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Afstaða, félag fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun, óskar hér með eftir 

því að fjárlaganefnd Alþingis veiti félaginu 32.370.000- króna fjárstyrk af fjáraukalögum á hverju 

ári í 3 ár til að standa straum af kostnaði áranna 2023 til og með 2025. Alls samtals fyrir öll þrjú 

árin 97.110.000- króna. Óskað er eftir að félagsmálaráðuneytið muni sjá um eftirlit með samningi 

þessum.

Þrátt fyrir að Afstaða hafi lagahlutverki að gegna og starfsemi félagsins spanni átján ár hafa öll störf 

og verkefni verið unnin í sjálfboðavinnu. Félagið getur ekki rukkað félagsgjöld vegna stöðu 

skjólstæðinga sinna sem kannski fá um 3000-kr. á viku Í dagpeninga í fangelsunum og félagið hefur 

ekki getað leitað til almenning og fyrirtækja vegna þess hver hópurinn er sem eru okkar félagsmenn 

og skjólstæðingar. Aðstandendur Afstöðu hafa lagt félaginu til fjármuni öll þessi átján ár til að hægt 

væri að halda úti starfsemi sem ætti að vera á hendi ríkis og sveitarfélaga. Nú er svo komið að félagið 

Afstaða fær um tvö þúsund og tvö hundruð erindi á ári, frá föngum og sérstaklega fjölskyldum fanga 

sem eins og fangar geta hvergi annað leitað eftir aðstoð. Það er meira en nokkur önnur samtök sinna 

en eru samt á árlegum fjárlögum ríkisins.

Afstaða, félag fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun er einstakt félag sem 

sinnir yfir 2200 málum á ári fyrir skjólstæðinga sína sem hafa ekki aðra talsmenn. Yfirburðarþekking 

er í félaginu er varðar félagslegan stuðning og ráðgjöf er tengist fólki í refsivörslukerfinu, 

aðstandendum og barna þeirra og einnig í vímuefnamálum. Félagið hefur verið leiðandi í félagslegri 

aðstoð við fanga, málsvari þeirra og stefnuleiðandi í endurhæfingarmálum fanga í 18 ár.

Markmið félagsins eru fyrst og fremst þau að vinna að tækifærum fyrir frelsissvipta einstaklinga til 

ábyrgðar, endurhæfingar og að búa þeim skilyrði fyrir farsæla endurkomu í hið frjálsa samfélag.

Samhliða þeim grunnmarkmiðum, að jöfnu mikilvægi, er vinna og aðstoð fyrir börn fanga og 
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fjölskyldur og aðra þá sem tilheyra nærumhverfi fanga. Öll markmið og vinna Afstöðu fellur undir 

almenn og sértæk velferðarviðmið sem verin eru Í 76. gr. stjórnarskrár Íslands.

Afstaða hefur þá sérstöðu að geta nálgast þennan mikilvæga málaflokk út frá raunverulegum 

reynsluheimi frelsisskertra. Af þeirra ástæðu hefur byggst upp langvarandi traust á milli félagsins og 

skjólstæðinga. Aðrir aðilar sem vinna á þessu sviði hafa ekki þá reynslu og þekkingu en margir hafa 

þó leitað til Afstöðu í almennt góðri samvinnu.

Afstaða rekur nú skrifstofu og þjónustumiðstöð, að Holtagörðum í Reykjavík. Á skrifstofunni eru veitt 

viðtöl og unnið að ýmsum verkefnum sem snúa að félagslegum stuðning og ráðgjöf. Verkefni 

félagsins hafa aukist stöðugt og hafa ráðuneyti og stofnanir einnig leitað eftir aðkomu Afstöðu að 

einstökum málum.

Sjálfboðaliðar sinna ráðgjöf og vinnu á skrifstofu félagsins auk heimsókna í fangelsin. Tveir 

sjálfboðaliðar sem vinna við fræðsluefni félagsins, einn sjálfboðaliði sem sér um fundi Aðgátar 

aðstandendafélags fanga og unnið er að sjálfboðaliða hópi úr röðum kennara og kennara á 

eftirlaunum sem hafa áhuga á að fara í fangelsin og aðstoða með nám.

