir fanga að 2nna sér húsnæði frekar en atvinnu, þar
sem fangar eru o= vistaðir í fangelsum langt frá heimaslóðum sínum og hafa því takmörkuð
tækifæri á að tryggja sér öruggt húsnæði áður en fangelsisvisnni lýkur. Skilorðse=irlit getur
einnig komið í veg fyrir að fyrrum fangar búi með eða séu í samskiptum við einstaklinga sem
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eru í aTrotum. Slíkt nær einnig l 6ölskyldumeðlima og vina sem gætu verið viljug að skjóta
skjólshúsi y2r viðkomandi, en fá það ekki vegna eigin aTrotasögu.
Margir fangar eiga því í miklum er2ðleikum með að skrapa saman fé l að útvega sér
íbúð, borga leigu og tryggingargjald eða jafnvel kaupa húsnæði. Þrá0 fyrir að þeir ha2 efni á
því, getur leigusali hafnað þvi að leigja þeim íbúð vegna aTrotasögu þeirra (Petersilia, 2005).

5.2 Heilsufar
Þrá0 fyrir að er20 sé að gera ráð fyrir Pðni geðheilsuvandamála, er ljóst að hærri Pðni
geðrænna veikinda er að 2nna á meðal fanga heldur en í samfélaginu almennt (Naonal
Commission on Correconal Health Care, 2002). Enn fremur er heimilis- og atvinnuleysi,
vímuefnaVkn og saga um líkamlega misnotkun algengari meðal fanga með geðræna
sjúkdóma og eru fangar með mjög alvarlega geðræna sjúkdóma, taldir fremja @eiri
oTeldisverk og eiga lengri aTrotasögu en aðrir fangar (James og Glaze, 2006; Di0on, 1999).
Þessir einstaklingar fá takmarkað aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu e=ir að þeir ljúka
afplánun og missa margir þeirra ré0 l bóta og heilsufarstryggingar, sem getur lei0 l þess að
þeir ha2 ekki efni á því að kaupa þau lyf sem þeir þarfnast (Solomon, Osborne, LoBuglio,
Mellow og Mukamal, 2008).
Um 90 prósent fanga, þá sérstaklega fangar með alvarlega geðsjúkdóma, hafa farið úr
fangelsi með litla sem enga útskri=ar áætlun (e. discharge planning). Þeim er sleppt lausum
án stuðnings eða aðgengis að úrræðum og þurfa að sjá um sig sjál2r (Kupers, 1999). Margir
þeirra hafa ey0 klukkustundum eða dögum saman í einangrun eða í aðskildum álmum og
þegar þeir snúa l baka út í samfélagið eru margir þeirra vanbúnir l að kljást við lí2ð utan
rimlanna og þjást þar að auki í kjölfarið o= af alvarlegum sálrænum vandamálum (Kenemore
og Roldan, 2005). Fangelsun er talin geta valdið taugaáfalli, þunglyndi eða öðrum geðrænum
sjúkdómum ásamt því að hún getur svipt af hulunni á undirliggjandi persónulegum
vandamálum (Petersilia, 2000; Gaetez og O'Grady, 2006). Meirihlu fanga sem lokið hafa
afplánun þjást einnig af krónískum líkamlegum eða andlegum heilsufarsvandamálum, en
meðal algengustu vandamálanna má nefna þunglyndi, astma, lifrabólgu og of háan
blóðþrýsng (Visher og Mallik-Kane, 2007).
Tæplega einn af hverjum 2mm föngum í Bandaríkjunum eru taldir þjást af
geðsjúkdómi. Einangrun í y2rfullum fangelsum og í stærri öryggisfangelsum, getur einnig
valdið alvarlegum sálrænum vandamálum, þar sem fangar í slíkum stofnunum eyða miklum
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Pma í einangrun eða í aðskildum klefum. Því lengur sem þeir eru í einangrun því meira aukast
líkur á þunglyndi og kvíða (Petersilia, 2000; Petersilia, 2005).
Þeir sem þjást af alvarlegum geðsjúkdómum eiga er2ðara með að aðlagast
fangelsisdvölinni en aðrir fangar. Sjálfsvíg eru ekki óalgeng meðal geðsjúkra fanga og má líta á
þau sem ríkjandi birngarmynd er2ðrar aðlögunar í fangelsinu og ómeðhöndlaðra veikinda
(Stone, 1997). Þessir fangar eru líklegri l að sýna fram á slæma hegðun innan fangelsisins
sem a=ur eykur líkur á refsingu af hálfu fangelsisins, svo sem notkunar á einangrunarklefum
(Abramsky, 2008).
Ré0 eins og með andlegt heilsufar, er líkamlegt heilsufar fanga talið vera töluvert
verra en heilsufar almennings y2rlei0, bæði vegna fyrri lifnaðarhá0a en einnig vegna þeirra
aðstæðna innan fangelsanna sem felast í y2rfullum eða óviðunandi búsetuaðstæðum,
vímuefnanotkunar og fátæktar (Petersilia, 2001b). Niðurstöður rannsóknar Maruschak og
Beck (2001) leiddu í ljós að um þriðjungur fanga í ríkisfangelsum Bandaríkjanna og y2r
2mmtungur fanga í alríkisfangelsum þjáðust af alvarlegum líkamlegum og andlegum
heilsufarsvandamálum. Þeir sem þjáðust af krónískum heilsufarsvandamálum sögðust 2nna
fyrir neikvæðum áhrifum veikindanna á möguleika þeirra á að fá atvinnu. Þe0a á
sérstaklega um þá fanga sem fengu ekki aðgang að heilsugæslu og þá sem nutu
nauðsynlegrar heilsugæslu innan fangelsisins en misstu aðgang að henni þegar út í
samfélagið var komið.
Í rannsókn sem gerð var á heilsufari y2r þrjáPu þúsund bandarískra fanga sem lokið
höfðu afplánun, kom í ljós að á tæpum tveimur árum höfðu y2r 6ögur hundruð þeirra lást.
Á fyrstu tveimur vikunum e=ir að út í samfélagið var komið var hæ0an á dauða þessara
einstaklinga tæplega þre0án sinnum hærri en annarra í samfélaginu. Algengasta dánarorsök
þeirra var vegna ofskammts eiturly6a, en þar á e=ir kom dauði vegna lungna- og
hjartasjúkdóma, morðs eða sjálfsmorðs. Fyrstu dánarorsökina má tengja beint við
fangelsisvisna en langt Pmabil þar sem Vkill er án eiturly6a, innan veggja fangelsisins, er
talið geta minnkað neysluþol sem gæ aukið hæ0una á ofskamm. Aukinn 6öldi morða gæ
verið rakinn l hefnda vegna atburða sem á0u sér stað fyrir fangelsunina eða vegna
oTeldislfella sem komu upp í fangelsinu og voru skotvopn mikið notuð þegar út í samfélagið
var komið. Aukna hæ0an á dauða vegna hjarta- og lungnasjúkdóma má líklega rekja l
mikillar notkunar tóbaks í fangelsinu. Há Pðni undirliggjandi andlegra veikinda ásamt því
sálræna álagi sem fylgir endurkomu í fangelsin, gæ einnig ý0 undir aukna Pðni sjálfsvíga.
Einstaklingar sem eru með geðsjúkdóma gætu einnig á0 í frekari er2ðleikum við að sækja sér
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aðstoð og fá lyf frá heilbrigðisker2nu e=ir að hafa klárað þau lyf sem þeir fengu frá
fangelsinu. Frekari aðstoð handa einstaklingum sem þjást af andlegum sjúkdómum, gæ
minnkað þessa áhæ0u (Binswanger, Stern, Deyo, Heagerty, Cheadle, Elmore, og Koepsell,
2007).
Rannsókn Farrell og Marsden (2007) á dauða vegna ofneyslu, en hún náði l fanga
sem höfðu nýverið lokið afplánun í Englandi og Wales, sýndi einnig fram á að hæ0an á dauða
var mjög mikil á fyrstu og annarri vikunni e=ir að afplánun lauk. Í rannsókninni voru karlkyns
fangar 29 sinnum líklegri l að deyja á fyrstu vikunni en konur voru 69 sinnum líklegri l að
falla frá, miðað við aðra í samfélaginu.

5.3 Áfengis- og eiturly.aGkn
Meirihlu fanga glímir við vímuefnaVkn. Kanadísk rannsókn gaf l kynna að 80 prósent fanga
í alríkisfangelsum landsins, glímdu við eiturly6aVkn sem tengdist aTrotahegðun þeirra.
ATrotahegðunin leiddi síðar meir l fangelsunar (Grant, Varis og Lefebvre, 2005). Í
Bandaríkjunum eru það einnig 80 prósent fanga sem er talinn vera haldinn áfengis-og
eiturly6aVkn (Beck, 2000). Bandarísk stofnun áfengis- og vímuvarna (e. The Olce of Naonal
Drug Control Policy) lkynn að 70-85 prósent fanga þarfnist áfengis- og Vkniefnameðferðar
en að einungis 13 prósent fái slíka meðferð á meðan fangelsisdvölinni stendur (Petersilia,
2000).
Þrá0 fyrir að sum fylki Bandaríkjanna ha2 aukið við það 6ármagn sem varið er l
Vkniefnameðferða innan fangelsa, fer hlueall þeirra fanga sem fá slíka meðferð ekki
hækkandi, en það lækkaði þvert á mó úr 25 prósentum árið 1995 niður í 10 prósent árið
2005 (Petersilia, 2005; Lynch og Sabol, 2001). Rannsókn sem gerð var á föngum í Texas, sýndi
fram á að tæplega 30 prósent fanga sem höfðu misnotað áfengi eða Vkniefni og seð inni
áður, töldu að misnotkun þeirra á vímuefnum hefði ha= mikil áhrif hvað varðar endurkomu
þeirra í fangelsin (Department of Health and Human Services, 2001).
Tengsl aTrota og vímuefnaneyslu er á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi ber að nefna að
stórneytendur Vkniefna á borð við heróín, kókaín og krakk að fremja stóran hluta aTrota
sinna í þeim lgangi að 6ármagna neyslu sína (Gaetez og O'Grady, 2006). Í öðru lagi hafa
stjórnvöld beint spjótum sínum gegn Vkniefnaneyslu og vegna þessa er líklegra en áður að
margir neytendur sem lheyra minnihlutahópum samfélagsins verði fyrir afskiptum
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ré0arker2sins. Þreföldun fangelsis6ölda í Bandaríkjunum frá 1980 má því að mestu rekja l
stríðsins gagnvart Vkniefnum (e. war on drugs) (Harrison, 2001).
Þegar fangar ljúka afplánun er ljóst að meirihlu þeirra mun þurfa á stuðningi að
halda þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að fangar sem voru Vklar áður en þeir fóru í
fangelsi, munu að öllum líkindum halda neyslu sinni áfram e=ir að afplánun lýkur og stunda í
kjölfarið aTrot (Harrison, 2001).
Flesr fangar snúa sömuleiðis l baka í si0 gamla umhver2 og hi0a þar fyrir gamla
kunningja, sem í mörgum lfellum gerir Vkniefnaneyslu óhjákvæmilega. Vegna þessa er
mikilvægt að fangar ha2 auðvelt aðgengi að meðferðarstöðum, kjósi þeir að lifa lí2 án
vímuefna. Einnig er mikilvægt að fangar ha2 aðgang að meðferðarúrræðum bæði í fangelsinu
og strax e=ir að afplánun lýkur. Án slíkra úrræða er þeim hæ0ara við að falla a=ur í sama
farið og eru ólíklegri l að fá vinnu eða húsnæði. Slíkt getur a=ur lei0 l l dæmis
heimilisleysis og aTrota (Harrison, 2001).

5.4 Fjölskyldan
Mikilvægi 6ölskyldunnar hefur verið viðurkennt innan ré0arker2sins, en 6ölskyldan er talin
föngum afar mikilvæg, bæði í fangelsinu og e=ir að afplánun lýkur (Gaetez og O'Grady, 2006;
Bales og Mears, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að hlúa að og styrkja
6ölskyldutengsl, á meðan að á afplánun stendur, getur ha= jákvæð áhrif á líðan fanga er út í
samfélagið er komið (Shapiro og Schwartz, 2001). Mæ segja að áhuginn ha2 aukist á
jákvæðum áhrifum 6ölskyldunnar þar sem tveir af hverjum þremur föngum er talinn vera
handtekinn á ný innan þriggja ára. Smplunarkenningar, taumhaldskenningar, álagskenningar
og félagsauðskenningar benda á að sterk félagsleg tengsl við aðra, dragi úr aTrotaPðni og
veir einstaklingum bjargir, sem hann getur ný0 sér við aðlögunina að samfélaginu. Er20 er
fyrir fanga að viðhalda tengslane sínu á meðan að þeir sitja inni og enn er2ðara er fyrir þá
að mynda ný tengsl e=ir að afplánun lýkur (Bales og Mears, 2008).
Áhrifa heimsókna í fangelsin má geta í auknum félagsauði (e. social capital) sem birst
í stuðningi 6ölskyldu og vina, sem geta vei0 aðstoð á meðan að á afplánun stendur og svo
e=ir hana, l dæmis með því að ljá húsnæði, lána peninga, veita aðstoð við að 2nna atvinnu,
aðstoð við að komast í vímuefnameðferðir, geðaðstoð og aðra þjónustu (Bales og Mears,
2008).
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Bales og Mears (2008) könnuðu áhrif heimsókna l fanga í fangelsin hvað viðkemur
ítrekunarPðni aTrota. Gögnin náðu l sjö þúsund fanga sem voru að ljúka afplánun í Flórída
fylki. Þeir rannsökuðu hvort fangarnir höfðu fengið heimsóknir, 6ölda þeirra og hversu
nýlegar þær væru og einnig hverjir heimsó0u þá (6ölskyldumeðlimir eða vinir) ásamt því
hvort þar á mæ sjá einhvern mun að teknu lli l aldurs, kyns, kynþá0ar, tegund aTrots
sem fanginn framdi og hvort hann hafði seð í fangelsi áður. Niðurstöður leiddu í ljós að
einungis 42 prósent þessara einstaklinga höfðu fengið heimsóknir árið áður en þeir luku
afplánun. Kenning Bales og Mears um að heimsóknir dragi úr ítrekunarPðni e=ir afplánun,
stóðst að mestu ley. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að heimsóknir sem náðu y2r margra
mánaða Pmabil höfðu jákvæðari áhrif en þær heimsóknir sem á0u sér sjaldnar stað.
Heimsóknir voru einnig taldar tengjast seinkun á ítrekunarPðni og þá sérstaklega heimsóknir
6ölskyldumeðlima og þá sér í lagi heimsóknir maka. Heimsóknirnar sem fanginn fékk stu0u
fyrir lausn voru taldar áhrifaríkari en þær heimsóknir sem á0u sér stað löngu áður. Að lokum
voru áhri2n sterkust meðal karla sem lheyrðu kynþá0a-minnihlutahóp og á0u langa sögu
um fyrri afplánanir.
Að ljúka afplánun getur verið er2ð reynsla því ekki einungis er fanginn að öðlast frelsi
heldur taka við nýjar hindranir og áskoranir (Hairston, 1988). Félagslegur stuðningur
6ölskyldu er því talinn vinna gegn álaginu eða beinir fanganum á þá braut að hann nær að
takast á við álagið með löglegum leiðum. Einstaklingur sem hefur því stuðning 6ölskyldu, vina
og nærsamfélagsins, gæ því ha= jákvæðari viðhorf og bei0 betri aðferðum l að glíma við
þær áskoranir sem við honum blasa þegar kemur að því að aðlagast samfélaginu. Samskip
við þá sem standa þeim næst eru því mikilvæg l að þeir 2nni að aðrir beri umhyggju fyrir
líðan þeirra sem eykur vilja þeirra l að höndla þá er2ðleika sem þeir mögulega standa
frammi fyrir síðar meir (Bales og Mears, 2008). A=ur á mó eru möguleikar á að heimsóknir
ængja og vina gætu aukið líkur á ítrekunarPðni e=ir afplánun ef 6ölskyldan og vinir eru sjálf
viðloðandi aTrot. Slík áhrif gætu aukið líkurnar á ólíkum félagstengslum (e. dicerenal
associaon) og á því að fanginn sé viljugri að snúa a=ur l fyrri iðju er í samfélagið er komið
(Sutherland, 1947; Bales og Mears, 2008).
Eins og fram hefur komið leika ofangreindir þær stórt hlutverk í farsælli aðlögun
fanga að samfélaginu við lok afplánunar. E=ir ka@anum um stöðuna á Íslandi, munu næstu
tveir ka@a munu 6alla um rannsókn þessarar ritgerðar, en félagslegur bakgrunnur
þá0takenda verður kannaður ásamt þeim viðhorfum og l2nningum sem þeir bera l
ofangreindra þá0a.

44

6

Staðan á Íslandi

Á Íslandi ásamt Norðurlöndunum, ríkir sú afstaða að fangelsi eigi að tryggja föngum örugga
og skipulagða afplánun, að virðing skuli ríkja í mannlegum samskiptum og að
fangelsisumhver2ð skuli hvetja fanga l að takast á við vandamál sín. Menntun er sérstaklega
nefnd í því samhengi en stór hlu fanga hér á landi hefur ekki lokið skyldunámi í grunnskóla
né heldur lokið námi í framhaldsskóla (Menntamálaráðuneyð, 2007).
Hér á landi felst betrun fanga í hagkvæmni fyrir samfélagið en hún dregur úr
endurkomu þeirra í fangelsi. Á Íslandi eru tæplega 50 fangar á hverja 100 þúsund íbúa en
tæplega 70 fanga má 2nna á hverja 100 þúsund íbúa á hinum Norðurlöndunum. Árlegur
kostnaður á hvern fanga hér á landi eru 8,8 milljónir króna og er því afar mikilvægt að
endurkomur séu í lágmarki (Fangelsismálastofnun, 2010a; Graunbøl og @., 2010).

