Nyhetsbrev våren 2012
FFP 20 år!

Ny logo
Med dette nyhetsbrevet lanseres FFPs nye logo! På forrige
årsmøte ble det bestemt at FFP skulle endre navn fra Foreningen
for Fangers Pårørende (FFP) til FFP - For Fangers Pårørende. I
forbindelse med nytt navn har også logoen til FFP fått ny design.
Logoen er nokså lik den gamle, med det samme bildet og de samme
fargene. Vi har ønsket at forkortelsen FFP kommer tydeligere frem i
den nye logoen, da det er det navnet de fleste benytter. Vi i FFP er
svært fornøyd med nytt navn og ny logo, og håper det faller i smak
også hos våre brukere og samarbeidspartnere!

Utviste foreldre
- Det har preget hele oppveksten med tårer og savn. Det er noe
som preger alt – savnet etter å være en familie.
Ordene kommer fra et barn som har deltatt i Barneombudets
ekspertgruppe for barn med foreldre som er eller har vært utvist fra
Norge. FFP har samarbeidet med Barneombudet i arbeidet med
ekspertgruppen. FFP har rekruttert og fulgt opp barna og familiene
samt deltatt på møtene hos Barneombudet som barnas støttespillere.
FFP mener det ikke blir lagt tilstrekkelig vekt på familietilhørighet i
utvisning av straffedømte. Hva som er barnets beste og hvordan
barna opplever situasjonen blir i for liten grad tatt hensyn til.
FNs komité for barns rettigheter har flere ganger uttrykt bekymring
for om Norge tar tilstrekkelig hensyn til barns rettigheter når en
forelder vurderes utvist fra Norge. Det at også Utlendingsdirektoratet
nå har gått ut og oppfordret Justisdepartementet til å legge større
vekt på familieforhold i utvisningssaker, sier også noe om Norges
strenge praksis på dette området.
FFP synes det er flott at barnas stemme kommer fram i denne
rapporten fra Barneombudet. Det er viktig å synliggjøre de alvorlige
konsekvensene utvisning har for barna. En utvisning som skjer som
følge av en straffedom, oppleves for barna og familiene i stor grad
som en dobbeltstraff. Ta kontakt med Barneombudet eller FFP
dersom du ønsker å få rapporten tilsendt.
- Skype erstatter
ikke pappa.
Datamaskinen har
ikke armer, den kan
ikke gi deg en klem.
- Det eneste som
egentlig hjelper er å
få pappa tilbake.

Barnetegningen var et viktig
kjennetegn ved FFP de første årene
og var FFPs logo de første 10 årene

I oktober 2012 er det 20 år siden
FFP ble stiftet! FFP har i disse
årene bidratt til å synliggjøre
pårørendes situasjon og behov,
og vært en viktig pådriver for
positive endringer for pårørende.
Det har også vært spennende å
følge utviklingen og å bidra til at
fokuset på barn av innsatte har
økt. Det har de siste årene blitt
større oppmerksomhet rundt
fengslingens konsekvenser for
barn, tiltak som bedrer deres
situasjon, og rettighetene barna
har etter FNs barnekonvensjon.
Til høsten vil FFP markere 20 årsjubileet med fagkonferanse og
jubileumsfest.

Hva mener barna?
FFP skal skrive en høringsuttalelse
i forbindelse med forslag om en
lovendring som vil styrke
kriminalomsorgens ansvar for
barn av innsatte.
Tirsdag 14. februar arrangerte vi
høringer for barn og foreldre der
vi fikk mange flotte innspill blant
annet om etableringen av
barneansvarlige i fengslene. FFP
vil skrive en egen rapport på
barnas vegne og gi denne til
Justisdepartementet sammen
med FFPs egen uttalelse.

FFPs program våren 2012
For klokkeslett og mer informasjon om aktivitetene, se
www.ffp.no
Tilbud i Oslo
FFP tilbyr individuelle samtaler eller familiesamtaler hos
FFPs rådgivere. Hvert semester tilbyr FFP også et begrenset
antall pårørende fem timer individuell terapi hos en
gestaltterapeut i Oslo. Én gang i måneden er det
pårørendetreff med ulikt program på kveldstid:
Tirs 14. feb
Fre 24. feb
Tirs 13. mars
Tirs 17. april
Tor. 10. mai
Tirs 12. juni

Temakveld: Hva mener pårørende om
innføring av barneansvarlige i fengslene?
Teater: Anna Karenina, Nationalteatret
Årsmøte (se ramme)
Temakveld: Barns situasjon når foreldre
blir pågrepet av politiet
Teater: Abigails Party, Nationalteatret
Sommerfest

Ny hjemmeside!
FFP jobber i disse dager med å
utvikle en ny hjemmeside som vil
være ferdig i mars 2012.
Hjemmesiden vil inneholde
informasjon om aktiviteter i FFP
og mange interessante temaer for
pårørende. Stadig flere pårørende
finner veien til FFP via
www.ffp.no. Mange spør FFP om
råd via e-post eller forumet vårt.
Et forum for pårørende blir en
naturlig del også av den nye
hjemmesiden.

Bli med FFP Ung på
Snowboard-WM

FFP Ung - Lokale tilbud for barn og unge i Oslo
FFP Ung tilbyr aktiviteter, kultur- og ferietilbud til barn og unge
med et familiemedlem i fengsel. Barn under ti år må ha med
seg en voksen til aktivitetene.
Tirs 14. feb
Søn 19. feb
Ons 7. mars
Tirs 17.april
Tors 10. mai
Tors 7. juni

Temakveld: Hva mener barn og unge om
innføring av barneansvarlige i fengslene?
Snowboard-VM i Oslo
Burger og kino
Emmas sansehus
Åpent Hus: Meksikansk aften
Sommeravslutning på Hovedøya

FFP Ung arrangerer også egne aktiviteter for ungdom mellom
12 - 23 år:
Søn 19. feb Snowboard-VM i Oslo (for både barn og unge)
Fre 13. april Burger og kino
Lør 16. juni Tur til Tusenfryd

FFP vil arrangere ferietur til Kragerø for
pårørende i uke 26. Mer info kommer!
For FFPs tilbud i Trøndelag,
se www.ffp.no for nærmere informasjon.

Årsmøte 13. mars
FFP ønsker pårørende og andre
interesserte velkommen til vårt
årsmøte 13. mars. Vi vil se på
positive endringer som har skjedd
for pårørende i de 20 årene FFP
har eksistert. Hvilke fokus ønsker
pårørende at FFP bør ha
framover? Vi håper på god
deltakelse!

Landsdekkende støtte og rådgivning: 22 11 41 30
Telefontid: Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.30, tirsdager kl. 9.00 - 19.30
www.ffp.no
www.ffp.no/ung
FFP Oslo
22 11 41 30
post@ffp.no

FFP Trøndelag
73 51 19 29
trondelag@ffp.no

FFP Ung
97 96 61 99
ung@ffp.no