Afstaða hefur einnig samskipti við lögmenn og stofnanir sem koma að málefnum fanga, fréttamenn 

og fleiri aðila. Vinna við sérverkefni hefur aukist og hlutfall mannréttindamála vaxið. Athugasemdir 

félagsins við lagasetningu eru einnig farnar að skila sér, en Afstaða hefur m.a. unnið ýmsar umsagnir 

um lög sem hefur skilað sér í nefndaráliti og jafnvel breytingar á frumvörpum til laga.

Eins og áður sagði miðar öll stefna Afstöðu að endurhæfingu fanga og aðlögun að samfélagi í lok 

fangavistar. Afstaða vinnur að því að fækka fordómum í samfélaginu og að fræða almenning og 

stjórnvöld í þeim tilgangi að auka líkur á því að fangar geti aðlagast samfélaginu þegar út er komið.

Að undanförnu hefur Afstaða unnið að fjölmörgum verkefnum. Hér skal aðeins hluti nefndur:

1. Starfsemi miðstöðvar endurhæfingar fanga, aðstandenda og barna þeirra, að Holtagörðum í

Reykjavík þar sem veitt ráðgjöf og félagslegur stuðningur.

2. Verkefnum að beiðni ýmissa ráðuneyta.



3. Ráðgefandi stjórn, fagráð og undirbúningur sjálfboðaliða Félagsvina Rauða krossins sem 

heitir nú aðstoð eftir afplánun.

4. Öflun atvinnutækifæra fyrir fanga Í afplánun og á leið úr afplánun. Þá er Afstaða brú á milli

fanga og Vinnumálastofnunar. En þessi hópur fer ekki til VMST sjálfkrafa

5. Aðstoð við edrúmennsku og kynning úrræða á borð við AA samtökin og útvegun sponsora,

meðferðarstofnana og annarra úrræða.

6. Hljóðver og myndver hefur verið sett upp myndver þaðan sem sendir eru út viðtalsþættir um

málefni fanga og kynningar- og fræðsluefni. Fræðsluefnið sem framundan er, verður unnið í 

samvinnu við fangelsismálastofnun 
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7. Matreiðslubók fanga hefur verið undirbúin sem ætluð er til að veita jákvæða sýn inn í líf

fanga sem venjulegs fólks

8. Húsnæðisaðstoð bæði með milligöngu og að afla herbergja. Í þessum tilgangi hefur Afstaða

undirbúið umsókn um byggingu leiguíbúða fyrir fanga í samræmið við heimildir sveitarfélaga til að 

stofnframlag og lána Húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Þá er félagði nú í viðræðum við 

Dómsmálaráðuneytið um að opna áfangaheimili fyrir þá sem eru að losna úr afplánun en það er gert 

í samvinnu við Fylkir ehf. sem útvegar húsnæðið við Ásbrú á Reykjanesi.

9. Lögfræðiþjónustu bæði í og eftir fangavist. Afstaða hefur verið ráðgefandi fyrir lögmenn í

málaflokknum og hefur unnið mál í samvinnu við þá.

10. Ýmiskonar sérfræðiþjónustu í félagslegri aðstoð er varðar afplánun sem sérfræðingar tengdir 

Afstöðu koma að; félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, lögreglumenn, fjölskylduráðgjafar, prestar, 

fjármálaráðgjafar, meðferðarfulltrúar og fleiri áreiðanlegir aðilar sem hafa sýnt starfa Afstöðu mikinn 

áhuga. Faghópi Afstöðu er stjórnað af Írisi Ósk Ólafsdóttur, teymisstjóra hjá Reykjavíkurborg.

11. Vinna fyrir fangelsismálstofnun að ýmsum verkefnum tengd því að draga úr vímuefnaneyslu í 

fangelsum.