6.1

Fangelsin á Íslandi

Sex fangelsi eru á Íslandi, en þau eru fangelsið á Litla-Hrauni, Hegningarhúsið við
SkólavörðusPg, fangelsið við Kópavogsbraut, fangelsið á Kvíabryggju, fangelsið að Sogni og
fangelsið á Akureyri. Tvö fangelsanna eru opin, fangelsið að Sogni og fangelsið að Kvíabryggju
(Fangelsismálastofnun, e.d.c). Þar sem Ísland fylgir evrópskum fangelsisreglum, þar sem
mannúðarsjónarmið eru höfð að leiðarljósi, er betrun talin vera jafn mikilvæg og refsingin
fyrir aTroð. Þegar einstaklingar he6a afplánun, ber Fangelsismálastofnun skylda samkvæmt
lögum að gera meðferðar-og vistunaráætlun í samvinnu við fangana (Ríkisendurskoðun,
2010).
Vistunaráætlunin á að sýna hvar einstaklingurinn verði vistaður og
meðferðaráætluninni er ætlað að aðstoða fangann við að aðlagast samfélaginu e=ir
afplánun. Skoðað er hvaða aðstoð viðkomandi þur2 á að halda, hvort það séu
vímuefnameðferðir, sálfræðiaðstoð og/eða 6ármálaaðstoð. Þrá0 fyrir að allir fangar eigi ré0
á þessari meðferðaráætlun, er hún aðeins unnin fyrir línn hluta þeirra, þar sem
félagsráðgjafar hafa verið afar fáliðaðir. Ríkisendurskoðun (2010) ben á í skýrslu sinni að hjá
Fangelsismálastofnun ha2 einungis tveir félagsráðgjafar verið starfandi ásamt tveimur
sálfræðingum í 100% star2, sem að þeirra ma var of líð. Taldi Ríkisendurskoðun að
mikilvægt væri að bæta úr þessu þar sem aðgerðirnar yrðu þá markvissari, hægt væri að
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árangursmæla aðgerðirnar og myndi slíkt e@a faglega ákvörðunartöku, l dæmis ákvarðanir
sem varða reynslulausnir (Ríkisendurskoðun, 2010).
Boðið er upp á ýmsa áfanga og námskeið fyrir fanga í fangelsum landsins. Í fangelsinu
á Litla-Hrauni er boðið upp á áfanga á framhaldsskólasgi og hefur Fjölbrautaskóli Suðurlands
umsjón með því verkefni. Árið 2010 voru 46 fangar skráðir l náms og hefur einnig verið
boðið upp á nám í logsuðu. Í fangelsinu að Kópavogsbraut 17 er boðið upp á nám í samvinnu
við Menntaskólann í Kópavogi og árið 2010, voru 6-7 einstaklingar skráðir þar í áfanga og einn
fangi stundaði 6arnám á framhaldsskólasgi. Í fangelsinu á Kvíabryggju voru 6órir fangar
skráðir í 6arnám árið 2010 og á fangelsinu á Akureyri voru tveir einstaklingar skráðir í 6arnám
í einum l þremur áföngum. Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar hafa einnig haldið ýmis
námskeið í l dæmis reiðistjórnun og sjálfstyrkingu og svo hafa verið haldin námskeið í
matreiðslu og silfursmíði (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2010b).
Á Litla-Hrauni má 2nna meðferðargang sem hefur verið starfræktur frá árinu 2008.
Meðferðargangur er fyrir þá fanga sem vilja leita sér aðstoðar l að vinna sig úr vítahring
andfélagslegrar hegðunar, aTrotahegðunar og vímuefnamisnotkunar. Fangarnir fá
einstaklingsmiðaða ráðgjöf og stuðning með það að markmiði að aðstoða þá við að vinna úr
vandamálum sínum. Á ganginum þurfa þeir að hlýta ákveðnum reglum og skuldbinda þeir sig
l þess að neyta engra vímuefna á meðan dvölinni stendur (Innanríkisráðuneyð, 2008). Í
fré0 DV frá árinu 2013, kom fram að mikil ánægja hefur ríkt meðal fanga og aðstandenda
þeirra vegna meðferðargangsins. Endurhæ2ngin hefur ha= miklar breyngar í för með sér í
lí2 þeirra sem hafa seð á meðferðarganginum og nýtur samfélagið góðs af því (Kristjana
Guðbrandsdór, 2013, 30. ágúst).
Nefnd Evrópuráðsins gegn pynngum og ómannúðlegum refsingum hefur þó gert
margar athugasemdir við stöðu fangelsismála hér á landi. Gerðar voru alvarlegar
athugasemdir við heilbrigðisþjónustu í fangelsum og úrbóta y2rvalda kra2st. Einnig var ý0 á
e=ir y2rvöldum að ljúka byggingu nýs fangelsis á Hólmsheiði, en um 400 manns bíða e=ir að
he6a afplánun hér á landi. Harðlega var gagnrýnt að fangar njó ekki reglulegrar
læknisskoðunar en slíkt dregur úr hæ0u á sjálfsvígum, drei2ngu smitsjúkdóma og minnka
fráhvörf vegna vímuefnaneyslu. Að auki töldu þeir geðheilbrigðisþjónustu vera í algjöru
lágmarki (Rúv, 2013). Þráinn Bj. Farestveit, framkvæmdarstjóri fangahjálparinnar Verndar,
segir í blaði Verndar, að úrræði fyrir fanga hér á landi ha2 verið af skornum skamm. Þeir
njó ekki sömu þjónustu og aðrir borgarar í samfélaginu en þeir ha2 l að mynda ekki
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greiðan aðgang að félagsþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu á meðan afplánun stendur
(Vernd, 2013).
Er landssamtökin Geðhjálp, heimsó0u Litla-Hraun, vöktu þau sömuleiðis athygli á að
þörf væri á frekari úrbótum hvað varðar aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í fangelsinu.
Leiddi heimsóknin í ljós að ker2ð uppfyllir ekki þau ákvæði laga um fullnustu refsinga sem
kveða á um að fangar eigi ré0 á sambærilegri heilbrigðisþjónustu og aðrir samfélagsþegnar.
Meðal annars kom fram í heimsókninni að fangar ha2 ekki ha= aðgang að geðlækni allt frá
því að geðlæknir, sem var í 20 prósenta star2 lét af störfum um miðjan október 2013.
Samkvæmt samtölum við fanga kom í ljós að þör2n á geðheilbrigðisþjónustu væri mikil, þar
sem margir þeirra glíma við geðræn vandamál ásamt því að fangavist getur ha= alvarleg áhrif
á andlega líðan fólks. Á landinu öllu eru einungis tveir starfandi sálfræðingar sem sinna alls
150 föngum á landinu öllu og tekur bið e=ir viðtali o= tvær l þrjár vikur. Geðhjálp taldi vera
brýna þörf á að heildstæ0 teymi heilbrigðisstarfsfólks og iðjuþjálfa frá Heilbrigðisstofnun
Suðurlands sinni föngum á Litla-Hrauni l þess að þeir fái heildstæða og einstaklingsmiðaða
þjónustu þar sem mestur Pmi starfandi sálfræðinga fer, eins og stendur, í ferðir um landið. Að
lokum lagði Geðhjálp áherslu á að föngum standi l boða stuðningur við að aðlagast
samfélaginu á nýju en þör2n á slíku væri mikil (Geðhjálp, 2013).
Forstöðumaður fangelsisins á Litla-Hrauni, Margrét Frímannsdór, hefur að auki í
viðtölum við 6ölmiðla lýst y2r áhyggjum sínum vegna þeirrar e=irfylgni sem þeir fangar sem
eiga við geðræn vandamál og Vkniefnavanda að stríða, hafa aðgang að e=ir að þeir ljúka
afplánun. Mjög skorr á alla e=irfylgni, sem tryggja æ velferð fanga þegar út í samfélagið er
komið sem og öryggi almennings. Margir fangar glíma við geðræn vandamál vegna áralangrar
vímuefnaneyslu ásamt því að margir þeirra eiga engan að e=ir að hafa brennt allar brýr að
baki sér áður en þeir hófu afplánun. Fangelsismálastofnun sinnir skilorði, fangar koma í viðtöl
og láta vita af sér en engin e=irfylgni er l staðar sem heldur utan um stöðu þeirra. Margré
fannst einnig að geðheilbrigðisker2ð væri að bregðast þessum einstaklingum. Hvað varðar
frekari e=irfylgni, þá segir hún stofnunina ekki hafa ráðrúm l þess að bæta úr þessari stöðu
ásamt því að fangar sem hafa lokið afplánun vilji @esr sem minnst af
fangelsismálay2rvöldum vita e=ir að afplánun er lokið (Rúv, 2011).

6.2 Félagslegur bakgrunnur fanga
Hinum hefðbundna norræna fanga mæ lýsa sem karlmanni á fertugsaldri sem @osnaði
snemma upp úr skóla. Hann hefur takmarkaða reynslu af vinnumarkaðinum og hefur glímt
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við áfengis- og vímuefnaVkn (Nordic Council of Ministers, 2005). Meðalaldur fanga á Íslandi
er þó lægri, en hann er um 31 ár (Eikeland, 2009). Að meðaltali he6a um það bil 270 fangar
afplánun ár hvert en á sama Pma ljúka 187 einstaklingar afplánun að meðaltali og snúa a=ur í
samfélagið (Fangelsismálastofnun, e.d.a).
Ekki hafa margar rannsóknir á félagslegum aðstæðum fanga hér á landi verið
framkvæmdar en í rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur frá árinu 2003, var könnuð félagsleg
staða fanga og aTrot þeirra hér á landi. Rannsóknin fólst í viðtölum sem tekin voru við fanga
á meðan að á afplánun þeirra stóð og tók l þá0a sem varða 6ölskyldustöðu í uppeldi,
félagslegra aðstæðna fyrir afplánun og vímuefnasögu einstaklinganna. Rannsóknin var
framkvæmd frá árunum 1998 l 2003 og náði l 689 fanga af báðum kynjum, karlar voru 640
og konur 49.
Meiri en helmingur karlfanganna voru í sinni fyrstu afplánun og stærstur hlu
kvenfanganna einnig. Y2r helmingur fanganna sögðust ekki hafa lokið eða luku einungis
grunnskólapró2 og tæplega 6órðungur svarenda hafði ha2ð nám í framhaldsskóla en hæ0 án
þess að ljúka því. Samtals höfðu 75 prósent þeirra ekki lokið meira námi en grunnskólapró2.
55 prósent fanganna sögðust hafa verið í fastri atvinnu áður en í fangelsið var komið en
6órðungur þeirra sagðist hafa verið atvinnulaus. Um 43 prósent þeirra sögðust vera
einhleypir, 16 prósent sagðist eiga unnustu/ unnusta, 28 prósent voru gi=ir eða í sambúð og
14 prósent fráskildir eða ekklar. Tveir af hverjum þremur fanganna sögðust eiga barn eða 78
prósent kvenfanga og 59 prósent karlfanga. Fangarnir voru spurðir hvort þeir æ0u sér fastan
samastað þegar afplánun væri lokið. 40 prósent þeirra sögðust fara a=ur í si0 eigið húsnæði
og er þá á0 við heimili í eigu, leigu eða á vegum sveitarfélags. Tæpur þriðjungur sagðist fara
l foreldris eða ængja og 3 prósent sögðust fara l vinar eða unnustu. Fimm hver fangi
sagðist hinsvegar ekki eiga í nein hús að venda myndi viðkomandi losna úr fangelsi á
næstunni. Hlueallslega @eiri konur sögðust snúa a=ur á si0 eigið heimili en karlar en @eiri
karlmenn sögðust fara l ængja. Þennan mun má hugsanlega rekja l þess að konur eru að
meðaltali eldri þegar þær he6a afplánun en karlar.
Rannsóknin leiddi þar að auki í ljós að 6ölskyldumynstur fanga er innbyrðis ólíkt
ásamt þjóðfélagsstöðu þeirra. Hins vegar kom í ljós að yngri fangar voru líklegri l að hafa
alist upp hjá einstæðu foreldri en þeir sem eldri voru. Einnig kom í ljós að e=ir því sem fangar
sátu o=ar inni í fangelsi, því meiri líkur voru á að þeir væru atvinnulausir eða öryrkjar.
Tæplega þriðjungur þeirra sem voru að afplána í 3-6 skipð, voru l dæmis öryrkjar. Konurnar
sem sátu í fangelsi voru einnig verr staddar félags- og andlega en karlfangar en
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vímuefnaneysla var mjög algeng á meðal þeirra sem komu í fangelsi og margir á0u við mjög
alvarlegan vímuefnavanda að stríða (Fangelsismálastofnun, 2004).
Ef svör kvenfanga rannsóknar Margrétar eru skoðuð sérstaklega, kom í ljós að
meirihlu þeirra kvenfanganna sem var að afplána í fyrsta sinn á0u við frekari félags- og
heilbrigðisvanda að etja en karlmenn sem voru í sinni fyrstu afplánun. Enn fremur sýndu
niðurstöðurnar að félags- og heilbrigðisvandi kvenfanganna var jafn slæmur og félags- og
heilbrigðisvandi karla sem @okkaðir eru sem síbrotamenn. 61 prósent þeirra höfðu einungis
lokið grunnskólapró2 og y2r 2mmtungur þeirra hafði ha2ð nám í framhaldsskóla án þess að
ljúka því. Um 70 prósent kvenfanganna á0u börn en meiri en helmingur þeirra sögðust ekki
hafa ha= barn/ börn si0/sín í sinni umsjá áður en afplánun hófst. Til samanburðar sögðust 46
prósent karlfanga eiga barn/börn en 70 prósent þeirra sögðust ekki hafa það/þau í sinni
umsjá. Meirihlu kvenfanganna hafði ekki verið í fastri vinnu áður en þær hófu afplánun.
Rúmlega þriðjungur þeirra voru öryrkjar og rúmur þriðjungur þeirra voru atvinnulausar. Til
samanburðar höfðu meira en helmingur karlfanganna verið í fastri vinnu og þeir karlar sem
voru atvinnulausir eða öryrkjar, höfðu langan sakaferil á bakinu. Helmingur kvennanna
sögðust glíma við þunglyndi eða kvíða og einungis 6órði hver kvenfanga sögðust vera við
góða líkamlega heilsu. Fíkniefnavandi á meðal þeirra var einnig mikill, en 81 prósent
kvennanna sögðust hafa ney0 Vkniefna áður en í fangelsið var komið sem var 13 prósent
hærra en má 2nna hjá karlföngunum. Höfðu margar þeirra að auki farið í
vímuefnameðferðir og hafði helmingur þeirra farið o=ar en þrisvar sinnum.
Samkvæmt tölulegum upplýsingum um kærð brot hér á Íslandi og nágrannalöndum
okkar, hafa konur verið með að meðaltali um 18 prósent af öllum kærðum málum en hlueall
kvenna af heildarföngum hefur hinsvegar að meðaltali verið um 6 prósent, en hér á landi sitja
um það bil 3-7 konur inni á hverjum Pma á mó tæplega 100 körlum (Margrét
Sæmundsdór, 2005; Helgi Gunnlaugsson, 2008). Hér á landi hafa konur framið um 6
prósent oTeldisbrota miðað við 11 prósent meðal karla, bæði kynin fremja o=ast aTrot
tengd Vkniefnum en y2r 30 prósent þeirra sem afplánuðu dóma, sátu inni vegna
Vkniefnabrota (Margrét Sæmundsdór, 2005).
Árið 2006 var framkvæmd samnorræn rannsókn hér á landi á menntun,
menntunaraðstæðum og námsáhuga meðal fanga. Að verkefninu stóðu Fangelsismálastofnun
ríkisins, menntamálaráðuneyð og dómsmálaráðuneyð, í samvinnu við félagsvísindadeild
Háskóla Íslands. Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson (2006) voru fengnir l verksins, en
þeir lögðu spurningarlistakönnun fyrir alla þá sem sátu í íslenskum fangelsum það ár. 119
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einstaklingar fengu listann í hendurnar og var svörun 66 prósent. Meirihlu þeirra fanga sem
tóku þá0 í rannsókninni voru 35 ára eða yngri. Meira en þriðjungur þeirra sem svöruðu
listanum sögðust ekki hafa lokið grunnskólapró2. Rúmlega þriðjungur svarenda sagðist
stunda nám í fangelsinu en y2r helmingur svarenda (64 prósent) sögðust ekki stunda nei0
nám í fangelsinu á meðan að á könnuninni stóð. Helmingur þeirra sem stunduðu nám,
stunduðu nám á framhaldsssgi, tæp 10 prósent voru í undirbúningsnámi fyrir stúdentspró2
og þrír stunduðu nám að háskólasgi.
Margir þeirra sem ekki stunduðu nám, sögðust hafa áhuga á því. Af þeim töldu meira
en þriðjungur að skortur á upplýsingum væri helsta hindrunin að námi og y2r 6órðungur
sögðu að ástæðuna mæ rekja l þess að námsaðstæður væru lélegar. Rúmur helmingur af
þeim sem stunduðu nám í fangelsinu, töldu menntun hafa mikla þýðingu hvað varðaði
atvinnuhorfur. Stór hlu (85 prósent) þeirra sem stunduðu nám í fangelsinu töldu einnig
mikilvægt að nýta Pmann skynsamlega en meiri en helmingur þeirra sagði námið gera
fangavisna lé0bærari og rúmlega helmingur sagði námið í fangelsinu mikilvægt l að
undirbúa þá undir áframhaldandi nám að afplánun lokinni. Að auki sögðust 30 prósent af
þeim sem stunduðu nám að það auðveldaði að fremja ekki aTrot að afplánun lokinni.
Aðalheiður Dröfn Eggertsdór (2006) kannaði menntun íslenskra fanga á Litla-Hrauni
og tók eigindleg viðtöl við 2mm fanga. Markmiðið var að skoða hvaða þær mótuðu viðhorf
þeirra l menntunar í fangelsinu. Niðurstöður leiddu í ljós að námið hafði mjög jákvæð áhrif á
þá fanga sem tóku þá0 í rannsókn hennar. Þeir höfðu allir seð inni fyrir Vkniefnabrot og
ákváðu að snúa lí2 sínu l betri vegar e=ir að hafa hloð dóm. Þeir vildu nýta Pmann í
fangelsinu skynsamlega og töldu námið vera bestu leiðina l þess. Þegar viðtölin fóru fram
höfðu þeir lokið afplánun og voru frjálsir menn. Þeir sögðu námið hafa lé0 þeim lí2ð í
fangelsinu sem og e=ir að afplánun var lokið, ásamt því að námið hélt þeim frá neyslu. Að
auki sögðust þeir upplifa mikinn félagslegan stuðning frá 6ölskyldu og vinum en fannst
fangaverðirnir ekki að sama skapi hafa hva0 þá áfram.

