Til dig, der er i kontakt med isolerede
indsatte i fængsler som

PÅRØRENDE

Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, som er eller har
været isoleret i fængslet. Her finder du information om, hvordan
isolation kan påvirke mennesker. Vi giver også råd om, hvad du kan gøre
i en svær situation.

Skandinavisk isolasjonsnettverk

Om isolation og dig som
pårørende
Social kontakt med andre er et
grundlæggende menneskeligt
behov. Manglende meningsfuld
social kontakt med andre kan være
skadeligt. Det er samtidigt svært at
sætte en klar grænse for, hvad
tilstrækkelig social kontakt til et
menneske er. Ifølge FN’s definition,
er der tale om isolation, når en
indsat er låst inde i en celle 22
timer i døgnet eller mere, og
dermed har meget begrænset
adgang til meningsfuld social
kontakt med andre.
Denne pjece er udarbejdet af
medlemmer af Skandinavisk
Isolasjonsnettverk, og fagfolk i
vores netværk har også udarbejdet
en pjece til isolerede om de
almindelige reaktioner på isolation.
I pjecen giver vi gode råd om, hvad
den indsatte selv kan gøre for at få
det bedre og reducere risikoen for
at få skadevirkninger af isolationen.
Fængslet udleverer pjecen til
indsatte, der er isoleret af retten,
fængslet eller efter eget ønske.
Men det kan også være nyttigt for
dig som pårørende at vide lidt om,
hvad der sker med mennesker, der
er isolerede. Nederst kan du læse
om, hvor du kan få en kopi af
pjecen til isolerede.
De fleste reagerer på at komme i
fængsel. Det er hårdt at miste
kontrollen over ens eget liv. Den
indsatte står over for en stor
usikkerhed: Hvad vil der ske med
mig? Hvor længe skal jeg sidde i
fængsel?

Måske bekymrer den indsatte sig om
familie og venner. Hvad skal der ske
med dem? Hvad sker der med
forholdet til min kæreste, mine børn,
mine venner? Den indsatte kan ikke
bevæge sig frit og får kun en lille smule
frisk luft. Alt dette er stressende. Hvis
din ven eller dit familiemedlem
derudover er isolationsfængslet, vil
vedkommende kunne opleve endnu
mere stress. Stress påvirker kroppen
og følelserne. Kan du som pårørende
mærke, at din ven eller dit
familiemedlem har ændret sig?
Det er almindeligt, at den isolerede
føler sig dårlig. Det er også
almindeligt, at han eller hun opfører
sig på en anden måde, end du er vandt
til. Nedenfor beskriver vi de
almindelige reaktioner på isolation.
Når du som pårørende kender til de
almindelige reaktioner, kan det være
lettere for dig at forstå, hvad der sker.
Det bliver lettere for dig at hjælpe
både dig selv og din ven eller dit
familiemedlem.
Folk reagerer forskelligt på isolation,
men det er næsten alle, der berøres
eller forandrer sig. Jo længere tid et
menneske er isoleret, desto flere
problemer er det almindeligt at få.
Her er en liste over helt almindelige
reaktioner på isolation:
• Koncentrationsbesvær
• Hukommelsesproblemer
• Rastløshed
• Søvnproblemer (herunder
mareridt)
• Træt- og sløvhed
• Tristhed, vrede eller
indesluttethed
• Nogle får let ved at græde

●
●

Angst med hjertebanken og
svedeture
Mavesmerter, hovedpine
eller andre fysiske
reaktioner

Jo længere tid et menneske er
isoleret, desto sværere er det for
den isolerede.
Det kan også være svært at være
pårørende. Måske tænker du: Hvad
sker der nu med min kæreste? Hvad
sker der med mit familiemedlem?
Hvordan kommer det nu til at gå
med min ven? Hvorfor er han eller
hun så sur, indesluttet eller
afvisende? Vil han eller hun blive sig
selv igen? Hvad med fremtiden?
Hvad med økonomien? Du har
sandsynligvis mange tanker og
spørgsmål. Det er også svært for dig
som pårørende, når en, du holder
af, kommer i fængsel.
Hvad kan du gøre?
●

●
●
●

●

Forsæt med at besøge din ven
eller dit familiemedlem,
selvom han eller hun kan
virke afvisende og træt.
Skriv gerne breve til din ven
eller dit familiemedlem.
Fortæl om hvad der sker i dit
liv uden for murene.
Spørg ind til hvordan din ven
eller dit familiemedlem har
det, og hvad han eller hun
tænker på.
Tal med din ven eller dit
familiemedlem om den pjece,
som han eller hun har
modtaget.

●
●

●

Vær tålmodig, langt de
fleste mennesker bliver sig
selv igen efter et stykke tid.
Tal med en god ven eller
nogen i din familie om,
hvordan du har det, og hvad
du tænker på.
Måske kan du have behov
for at tale med en psykolog.

Du kan kontakte Pårørendelinjen
og tale med en socialrådgiver fra
Kriminalforsorgen, hvis du har brug
for råd, vejledning eller bare et øre,
der lytter. Ring til Pårørendelinjen
på telefon: 70 26 04 06. Der er
åbent på telefonen fra mandag til
fredag fra kl. 9:00 til 14:00 og
mandag til torsdag fra kl. 19:00 til
21:00 samt søndag fra kl. 12:00 til
16:00. Du kan godt være anonym,
hvis du foretrækker dette.
Du kan også kontakte Savn, der er
en forening for børn og pårørende
til indsatte på www.savn.dk eller
på telefon: 28 79 60 00 alle
hverdage fra kl. 09:00 til 18:00.
Vi håber, at den indsatte, du er
pårørende til, har modtaget den
pjece, vi har lavet specielt til
isolerede. Måske han eller hun har
behov for at tale med dig om
indholdet af pjecen. Såfremt den
indsatte ikke har modtaget en
pjece, så opfordrer vi dig til at give
et eksemplar til ham eller hende.
Du kan finde den på
www.kriminalforsorgen.dk
Med venlig hilsen
Skandinavisk isolasjonsnettverk

Om Skandinavisk isolasjonsnettverk
Vi administreres fra Oslo Universitet og samler professionelle,
frivillige og organisationer fra forskellige fagområder i de
skandinaviske lande. Vores mål er at øge kendskab til, hvordan
isolation påvirker mennesker. Vi er kritiske over for det store
brug af isolation i skandinaviske fængsler. Med denne pjece og
pjecen til de isolerede ønsker vi at begrænse skaderne, som
isolation ofte medfører.
Læs mere om os på vores hjemmeside: www.isolation.network

Skandinavisk isolasjonsnettverk er indehaver af ophavsretten til
denne brochure. Hvis du vil bruge brochuren udenfor Norge, bedes
du kontakte os via vores hjemmeside:
www.isolation.network

Vores informationssamarbejde financierens af Nordisk
samarbeidsråd for kriminologi (NSfK) i samarbejde med
Oslo Universitet.
Biledet på forsiden er lavet af Børge Helstrøm.