12. Námi og listum innan fangelsa en nú er fyrirhugað að efna til tónlistarnáms í samvinu við 

stjórnendur Litla-Hrauns. Þess má geta að á árinu 2022 gaf Afstaða Litla hrauni tónlistargræjur fyrir 

nokkur hundruð þúsund svo hægt væri að stunda tónlist í fangelsinu

13. Verkefni sem vísað er til okkar í gegnum fangaverði en fangaverðir vísa mjög mörgum málum 

og einstaklingum á félagið. Oftast er um félagslegan stuðning, ráðgjöf og aðstoð að ræða.

14. Sífelld aðstoð samskipti við þingmenn, þingflokka, stjórnir sveitarfélaga, fjölmiðlamenn, 

lögfræðinga, alls kyns ráðgjafa, Amnesty International, nemendur o.fl. o.fl.

15. Umsagnir við ýmiskonar lagafrumvörp.
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16. Fræðsla til almennings og stjórnvalda. Afstaða heldur fyrirlestra Í nokkrum háskólum og 

menntaskólum ásamt því að halda fyrirlestra fyrir stjórnsýsluna.

17. Reglulegar ferðir inn í fangelsin sem ætlað er að draga úr álagi á fanga og starfsmenn í 

fangelsum.

18. Neyðarsími 556-1900 og bakvakt allan sólarhringinn 666-1200 fyrir fanga og aðstandendur.

Mikilvægustu verkefnin 2023:

1. Unnið að opnun áfangaheimilis fyrir allt að 40 manns

2. Undirbúningur að byggingu langtíma búsetuúrræðis fyrir fanga. ABRIGO verkefnið með Eygló

Harðardóttur fyrrv.ráðherra og Runólfi Ágústssyni hjá Þorpið Vistfélag ehf.

3. Atvinnuverkefni fyrir fanga í fangelsum og við lok afplánunar sem er þegar hafið.

4. Samstarf við ráðgjafaþjónustu um endurhæfingu fanga sem er hafið. Allar áttir-ráðgjöf, Þór

Gíslason fyrrv. deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg

5. Styrkja enn frekar ráðgjöf okkar í Holtagörðum en þangað koma flestir okkar skjólstæðingar

á einhverjum tímapunkti og þar fer öll starfsemi fram nema þau sem fara fram í fangelsunum.

6. Opið hús Félagsvina Rauða krossins hjá okkur mánaðarlega í Holtagörðum

7. Opið hús Aðgátar, aðstandenda félags fanga mánaðarlega í Holtagörðum

8. Setja á stofn hóp sjálfboðaliða úr hópi kennara á eftirlaunum til að aðstoða við nám fanga

9. Unnið er að nýrri heimasíðu þar sem þremur gömlum eru settar í eina en það eru síðurnar:

www.afstada.is og www.domareiknir.is og www.velviljinn.is . Töluverð vinna hefur nú þegar farið 

fram í síðunni sem ætti að vera klár í vetur og þar koma allir styrkir skýrt fram og merki styrkgjafa.

10. Gera mun aðgengilegra allt fræðsluefni félagsins sem er aðal heimild háskólanema um 

fangelsismál á Íslandi.

11. Forvarnar námskeið fyrir aðstandendur og börn fanga sem snýst um félagsvirkni, betri 

geðheilbrigði og að vinna með meðvirkni sem stuðlar að því að aðstandendur fanga neiti að bera 

vímuefni inn í fangelsi landsins.

Tölulegar upplýsingar

Á árinu 2021 leituðu 604 einstaklingur sem hafa nýtt sér þjónustu félagsins á árinu 2021. Alls veitti

Afstaða aðstoð í um 2.500 málum en stór hluti þeirra eru fjölskyldur, sérfræðingar, þingmenn, 

fréttamenn og -nefndir og aðrir sem ekki er þörf á að telja upp. Reykvíkingar voru sem fyrr í 
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meirihluta eða 352 talsins sem svarar tæplega 58% af heildarfjölda. Inn Í þann flokk falla einnig 

einstaklingar sem skráðir voru óstaðsettir í hús en með sögu sem Reykvíkingar. Þar af voru karlar í 

meirihluta eða 242 talsins sem svarar um 69%. Konur sem nýttu sér þjónustuna voru 110 talsins eða 

um 31% af heildarfjölda Reykjavíkinga. Hlutfall kvenna í Reykjavík var rétt yfir meðallagi miðað við 

landið allt eða rúmlega 13% og lækkaði því frá árinu áður. Eins og má sjá á milli ára frá 2018, 2019 og 

2020 er veruleg aukning á aðsókn í þjónustu hjá Afstöðu eins og má sjá fyrir árið 2021. Margar 

ástæður eru þar á bak við en það er m.a. aukning verkefna frá bæði félagsráðgjöfum 

sveitarfélaganna sem og aðgerðir fangelsisyfirvalda vegna covid-19. 42% þjónustuþegar komu því úr 

öðrum sveitarfélögum.