6.3

ÍtrekunarHðni á Íslandi

Ólík sjónarmið skarast varðandi það hvers konar refsingar ha2 mestu áhri2n á ítrekunarPðni.
Sumir segja að fangelsun dragi úr aTrotum síðar meir, frekar en samfélagsþjónusta og
skilorðsbundnir dómar þar sem dómþolar þjáist frekar vegna brotsins í fangelsinu. Aðrir segja
að fangelsisvist ý frekar undir aTrot heldur en skilorðsbundnir dómar eða
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samfélagsþjónusta, þar sem fanginn uppli2r í fangelsinu jákvæð viðhorf l aTrota og tengsl
við aðra utan fangelsisins skerðast.
Samfélagsþjónusta gæ því dregið úr aTrotum vegna þeirra órofnu tengsla sem
fanginn á við aðra í samfélaginu. Er20 er þó að meta áhrif ólíkra refsinga að fullu en
mikilvægt er að hafa slíkt í huga við stefnumótun í ré0arker2nu og þá hver fælingarmá0ur
refsinga skuli vera (Helgi Gunnlaugsson, 2008).
Á milli áranna 2005 l 2009, lækkaði hlueall endurkomuPðni hér á landi lækkaði um 8
prósent, úr 53 prósentum í 45 prósent (Ríkisendurskoðun, 2010). Ennfremur lækkaði hlueall
endurkomuPðni úr 45 prósentum í 43 prósent á milli áranna 2008-2012. Á sama Pma hefur
föngum 6ölgað verulega, um 35 prósent, en að auki bíður stór hópur einstaklinga afplánunar
(Ríkisendurskoðun, 2013). Boðunarlis í fangelsi hér á landi hefur lengst á undanförnum, en
árið 2014 fyrndust 32 fangelsisdómar vegna plássleysis í fangelsum. Reynt er að taka inn þá
sem eru virkasr í brotum og þá sem dæmdir hafa verið fyrir alvarlegri brot (Bjarki
Ármannson, 2015, 13. janúar).
Í samnorrænnni samanburðarrannsókn frá árinu 2005 var endurkomuPðni hér á landi
talin sú næstlægsta á Norðurlöndunum. Í þeirri rannsókn var mælt hve há0 hlueall þeirra
sem luku afplánun, samfélagsþjónustu eða stóðust sérskilyrði höfðu fengið a=ur nýjan
óskilorðsbundinn refsidóm sem kominn var l fullnustu l Fangelsismálastofnunar, innan
tveggja ára. Á e=ir Noregi, þar sem hlueallið var 20 prósent, kom Ísland með 24 prósent
endurkomuPðni. Þeir sem afplánuðu hinsvegar refsingu í formi samfélagsþjónustu eða með
sambærilegum hæ höfðu 16 prósent endurkomuPðni hér á landi. Samkvæmt þessari
rannsókn kom Ísland því mjög vel út en hlueallslegur 6öldi fanga hefur verið talsvert lægri
hér á landi miðað við hin Norðurlöndin. Hafa ber í huga að í rannsókninni voru erlendir
fangar meðtaldir í rannsókninni. Fangar frá erlendum uppruna eru y2rlei0 í sinni fyrstu
afplánun og því eru margir í þeim hópi í slíku úrtaki.
Sá brota@okkur sem hafði hæstu ítrekunarPðni í öllum löndunum, Danmörku,
Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð, var þjófnaðarbrot og hæstu ítrekunarPðnina má helst
2nna í aldurshópnum 15-25 ára. Rannsóknin lgreindi einnig þá þæ sem taldir eru vera
áhæ0uþær l ítrekunar aTrota en þeir eru fyrri fangelsisdómar, tegund aTrots, aldur og
hvort einstaklingur ha2 áður hloð skilorð. Flesr einstaklinganna sem taldir eru l þess
áhæ0uhóps hafa seð í fangelsi áður, hafa verið dæmdir fyrir umferðarlagabrot eða þjófnaði,
hafa seð inni í tvö ár eða skemur og eru á aldrinum 25 l 44 ára.

51

Þeir einstaklingar sem teljast ekki vera í áhæ0uhópi, hafa ekki seð áður í fangelsi, hafa verið
dæmdir fyrir efnahagsbrot, hafa verið dæmdir l reynslulausnar og eru y2r 25 ára aldri. Að
auki var lgreint að helsta áhæ0an fyrir fanga hvað viðvíkur endurteknum aTrotum sé á
fyrsta árinu e=ir afplánun lýkur (Graunbøl og @., 2010).
Íslenskar rannsóknir hafa í gegnum árin sýnt fram á verulega ítrekunarPðni en
rannsókn Ómars H. Kristmundssonar (1988) sýndi fram á að tæplega 60 prósent einstaklinga
sem luku afplánun árin 1979 og 1980 voru dæmdir a=ur l fangelsisvistar 6órum l 2mm
árum síðar. Rannsókn Gísla Guðjónssonar og Jóns Friðriks Sigurðsson (1997) sýndi að auki
fram á að 40 prósent þeirra tæplega 500 fanga sem sátu í fangelsi árin 1991-1995, höfðu
áður seð í fangelsi og einnig sýndi rannsókn Gísla Guðjónssonar (1982) fram á að 75 prósent
af þeim 70 drengjum sem höfðu verið vistaðir í Breiðuvík á árunum 1953-1970, höfðu framið
annað aTrot innan þriggja ára e=ir lok vistunar þeirra.
Eric Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Krisnsdór og Richard Wright (2000)
könnuðu umfang og forspásþæ ítrekunar á Íslandi á Pmabilinu 1994-1998. Byggt var á
upplýsingum um 3216 einstaklinga sem fengu skilorðsbundinn dóm, luku afplánun í fangelsi
eða sinntu samfélagsþjónustu. ÍtrekunarPðnin var reiknuð út fyrir ólíkar tegundir refsinga
með notkun þriggja mælinga: ný afskip lögreglu, 6ölda þeirra sem hlutu nýjan dóm og svo
þeirra sem voru fangelsaðir á ný. Að auki könnuðu þau hvaða áhrif kyn, aldur, fyrri brotasaga,
lengd refsingar eða fangavistar, brotategund og ár sem afplánun hófst, hafði á Pðni ítrekunar.
Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 6órðungur þeirra einstaklinga sem var í úrtakinu, enduðu
a=ur í fangelsi, þriðjungur þeirra hlaut nýjan dóm og hafði lögreglan afskip af tveimur af
hverjum þremur innan 2mm ára frá því afplánun lauk. ÍtrekunarPðni þeirra sem luku
fangavist var nokkuð há, en 37 prósent voru fangelsaðir a=ur, 44 prósent dæmdir a=ur og
lögreglan hafði afskip af 73 prósent þeirra. Af þeim sem hlutu skilorðsbundinn dóm hlutu 15
prósent þeirra fangelsisdóm að nýju, 29 prósent þeirra voru dæmdir að nýju og af 66 prósent
komu með einum eða öðrum hæ við sögu lögreglu. Af þeim sem hinsvegar luku
samfélagsþjónustu voru 17 prósent þeirra fangelsaðir á ný þremur árum e=ir fullnustu, 22
prósent þeirra hlutu nýjan dóm og lögreglan hafði afskip af 55 prósentum þeirra.
ÍtrekunarPðni hér á landi hefur því verið nokkuð svipuð og gerist erlendis, þrá0 fyrir
að refsingarnar séu þyngri þar en hér. ÍtrekunarPðnin var að auki hæst meðal ungra karla,
með fyrri brotasögu að baki og meðal þeirra sem höfðu verið dæmdir fyrir auðgunarbrot.
Niðurstöður leiddu í ljós að þyngri refsingar eru ekki líklegar l að draga úr ítrekun en being
skilorðsbundinna viðurlaga og samfélagsþjónustu, sem felur í sér minni kostnað en fangelsun,
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tengist ekki aukinni Pðni aTrota í framPðinni (Eric Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún
Krisnsdór og Richard Wright, 2000).
Í Meistararitgerð Vals Bjarnasonar (2012) í félagsráðgjöf, sem rannsakaði líðan og
stöðu fanga við lok afplánunar, út frá eigindlegum viðtölum við á0a fanga, leiddi í ljós að
@esr þeirra sögðust 2nna fyrir spennu og kvíða fyrir því sem framundan væri við lok
afplánunarinnar. Þe0a fór þó verulega e=ir stöðu þeirra í samfélaginu og hvernig stuðningi
frá 6ölskyldu, vinum og opinberum aðilum var há0að. Helstu þærnir sem fangarnir kviðu
fyrir tengdust 6ölskyldunni, hvort hún myndi taka þá í sá0, hvort húsnæði væri l staðar,
hvort þeir æ0u næga peninga l að lifa á og hvort að þeir myndu fá atvinnu. Líðan þeirra við
afplánun fór mikið e=ir því hvort þeir ný0u sér úrræði Fangelsismálastofnunar, l dæmis
meðferðargang á Litla-Hrauni. Þeir sem ný0u sér þau úrræði voru taldir standa betur að vígi
og höfðu frekari trú á sinni eigin getu l að beina lí2 sínu á ré0a braut. Líðan
endurkomufanganna valt mikið á neyslumynstri þeirra á milli afplánanna en þó má heyra
má á viðmælendum rannsóknarinnar að frekari úrræða væri þörf fyrir fanga l að aðstoða
þá fyrstu dagana e=ir afplánun við að aðlagast samfélaginu.
Svipaðar niðurstöður má einnig 2nna í rannsókn Ragnhild Feyling (2004), en hún
beindi spjótum rannsóknar sinnar að þeim degi sem fangar ljúka afplánun, hverjar
verklagsreglurnar séu og hvernig fangar uppli2 þennan dag. Hún tók 40 eigindleg viðtöl við
fanga og starfsmenn fangelsa og fangelsismálastofnanna. Viðtölin fóru fram í 2mm löndum:
Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Íslandi og Singapúr frá maí l nóvember 2002. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu fram á að verklagsreglur á þessum degi eru nokkuð svipaðar, þrá0
fyrir menningarlegan mun á milli landa. Engin formleg lok voru á fangelsisdómnum af hendi
y2rvalda, hvorki skri@ega eða munnlega. A=ur á mó var upplifunin föngunum afar
l2nningarþrungin. Föngum sem höfðu seð inni áður, þó er2ðara að upplifa þennan dag
ásamt þeim sem sátu af sér langa fangelsisdóma eða höfðu verið vistaðir í hámarks
öryggisgæslu. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að verklagsreglur á þessum degi eru ekki
fullnægjandi þegar að því kemur að aðstoða einstaklinga sem eru að glíma við þær áskoranir
sem framundan eru á þessum er2ða degi. Sýna þarf því frekari aðgát varðandi þá þæ sem
varða l2nningar fanga og hvað varðar sambönd þeirra við nákomna í sínu lí2.
Eigindleg viðtalsrannsókn Odds Malmbergs (2007) sem framkvæmd var á árunum
2002-2004, gaf ákveðnar vísbendingar um orsakir þess að sumir fangar leiðast a=ur út í
aTrot við lok afplánunar. Viðmælendur Odds voru síbrotamenn og voru staddir í fangelsi á
meðan að á viðtölunum stóð. Þeir á0u að lágmarki tvær afplánanir að baki en þegar út í
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samfélagið væri komið, sögðust þeir ekki eiga í nein hús að venda, enga atvinnu væri að fá og
æ0u þeir í miklum er2ðleikum vegna þessa. Vegna aTrotasögu þeirra á0u þeir í litlu
sambandi við 6ölskyldur sínar, vímuefnaneysla hæ2st a=ur @jótlega e=ir að þeir losnuðu og
byrjuðu þeir að fremja aTrot a=ur l að 6ármagna neyslu sína. Brennimerkingin sem þeir
höfðu á sér torveldaði þeim að sama skapi atvinnu- og húsnæðileit.

6.4 Við lok afplánunar
Nokkrum vikum eða mánuðum áður en fangi lýkur afplánun á hann ré0 á aðstoð við að
undirbúa sig undir það að snúa l baka út í samfélagið. Slíkt felst í viðtölum við félagsráðgjafa
og er þá farið y2r ýmsa prakPska hlu sem þarf að gera ráð fyrir, áður en afplánun lýkur (Íris
Eik Ólafsdór, 2009). Að lokinni afplánun geta fangar á0 ré0 á 6árhagsaðstoð frá
sveitarfélagi sínu. Þeir geta só0 um sérstakar húsaleigubætur, húsbúnaðarstyrk og félagslegt
húsnæði (Fangelsismálastofnun, e.d.b). Annars eru engin sérstök úrræði sem fangar geta
sérstaklega ný0 sér.
Silja Dögg Gunnarsdór, þingmaður Framsóknar@okksins ásamt @eiri þingmönnum,
hefur nú lagt fram frumvarp l breynga á atvinnuleysistryggingum. Í frumvarpinu er lagt l
að ef fangi hefur stundað nám, vinnu eða starfsþjálfun á meðan afplánun stendur og sé sú
iðja í samræmi við lög um fullnustu refsinga, þá eigi hann að teljast tryggður samkvæmt
atvinnuleysistryggingarlögum. Telja aðstandendur frumvarpsins að slíkar breyngar muni
fækka endurkomum í fangelsin og séu öllu samfélaginu l bóta (Fangar vinni sér inn bótaré0,
2015, 30. mars).
Hér á landi hefur Fangelsismálastofnun vistað fanga á áfangaheimilinu Vernd allt frá
árinu 1995. Markmið með slíku úrræði er að veita föngum kost á því að aðlagast samfélaginu
smám saman síðustu mánuði fangelsisvistar sinnar. Þeir sem eru vistaðir á Vernd greiða sjál2r
fyrir húsnæði og fæði á staðnum og eru @esr þeirra í fullri vinnu eða námi. Að auki greiða
þeir einnig ska0a og önnur gjöld eins og hver annar samfélagsþegn (Fangelsismálastofnun
ríkisins, 2000). Tæplega þúsund einstaklingar hafa lokið afplánun á Vernd frá árinu 1995 og
hafa tæp 90 prósent þeirra staðist þau skilyrði sem se0 eru en 13 prósentum hefur verið
vísað frá (Vernd, e.d.). Y2rlei0 dvelja um eða y2r tu0ugu fangar hverju sinni í húsinu, sem
hafa hloð óskilorðsbundna dóma. Flesr koma frá fangelsunum við lok afplánunar eða frá
meðferðarstofnunum. Gæ0 er að því að Vernd sé ekki lokastöð þessara einstaklinga, heldur
sé þe0a Pmabundið heimili l að aðstoða þá að komast út í lí2ð a=ur (Vernd, e.d.). Að auki er
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Hlaðgerðarkot meðferðarheimili fyrir einstaklinga sem þjást af áfengis- og vímuefnaVkn.
Einstaklingar sem koma frá fangelsum eru því o= sendir þangað þegar sex vikur eru e=ir af
dómi þeirra eða áður en þeir fara í Vernd. Tæplega 30-40 fangar hafa lokið meðferð þar, ár
hvert (Erlendur S. Baldursson, 2009).
Frá árinu 1990 hefur hefur föngum einnig verið ge2nn kostur á því að afplána síðustu
sex vikur refsingar sinnar í áfengis-og Vkniefnameðferð hjá SÁÁ. Sú meðferð fer fram á
sjúkrastöð SÁÁ á Vogi, Staðarfelli í Dölum eða Vík á Kjalarnesi. Þeir sem sækja um að ljúka
afplánun sinni í meðferð, gera það að eigin frumkvæði en o= út að llögu milligöngumanna á
borð við aðstandendur eða starfsmenn fangelsisker2sins. Flesr sem ljúka afplánun í
meðferð, eru að ljúka langri afplánun og eru o=ast með skilorðsbundna reynslulausn.
Rannsakað var af Jóni Friðriki Sigurðssyni og Erlendi S. Baldurssyni hvort einhver
munur væri á ítrekunarPðni þeirra sem ljúka afplánun hjá SÁÁ og hjá þeim sem hæ0u áður
en meðferðinni var lokið. Við samanburðinn voru notaðar upplýsingar um einstaklinga sem
fóru í meðferð á árunum 1990-1993, eða 6órum áður en rannsóknin var gerð l að tryggja
raunhæfa mynd af endurkomum fanga. Að auki var könnuð aTrotasaga fanganna og hún
borin saman við fyrirliggjandi upplýsingar um aTrotasögu og endurkomu fanga á Íslandi. Í
rannsókninni voru 48 fangar sem fengu tækifæri á að ljúka afplánun sinni í áfengis- og
Vkniefnameðferð hjá SÁÁ, þar af luku þrír 6órðu þeirra meðferðinni en rúmlega 6órðungur
þeirra hæ af ýmsum ástæðum. Ekki fannst tölfræðilega marktækur munur á milli hópanna
tveggja, þó hlueallslegan mun mæ 2nna, en um var að ræða línn hóp einstaklinga.
EndurkomuPðni hópanna tveggja voru 63 prósent. Hugsanlegar ástæður voru þær að
fangarnir sem luku afplánun í meðferð á0u við stærri neysluvanda að stríða en
einstaklingarnir í hinum hópnum og var aTrotasaga þeirra sömuleiðis mikil
(Fangelsismálastofnun, 1997).
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7

Aðferð og gögn

Í þessum ka@a verður 6allað um aðferðafræði rannsóknarinnar, þá um undirbúning og
framkvæmd rannsóknarinnar, gagnasöfnun, mælitæki, greiningu á gögnum og siðfræði
rannsóknarinnar.

