brugerundersøgselse

Ringe er det
mest voldelige
fængsel
Fire ud af ti fanger i Statsfængslet i Ringe
har været udsat for vold fra medindsatte.
Det er fire gange så mange som i det
fredeligste sted i Kriminalforsorgen.
Ufleksible fællesskabsregler og dårlig
bemanding får en del af skylden.
Af Andreas Graae

Hvis man har fulgt med i aviserne i de seneste år, er man nok
ikke overrasket over, at Statsfængslet i Ringe hører til i den
voldelige ende blandt Kriminalforsorgens institutioner.
Eksempelvis blev en indsat fundet bevidstløs i sin celle blødende
ud af munden i december sidste år. Han overlevede med nød og
næppe, men er nu hjerneskadet.
Nu viser Kriminalforsorgens brugerundersøgelse, at de indsatte i
det fynske fængsel ikke bare er voldelige, de er også de voldeligste
i hele Kriminalforsorgen.
I brugerundersøgelsen svarer 42 procent af de indsatte fra
Statsfængslet i Ringe, at de har været udsat for vold fra medfanger.
Det er fire gange så mange som i de sjællandske arresthuse, hvor
volden mellem fangerne er mindst udtalt.
Ringe ligger også pænt over gennemsnittet på landsplan, hvor
hver femte indsat i fængsler og arresthuse har været udsat for
vold fra medfanger.
Afsoner man sin straf i Ringe, kan man derfor med god grund
kigge sig en ekstra gang over skulderen. Men det er dog ikke på

Her er der mest vold mellem de indsatte:
Statsfængslet i Ringe
Statsfængslet Renbæk
Statsfængslet i Nyborg
Statsfængslet i Vridsløselille
Anstalten ved Herstedvester

42 %
32 %
30 %
29 %
27 %

Her er der mindst vold mellem de indsatte:
Arresthusene på Sjælland
Statsfængslet i Møgelkær
Statsfængslet Østjylland
Arresthusene i Fyn, Syd- og Sønderjylland
Arresthusene i Midt- og Nordjylland

10 %
11 %
12 %
12 %
14 %

Andel af indsatte, der har været udsat for vold fra medfanger.
Kilde: Kriminalforsorgens brugerundersøgelse.
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alle afdelinger, risikoen for overfald er så stor. Der er for eksempel
ingen, der har oplevet vold i fængslets Afsnit 6, som er den
stoffri afdeling.
Til gengæld har to ud af tre indsatte i Afsnit 5 modtaget tæsk
eller det, der er værre. Det er det afsnit, hvor fængslet samler de
hårdeste bandekriminelle. Det oplyser næstformand i Fængselsforbundets lokalafdeling, Åge Priisholm, som ikke mener, at
denne gruppe indsatte er egnet til at være lukket så meget ude
blandt hinanden.
”De er ikke gearet til at have så stort fællesskab uden opsyn –
især ikke med alle de forskellige grupperinger, som vi oplever i
øjeblikket. Problemet er, at en del af dem ikke er registreret som
bandemedlemmer, men gerne vil være det. Det er ofte dem, der
ender i slagsmål, fordi de skal have afregnet en masse ting.”
Mere personale ville forebygge volden
En af forklaringerne på den store andel af voldsramte indsatte er
ifølge næstformanden, at bemandingen er skåret markant ned –
især på aftenvagter, hvor overfaldene ofte finder sted.
”Det er jo meget logisk, at når der ikke er noget personale til
stede, så udvikler konflikterne sig lettere. Så hvis man skulle
forebygge overfald, ville det kræve en meget højere bemanding.”
Kunne man forebygge nogle overfald ved at have mere videoovervågning?:
”Måske vil det lette opklaringen efter, at ulykken er sket – men
jeg tror ikke, det vil kunne forhindre overfaldene i at ske. Tit
sker volden på de indsattes egne celler, og der vil man nok ikke
kunne få lov at overvåge.”
Et problem er også, at ofrene som regel ikke vil vidne over for
politiet efterfølgende – de vil kun fortælle betjentene om det. Det
gør, at personalet ikke kan registrere episoderne som vold, og så
skal der virkelig stor mistanke til, før de kan udelukke nogen fra
fællesskabet.
Begræns fællesskabet for voldelige indsatte
Stod det til Åge Priisholm, burde man revidere straffuldbyrdelsesloven, så det i fremtiden er nemmere at begrænse fællesskabet
for de indsatte, der ikke opfører sig ordentligt.
”Vi bør have mere fleksible regler for fællesskab i de lukkede
fængsler, så vi bedre kan udelukke visse fanger, indtil de viser,
at de vil følge reglerne. Dermed ikke sagt, at det skal være på
alle afdelinger – men på de afdelinger, hvor vi ved, der sker
overfald.”
Han mener, at det store fællesskab kan være en del af forklaringen
på, at volden mellem indsatte er mere udbredt i de lukkede
fængsler end i arresthusene.
”I arresthusene sidder fangerne jo som udgangspunkt meget
mere låst inde. De har slet ikke samme fællesskab, og det er
nemmere at styre. Den styring mangler vi i de lukkede fængsler.”
Den forklaring er afdelingsformand for de sjællandske arresthuse, Henning Mørck, delvist enig i. I arresthusene på Sjælland
er det kun én ud af ti indsatte, der har været udsat for vold – og
det mener han godt kan hænge sammen med, at der er mere
begrænset fællesskab.
Han understreger dog, at fangerne i de sjællandske arresthuse
ikke er spærret inde 24 timer i døgnet. I stedet har man valgt at
opdele dem, så kun otte indsatte er lukket ud i fællesskab ad
gangen.
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Nye overfald
I juli måned blev en 24-årig indsat på Statsfængslet
Kærshovedgård overfaldet af tre medindsatte, som
tildelte ham snitsår og slag med en billardkugle i en sok.
I juni måned kastede to indsatte sig over en medindsat i
Statsfængslet i Vridsløselille og stak ham i maven.
I maj måned blev en indsat i Statsfængslet på Kragskovhede
overfaldet og stukket i lysken med en køkkenkniv.