Á árinu 2020 og 2021 hefur einstaklingum sem leita til Afstöðu fjölgað verulega. Á hverjum degi eru 

fulltrúar félagsins ítrekað í sambandi við fanga í afplánun sem og þá sem losna úr afplánun. Þá hefur 

aðstandendum fanga sem leita til Afstöðu fjölgað jafnt og þétt en Afstaða hefur á undanförnum 

mánuðum barist fyrir aukinni virðingu fyrir börnum fanga og fjölskyldum.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru samþykkt einróma í september árið 2015 og eru þau 17 

talsins með 169 undirmarkmiðum. Markmiðin snúast öll að sjálfbærri þróun og eru þau bæði um 

þróun innan landa sem og alþjóðlega þróun og samstarf. Þegar aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

samþykktu þessi markmið skuldbundu þau sig að því að ríkin myndu vinna að þessum markmiðum 

þar til þeim hafa verið náð fyrir þann gildistíma sem er árið 2030. Af þeim 17 markmiðum Sameinuðu 

þjóðanna gátum við séð að fjögur þeirra passa mjög vel við okkar starfssemi og því sem við vonum að 

vinna okkar muni skila. Þau eru markmið númer þrjú, tíu, 11 og 16.

Árangur

Eins og fyrr er erfitt að mæla árangur af starfi Afstöðu á árinu með nákvæmum hætti. Þó metur 

félagið það sem svo að starfsemin hafi stuðlað að bættum samskiptum á milli fanga og yfirvalda sem 

og að koma á framfæri almennum áherslum í málaflokknum. Félagið greinir einnig að aðstaða fanga í 

fangelsum hafi batnað og meira jafnræði ríki innan veggja fangelsa landsins. Einnig má greina 

árangur í því að Alþingi, ríki og sveitarfélög hafa í auknum mæli samband við Afstöðu og leitað álita 

og samstarf af ýmsum toga. Þá hafa fulltrúar Afstöðu haldið fyrirlestra við nokkur tilefni þar sem 

ráðstefnur eru haldnar um fangelsismál ásamt reglulegum fyrirlestrum í Háskólum landsins.



Árangurinn hefur sýnt sig Í auknum áhuga fangelsa, ýmissa góðgerðarsamtaka, stofnana, ráðuneyta, 

félagsþjónusta, þingmanna, sérfræðinga, háskóla og fjölda annarra sem hafa sýnt starfinu áhuga og 

óskað aðstoðar í ýmsum málum. Fulltrúar Afstöðu hafa farið í fangelsin að beiðni 

fangelsismálstofnunar, hafa á sæti í starfshópum og nefndum, skilað í auknum mæli athugasemdum 

við lagafrumvörp. Yfirvöld hafa þannig sýnt félaginu mikið traust og lýst því að að koma þess er 

nauðsynleg í baráttunni fyrir betrun fanga og bættu ástandi í fangelsismálum. Félagið hefur unnið ný 

verkefni í samvinnu við Utanríkisráðuneytið og komið að löggjöf og túlkun hennar með beinum hætti 

í samvinnu við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og lögfræðisvið Alþingis. Þá hefur ASÍ óskað samvinnu 

með Afstöðu varðandi launamál og tryggingaréttindi fanga.