7.1 Framkvæmd rannsóknar
Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna félagslega stöðu fanga og aðlögun þeirra að
samfélaginu að lokinni afplánun. Í uppha2 rannsóknar var ákveðið að notast við eigindlega
rannsóknaraðferð, með því að taka viðtöl við fyrrum fanga sem staddir voru í samfélaginu.
E=ir áramót hafði hinsvegar formaður Afstöðu, trúnaðarráð fanga, samband við leiðbeinanda
ritgerðarinnar og lýs y2r áhuga á því að framkvæma könnun meðal fanga um félagslega
stöðu þeirra. Í framhaldinu ákvað leiðbeinandi að fá rannsakanda í verkið og var því
spurningarlis lagður fyrir íslenska fanga sem staddir voru í fangelsum landsins ásamt íbúum
Verndar áfangaheimilis.
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í byrjun febrúar 2015 en spurningarlistarnir
voru lagðir fyrir í lok mars l byrjun apríl 2015. Lagðir voru fyrir spurningalistar í
Hegningarhúsinu við SkólavörðusPg 9 í Reykjavík, fangelsinu við Kópavogsbraut 17 í Kópavogi,
fangelsinu á Litla-Hrauni, fangelsinu á Sogni í Ölfusi, fangelsinu við Þórunnarstræ 138 á
Akureyri, fangelsinu á Kvíabryggju á Snæfellsnesi ásamt áfangaheimilinu Vernd við Laugarteig
í Reykjavík. Starfsmenn fangelsanna á Akureyri og Kvíabryggju lögðu spurningalistana fyrir
fangana en rannsakandi fór sjálfur á Litla-Hraun, Sogn, fangelsið í Kópavogi og
Hegningarhúsið. Vistmenn áfangaheimilisins Verndar lögðu sjál2r listana fyrir og kom
rannsakandi spurningarlistunum áleiðis l framkvæmdastjóra fangahjálparinnar Verndar,
Þráins Bj. Farestveit. Voru svarendur beðnir um að skrifa engar persónurekjanlegar
upplýsingar á listann, svo sem nafn né kenntölu og var þá0taka frjáls.
Mælitæki rannsóknarinnar var spurningarlisnn en við gerð hans, voru spurningar
byggðar á spurningarlista samnorrænu rannsóknarinnar á menntun, menntunarbakgrunni og
námsáhuga íslenskra fanga (2007), sem Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson
framkvæmdu. Rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur, Félagsleg staða fanga og aTrot þeirra,
var að auki höfð l hliðsjónar (Fangelsismálastofnun, 2004). Spurningarlisnn var í heildina
22 spurningar, þar af 21 krossaspurningar en síðasta spurningin var skri@eg og l þess ætluð
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að veita þá0takendum tækifæri á að koma athugasemdum eða ábendingum á framfæri
óskuðu þeir þess. Nokkur af þeim svörum eru notuð l dýpkunar á niðurstöðunum. Helstu
þemu rannsóknarinnar eru: þá0takendur og aTrot þeirra, áfengis- og vímuefnaneysla,
menntun, ástundun náms í fangelsinu og greining örðugleika, andleg líðan fyrir afplánun,
aðstæður í fangelsunum, atvinna, húsnæði, stuðningur 6ölskyldu og hvað tekur við lok
afplánunar.
Með spurningakönnuninni var leitast við að fá svar við rannsóknarspurningunni sem
kom fram í inngangi ritgerðar:
Hver er félagslegur bakgrunnur íslenskra afplánunarfanga og hvernig er aðlögun þeirra að
samfélaginu að lokinni afplánun há0að?
Úr spurningalistunum fengust 110 gild svör. Kynjaskipng þá0takenda skipst í 108
karla og 2 konur. Þar sem könnunin beindist einungis að íslenskum afplánunarföngum, voru
erlendir fangar ekki með að þessu sinni, en þeir töldu 16 einstaklinga. Þegar könnunin fór
fram var svarhlueall 110 fangar af 146, eða um 75,3% sem æ að vera viðunandi l að gefa
innsýn á afstöðu fanga.

SvarhluIall eJir fangelsum skiptst svo:
Fangelsið við Kópavogsbraut: 7 af 9 einstaklingum (78%)
Fangelsið Litla-Hrauni: 39 af 59 einstaklingum (66%)
Fangelsið Sogni: 12 af 17 einstaklingum (71%)
Hegningarhúsið við SkólavörðusPg: 6 af 6 einstaklingum (100%)
Fangelsið á Akureyri: 11 af 11 einstaklingum (100%)
Fangelsið á Kvíabryggju: 14 af 20 einstaklingum (70%)
Áfangaheimilið Vernd: 20 af 24 einstaklingum (83%)

Tölfræðiúrvinnsla gagnanna fór fram í SPSS tölfræðiforrinu og var notast við lýsandi
tölfræði og þá með Pðnitö@um ásamt notkunar á krosskeyrslum við einstaka breytur l að fá
sem skýrustu mynd af félagslegum aðstæðum fanga. Niðurstöður eru birtar í tö@um og
myndum. Tö@ur voru gerðar í Excel tö@ureiknisforrinu en myndir í SPSS.
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7.2 Siðfræði rannsóknar
Áður en rannsóknin fór fram, var hún lkynnt l Persónuverndar, en skv. grein 77/2000 í
lögum Persónuverndar er markmið þeirra að stuðla að því að farið sé með
persónuupplýsingar einstaklinga í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um
persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Samkvæmt 2. grein, milligrein 8 og lið 2, teljast
einstaklingar sem hafa verið grunaðir, kærðir, ákærðir, eða dæmdir fyrir refsiverðan verknað
l þessa hóps og því var rannsakanda skylt að lkynna rannsóknina l Persónuverndar (Lög
um Persónuvernd nr. 77/2000).
Einnig var só0 um ley2 l Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands en siðareglum þess er
gengið út frá því að virðing sé borin fyrir þá0takendum og friðhelgi þeirra. Rannsakendur
verða að hafa velferð þá0takenda í huga og umfram allt að forðast að valda skaða. Þess er
kra2st af rannsakendum að þeir tryggi að ába og byrði rannsóknarinnar sé drei= af sanngirni
og að rannsakendur misno ekki aðstöðu sína gagnvart viðkvæmum hópum. Rannsóknir þur2
umfram allt að vera unnar af heiðarleika og samkvæmt viðurkenndri vísindalegri
aðferðarfræði (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). Að auki var við undirbúning
rannsóknarinnar só0 um ley2 l Fangelsismálastofnunar en Fangelsismálastofnun vei
aðstoð með fyrirlagningu á spurningalistanum og kom á fót samskiptum milli rannsakanda og
forstöðumanna fangelsanna.
Forstöðumenn fangelsanna kynntu föngum rannsóknina áður en hún fór fram og
tekið var fram að þá0taka væri ekki skylda og yrði ekki með neinu mó persónurekjanleg.

7.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar
Helstu styrkleikar rannsóknarinnar felast í að rannsóknin getur ge2ð ákveðnar vísbendingar
um félagslegan bakgrunn fanga og viðhorf þeirra l þess að ljúka afplánun og halda út í
samfélagið á ný. Hér á landi hefur þe0a ekki verið mikið kannað. Niðurstöðurnar geta ge2ð
fagaðilum og almenningi ákveðna innsýn inn í veruleika og samfélagsaðlögun íslenskra
afplánunarfanga og lei0 l frekari rannsókna eða aðgerða á þessu viðfangsefni.
Helstu veikleikar rannsóknarinnar felast í því að ekki tóku allir fangar þá0 í
rannsókninni, en þá0taka var um 75 prósent og því er ekki hægt að alhæfa niðurstöður y2r á
allt þýðið. Erlendir fangar voru heldur ekki beðnir um að taka þá0. Þegar rannsakandi fór í
fangelsin, kom í ljós að óvenju margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í fangelsunum í
vetur og voru margir fangar orðnir þreyr á þá0töku í þeim. Að auki var önnur rannsókn í
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gangi á sama Pma á Litla-Hrauni, sem margir fangar rugluðu saman við þessa. Var
rannsóknarsvið þeirrar rannsóknar afmarkaðra og gátu takmarkaður hlu fanga einungis
tekið þá0. Reynt var að leysa þann misskilning e=ir fremsta megni, en hugsanlegt er að
skilaboðin ha2 ekki borist l allra fanganna.
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8 Niðurstöður
Hér verður greint frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Þeir þær sem verða dregnir fram
eru þá0takendur og aTrot þeirra, áfengis- og vímuefnaneysla, menntun, ástundun náms í
fangelsinu og greining örðugleika, andleg líðan fyrir afplánun, aðstæður í fangelsunum,
atvinna, húsnæði, stuðningur 6ölskyldu og við lok afplánunar.

8.1 Þátttakendur og afbrot þeirra
Til að kanna aldursdrei2ngu e=ir kyni þá0takenda rannsóknarinnar var ákveðið að notast við
krosstö@u. Heildarþá0taka fanganna í rannsókninni voru alls 110 manns. Eins og sést á tö@u
1 er kynjahlueallið milli karla og kvenna afar ójafnt og er því ekki hægt að bera kynin saman.
Einungis tvær konur tóku þá0 í rannsókninni og var svarhlueall þeirra einungis 1,8
prósent af heildarsvöruninni miðað við 108 karla með 98,2 prósent svarhlueall. Ta@a 1 sýnir
hér drei2ngu þá0takenda í rannsókninni e=ir aldri og kyni. Hæsta Pðni þá0takenda var að
2nna á aldursbilinu 26-36 ára, en tæplega helmingur svarenda voru á því aldursbili. Tæplega
6órðungur fanga voru á aldursbilinu 37-47 ára. Fimmtung svarenda var að 2nna í yngsta
aldurshópnum, 15-25 ára en els aldurshópurinn, 48-58 ára, var fámennastur.
Ta%a 1. Þátakendur eJir aldri og kyni

Aldur
15-25 ára
26-36 ára
37-47 ára
48-58 ára
Samtals

Karlar
24
52
26
6
108

Konur
0
2
0
0
2

Alls %
21,8
49,1
23,6
5,5
100

Ta@a 2 sýnir fram á 6ölda afplánana e=ir kyni svarenda. Ta@an sýnir að ré0 innan við
helmingur fanganna situr í fangelsi í fyrsta skip. Í þeim hópi voru meðal annars
kvenfangarnir. Ré0 y2r helmingur fanga hefur því seð áður í fangelsi, en tæpur 2mmtungur
voru í sinni annarri afplánun og y2r 6órðungur svarenda var í sinni þriðju l sjö0u afplánun.
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Hlueall þeirra svarenda sem voru í sinni sjöundu afplánun eða o=ar voru 5,4 prósent. Nokkuð
stór hópur er með margar afplánanir að baki.
Ta%a 2. Fjöldi afplánana eJir kyni

Fjöldi afplánanna
Fyrsta afplánun
Önnur afplánun
Þriðja-sjö0a afplánun
Sjöunda afplánun eða @eiri
Samtals

Karlar
50
20
32
6
108

%
46,3
18,5
29,6
5,6
100

Konur
2
0
0
0
2

%
100
0
0
0
100

Alls %
47,3
18,2
29,1
5,4
100

Lengd afplánunar þá0takenda sést á mynd 1, en tæplega helmingur svarenda er að afplána
dóma sem eru 1-5 ár að lengd og tæplega þriðjungur svarenda segist vera afplána dóma sem
eru 5 ár eða þyngri að lengd. Ekki eru margir þá0takendur að afplána stu0a dóma, en tæpur
2mmtungur svarenda er að afplána árslanga eða sty0ri dóma. Stór meirihlu svarenda, eða
um 80,9 prósent er því að afplána fremur þunga dóma.
Mynd 1. Lengd afplánunar
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Mynd 2 sýnir e=irstöðvar afplánunar þá0takenda. Meira en þriðjungur þá0takenda á um 312 mánuði e=ir af afplánun sinni. Rúmur þriðjungur á að auki e=ir 1-5 ár af afplánun sinni.
Þeir sem á0u 3 mánuði eða minna e=ir af afplánun sinni voru rúmur 2mmtungur svarenda
en mjög fáir, eða um 6,4 prósent svarenda, á0u 5 ár eða meira e=ir af afplánun sinni.
Meirihlu fanga á því allt frá þremur mánuðum upp í 2mm ár af fangelsisdómi sínum
en einungis líll hópur svarenda hafði ekki vitneskju um e=irstöður afplánunar sinnar.
Mynd 2. EJirstöðvar afplánunar

Drei2ng á tegund framinna aTrota þá0takenda sést á tö@u 3. Í tö@unni sést að margir
svarenda afplána refsingu fyrir að hafa framið @eiri en ei0 aTrot. Helstu aTrot sem þeir sitja
inni fyrir, eru Vkniefnabrot, oTeldisbrot og umferðarlagabrot/nytjataka.
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Ta%a 3. Framin aCrot
Afbrot:
Umferðarlagabrot/nytjataka
Manndráp/tilraun til manndráps
Auðgunarbrot/skjalafals
Ofbeldisbrot
Kynferðisbrot
Fíkniefnabrot
Annað
Samtals:

Fjöldi
32
10
15
46
14
48
13
178

%
18
5,6
8,4
25,8
7,9
27
7,3
100

% tilvika
29,6
9,3
13,9
42,6
13
44,4
12
164,8

8.2 Áfengis- og vímuefnaneysla
Þegar neysla áfengis fyrir afplánun var skoðuð, þá sést á mynd 3 að meira en þriðjungur
svarenda hafði ney0 áfengis daglega/o= í viku áður en í fangelsið var komið. Rúmlega
helmingur svarenda hafði a=ur á mó síður ney0 áfengis, þá nokkrum sinnum í mánuði eða
sjaldnar. Einungis 12 prósent svarenda höfðu einhvern Pman eða aldrei notað áfengi.

Mynd 3. Neysla áfengis fyrir afplánun
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Dagleg neysla annarrra Vkniefna en áfengis, var harðari meðal þá0takenda. Meiri en
helmingur svarenda ney0u þeirra daglega fyrir afplánun. Heldur færri, um 2mmtungur
svarenda, ney Vkniefna nokkrum sinnum í mánuði eða sjaldnar áður en í fangelsið var
komið. Meira en 6órðungur svarenda hafði einhvern Pman eða aldrei ney0 annarra vímuefna
en áfengis.
Mynd 4. Neysla annarra Gkniefna fyrir afplánun

8.3 Menntun, ástundun náms í fangelsinu og greining örðugleika
Eins og mynd 5 sýnir, þá hefur meira en þriðjungur svarenda einungis lokið við
grunnmenntun eða minna. Um 42,7 prósent svarenda höfðu sömuleiðis ha2ð nám í
framhaldsskóla en ekki lokið pró2. Niðurstöður sýna að stór meirihlu fanga, 6órir af hverjum
2mm, hefur því ekki lokið mikið meira námi en grunnskólapró2. Mjög fáir höfðu menntað sig
umfram það en 5,5 prósent svarenda hafði stúdentspróf og 4,5 prósent háskólagráðu. Mjög
fáir svarenda, höfðu lokið iðnmenntun en það voru einungis einn Pundi svarenda.
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Mynd 5. Menntunarstaða fyrir afplánun

Námsþá0taka svarenda sýnir að meira en helmingur þeirra eru í námi í fangelsinu. Um
helmingur svarenda, stundar nám á framhaldsskólasgi en 5,5 prósent svarenda stundar nám
á háskólasgi. Aðrir, eða um 45,5 prósenta svarenda, stunda a=ur á mó ekkert nám í
fangelsinu. Enn fremur kom í ljós að enginn stundar verknám í fangelsinu eins og sést á mynd
6.
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Mynd 6. Ástundun náms í fangelsinu

Krossta@a var gerð l að kanna hvort námsþá0taka fanga færi e=ir lengd dóma þeirra. Ta@a 4
sýnir fram á að rúmlega þriðjungur þeirra sem afplána 1-5 ára dóma eru í námi en
2mmtungur þá0takenda sem afplánar sömu dómalengd er a=ur á mó ekki í neinu námi.
Nokkuð svipaða drei2ngu má sjá hjá þeim sem afplána 5 ár eða þyngri dóma, minna en
2mmtungur þeirra stunda nám, en 13 prósent gera það ekki. Því sty0ri sem refsingarnar voru
því færri, hlueallslega, lögðu stund á nám.

Ta%a 4. Ástundun náms í fangelsinu eJir lengd refsingar

Lengd refsingar

Samtals

Ástundun náms í fangelsinu
Nám á framhaldsskólastigi Nám á háskólastigi Stunda ekki nám
3 mánuðir eða minna
2
0
4
3-12 mánuðir
4
0
11
1-5 ár
29
3
21
5 ár eða meira
19
3
14
54
6
50
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Samtals
6
15
53
36
110

Ta@a 5. sýnir drei2ngu á greiningu örðugleika þá0takenda en meiri hlu svarenda hefur verið
greindur með @eiri en einn örðugleika. Meirihlu svarenda segist vera haldinn athyglisbrest,
ofvirkni og lesblindu.

Ta%a 5. Fjöldi þeirra sem hafa verið greindir með örðugleika
Greiningar:
Fjöldi
Lesblinda
35
Skrifblinda
9
Ofvirkni
41
Athyglisbrestur
57
Aðrir örðugleikar
27
Engir örðugleikar
32
Samtals
201

%
17,4
4,5
20,4
28,4
13,4
15,9
100

% tilvika
33
8,5
38,7
53,8
25,5
30,2
189,6

8.4 Andleg líðan fyrir afplánun
Andleg líðan þá0takenda fyrir afplánun var misjöfn, en eins og sést á mynd 7 sögðu y2r
6órðungur svarenda andlega líðan sína hafa verið ágæta áður en í fangelsið var komið. Y2r
6órðungur svarenda sögðu hana a=ur á mó vera mjög slæma og tæpur 2mmtungur
svarenda sögðu hana hafa verið sæmilega. Heilt y2r lið mæ segja að andleg líðan
þá0takenda ha2 ekki verið sérstök áður en þeir komu í fangelsið.
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Mynd 7. Andleg líðan fyrir afplánun

8.5 Aðstæður í fangelsunum
Í þessum hluta verður skoðað viðhorf þá0takenda gagnvart þeirri heilbrigðis- og
félagsþjónustu sem föngum er vei0 á meðan afplánun stendur.
Eins og mynd 8 sýnir fram á, hefur meira en helmingur þá0takenda ekki fengið vistunar- og
meðferðaráætlun í fangelsinu og um 12 prósent þá0takenda var óviss um það hvort þeir hefu
fengið síka áætlun. Y2r 6órðungur þá0takenda hafði fengið meðferðar- og vistunaráætlun.
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Mynd 8. Hefuru fengið meðferðar- og vistunaráætlun í fangelsinu?

