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Fångombudsmannen – skall bevaka och tillvarata människors rättigheter under den tid de är
frihetsberövade och intagna på institutioner som ungdomshem, LVM-hem, rättspsykiatriska avdelningar och
kriminalvårdsanstalter.

 
Fångombudsmannen har tillkommit genom ett initiativ av RFHL,  Riksförbundet för rättigheter, frigörelse,
hälsa och likabehandling.

FRIO – Fångarnas Riksintresseorganisation som tidigare försökt bedriva en verksamhet med deltagande av
representanter för de olika Förtroenderåden på landets kriminalvårdsanstalter har i samband med inrättandet
av Fångombudsmannen lagt ner och avslutat sin verksamhet. 

Fångombudsmannen har startats utifrån en övertygelse och ett uttalat behov av det behövs en från
Kriminalvården helt fristående och oberoende institution som uteslutande och aktivt arbetar med att tillvarata
intagnas rättigheter.

Detta var även FRIO:s vision och mål men då den verksamhet som FRIO försökte bedriva i en demokratisk
arbetsform genom anstalternas förtroenderåd, kom att aktivt motarbetas av Kriminalvården genom
knallningar och liknande, kan konstateras att förutsättningar för att verka demokratiskt inom en organisation
där motparten i praktiken har all makt saknas.

Vad som kvarstår oförändrat är de intagnas behov av någon som kan föra deras talan utanför murarna och det
behovet är vad Fångombudsmannen syftar till att uppfylla.

Hos Fångombudsmannen ska Du som intagen kunna få stöd och hjälp i olika frågor som rör din vistelse i
anstalt vad gäller tillvaratagandet av dina lagstadgade rättigheter. Konkret kan det t.ex innebära tolkning av
lag och förordning, utformande av JO-anmälningar och överklaganden m.m.

Jag som kommer att verka i rollen som Fångombudsman heter Michael Gajditza och har själv flera års
erfarenhet av livet som fånge från såväl slutna som öppna anstalter.

Detta är en första information om inrättandet av Fångombudsmannen och vartefter arbetet går framåt så
kommer mer info att skickas.

En hemsida håller på att byggas upp på adress www.fångombudsmannen.se och kan inte du själv som
intagen få tillgång till den så kan du tipsa vänner och anhöriga om sidans existens och att man där kommer
att kunna hämta mer och mer information vartefter sidan byggs ut.

Kontaktinfo:

Fångombudsmannen/RFHL
Lagerlöfsgatan 8
112 60 Stockholm 
08-545 560 60
info@fångombudsmannen.se
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