Afstaða telur einstaklingsbundinn árangur mjög góðan. Fangar og aðstandendur hafa mun meiri 

upplýsingar um aðstæður og þær reglur sem í fangelsum gilda. þannig hefur skapast meiri ró innan 

og utan veggja fangelsa sem og átök minnka innan fangahópa. Þá hefur Afstaða aðstoðað fanga með 

vinnumálefni og staðið fyrir fræðslu í þeim efnum og von stendur til að sú vinna skili sér þegar fangar 

ljúka afplánun, en komið hefur verið á samstarfi Afstöðu og Reykjavíkurborgar með að aðstoða 

fyrrum fanga í atvinnuleit. Afstaða hefur einnig starfrækt neyðarsíma þar sem fangar, fyrrverandi 

fangar og aðstandendur hringja í þegar þau þurfa. Mjög algengt er að fólk hringi í angist, ringulreið 

og í sjálfsvígshugleiðingum. Vegna fjárhagslegra erfiðleika hefur félagið breytt þessari þjónustu með 

þeim hætti að tekið hefur verið upp nýtt símanúmer fyrir lögmannsþjónustu í samvinnu við hóp 

lögmanna sem veitir neyðarþjónustu.

Árangur á árinu 2021, sem fyrr, verður að miklu leyti mældur í því að félagið hefur hlotið 

viðurkenningu opinberra aðila sem starfa á, og nærri, vettvangi fangelsismála. Umfang verkefna 

félagsins hefur vaxið verulega og nú er svo komið að starfsemin verður ekki rekin eins og þörf er á 

með sjálfboðaliðsvinnu og fjárútgjöldum þeirra sem standa að félaginu. Verkin eru einfaldlega orðin 

of mörg og ómögulegt er að vinna þau samhliða annarri vinnu.

Markmið

Markmið Afstöðu er að sjálfsögðu að halda áfram því starfi sem félagið hefur unnið á undanförnum 

árum. Félagið hefur í auknum mæli tekið þátt í aðgerðum í fangelsismálum og stefnir að því að auka 

þá þátttöku. Afstaða hefur hvatt til lagabreytinga á nokkrum afmörkuðum sviðum og stefnir að því 

að taka þátt í vinnuhópum um smíði nýrra laga. Þessum hugmyndum félagsins hefur verið vel tekið.



Afstaða stefnir sérstaklega að því að auka samskipti við félagsþjónustur landsins og efla tengsl við 

sérfræðinga sem starfa á sviði fangelsismála og almennt á sviði heilbrigðis- og velferðarmál. Þá hefur 

Reykjavíkurborg skipað einn félagsráðgjafa frá öllum þjónustumiðstöðum borgarinnar til að vera 

tengiliðir við félagið

Félagið stefnir að því að stórbæta tækifæri fanga til atvinnuþátttöku og húsnæðisöflunar. Nú hefur 

félagið hafið samstarf við reynda ráðgjafarþjónustu til að opna áfangaheimili og búsetuúrræði fyrir 

fanga. Úrræðið fellur einstaklega vel að föngum og öðrum í sambærilegum félagslegum aðstæðum. 

Úrræðið byggir á nauðsyn þess að átta sig fangavist sem afleiðingu neyslu og hegðunar og um leið að 

átta sig á afleiðingum fangavistar. Þá er lögð sérstök áhersla á áfallasögu. Markmið úrræðisins er að 

efla þátttakendur og styrkja við að nálgast gildi samfélagsins; fjölskyldu, heimili, atvinnu og 

fjárhagslegt jafnvægi.

Rekstrar kostnaðaráætlun félagsins árlega verður:

1. Launakostnaður og launatengd gjöld 15.120.000

2. Húsaleiga 3.960.000

3. Hluti sérfræðikostnaðar, 600 aðkeyptar klst. *9000 kr. 5.400.000

4. Hluti nauðsynlegs rekstrarkostnaðar (áæ.) 1.600.000

5. Hluti skrifstofu og annarrar aðstöðu 750.000

6. Hluti kostnaðar vegna símavaktar 500 klst. * 3.800 kr. 1.900.000

7. Hluti aksturskostnaður 10.000 km.*114 1.140.000

8. Tækjakaup 2.500.000

Samtals hluti þjónustuhafa 32.370.000

Mikilvægi styrkveitinga

Það er orðið ljóst að verkefni Afstöðu er mjög umfangsmikil en jafnframt samfélagslega mikilvæg. Allt 