Í nokkrum spurningum varðandi þjónustu fangelsanna voru svarendur beðnir um að taka
afstöðu l 2mm fullyrðinga varðandi heilbrigðis- og félagslegrar aðstoðar sem vei0 er í
fangelsunum.
Mynd 9 sýnir fram á að meiri en helmingur svarenda er ósammála þeirri fullyrðingu
að fangelsið vei þeim nægilega aðstoð varðandi andlega heilsu þeirra. Tæplega 2mmtungur
svarenda var óviss en innan við 2mmtungur svarenda var sammála fullyrðingunni.

69

Mynd 9. Ég fæ nægilega aðstoð varðandi andlega heilsu mína í fangelsinu

Mynd 10 sýnir að innan við helmingur svarenda er nokkuð eða alveg sammála fullyrðingunni
um að þeir fái nægilega aðstoð varðandi líkamlega heilsu þeirra í fangelsinu. A=ur á mó
voru meiri en þriðjungur svarenda nokkuð eða alveg ósammála þeirri fullyrðingu.
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Mynd 10. Ég fæ nægilega aðstoð varðandi líkamlega heilsu mína í fangelsinu

Mynd 11 sýnir fram á að meira en 6órðungur svarenda þykir fullyrðingin, ég fæ nægilega
aðstoð varðandi vímuefnaVkn mína í fangelsinu, ekki eiga við sig. Hlueall þeirra sem voru
frekar eða alveg sammála fullyrðingunni, voru rúmur þriðjungur svarenda. Fimmtungur
svarenda var óviss.
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Mynd 11. Ég fæ nægilega aðstoð varðandi vímuefnaGkn mína í fangelsinu

Meiri en helmingur svarenda voru frekar eða alveg ósammála fullyrðingunni um greiðan
aðgang að geðlækni/sálfræðingi í fangelsinu. Um 16,4 prósent voru óvissir og 11,8 prósent
þófullyrðingin ekki eiga við sig. Hlueallslega færri eða einungis um 15 prósent svarenda
voru frekar eða alveg sammála fullyrðingunni.
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Mynd 12. Ég hef greiðan aðgang að geðlækni/sálfræðingi í fangelsinu

Á mynd 13 voru rúmur þriðjungur svarenda óvissir gagnvart fullyrðingunni, ég hef greiðan
aðgang að félags- /námsráðgjafa í fangelsinu. Þó voru meira en þriðjungur henni nokkuð eða
alveg sammála. Innan við þriðjungur svarenda var frekar eða alveg ósammála fullyrðingunni.
Var því drei2ng á svörun þá0takenda nokkuð jöfn á milli @okka.
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Mynd 13. Ég hef greiðan aðgang að félags-/námsráðgjafa í fangelsinu

8.6 Atvinna
Þegar atvinnuþá0taka svarenda er skoðuð á mynd 14, var meira en þriðjungur svarenda með
atvinnu áður en í fangelsið var komið, en svipaður 6öldi var a=ur á mó atvinnulaus. Innan
við 2mmtungur svarenda voru öryrkjar. Námsþá0taka var líl sem engin á meðal svarenda
áður en í fangelsið var komið.
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Mynd 14. Atvinnuþátaka fyrir afplánun

Þegar þá0takendur voru beðnir um að leggja mat á atvinnulíkur sínar við lok afplánunar,
sýndi mynd 15, að rúmlega helmingur svarenda telur frekar er20 eða mjög er20 að fá
atvinnu við lok afplánunar. Um þriðjungur svarenda taldi það a=ur á mó frekar auðvelt eða
mjög auðvelt. Mjög fáir sögðust fara í si0 fyrra starf þegar afplánun lýkur en hlueall þeirra var
einungis um 5,5 prósent.
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Mynd 15. Líkur á að fá atvinnu við lok afplánunar

8.7 Húsnæði
Þegar svarendur voru spurðir hvort þeir æ0u í einhver hús að venda við lok afplánunar
sögðust há0 í 41,8 prósent svarenda vera óvissir varðandi búsetu sína. Fjórðungur svarenda,
segist fara í si0 eigið húsnæði en innan við 2mmtungur sagðist fara l foreldra eða ængja.
Um 15,5 prósent svarenda sagðist fara l vinar/unnustu(a) eins og mynd 16 sýnir.
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Mynd 16. Húsnæði við lok afplánunar

8.8 Stuðningur fjölskyldu
Mynd 17 sýnir að mjög stór hlu svarenda, um 88 prósent, nýtur nokkurs eða mikils
stuðnings frá 6ölskyldu/vinum á meðan afplánun stendur. Mjög lágt hlueall svarenda, um 6,5
prósent, njóta líls sem engann stuðning.
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Mynd 17. Stuðningur .ölskyldu/vina á meðan afplánun stendur

8.9 Við lok afplánunar
Í lok spurningalistans voru þá0takendur spurðir út í þá þæ sem varðar lok afplánunar. Voru
þeir spurðir um það hvaða l2nningar vakna þegar afplánun lýkur og beðnir um að haka við
þá svarmöguleika sem þeim fannst eiga við sig. Óhæ0 er að segja að blendnar l2nningar
vakni upp við lok afplánunar. Til2nningar eins og lhlökkun, spenna, óvissa, kvíði, gleði,
hamingja og hræðsla voru algengar meðal svarenda.
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Ta%a 6. TilOnningar sem vakna við lok afplánunar
Tilfinningar:
Kvíði
Spenna
Tilhlökkun
Gleði
Óvissa
Reiði
Hræðsla
Hamingja
Öryggi
Engar/mér er sama
Samtals

Fjöldi
52
61
74
52
55
2
29
47
6
3
381

%
13,6
16
19,4
13,6
14,4
0,5
7,6
12,3
1,6
0,8
100

% tilvika
47,3
55,5
67,3
47,3
50
1,8
26,4
42,7
5,5
2,7
346,4

Þegar þá0takendur voru spurðir um hversu styrkum fótum þeir teldu sig standa við lok
afplánunar, sýndi mynd 18, að innan við helmingur svarenda telur sig standa frekar eða mjög
styrkum fótum. Innan við 6órðungur svarenda telja sig hvorki standa styrkum eða óstyrkum
fótum við lok afplánunar, en rúmlega þriðjungur svarenda taldi sig þó standa frekar eða mjög
óstyrkum fótum þegar afplánun þeirra lýkur.

Mynd 18. Hversu styrkum fótum telur þú þig standa við lok afplánunar?
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Þegar þá0takendur voru spurðir hversu líklegt þeir teldu að þeir myndu brjóta a=ur af sér við
lok afplánunar, þá töldu meiri en helmingur svarenda það vera frekar eða mjög ólíklegt. A=ur
á mó töldu meiri en þriðjungur svarenda það geta gerst. Mjög fáir viðurkenndu að það væri
frekar eða mjög líklegt væri að þeir myndu brjóta af sér, en það gil aðeins um einn Punda
svarenda.

Mynd 19. Að brjóta aJur af sér
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9 Umræður
Hér verður rannsóknarspurningunni svarað út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og tengd
fræðilegu efnisvali ritgerðarinnar. Rannsóknin leitaðist við að svara hver félagslegur
bakgrunnur íslenskra afplánunar fanga væri og hver viðhorf og l2nningar þeirra væru
gagnvart lok afplánunar sinnar.

9.1 Þátakendur og aCrot þeirra
Þegar aldursdrei2ng þá0takenda rannsóknarinnar er skoðuð e=ir kyni, kemur í ljós að
rúmlega helmingur þeirra (49,1 prósent) er á aldrinum 26-36 ára. Eins og má við búast var
kynjahlueallið afar ójafnt en einungis tvær konur tóku þá0 í rannsókninni. Leiddi það l þess
að ómögulegt var að bera kynin saman í kjölfarið. Þessi 6öldi endurspeglar þó nokkurnveginn
hið ólíka hlueall kynjanna hvað viðvíkur afplánun í fangelsum í hinum vestræna heimi. Þó ber
að hafa í huga að minnsta kos tvær konur voru meðal erlendu fanganna en þær voru ekki
teknar með.
Eins og Margrét Sæmundsdór (2005) bendir á er hlueall kvenna af heildarföngum á
Íslandi og í nágrannalöndum okkar að meðaltali um 6 prósent. Hér á landi hafa því seð þrjár
l sjö konur í fangelsum á hverjum Pma á mó um hundrað körlum (Helgi Gunnlaugsson,
2008). Konur eiga því langt í land að vera jafnfæs körlum í aTrotum þó þeim fari 6ölgandi
(Margrét Sæmundsdór, 2005). Um 6órðungur svarenda voru karlar á aldrinum 37-47 ára og
2mmtungur svarenda voru á aldursbilinu 15-25 ára. Els hópurinn sem innihélt karla á
aldrinum 48-58 ára, voru hlueallslega fámennastur. Niðurstöðurnar eru því í samræmi við
fyrri rannsóknir, bæði erlendar og innlendar, sem hafa hafa sýnt fram á að stór meirihlu
fanga eru karlmenn og @esr þeirra á fertugsaldri (Travis og Visher, 2005; Visher og Travis,
2003; Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2006; Graunbøl og @., 2010; Nordic Council of
Ministers, 2005; Eikeland, 2009).
Tæpur helmingur svarenda var að afplána í fyrsta skip en konurnar tvær, voru meðal
annars í sinni fyrstu afplánun. Ré0 y2r helmingur þá0takenda hafði a=ur á mó seð í
fangelsi að minnsta kos einu sinni áður. Flesr úr þeim hópi voru í sinni þriðju l sjö0u
afplánun eða tæpur þriðjungur svarenda. Þe0a er þó nokkur aukning á ítrekunarPðni frá því
að rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur kom út, en y2r helmingur (58,2 prósent) fanganna
var í sinni fyrstu afplánun þegar rannsókn hennar var fór fram (Fangelsismálastofnun, 2004).
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Sama er hægt að segja um skýrslur Ríkisendurskoðunar (2010/2013), en ítrekunarPðni var
43% árið 2012. Boðunarlis fangelsa hér á landi hefur a=ur á mó lengst á undanförnum
árum, sem hefur lei0 l þess að margir dómar hafa fyrnst. Hefur því verið reynt að taka
frekar inn þá sem virkasr eru í aTrotum og þá sem hafa framið alvarleg aTrot (Bjarki
Ármannson, 2015, 13. janúar). Vegna slíkra aðstæðna í fangelsismálum í dag er því líklegt að
hærra hlueall síbrotafanga afpláni nú í fangelsum en þegar fyrri rannsóknir sem könnuðu
ítrekunarPðni, fóru fram.
Um það bil helmingur þá0takenda afplánar dóma sem eru 1-5 ár að lengd og
þriðjungur svarenda sem afplánar þyngri dóma. Stór hópur svarenda, 80,9 prósent eru því að
afplána fremur þunga dóma. Rannsóknir sýna að meirihlu fanga, er talinn afplána að
meðaltali um tveggja ára dóma(Visher og Travis, 2011)
Meira en þriðjungur svarenda á 3-12 mánuði e=ir af afplánun sinni en rúmlega
þriðjungur á e=ir 1-5 ár. Meirihlu svarenda á því þó nokkuð e=ir af afplánun sinni þegar
rannsóknin var framkvæmd. Helstu aTrot sem þá0takendur rannsóknarinnar voru
fangelsaðir fyrir, voru Vkniefnabrot, oTeldisbrot, umferðarlagabrot eða nytjataka.
Helstu áhæ0uþær sem samnorræna samanburðarrannsóknin frá árinu 2005 ben
á í sambandi við ítrekunarPðni einstaklinga, sneru að þeim sem höfðu seð í fangelsi áður,
verið dæmdir fyrir umferðarlagabrot eða þjófnaði, höfðu seð inni í tvö ár eða skemur og
voru á aldrinum 25 l 44 ára (Graunbøl og @., 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu
í ljós að tæpur helmingur þá0takenda er á aldursbilinu 26-36 ára, meira en helmingur
svarenda hefur verið í fangelsi áður, @esr svarenda hafa verið dæmdir fyrir Vkniefnabrot,
oTeldisbrot og umferðarlagabrot/nytjatöku og meirihlu er að sitja af sér allt frá 3
mánuðum upp í 5 ára langa dóma. Mæ því gera ráð fyrir að meirihlu þá0takenda séu í
áhæ0uhópi hvað varðar ítrekunarPðni við lok afplánunar.

9.2 Áfengis- og vímuefnaneysla
Daglega neysla áfengis var að 2nna á meðal meira en þriðjung svarenda. Um helmingur
svarenda sagðist neyta áfengis nokkrum sinnum í mánuði eða sjaldnar. Neysla annarra
Vkniefna var harðari, en meiri en helmingur svarenda ney þeirra daglega áður en í fangelsið
var komið. Niðurstöður sýna fram á að neysla eiturly6a meðal svarenda ha2 verið mun meiri
en neysla áfengis. Erlendar rannsóknir hafa bent á, að stór hlu fanga eru háðir vímuefnum
þegar þeir koma í fangelsin (Manger, Eikeland, Asbjørnsen og Langelid, 2006; Nordic Council
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of Ministers, 2005; Ausn, 2001; Manger, Eikeland, Asbjørnsen og Langelid, 2006; Maruschak
og Beck, 2001; Lynch og Sabol, 2001).
Meðal fanga með geðræna sjúkdóma er vímuefnaVkn algengt vandamál og glíma
margir þeirra við geðræna sjúkdóma í kjölfar mikillar vímuefnaneyslu (James og Glaze, 2006;
Rúv, 2011). Fjórir af hverjum 2mm föngum í bandarískum og kanadískum fangelsum eru
taldir glíma við vímuefnaVkn sem hefur leikið stórt hlutverk í aTrotahegðun þeirra (Grant,
Varis og Lefebvre, 2005; Beck, 2000). Það er þó aðeins 13 prósent fanga sem fá viðeigandi
vímuefnameðferðir í fangelsunum (Petersilia, 2000). Rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur
sýndi fram á að vímuefnaneysla sé mjög algeng meðal fanga og að margir þeirra eigi við
alvarlegan vímuefnavanda að stríða (Fangelsismálastofnun, 2004). Rannsókn framkvæmd í
Texas fylki sýndi meðal annars fram á að tæpur þriðjungur fanga sem höfðu misnotað áfengi
eða vímuefni, töldu neyslu sína hafa mikið að segja hvað varðar endurkomu þeirra í fangelsin
(Department of Health and Human Services, 2001).
Vegna harðra viðurlaga gegn Vkniefnum, verða einstaklingar úr lágsté0arhópum o=ar
fyrir afskiptum ré0arker2sins og má rekja þreföldun í fangelsun í Bandaríkjunum frá árinu
1980 l stríðsins gegn Vkniefnum (Harrison, 2001). Líklegt er að þeir sem voru Vklar við komu
í fangelsið var komið, séu það enn þegar þeir ljúka afplánun (Harrison, 2001). Við komu í
fangelsi hér á landi standa föngum l boða meðferðir gagnvart vímuefnaVkn
(Ríkisendurskoðun, 2010). Á Litla-Hrauni má meðal annars 2nna meðferðargang sem hefur
reynst vel (Kristjana Guðbrandsdór, 2013, 30. ágúst).
Rannsókn Philips og Lindsay (2009) ben meðal annars á að þrá0 fyrir að fyrrum
fangar væru í fyrstu bjartsýnir á líf utan fangelsisins þegar afplánun lyki, þá leið ekki langur
Pmi þar l að þá var farið að langa í vímuefni á ný. Margar daglegar hindranir virtust
y2rþyrmandi sem a=ur leiddi l þess að þeir reyndu ekki að takast á við vandamál sín og
l2nningar í kjölfarið. Þá0takendur rannsóknarinnar, tu0ugu manns, leiddust allir a=ur í
vímuefnaneyslu og fóru að brjóta af sér á ný. Eigindleg rannsókn Odds Malmbergs (2007) á
síbrotaföngum, leiddi að auki í ljós að vímuefnaneysla hæ2st mjög @jótlega við lok afplánunar
og fóru margir að fremja aTrot l að 6ármagna neyslu sína. Er vímuefnaneysla fanga meðal
annars talin hafa mikil áhrif á möguleika þeirra á atvinnu við lok afplánunar (Shivy, Wu,
Moon, Mann og Eacho, 2007).
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9.3 Menntun, ástundun náms í fangelsinu og greining örðugleika
Stór hlu þá0takenda, eða um 80 prósent, hafði ekki lokið mikið meira námi en
grunnskólapró2 áður en í fangelsið var komið. Af þeim höfðu rúmlega 36,4 prósent, lokið
grunnskólapró2 og 42,7 prósent ha2ð nám í framhaldsskóla en ekki lokið pró2. Mjög fáir
höfðu a@að sér framhaldsmenntunar Þessar niðurstöður staðfesta fyrri rannsóknir um litla
menntun fanga (Manger, Eikeland, Asbjørnsen og Langelid, 2006). Margir svarenda þessarar
rannsóknar voru greindir með námsörðugleika og voru það aðallega greiningar á
athyglisbrest, ofvirkni og lesblindu sem voru algengar. Að auki var það sláandi hversu margir
voru greindir með @eiri en einn örðugleika. Er því líklegt að það ha2 ha= mikil áhrif á þeirra
skólagöngu í æsku. Hefði verið áhugavert að vita á hvaða aldri þeir fengu greiningar sínar en
líklegt er að eldri fangar ha2 fyrst hloð greiningu á fullorðinsárum.
Fyrri rannsóknir hér á landi hafa sýnt fram á að stór hlu fanga ha2 ekki lokið mikið
meiru en skyldunámi í grunnskóla (Menntamálaráðuneyð, 2007). Samnorræna
menntarannsóknin sem Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson (2006) framkvæmdu hér á
landi, leiddi meðal annars í ljós að meiri en helmingur svarenda, hafði ekki lokið meira en
grunnskólapró2 og rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur sýndi fram á að meiri en helmingur
fanganna höfðu ekki lokið eða höfðu eingöngu lokið grunnskólapró2 og 6órðungur ha2 ha2ð
nám í framhaldsskóla en ekki lokið pró2. Samtals höfðu þrír af hverjum 6órum þannig ekki
lokið meira en grunnskólapró2 (Fangelsismálastofnun, 2004). Sýna niðurstöður þessarar
rannsóknar að hlueall lí0 menntaðra fanga ha2 farið hækkandi síðustu ár ef við miðum við
fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi.
Kenning Hirschis (1969) um félagslegt taumhald, bendir á að æskuskeiðið er mikilvægt
Pmabil í félagsmótun einstaklinga. Á þeim Pmapunk, er þeim kennd hlýðni gagnvart gildum
samfélagsins. Skuldbinding vegna náms skipr því miklu máli í lí2 ungs fólks og sérstaklega
vegna þess taumhalds sem sú skuldbinding skapar. Gæ því @osnun úr námi ý0 undir
smplun, sérstaklega ef einstaklingurinn hefur verið viðloðandi aTrot. Birngarmynd
brennimerkingarinnar gæ verið fólgin í neikvæðum viðbrögðum skólastjórnenda, kennara,
nemenda og foreldra þeirra (Bernburg, Krohn og Rivera, 2006).
Meira en helmingur þá0takenda þessarar rannsóknar stundar nám í fangelsinu. Ré0
innan við helmingur fanga stundar nám á framhaldsskólasgi og 5,5 prósent fanga stunda
nám á háskólasgi. A=ur á mó stundaði innan við helmingur fanga ekkert nám en enginn
svarenda sagðist stunda verknám, sem gæ hugsanlega skýrt ei0hvað af því svarhluealli.
Sýna niðurstöður því fram á að námsþá0taka fanga ha2 aukist frá því að samnorræn
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rannsókn á menntun fanga hér á landi var framkvæmd, sem er mjög jákvæð þróun (Bogi
Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á betrunaráhrif
menntunar, en menntun innan fangelsa er talin hafa jákvæð áhrif á líðan fanga og talin draga
verulega úr ítrekunarPðni síðar meir (Gaes, 2008; Bazos og Hausman, 2004). Menntun er að
auki talin auka sjálfstraust fanga og veir betri sýn á líf án aTrota. Nám leiðir l þess að
fangar leinki sér frekar jákvæð gildi samfélagsins, eins og taumhaldskenning Hirschis (1969)
heldur fram og auðveldar aðlögun að samfélaginu við lok afplánunar (Braggins og Talbot,
2003). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 10-20% minni líkur eru á að fangar sem menntuðu sig í
fangelsinu, brjó a=ur af sér þegar í samfélagið er komið, miðað við þá sem menntuðu sig
ekki. Nám í fangelsum eykur einnig líkur á að fangar fái atvinnu þegar afplánun lýkur en
atvinna dregur úr aTrotum vegna taumhaldsáhrifa (Bazos og Hausman, 2004; Manger,
Eikeland og Asbjørnsen, 2009).
Samnorræna rannsóknin á menntun fanga hér á landi, leiddi í ljós að 45 prósent af
þeim sem stunduðu nám í fangelsinu töldu námið hafa mikla þýðingu l að auðvelda þeim að
fá atvinnu við lok afplánunar. Um 85 prósent af þeim töldu að auki, mikilvægt að nýta Pmann
skynsamlega. Meira en helmingur þeirra sögðu námið gera fangavisna lé0bærari og
mikilvægt l að undirbúa þá fyrir áframhaldandi nám að afplánun lokinni. Einungis 30
prósent þeirra sem stunduðu nám í fangelsinu töldu að námið hjálpaði þeim að fremja ekki
aTrot á ný (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson 2006). Rannsókn Aðalheiðar Drafnar
Eggertsdó0ur (2006) leiddi einnig í ljós að námið var föngum mikilvægt í að snúa lí2 sínu l
betri vegar. Námið lé þeim fangavisna og hélt þeim frá neyslu þegar í samfélagið var
komið.
Í opnum svörum þessarar rannsóknar sagði einn þá0takandi um mikilvægi náms í fangelsinu:

