ÉT OVERFALD
OM DAGEN
De indsatte i landets fængsler bliver mere og mere
voldelige. I gennemsnit er der en voldsepisode hver
dag.
Af Søren Gregersen

Midt i september blev to fængselsbetjente overfaldet i Fængslet i
Nørre Snede.

Han mener, at politikerne ikke har gennemtænkt konsekvenserne af
at flytte de bløde kriminelle ud i samfundstjeneste og fodlænker.

De to betjente var ved at overføre en 24-årig mandlig indsat fra én
afdeling til en anden. Manden blev ophidset og forsøgte at kvæle den
ene betjent. Fængselsinspektør Niels Kløve Larsen var efterfølgende
rystet: ”Jeg har ikke tidligere i mine 18 år på stedet oplevet noget, der
kommer op på det her niveau,” sagde han til Horsens Folkeblad.

”Det betyder, at vi sidder tilbage med de hårde fanger. Samtidig med,
at vi skal levere besparelser på 60 millioner kroner på vagtplanlægningen. Det hænger slet ikke sammen.”

Overfaldet er blot det seneste eksempel på, at miljøet i fængslerne er
blevet farligere for de ansatte.
Alene i 2013 var der 363 voldsepisoder. Altså i gennemsnit én episode
hver dag ifølge Kriminalforsorgens statistik.
Og eftersom flere medarbejdere kan være berørt af samme episode,
er antallet af voldsramte medarbejdere endnu større. I alt var 457
medarbejdere involveret i volds- eller trusselsepisoder i 2013. Det er
næsten hundrede flere end året før.
Hovedparten af de 457 medarbejdere udsættes for trusler. Det er
tilfældet for 268 medarbejdere. 154 medarbejdere har oplevet en
kombination af vold og trusler. 29 medarbejdere har oplevet vold.
Endelig har 6 oplevet hærværk.
Det er især de voldelige overfald, som bekymrer Fængselsforbundets
formand, Kim Østerbye: ”Vi har på det seneste set en række meget
grove overfald, som desværre kan få store menneskelige konsekvenser,”
siger han.

40 MEDARBEJDERE RAMT I MIDTJYLLAND
Det seneste overfald i Nørre Snede er ikke en enlig svale. I alt har
40 medarbejdere været involveret i voldsepisoder i Statsfængslet
Midtjylland i 2013. Året før var det kun 17. Udviklingen går også i den
forkerte retning i Statsfængslet ved Sønder Omme, hvor antallet af
ramte medarbejdere er fordoblet fra 8 til 17.
Også i de lukkede fængslerne stiger volden. Eksempelvis blev 17
medarbejdere udsat for vold eller trusler på Anstalten ved Herstedvester i 2013 mod kun tre året før. På samme måde er antallet af
ramte medarbejdere steget fra 18 til 36 på Statsfængslet i Vridsløselille.
I arresthusene er det især Køge og Esbjerg, som har været ramt. I de
to arresthuse blev henholdsvis 12 og 11 medarbejdere udsat for vold
og trusler i 2013.
Udviklingen fortsætter i 2014, hvor 285 medarbejdere har været
berørt af vold og trusler i årets første otte måneder.

ANTAL MEDARBEJDERE BERØRT AF VOLD OG TRUSLER
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Flere og flere medarbejdere
oplever vold og trusler i
fængsler og arresthuse.
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Kilde: Kriminalforsorgen.