starf hefur verið vandað eins og kostur er, unnið er af áratuga reynslu og öllu kostað til svo að 

sérþekking njóti sín í hverju tilviki. Afstaða verður 18 ára eftir nokkra mánuði. Afstaða gegnir mikilvægu 



samfélagslegu hlutverki sem miðar að því að draga úr ÍtrekunartÍðni afbrota á Íslandi og fækka 

endurkomum í fangelsi. Jafnframt felst mikilvægi í því að sameina fanga og og fjölskyldur að nýju í lok 

afplánunar. Mikilvægt hlutverk Afstöðu er falið í fræðslu og að draga úr skömm þeirra sem tengjast 

fangavist með beinum eða óbeinum hætti með sérstakri áherslu á fjölskyldur og börn.

Afstaða mismunar ekki föngum eða aðstandendum þeirra eftir aldri en leggur vissulega áherslu á að 

gæta vel að réttindum og aðbúnaði yngstu fangana.

Afstaða hefur sérstaklega barist fyrir réttindum fatlaðra fanga og heldur því áfram.

Afstaða hefur sérstaklega barist fyrir réttindum öryrkja í fangelsum landsins og annarra sem eiga um 

sárt að binda.

Fangar í íslenskum fangelsum eru af öllum kynjum og þjóðernum. Þeir aðhyllast fjölbreytt trúarbrögð 

og lífsskoðanir, ef einhver, og berst Afstaða fyrir réttindum allra.

Afstaða mismunar ekki.

Engin önnur samtök sinna verkefnum Afstöðu og ekki má skilja það fólk sem sækir eftir aðstoð til 

félagsins eftir bjargarlaust. Aðstandendur og börn fanga geta lítið annað leitað en til félagsins, þar sem 

þekking, reynsla og skilningur er á þeirra málum. Afstaða leiðir þann hóp í gengum ferlið sem er bæði 

er varðar framgang í fangelsiskerfinu, veitir ráðgjöf, beinir þeim á á rétta staði í kerfinu.

Þá höfum við veitt huggun og sálgæslu á ýmsan hátt. Framundan er að vinda ofan af harkalegum 

aðgerðum vegna COVID-19 faraldursins og mikilvægt að Afstaða hafi fjárhagslega burði til að takast á 

við verkefni næsta ára. Þá hefur félagið verið einn helsti ráðgjafi yfirvalda í málefnum fanga og 

vímuefnaneytanda. Sjálfboðaliðar Afstöðu vinna samtals um 272 tíma á mánuði og þar af eru tímar 

um helgar en þá erum við á skrifstofunni einnig og í heimsóknum í fangelsunum. Þá eru um 90 tímar á 

bakvöktum þar sem við svörum símtölum. Alls má segja að sjálfboðatímar á mánuði séu um 360.

Þess ber að geta að CPT, Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri og vanvirðandi 

meðferð eða refsingu hefur ávallt í sínum erindum hér á landi átt samtal við Afstöðu til að fá 

ráðleggingar um hvar og hvað sé best að einbeita sér að í heimsóknum þeirra og hefur Evrópunefndin 

sagt að Afstaða sé einstakt félag á heimsvísu. Afstaða á í samskiptum einnig við nefndina utan 

heimsókna hennar rafrænt. Þá hefur Afstaða mjög gott og mikið samstarf við OPCAT eftirlit 

Umboðsmanns Alþingis á Íslandi sem og hinna Norðurlandanna. Taka ber fram að við erum þeir einu 

á Íslandi sem sinnum nákvæmlega þessum atriði og okkar starf skarast ekki á við Rauða Krossinn og 

Vernd áfangaheimilis almennt en vissulega eigum mjög gott samstarf okkar á milli



Fulltrúar Afstöðu eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir beiðni félagsins og skýra 

nánar hvernig þessum fjármunum verður varið til betri framtÍðar og góðs fyrir samfélagið Í heild

Virðingarfyllst,

Guðmundur Ingi Þóroddsson 

formaður Afstöðu, félags fanga á Íslandi