Hef verið að stunda nám, ef ég klára námið 2nnst mér ólíklegra að ég komi
a=ur. Hef aldrei kunnað nei0 og því er20 að fá vinnu. Ef ég klára námið, er
ég kominn með framPðarvinnu.

Ýmsar ástæður geta legið fyrir því hvers vegna fangar ákveða að stunda ekki nám í
fangelsinu en í þessari rannsókn var kannað hvort lengd afplánanna hefði ei0hvað að segja í
þeim efnum. Meirihlu þeirra sem eru að afplána þyngri dóma eru að mennta sig en ekki
kom á óvart að þeir sem hlutu 12 mánuði eða sty0ri dóma, voru síður í námi. Samnorræna
menntarannsóknin sem Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson (2006) framkvæmdu hér á
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landi, sýndi fram á að þeir sem stunduðu ekki nám sögðu það vera vegna skorts á
upplýsingum og vegna lélegra námaðstæðna.
Hugsanlega gætu þær ástæður ha= ei0hvað um það að segja í þessu lfelli og er
jafnvel spurning hvort lengd dóma ha2 áhrif á það hvort föngum séu kynnr námsmöguleikar
þeirra, en er20 er fyrir fanga að he6a nám þegar þeir sitja af sér sty0ri dóma. Væri því
mikilvægt að veita föngum sem afplána sty0ri dóma, frekari tækifæri á að he6a nám í
fangelsinu og að halda því óhindrað áfram þegar í samfélagið er komið. Skapa þyr=i sterkari
brú á milli náms í fangelsinu og í samfélaginu.
Í opnum svörum þessarar rannsóknar tjáði einn þá0takandinn sig um námshindranir sínar:

[...]Ég hef verið hindraður/meinaður á Pmabili að stunda nám.
Fjárhagsstuðningur sveitarfélaga miðast eingöngu við að einstaklinga séu í
framhaldsskóla, ekki háskóla. Einstaklingum í háskólanámi er bent á LÍN, en
dómþolar hafa almennt ekki möguleika á töku námslána vegna skulda.
Engin aðstoð er vei0 við að greiða úr 6árhagsvandræðum.

Jákvæ0 er hversu mikið námsþá0taka fanga hér á landi hefur aukist frá fyrri
rannsóknum og þá sérstaklega í ljósi þess hversu margir þá0takenda eru greindir með
námsörðugleika, sem getur mögulega skýrt hversu stórt hlueall þeirra sem hefur ekki meira
en grunnskólapróf að baki. Innan við helmingur fanga stundar þó ekki nám í fangelsinu og er
mögulegt að skortur á verknámi innan fangelsanna ha2 ei0hvað um það að segja. Það eru
ekki allir sem 2nna sig í bóknámi og því er mikilvægt að veita þeim einstaklingum tækifæri á
að fá menntun sem er við þeirra hæ2. Að sama skapi þyr=i að veita föngum sem afplána
sty0ri dóma tækifæri l að he6a nám, ha2 þeir áhuga, og að það sé áframhaldandi þegar í
samfélagið er komið.

9.4 Andleg líðan fyrir afplánun
Andleg líðan þá0takenda fyrir afplánun var misjöfn. Þegar mat svarenda á andlegri líðan sinni
var skoðað, töldu @esr hana hafa verið ágæta eða mjög slæma. Túlkun einstaklinga á
andlegri líðan getur verið margvísleg og því er er20 að alhæfa líðan y2r hópinn. Þessar
niðurstöður geta þó ge2ð vísbendingar um almennt andlegt jafnvægi fanga áður en í
fangelsið var komið. Fangelsun er talin geta ha= djúpstæð áhrif á andlega líðan og getur
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valdið taugaáfalli eða öðrum geðrænum sjúkdómum eða svipt hulunni af áður óþekktum
geðrænum vandamálum (Geðhjálp, 2013; Petersilia, 2000; Gaetez og Grady, 2006).
Heimilis- og atvinnuleysi, vímuefnaVkn og saga um líkamlega misnotkun er algengari
meðal fanga með geðræna sjúkdóma og eiga fangar með alvarlega geðsjúkdóma, lengri
aTrotasögu en aðrir (James og Glaze, 2006). Rannsóknir sýna að hærri Pðni geðrænna
vandamála er að 2nna meðal fanga en annarra í samfélaginu (Naonal Commission on
Correconal Health Care, 2002). Rúmur helmingur þá0takenda í rannsókn Margrétar
Sæmundsdó0ur á við geðræn vandamál að stríða og glímdu þeir aðallega við þunglyndi
og/eða kvíða (Fangelsismálastofnun, 2004).
Fangar sem þjást af geðrænum vandamálum eiga í frekari er2ðleikum með að
aðlagast fangelsinu sé miðað við aðra fanga og er sjálfsvíg algengur dauðdagi hvað þessa
einstaklinga varðar (Stone, 1997). Rannsókn Vals Bjarnasonar (2012) sýndi fram á að líðan
fanga að á afplánun stóð, valt mikið á því hvort þeir ný0u sér úrræði Fangelsismálastofnunar,
eins og l dæmis meðferðargang.

9.5 Aðstæður í fangelsunum
Þá0takendur rannsóknarinnar voru beðnir um að leggja mat si0 á þá félags- og
heilbrigðisþjónustu sem þeir fá í fangelsunum. Meira en helmingur svarenda hefur ekki
fengið vistunar-og meðferðaráætlun í fangelsinu. Ber Fangelsismálatofnun skylda að gera
vistunar- og meðferðaráætlun í samvinnu við fangana, þar sem Ísland fer e=ir evrópskum
fangelsisreglum. Eru áætlanirnar mikilvægur liður í því að tryggja föngum örugga afplánun en
vistunaráætlunin á að sýna hvar fangar vistast og meðferðaráætlunin á að veita föngum, sé
þörf er á: vímuefnameðferðum, sálfræði- og/eða 6ármálaaðstoð og aðstoð við að aðlagast
samfélaginu á nýjan leik (Ríkisendurskoðun, 2010).
Í opnum svörum þessarar rannsóknar, sögðu þá0takendur um afplánun sína:

Mér hefur ekki verið kynnt nein úrræði/aðstoð sem ég get fengið ef einhver
eru, á meðan ég er búinn að vera hérna inni”.
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Annar sagði:
Mjög er20 að vera bara í geymslu og fá ekkert að vita um sína afplánun.
Engin vistunaráætlun og ekkert komið á móts við einstaklinginn varðandi
nám. Ég hefði viljað getað útskrifast úr háskóla eða iðnnámi en mér ekki
gert það mögulegt. Ég tala fyrir daufum eyrum þegar ég segi að það sé
mikilvægt fyrir mig og mína 6ölskyldu að ég verði komin með menntun
þegar ég losna svo ég ha2 einhver tækifæri í samfélaginu. Líð gert l að
koma föngum út í lí2ð með menntun, stefnuleysi og er2ð samskip við
fangaverði og stjórnendur.

Ofangreindar niðurstöður sýna að ekki hefur mikið breyst síðan skýrsla
Ríkisendurskoðunar (2010) kom út, þar sem bent var á að einungis líll hlu fanga fái
meðferðar-og vistunarætlun. Enn þann dag í dag er brýnt að veita föngum slíka áætlun.
Þegar þá0takendur voru spurðir um læknisþjónustuna í fangelsinu, sagðist y2r
helmingur svarenda vera óánægðir með þjónustu sem varðar andlega heilsu þeirra en
rúmlega helmingur svarenda, var a=ur á mó ánægður með þjónustu sem varðar líkamlega
heilsu þeirra. Regluleg læknisskoðun í fangelsum er talin vera afar mikilvæg en hún dregur úr
sjálfsmorðshæ0u, drei2ngu smitsjúkdóma og minnkar fráhvörf vegna vímuefnaneyslu (Rúv,
2013). Rannsóknir hafa að auki sýnt fram á að hærri líkur eru á dauðsföllum meðal
einstaklinga sem hafa lokið afplánun og þá aðallega vegna andlegra veikinda, oTeldis eða
ofneyslu eiturly6a (Binswanger, Stern, Deyo, Geagerty, Cheadle, Elmore og Koepsell, 2007;
Farrell og Marsden, 2007).
Í þessari rannsókn kom í ljós að meira en 6órðungur þá0takenda sagði þá aðstoð sem
vei0 er í fangelsinu gagnvart vímuefnaneyslu ekki eiga við sig en rúmlega þriðjungur svarenda
var ánægður með þá þjónustu.
Meira en helmingur svarenda þessarar rannsóknar, taldi sig ekki hafa greiðan aðgang
að geðlækni/sálfræðingi í fangelsinu, en fangar hafa ekki ha= aðgang að geðlækni, sem var
aðeins í 20 prósent starfshluealli, frá því að sá læknir lét af störfum um miðjan október 2013.
Að auki eru einungis tveir sálfræðingar sem sinna föngum á landinu öllu, en bið e=ir
viðtalsPma tekur o= tvær l þrjár vikur. Þessir sálfræðingar eyða miklum Pma í ferðir á milli
staða og því taldi Geðhjálp (2013) mikilvægt að heildstæ0 teymi heilbrigðisstarfsfólks og
iðjuþjálfa frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands sinni föngum á Litla-Hrauni (Geðhjálp, 2013). Í
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opnum svörum þessarar rannsóknar, var mikið minnst á þör2na á geðlækni og óánægju með
læknaþjónustu. E=irfarandi athugasemdir komu o= upp:

Læknaþjónusta lömuð, enginn geðlæknir.

Léleg læknaþjónusta.

[...]Við fáum ekki þau lyf sem hentar okkur og okkur vantar geðlækni.

Hvað varðar aðgengi að félags- og/eða námsráðgjafa, þá sögðust tæpur þriðjungur svarenda
vera óvissir með aðgengi si0 að þeim.
Sýna niðurstöður því fram á að mikil þörf sé á að veita betri geð-og sálfræðiþjónustu í
fangelsunum. Þör2n á geðlækni er mjög mikil og er það alvarlegt að enginn geðlæknir ha2
verið starfandi þar frá því í lok ársins 2013.

9.6 Atvinna
Nokkuð jafnt hlueall var á milli þeirra sem höfðu atvinnu og þeirra sem voru atvinnulausir.
Meira en þriðjungur svarenda var annað hvort atvinnulaus eða með atvinnu, áður en þeir
komu í fangelsi. Innan við 2mmtungur voru öryrkjar en námsþá0taka fanga fyrir afplánun var
afar líl. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fangar hafa litla atvinnureynslu en @esr þeirra hafa
starfað í láglaunastörfum sem kre6ast líllar færni, en slík störf hverfa gjarnan í
efnahagslegum lægðum. Ré0 eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á, telja
erlendar rannsóknir að einn af hverjum þremur föngum ha2 verið atvinnulausir áður en í
fangelsið var komið (Petersilia, 2005; Lynch og Sabol, 2001).
Rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur sýndi fram á að meira en helmingur (55
prósent) fanga ha2 verið í fastri vinnu fyrir afplánun, en 6órðungur þeirra ha2 verið
atvinnulaus (Fangelsismálastofnun, 2004). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar
hefur atvinnuleysi fanga aukist verulega, en hugsanlega getur efnahagshrunið ha= ei0hvað
að segja í þeim efnum.
Þegar fangar voru beðnir um að leggja mat á möguleika sína á að fá atvinnu við lok
afplánunar, þá taldi tæplega helmingur svarenda að það yrði frekar er20 eða mjög er20 að fá
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atvinnu. A=ur á mó taldi um þriðjungur svarenda það frekar auðvelt eða mjög auðvelt að fá
atvinnu við lok afplánunar. Einungis 5,5 prósent svarenda reiknaði með því að fara a=ur í
fyrra starf.

Opin svör rannsóknar sýndu fram á þörf á aðstoð við atvinnuleina:

Það þarf að hjálpa föngum við að undirbúa þá við að losna og hjálpa þeim
við að fá vinnu, það getur verið er20 að byrja að vinna e=ir langa inniveru,
bæði líkamlega og andlega.

Er2ðleikar við að fá atvinnu við lok afplánunar má o= rekja l þeirrar brennimerkingar
sem fylgir sakaskrám fanga (Petersilia, 2005). Margir fangar glíma við margvíslegar hindranir
á atvinnumarkaðinum vegna þessa, ásamt lílli menntun, takmarkaðrar atvinnureynslu og
tregðu atvinnurekenda l þess að veita þeim tækifæri (Holzer, Raphael og Stoll, 2004;
Petersilia, 2005; Visher og Travis, 2003). Lengd dóma getur einnig ha= áhrif á
atvinnumöguleika fanga vegna þeirrar tengslaskerðingar sem á sér o= stað við aðra í
samfélaginu. Gæ það ha= áhrif á þau tengsl sem gætu auðveldað föngum að fá atvinnu að
afplánun lokinni (Hagan og Dinovitzer, 1999).
Meira en helmingur fanga er því talinn ekki fá atvinnu fyrsta árið e=ir að afplánun
lýkur (Petersilia, 2001a). Rannsóknir hafa sýnt fram á að atvinnurekendur vilja síður ráða
fyrrum fanga, ha2 þeir vitneskju um aTrotaferil þeirra (Petersilia, 2000). Rannsókn Holzer,
Raphael og Stoll (2003) leiddi l dæmis í ljós að atvinnurekendur vildu frekar ráða aðra illa
se0a samfélagshópa heldur en fanga, l dæmis einstaklinga á velferðarbótum. Viðhorf
atvinnurekenda valt mikið á aTronu sem framið var en þeir vildu síður ráða einstaklinga
sem höfðu framið oTeldisfulla glæpi.
Atvinna er talin draga úr ítrekunarPðni fanga og stuðla að allt að þriðjungs l
helmings lægri líkum á ítrekun. E=ir því sem laun eru hærri, eru minni líkur á aTrotahegðun
einstaklinga (Bernstein og Houston, 2000; Social Exclusion Unit, 2002). Hærri Pðni
atvinnuóstöðugleika hefur a=ur á mó sýnt fram á hærri Pðni handtaka (Sampson og Laub,
1993).
Ré0 eins og með nám, er atvinna talin hafa taumhaldsáhrif á einstaklinga, sem leiðir
l þess að þeir eru ólíklegri en ellegar l að fremja aTrot. Sú áhæ0a sem felst í því að fremja
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aTrot, getur falið í sér brennimerkingu eða stöðumissis og vegur því þyngra en hugsanlegur
gróði aTrotsins. Ef skert tengsl eru l staðar, vegna atvinnuleysis eða einangrunar frá öðrum í
samfélaginu, gæ ágóðinn vegið þyngra en áhæ0an (Hirschi, 1969). Siðrofskenning Robert
Merton (1938) bendir hins vegar á það misræmi sem er o= felst í áherslu á markmið
einstaklinga frekar en leiðirnar l að ná þeim. Bandarískt samfélag hvetur einstaklinga l að
eltast við drauma sína en býður hinsvegar jöfn tækifæri l uppfyllingar markmiðanna.
Samfélagið einkennist af miklu efnahagslegu og félagslegu ójafnré og því er það aðeins
minnihlu landsmanna sem hefur aðgang að lögmætum leiðum l að hljóta efnahagslegrar
velgengni. Einstaklingar með sakaskrár eru l dæmis lagalega úlokaðir frá mörgum störfum
og getur það ha= mikil áhrif á atvinnuleit þeirra (Petersilia, 2005).
Sýna niðurstöður þessarar rannsóknar fram á aukið atvinnuleysi meðal fanga.
Meirihlu þá0takendanna á að baki fyrri afplánanir en það getur ha= veruleg áhrif á
atvinnumöguleika þeirra. Þá0takendur eru að auki svartsýnir á atvinnumöguleika sína þegar
afplánun þeirra lýkur og því er mögulegt að stór hlu þeirra verði atvinnulaus við lok
afplánunar.