”På den måde sikrer vi, at også de svage fanger får fælleskab i
fred og ro for de negativt stærke. Hver tredje dag har de endda
lidt større fællesskab, hvor de kan lave mad sammen. Det har
givet mere ro og mindre vold mellem fangerne.”
Sikkerhedschef følger situationen
I Direktoratet for Kriminalforsorgen er sikkerhedschef Michael
Gjørup bekymret over stigningen i antallet af episoder med
vold og trusler mellem de indsatte.
”Vi har særligt i de lukkede fængsler mange forskellige grupperinger fra bandemiljøet, hvoraf nogle har været på konfliktkurs.
Det giver naturligvis anledning til en vis bekymring, og vi følger
derfor udviklingen nøje og overvejer løbende, om der er behov
for nye tiltag,” siger han.
Kan mere overvågning, øget bemanding eller skærpede fællesskabsregler være løsningen?: ”Nej, ikke som et generelt tiltag. Der bliver
allerede gjort et kæmpe stykke arbejde i institutionerne for at
reducere antallet af volds- og trusselsepisoder mellem indsatte.
Vi skal holde fast i den dynamiske sikkerhed og supplere den
med forskellige konkret tilpassede tekniske løsninger – herunder
eksempelvis også overvågning og sektionering, da mindre
afdelinger efter vores opfattelse også giver færre konflikter.”
Sikkerhedschefen henviser til, at man allerede nu benytter
muligheden for øget bemanding på baggrund af konkrete
vurderinger: ”Det er et tiltag, jeg synes fungerer rigtig godt,
da det fleksibelt giver mulighed for at bruge ressourcerne
både effektivt, og hvor behovet er til stede.”
Kim Østerbye: Pengene går til civile i Ringe
I Fængselsforbundet ærgrer det formand Kim Østerbye, at
Statsfængslet i Ringe stadig ikke har gjort noget ved den tynde
bemanding, på trods af at forbundet flere gange har råbt vagt i
gevær.
”Vi har længe kæmpet for at få flere penge til postbesættelsen
i Ringe i forsøget på at forhindre nogle af de her tragiske
overfald. Men hver gang vi sørger for at finde nogle penge,
forsvinder de som ned i et hul. Eller rettere: De bliver brugt på
at ansætte civilt personale i stedet for uniformeret. Det er en
skævvridning af ressourcerne, som er meget uhensigtsmæssig
– både for kollegaerne og de fanger, der konstant må leve med
frygten for overfald. Så jeg synes, at både fængslets ledelse og
direktoratet kraftigt skulle genoverveje, om man gør nok for at
løse det her problem.”

ds Avis
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