Fra Fængsel til Frihed
- Netværksrådslagning for indsatte
I Projekt Fra Fængsel til Frihed arbejder tre fængsler: Statsfængslet i Nyborg, Statsfængslet
ved Horserød og Statsfængslet Møgelkær med at afprøve metoden netværksrådslagning til
indsatte.
En netværksrådslagning er kort fortalt et møde, hvor den indsattes familie, venner,
eventuelle fagpersoner, frivillige o.a. mødes og drøfter, hvordan de i fællesskab kan være
med til at forbedre den indsattes livssituation. Den indsatte bestemmer selv, hvem der skal
deltage, og hvad der skal tales om. En uddannet, uvildig samordner faciliterer rådslagningen,
som gennemføres efter en fast model.
Når indsattes netværk kommer mere i spil, giver det bedre afsoninger og løsladelser. Det kan
være med til at mindske risikoen for, at løsladte vender tilbage til det kriminelle miljø og
begår ny kriminalitet. Det er nogle af erfaringerne fra et pilotprojekt (2008-10) om
netværksrådslagning, gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS.
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Projektet har uddannet tre medarbejdere fra Cafe Exit som samordnere.
Samordnerne hjælper den indsatte med at arrangere mødet med personer fra
netværket og til at fastsætte den dagsorden, den indsatte ønsker at tale med
netværket om.
Samordnerne har deres daglige virke i Cafe Exit Århus, København og Odense og
samarbejder med flere fængsler på Sjælland, i Jylland og på Fyn.
Projektet samarbejder desuden tæt med fængselspersonale, Kriminalforsorgen og de
kommuner, de indsatte løslades til.
23 indsatte og personer fra deres netværk har indtil nu gennemført en
netværksrådslagning.
Netværksrådslagningerne har blandt andet handlet om:
o Støtte og overgang til normalt liv ved løsladelse
o Genetablering af mistet kontakt til netværk
o Støtte fra netværket til at holde fast i en tilværelse uden kriminalitet efter
løsladelse
o Hjælp og støtte til at holde fast i at gennemføre en uddannelse
o Kontakt med familie og særligt til børn under afsoning
o Fremtiden ved løsladelse på tålt ophold
o Fastholdelse af en stoffri livsstil efter løsladelse.
Erfaringerne fra Fra Fængsel til Frihed dokumenteres i en rapport efter projektperioden. Ønsket er, at netværksrådslagning fremover kan blive et tilbud til alle
indsatte i landets fængsler.
Fra Fængsel til Frihed gennemføres af Socialt Udviklingscenter SUS og Cafe Exit fra
januar 2015 til december 2017. Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske
Støttefond.