9.7 Húsnæði
Algengt var að þá0takendur rannsóknarinnar lýstu óvissu hvað varðaði húsnæði (41,8
prósent) við lok afplánunar. Um 6órðungur svarenda mun fara í si0 eigið húsnæði en færri
treysta á 6ölskyldu, vini eða unnustu/a. Sýna niðurstöður fram á að veruleg aukning ha2
verið á föngum sem eru óvissir með búsetuúrræði sín, en rannsókn Margrétar
Sæmundsdó0ur sýndi fram á að y2r 40 prósent fanga sagðist fara í si0 eigið húsnæði
(Fangelsismálastofnun, 2004).
Opin svör þessarar rannsóknar, sýndu fram á verulegar áhyggjur þá0takenda varðandi
búsetumöguleika sína við lok afplánunar:

Ég fer bara a=ur á götuna.

Það vantar lausnir varðandi húsnæðismál þegar fangi losnar og stuðning
með fé, svo að fangi lendi ekki í sama farinu a=ur. Eins og er, þá er liggur við
betra að vera á Hrauninu heldur en ú.
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Adverju er gatan alltaf eina örugga búsetan?

Örugg búseta er brýnasta þör2n sem fangar 2nna fyrir þegar þeir ljúka afplánun,
margir þeirra treysta á 6ölskyldumeðlimi eða vini í þeim efnum en þeir sem hafa ekki kost á
slíku, upplifa mikla óvissu hvað búsetumöguleika þeirra varðar (Metraux og Culhane, 2004;
(Visher, La Vigne og Travis, 2003). Margir fangar höfðu upplifað það að vera heimilislausir
áður en þeir enduðu í fangelsi og sömuleiðis munu margir upplifa heimilisleysi við lok
afplánunar. Því lengur sem einstaklingur er án vinnu, því líklegra er að hann verði
heimilislaus, þá sér í lagi ef viðkomandi skorr stuðning frá 6ölskyldu (Gaetez og O'Grady,
2006).
Rannsóknir hafa sýnt að margir fangar glíma við mikinn búsetuóstöðugleika við lok
afplánunar en margir þeirra neyðast l að @ytja í hver2 með háa aTrotaPðni og @akka
gjarnan á milli húsnæða þar sem línn utanaðkomandi stuðning er að 2nna (Gowan, 2002;
Visher og Travis, 2011). Við hvern @utning eru líkur á handtöku taldar aukast um 25 prósent
(Meredith, Speir og Johnson, 2007). Rannsókn Visher, La Vigne og Travis (2003) leiddi í ljós að
mikill meirihlu þá0takenda rannsóknar þeirra, fengu inni hjá ængjum eða maka við lok
afplánunar. Hins vegar voru slík úrræði o= einungis Pmabundin. Brennimerking vegna
fangelsunar, hafði o= áhrif á húsnæðisleina. Að auki er talið að 6arlægðin milli fangelsa og
heimabæja fanga leiði o= l mikilla er2ðleika við að 2nna húsnæði og að þeir ha2 að auki
takmörkuð tækifæri þess að tryggja sér húsnæði áður en afplánun lýkur.
Peningaleysi er einnig stór hindrun hvað húsnæðisleit varðar en margir einstaklingar
hafa líð sem ekkert 6ármagn l að borga fyrir leigu á íbúð eða l að borga tryggingu
(Petersilia, 2005). Opin svör þessarar rannsóknar sýndu fram að hérlendis væri peningaleysi
einnig vandamál í búsetuleit fanga:

Mér 2nnst fáránlegt að það sé ekki ætlast l þess að maður þur2 á peningi
að halda. Ég er á örorku og hef só0 um dagpening, en það er ekkert sem
maður fær.

[...]Ég kom út í lí2ð með ekkert á milli handanna og ofan á það þur=i ég að
borga strax leigu, 60 þúsund og fram@eyta mér í mánuð. Ég á ekki ré0 á
nema 33 þúsund frá Félagsmálastofnun. Ofan á það er dregið af mér 10
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þúsund fyrir afgreiðslu, þannig ég á 24 þúsund l að lifa út mánuðinn.
Þe0a ker2 er bara BULL. Svo á maður að vera nýr og betri maður?

Breyngar á frumvarpi á atvinnuleysistryggingum hafa nú verið lagðar fram á Alþingi
og er lagt l, ha2 fangi stundað nám, vinnu eða starfsþjálfun á meðan að á afplánun stendur
og l samræmis við lög um fullnustu refsingu, þá eigi hann að teljast tryggður samkvæmt
atvinnuleysistryggingarlögum (Fangar vinni sér inn bótaré0, 2015, 30. mars). Áhugavert
verður að fylgjast með því hvort breyngarnar á frumvarpinu verði samþykktar og hvaða
áhrif það muni hafa. Telja þingmennirnir, sem leggja fram breyngarnar, að þær muni fækka
endurkomum í fangelsins og séu að auki, samfélaginu öllu l hagsbóta (Fangar vinni sér inn
bótaré0, 2015, 30. mars).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikil óvissa ríkir á meðal þá0takenda um það
hvar þeir muni búa þegar afplánun þeirra lýkur. Telja sumir þeirra að þeir muni enda á
götunni og marga skorr fé l að tryggja sér öruggt húsnæði. Háar líkur á atvinnuleysi og
óvissa um húsnæði, eru sterkir áhæ0uþær hvað ítrekunarPðni snerr. Er því brýn þörf á að
auka aðstoð fyrir fanga í atvinnu-og húsnæðisleit.
Hugsanlega getur lengd e=irstöðva afplánunar svarenda ha= áhrif. Meirihlu
svarenda á þrjá mánuði eða meira e=ir af afplánun sinni en einungis 2mmtungur svarenda
sögðust eiga 3 mánuði eða minna e=ir af afplánun sinni. Er því hugsanlegt að margir
þá0takenda ha2 ekki verið farnir að huga að búsetuúrræðum sínum þegar afplánun lyki.

9.8 Stuðningur .ölskyldu
Stór hlu svarenda sagðist njóta stuðnings 6ölskyldu og vina á meðan afplánun stæði, en afar
líll hlu fanga nýtur líls sem engann stuðning. Rannsókn Odds Malmbergs (2007) á
síbrotaföngum, sýndi fram á að þeir væru í litlu sambandi við 6ölskyldur sínar og leiddust
@jótlega a=ur út í vímuefnaneyslu og aTrot við lok afplánunar. Höfðu þeir að lágmarki tvær
afplánanir að baki. Það er afar jákvæ0 að stór hlu þá0takenda þessara rannsóknar, njó
stuðnings 6ölskyldu og vina en meiri en helmingur svarenda hafði seð í fangelsi áður.
Mikilvægi 6ölskyldu hvað snerr árangursríka samfélagsaðlögun fanga hefur verið
viðurkennd innan ré0arker2sins (Gaetez og O'Grady, 2006). Líf fanga hefur þó o= verið litað
af óstöðugum 6ölskyldutengslum og hafa margir alist upp við oTeldisfullar aðstæður, sem
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einkennast af misnotkun áfengis- og vímuefna. Fáir þeirra hafa upplifað öruggt heimilislíf og
farsæla skólagöngu (Social Exclusion Unit, 2002).
Visher og Travis (2011) héldu því fram að fangelsun einstaklinga feli í sér frekara
tengslarof milli fangans og 6ölskyldu hans, en Travis Hirshi (1969) hélt því fram að tengsl
einstaklinga við 6ölskyldu sínar valdi því að þeir fremji síður aTrot. Ef tengslin rofna aukast
hins vegar líkurnar á aTrotum. Vegna þessa er mikilvægt að hlúa að og styrkja
6ölskyldutengsl á meðan að á afplánun stendur, en slíkt getur minnkað líkurnar á
áframhaldandi aTrotum þegar út í samfélagið er komið (Shapiro og Shwartz, 2001). Bjargir
sem 6ölskyldan veir auka líkur á að einstaklingar ge glímt við vandamál sín eða minnkað
streituvaldandi aðstæður í sínu daglega lí2 (Bales og Mears, 2008). Heimsóknir 6ölskyldu eru
því taldar afar mikilvægar og stuðningur við lok afplánunar ekki síður. Sá stuðningur sem felst
í að veita aðstoð við húsnæðisleit, lán á peningum, aðstoð við leit á atvinnu og aðstoð við að
komast í vímuefnameðferðir eða undir læknishendur er sérstaklega mikilvægur (Bales og
Mears, 2008).
Þrá0 fyrir að meirihlu svarenda þessarar rannsóknar, segist njóta stuðnings
6ölskyldu og vina á meðan að á afplánun stendur, glíma margir þeirrra við óvissu varðandi
húsnæði og 2nna fyrir er2ðleikum við að fá atvinnu þegar afplánun lýkur. Væri því áhugavert
að velta því frekar fyrir sér í hverju þessi stuðningur 6ölskyldu og vina er fólginn, hvort hann
sé eingöngu bundinn við fangelsið en ekki þegar út í samfélagið er komið, en fáir fangar
reikna með því að búa hjá 6ölskyldu sinni við lok afplánunar.

9.9 Við lok afplánunar
Þá0takendur rannsóknarinnar upplifðu blendnar l2nningar þegar þeir hugsuðu um lok
afplánunar sinnar. Til2nningar eins og lhlökkun, spenna, óvissa, kvíði, gleði, hamingja og
hræðsla voru algengar. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að fanga kvíðir fyrir þeim degi þegar
afplánun þeirra lýkur. Hafa þeir háar vænngar um öðruvísi líf þegar afplánun lýkur (Visher og
Travis, 2003).
Viðmælendum Kenemore og Roldan (2005) þó dagurinn sem þeir luku afplánun
afar y2rþyrmandi og er2ður. Það sama má segja um viðmælendur Vals Bjarnasonar (2012) en
þeir sögðust 2nna fyrir spennu og kviðu fyrir því sem framundan væri. Slík líðan fór þó mikið
e=ir stöðu þeirra í samfélaginu og e=ir því hvernig stuðningi 6ölskyldu, vina og opinberra
aðila var há0að. Kvíði þeirra beindist aðallega að því hvort 6ölskylda þeirra myndi taka þá í
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sá0, hvort þeir gætu útvegað sé húsnæði, hvort þeir æ0u nægan pening og hvort að þeir
myndu fá atvinnu. Þeir sem ný0u sér úrræði Fangelsismálastofnunar, töldu sig standa betur
að vígi við að beina lí2 sínu í ré0a á0.
Niðurstöður Ragnhild Feyling (2004) bentu l þess að sá dagur er fangar ljúka
afplánun reynist þeim afar l2nningaþrunginn. Þeir sem höfðu seð í fangelsi áður, þó
er2ðara að upplifa þennan dag og var líl aðstoð í boði eða stuðningur á þessum degi.
Margrét Frímannsdór hefur í viðtölum lýst y2r áhyggjum af skor af e=irfylgni við lok
afplánunar, sérstaklega hvað varðar þá fanga sem eiga við geðræn vandamál og
Vkniefnavanda að stríða (Rúv, 2011).

Opin svör rannsóknarinnar sýndu fram á að þörf sé á stuðningi við lok afplánunar:

Vantar meiri aðstoð fyrir fanga þegar út er komið, eða á Vernd.

Sárlega vantar félagslega aðstoð við að koma a=ur út í lí2ð. Það mæ vera
meira í boði þegar maður er að fara á Vernd, eins og ei0hvað prógram sem
hjálpar manni að 2nna vinnu og íbúð.

Fangelsismálastofnun hefur vistað fanga á áfangaheimilinu Vernd frá árinu 1995.
Markmið þess úrræðis er að veita föngum tækifæri á að aðlagast samfélaginu smám saman
við lok afplánunar sinnar (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2000). Hefur sú vistun reynst vel, en
af þúsund einstaklingum sem hafa verið þar vistaðir, hafa um 90 prósent staðist þau skilyrði
sem áfangaheimilið setur.
Tæpur þriðjungur svarenda þessarar rannsóknar taldi sig þó standa styrkum fótum við
lok afplánunar þrá0 fyrir að margir þeirra, ha2 fundið fyrir óvissu varðandi búsetu og kviðið
fyrir er2ðleikum við að 2nna atvinnu. Þessir tveir þær eru taldir skipta miklu máli í farsælli
aðlögun að samfélaginu. Áhugavert er að velta nánar fyrir sér svarhluealli þeirra, en ljóst er
að meirihlu svarenda muni eiga í er2ðleikum við að 2nna sér atvinnu og húsnæði og hafa
þeir að sama skapi tjáð þörf sína á frekari félagslegri aðstoð. Hugsanlega gæ svörun litast af
kynjahluealli rannsóknarinnar, en eins og áður sagði er meginþorri svarenda karlmenn.
Mögulegt er að það hvernig spurningarnar eru orðaðar ha2 áhrif eða að þeir viðurkenni síður
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eigin veikleika vegna félagslegs bakgrunns síns og telja sig standa styrkum fótum óháð
félagslegum vandamálum sínum.
Í lokin er áhugavert að skoða hvort svarendur telji að þeir muni brjó a=ur af sér
þegar afplánun lýkur. Meira en helmingur þá0takenda taldi það ólíklegt en að sama skapi
taldi þriðjungur svarenda að það gæ gerst. Ef við horfum á heildarmyndina, er ljóst að
meirihlu þá0takenda rannsóknarinnar muni líklegast brjóta a=ur af sér, miðað við
ofangreinda er2ðleika og áhæ0uþæ sem svarendur glíma við. Rannsóknir hafa sýnt fram á
að fangar ha2 háar vænngar um hvernig líf þeirra mun breytast við lok afplánunar (Visher
og Travis, 2003). Viljinn l breynga er þó ekki nægur en félagslegir- og umhver2slegir þær
eru taldir skipta jafn miklu máli í farsælli samfélagsaðlögun (Uggen, Manza og Behrens,
2003). Við lok afplánunar eru fangar ekki einungis að öðlast frelsi, heldur eru nýjar hindranir
og áskoranir að taka við (Hairston, 1988).
Það að y2r þriðjungur svarenda segi að þeir brjó mögulega a=ur af sér, er ákveðin
vísbending og mikilvægt er að huga að þeirri óvissu á húsnæðis- og atvinnumarkaðinum sem
blasir við þessum hópi.
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10 Lokaorð
Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar, sem leitast var við að svara, var: ,,Hver er félagslegur
bakgrunnur íslenskra afplánunarfanga og hvernig er aðlögun þeirra að samfélaginu að lokinni
afplánun há0að”? Niðurstöður byggjast á viðhorfum þá0takenda, en helstu þemu sem voru
skoðuð í því samhengi voru: þá0takendur og aTrot þeirra, áfengis- og vímuefnaneysla fyrir
afplánun, menntunarstaða fyrir afplánun, ástundun náms í fangelsinu og greining örðugleika,
andleg líðan fyrir afplánun, aðstæður í fangelsunum, atvinna, húsnæði, stuðningur 6ölskyldu
og svo loks hvað taki við, við lok afplánunar.
Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagslegur bakgrunnur fanga einkennist að stórum
hluta af er2ðri barnæsku, sundruðum 6ölskyldum og slitró0ri skólagöngu. Meirihlu fanga
hefur seð í fangelsum áður, eru líð sem ekkert menntaðir og með takmarkaða reynslu af
atvinnumarkaðinum. Margir þeirra hafa glímt við margvísleg félags- og heilsufarsleg
vandamál á borð við áfengis- og vímuefnaVkn eða andleg veikindi fyrir afplánun og munu
margir þeirra kljást einnig við þessi vandamál tengd félags- og heilbrigðismálum þegar
afplánun lýkur. Aðlögun fanga að samfélaginu krefst stuðnings almennings, sem skorr o=
verulega upp á á þeim svæðum sem meginþorri fanga snýr a=ur l.
Smplunarkenningar benda l þess að hæ0a á brennimerkingu sem einstaklingar
hljóta vegna frávikshegðunar, leiði l þess að þeir umgangist frekar einstaklinga sem hafa líka
verið smplaðir. Eiga því fangar o= í er2ðleikum við að fá atvinnu eða húsnæði við lok
afplánunar, þar sem brennimerkingin verður ráðandi staða í lí2 einstaklingsins. Samkvæmt
kenningum um félagsnám og ólík félagstengsl, lærist aTrotahegðunin af öðrum
einstaklingum í smáum hópum. Fangelsun er því o= talin auka aTrot einstaklinga ef ei0hvað
er, þar sem fangar umgangast innan fangelsanna aðra einstaklinga svipaða þeim sjálfum.
Fangelsi eru því o= kallaðir aTrotaskólar.
Kenningar um félagslegt taumhald halda því fram að vegna tengsla okkar við
óformlegar og formlegar stofnanir samfélagsins, leiðumst við síður út í aTrot. Hæ0an á
neikvæðum a@eiðingum í samhengi taumhaldsins, svo sem brennimerking eða atvinnumissir
hefur mest að segja. Ef tengslarof á sér stað á milli einstaklinga og l dæmis 6ölskyldu, eins
og getur gerst við fangelsun, er hæ0a á að aTrotahegðun verði líklegri síðar meir vegna þess
að einstaklingurinn hefur ekki jafn miklu að tapa. Í fangelsinu upplifa margir fangar álag við
það að vera 6arri 6ölskyldu og vinum og getur það ásamt brennimerkingunni og
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tengslaro2nu, lei0 l frekari aTrota. Þegar samfélagið getur ekki vei0 einstaklingum
viðeigandi bjargir er hæ0a á siðro2 sem getur bitnað á reglubundinni þá0töku þessarra
einstaklinga í samfélaginu. Í siðro2, geta gildi veikst eða hor2ð og hlýðni einstaklinga gagnvart
reglunum, verður óstöðug eða hverfur.
Rannsóknir hafa sýnt fram á að margir fangar fremja a=ur aTrot @jó0 e=ir að út í
samfélagið er komið, en tveir af hverjum þremur eru handteknir a=ur á fyrstu sex
mánuðunum. Fyrstu dagarnir, vikurnar og mánuðurnir skipta því miklu máli varðandi
framhaldið, en e=ir þrjú l 2mm ár án afskipta ré0arker2sins, eru líkurnar á ítrekun taldar
vera minni. Fangar hafa miklar vænngar l lífs utan rimlanna og vonast l þess að he6a ný0
líf án aTrota. Rannsóknir ha2 hinsvegar sýnt fram á að aðstæður í fangelsum eru ekki
fullnægjandi og margir hafa takmörkuð tækifæri l að mennta sig eða hljóta aðrar
betrunarleiðir. Margvíslegar hindranir í samfélaginu eru einnig taldar stuðla að auknum líkum
á ítrekunarPðni.
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru áhugaverðar í ljósi fyrri rannsókna á félagslegum
bakgrunni fanga og ítrekun. Niðurstöður leiddu í ljós að ítrekunarPðni þá0takenda er hærri
en sú sem sem rannsókn Margrétar Sæmundsdó0ur sýnir fram ásamt skýrslum
Ríkisendurskoðunar, en íslenskar rannsóknir á ítrekunarPðni hafa jafnframt sýnt fram á
verulega ítrekunarPðni í gegnum árin. Samnorræn samanburðarrannsókn frá árinu 2005
leiddi þó í ljós að endurkomuPðni hér á landi var næstlægst á Norðurlöndunum. Rannsóknin
mældi hlueall þeirra sem luku afplánun, samfélagsþjónustu eða stóðust skilyrði og höfðu
fengið nýjan óskilorðsbundinn refsidóm innan tveggja ára.
Meirihlu þá0takenda þessarar rannsóknar hafði seð í fangelsi áður og margir þeirra
o=ar en tvisvar. A=ur á mó þarf að hafa í huga að boðunarlis í fangelsin hefur lengst
verulega á undanförnum árum og vegna plássleysis í fangelsum hafa dómar fyrnst. Hefur því
verið reynt að forgangsraða og taka aðallega inn fanga sem teljast vera síbrotamenn og þá
sem hafa framið alvarleg aTrot. Fyrrnefndar aðstæður í fangelsismálum gætu því skýrt hærra
hlueall þeirra sem hafa áður afplánað, í þessari rannsókn. Þarf að hafa það í huga þegar
ítrekunarPðni rannsóknar er borin saman við fyrri rannsóknir. Þessar niðurstöður eru þó
áhugaverðar því þær segja margt um stöðu þeirra fanga sem afplána dóma á Íslandi í dag. En
fyrrnefnt ástand í fangelsismálum, og áhrif þess á rannsóknir af þessu tagi eru merki um
þör2na á að ný0 fangelsi rísi sem fyrst. Möguleg félagsleg áhrif þess að í fangelsi rýmist
aðallega síbrota- eða oTeldismenn gætu verið aukin neikvæðni og smplanir gagnvart
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fyrrverandi föngum, í samfélaginu, auk þess að félagsleg norm innan fangelsisins gætu verið
önnur og má leiða líkur að því að fyrir þá sem afplána fyrsta dóm dragi það úr betrunarlíkum.
Væri því áhugavert að fylgjast með því hver samfélagslegu áhri2n verða þegar ný0 fangelsi
verður tekið í notkun, ásamt því hvort það muni hafa áhrif á frekari rannsóknir á
ítrekunarPðni íslenskra fanga í komandi framPð.
Meirihlu svarenda afplánar þyngri dóma og sátu @esr þeirra inni fyrir Vkniefnabrot,
oTeldisbrot og umferðarlagabrot/nytjatöku. Meirihlu þá0takenda var í harðri
Vkniefnaneyslu en ney0u áfengis í minna mæli fyrir afplánun. Þe0a er í takt við fyrri
rannsóknir sem hafa sýnt fram á að margir fangar glími við Vkn þegar afplánun hefst.
Fangar hér á landi eru minna menntaðir í dag en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á og
margir þá0takendanna höfðu verið greindir með athyglisbrest, ofvirkni og lesblindu sem
hefur líklega ha= áhrif á að þeir @osnuðu snemma úr námi. Margir þeirra voru einnig greindir
með @eiri en einn örðugleika. A=ur á mó sýna niðurstöður rannsóknarinnar að
námsþá0taka fanga ha2 aukist verulega frá fyrri rannsóknum og er sú þróun afar jákvæð.
Skortur á verkmenntun gæ þó útskýrt að einhverju ley það að rúmlega helmingur
þá0takenda stundaði ekkert nám. Einnig gæ dómalengd spilað hér inn í, en fangar sem
afplánuðu sty0ri dóma voru síður í námi. Er því mikilvægt að huga betur að þeim hópi og
veita þeim frekari tækifæri l náms og betrunar í fangelsinu og halda því áfram þegar út í
samfélagið er komið.
Mikill skortur á geðheilbrigðisþjónustu og meðferðar- og vistunaráætlun voru
áberandi annmarkar á þeirri aðstoð sem fangelsisker2ð veir. Er brýnt að bæta úr því þar sem
fangelsisvist getur ha= veruleg áhrif á andlega heilsu fanga, en geðrænir sjúkdómar eru
algengari meðal fanga en almennt í samfélaginu.
Atvinnuleysi meðal fanga hefur einnig aukist verulega frá fyrri rannsóknum og telja
þá0takendur rannsóknarinnar að er20 verði fyrir þá að fá atvinnu við lok afplánunar. Að
sama skapi ríkir mikil óvissa meðal þá0takenda varðandi búsetumöguleika sína við lok
afplánunar og töldu sumir þeirra að þeir myndu enda á götunni. Fáir munu búa hjá 6ölskyldu
sinni þrá0 fyrir að stór hlu þá0takenda segist njóta stuðnings 6ölskyldu sinnar á meðan
afplánun stendur. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að fangar sem njóta stuðnings
6ölskyldu, eru líklegri l að fá að búa hjá 6ölskyldu sinni þegar afplánun lýkur og fá mikla
aðstoð í atvinnuleit sinni. Er því áhugavert að velta nánar fyrir sér í hverju stuðningur
íslenskra 6ölskyldna er fólginn.
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Þrá0 fyrir ofangreinda er2ðleika telur tæplega þriðjungur svarenda að þeir muni
standa styrkum fótum við lok afplánunar. Ástæður þess geta verið þær að þeir ha2 misskilið
spurninguna eða þá að þeir telji sig standa styrkum fótum burtséð frá félagslegum
er2ðleikum. Meirihlunn telur að þeir muni ekki brjóta a=ur af sér, sem mæ túlka sem
betrunarvilja, en er afar áhugavert í ljósi þess að meirihlu þá0takenda hefur seð í fangelsi
áður.
Úerá ofangreindum niðurstöðum er mikilvægt að huga að nokkrum þá0um:
Mikilvægt er að fá sem allra fyrst geðlækni l starfa við fangelsin og tryggja sömuleiðis að
allir fangar fái meðferðar- og vistunaráætlun. Eins og með aðrar stofnanir samfélagsins, þá
býr Fangelsisstofnun við mikinn 6árhagsniðurskurð og er er20 að vinna að slíkum framförum
við þær aðstæður. Er því mikilvægt að stefnubreyngar eigi sér stað hjá y2rvöldum l að
tryggja framfarir, sé markmið fangelsunar hér á landi að betra fanga. Slíkt hefur margvíslega
kos í för með sér fyrir fanga, 6ölskyldur þeirra og samfélagið í heild.
Menntun fanga hefur aukist verulega miðað fyrri rannsóknir hér á landi en meira en
helmingur fanga er í námi. Huga þarf þó betur að verkmenntun og veita föngum með sty0ri
afplánanir frekari tækifæri á að he6a nám sem þeir gætu haldið áfram í við lok afplánunar.
Tveir mikilvægustu þær í farsælli samfélagsaðlögun fanga felast í því að hafa atvinnu
og örugga búsetu. Þá0takendur sýndu fram á þör2na á aukinni aðstoð við atvinnu- og
búsetuleit. Þarf því að veita föngum meiri e=irfylgni á fyrstu dögunum, vikunum og
mánuðunum e=ir að út í samfélagið er komið. Áfangaheimilið Vernd hefur l dæmis reynst
vel, en ekki fá allir aðgang að því við lok afplánunar og því þurfa @eiri úrræði að vera l staðar
fyrir einstaklinga sem ljúka afplánun sinni.
Mér þó hugmyndin um mentora áhugaverð í ljósi ofangreindra rannsókna sem
leiddu í ljós jákvæð áhrif á fanga við það að eldri fangar sem eru l fyrirmyndar, vei0u þeim
aðstoð og ráðleggingar. Leiddi það l aukins sjálfstraust bæði mentoranna og þeirra sem nutu
aðstoðar, sem þó go0 að tala við einhvern sem hafði verið í sömu sporum og þeir væru í.
Það væri áhugavert að skoða nánar slíkar hugmyndir fyrir fangelsi hér á landi.
Þrá0 fyrir að sýnt hefur verið fram á að ytri félagslegir þær ge ý0 undir
aTrotahegðun einstaklinga, liggur þó lokaákvörðunin í mörgum lvikum hjá einstaklingunum
sjálfum. Ekki lifa allir heiðvirðu lí2 þrá0 fyrir að hafa l þess öll félagsleg tækifæri. Eins og
Torbjørn Skarðhamar (2003) bendir á í lokaorðum rannsóknar sinni á félagslegum bakgrunni
fanga og búsetuaðstæðum, þá æ ekki að álasa einstaklingum fyrir að taka slæmar
ákvarðanir, nema þeir ha2 ha= tækifæri l þess að velja betur.
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Viðauki: Spurningalist
Rannsókn á félagslegri stöðu fanga og aðlögun þeirra að
samfélaginu að aflokinni afplánun
Ágæti svarandi

Ég undirritaður hef staðið að rannsóknum á afbrotum og refsingum hér á landi
meðal annars í samvinnu við Fangelsismálastofnun og aðrar opinberar stofnanir. Fyrir
nokkrum árum stóðum við að ítarlegri norrænni rannsókn á menntunarstöðu fanga
sem leiddi til þess að námsmöguleikar afplánunarfanga voru efldir hér á landi.

Hér förum við af stað á nýjan leik með spurningalista sem tekur á afstöðu fanga til
ýmissa málefna er tengjast menntun og afplánun í fangelsi. Hvernig upplifa fangar
afplánun sína og aðlögun að samfélaginu að aflokinni afplánun í fangelsi?

Mikilvægt er að allir svari spurningalistanum til að niðurstöðurnar gefi sem réttasta
mynd af stöðu og viðhorfum fanga. Einungis þannig geta niðurstöðurnar nýst
yfirvöldum til að auðvelda föngum aðlögun að samfélaginu á nýjan leik. Engar
persónurekjanlegar upplýsingar þarf að gefa upp.

Hildur Hlöðversdóttir, meistaranemi í félagsfræði við Háskóla Íslands, leggur
könnunina fyrir og mun jafnframt styðjast við niðurstöðurnar í lokaverkefni sínu við
skólann.

Með fyrirfram þökkum og von um góða þátttöku.
Helgi Gunnlaugssonar
Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.

Kæri svarandi, vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum hér fyrir neðan.
Ekki gefa upp nafn þitt á blaðinu.
Vinsamlegast lestu spurningarnar vel og svaraðu eftir bestu getu.
Í öllum spurningum, fyrir utan þá síðustu, á að haka við í viðeigandi reit.
Í tveimur spurningum máttu haka við fleiri en einn reit.
1. Kyn:
□ Karl

□ Kona

2. Aldur:
□ 15-25 ára
□ 26-36 ára
□ 37-47 ára
□ 48-58 ára
□ 59-66 ára
□ 67 ára eða eldri

3. Í hvaða afplánun ertu?
□ Fyrstu afplánun
□ Annarri afplánun
□ Þriðju-sjöttu afplánun
□ Sjöundu afplánun eða fleiri
□ Veit ekki

4. Hversu langa refsingu ertu að afplána?
□ 3 mánuðir eða minna
□ 3-12 mánuðir
□ 1-5 ár
□ 5 ár eða meira

5. Hver var menntunarstaða þín áður en þú hófst afplánun?
□ Grunnmenntun eða minna
□ Hóf nám í framhaldsskóla en lauk ekki prófi
□ Iðnmenntun
□ Stúdentspróf
□ Háskólagráða

6. Stundar þú nám í fangelsinu?
□ Já nám á framhaldsskólastigi
□ Já nám á háskólastigi
□ Já verkmenntun
□ Nei stunda ekki nám

7. Hefur þú verið greind/ur með eitthvað af eftirfarandi?
□ Lesblindu/lestrarörðugleika
□ Skrifblindu
□ Ofvirkni
□ Athyglisbrest
□ Aðra örðugleika
□ Á ekki við neina örðugleika að stríða
*Merkið við allt sem við á

8. Hver var atvinnuþátttaka þín áður en þú hófst afplánun?
□ Í atvinnu
□ Atvinnulaus
□ Öryrki
□ Í námi

9. Hversu auðveldlega telur þú þig fá atvinnu eftir að þú lýkur afplánun?
□ Mjög auðveldlega
□ Frekar auðveldlega
□ Hvorki né
□ Mun fara í fyrra starf
□ Frekar erfiðlega
□ Mjög erfiðlega

10. Hversu mikið er eftir af afplánun þinni?
□ 3 mánuðir eða minna
□ 3-12 mánuðir
□ 1-5 ár
□ 5 ár eða meira
□ Veit ekki

11. Hefur þú fengið meðferðar- og vistunaráætlun í fangelsinu?
□ Já
□ Nei
□ Er ekki viss

12. Nýtur þú stuðnings fjölskyldu/vina á meðan afplánun stendur?
□ Já mikinn stuðning
□ Já nokkurn stuðning
□ Hvorki né
□ Nei lítinn stuðning
□ Nei engan stuðning

13. Hefur þú í einhver hús að venda eftir að þú lýkur afplánun þinni?
□ Fer í eigið húsnæði
□ Fer til foreldra eða ættingja
□ Fer til vinar/unnustu(a)
□ Er ekki viss

14. Hversu styrkum fótum telur þú þig standa þegar þú lýkur afplánun?
□ Mjög styrkum
□ Frekar styrkum
□ Hvorki né
□ Frekar óstyrkum
□ Mjög óstyrkum

15. Áður en þú hófst afplánun neyttirðu áfengis?
□ Daglega/oft í viku
□ Nokkrum sinnum í mánuði
□ Sjaldan
□ Einhvern tímann notað
□ Aldrei notað

16. Áður en þú hófst afplánun neyttirðu annarra vímuefna en áfengis?
□ Daglega/oft í viku
□ Nokkrum sinnum í mánuði
□ Sjaldan
□ Einhvern tímann notað
□ Aldrei notað

17. Hvernig var andleg líðan þín áður en þú fórst í fangelsi?
□ Mjög góð
□ Ágæt
□ Hvorki né
□ Sæmileg
□ Mjög slæm

18. Hversu sammála/ósammála ertu þessum fullyrðingum hér fyrir neðan?
5-alveg sammála
2-nokkuð ósammála

4-nokkuð sammála
1-alveg ósammála

Ég fæ næga læknisaðstoð varðandi andlega
heilsu mína í fangelsinu
Ég fæ næga læknisaðstoð varðandi
líkamlega heilsu mína í fangelsinu
Ég fæ næga aðstoð varðandi vímuefnafíkn
mína í fangelsinu
Ég hef greiðan aðgang að geðlækni/
sálfræðingi í fangelsinu
Ég hef greiðan aðgang að félagsráðgjafa/
námsráðgjafa í fangelsinu

19. Fyrir hvaða afbrot situr þú inni fyrir:
□ Umferðarlagabrot/ nytjataka
□ Manndráp/ tilraun til manndráps
□ Auðgunarbrot/ skjalafals
□ Ofbeldisbrot
□ Kynferðisbrot
□ Fíkniefnabrot
□ Annað

3-óviss

2

1 ekki Á
við

5

4

3

□

□

□□

□

□

□

□

□□

□

□

□

□

□□

□

□

□

□

□□

□

□

□

□

□□

□

□

20. Hvaða tilfinningar færðu þegar þú hugsar um daginn sem þú losnar?
□ kvíði
□ spenna
□ tilhlökkun
□ gleði
□ óvissa
□ reiði
□ hræðsla
□ hamingja
□ öryggi
□ engar / mér er sama
* Merkið við allt sem við á

21. Hversu líklegt finnst þér að þú munir brjóta aftur af þér þegar afplánun er
lokið?
□ Mjög ólíklegt
□ Frekar ólíklegt
□ Það gæti gerst
□ Frekar líklegt
□ Mjög líklegt
22. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?

Kærar þakkir fyrir þátttöku þína!

