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ANTALLET AF
MAGTANVENDELSER
STIGER
De senere år er antallet af magtanvendelser steget i
Kriminalforsorgen og nærmer sig nu 1.000 episoder
om året. Fra 2012 til 2013 er episoderne steget med
13 procent. Det belaster et i forvejen presset arbejdsmiljø, lyder bekymringen fra kollegaer.
Af Andreas Graae

Sved der pibler, adrenalin der pumper og et virvar af arme og
ben på gulvet. Det er, hvad landets fængselsbetjente i højere og
højere grad kan forvente, når de møder på arbejde om morgenen.
Der er nemlig sket en stigning i antallet af magtanvendelser i
fængslerne. Mens personalet måtte gribe til magt 882 gange i
2012 var tallet 994 gange i 2013. En stigning på 13 procent. Det
vil sige, at der sker magtanvendelser næsten tre gange hver
eneste dag. Det viser nye tal fra Kriminalforsorgen.
I Fængselsforbundet kommer de høje magttal ikke bag på
forbundssekretær for de lukkede fængsler, Bo Yde Sørensen.
”Det flugter med det volds- og trusselsbillede, som vi har set blive
tilsvarende værre over de senere år. Samtidig er der kommet
flere og voldsommere overfald indbyrdes mellem de indsatte.
Så det er logisk, at det må medføre flere magtanvendelser,” siger
han.

Lokalformanden i Københavns Fængsler, David Jensen, kan godt
genkende billedet. Også han kæder udviklingen sammen med de
mange psykisk syge indsatte, der optager cellerne – og som oven
i købet nogle gange må dele celle.
”Vi har stadig et stort overbelæg her i fængslet. Lige nu kører vi
med dobbeltbelæg tre steder. Og det siger sig selv, at hvis man
placerer to psykisk ustabile fanger i én celle på otte kvadratmeter,
så får man en farlig cocktail, som tit vil føre til konflikter.”
Og det hjælper heller ikke, at fængslet også huser mange
østeuropæere og bandegrupperinger: ”Selvom vi har etableret
bandeetager, er der stadig ikke plads nok til, at vi kan placere
alle med bandetilknytning der. De sidder rundt omkring i hele
fængslet. De presser både personalet og andre indsatte, og det
udmønter sig selvfølgelig i magtanvendelser,” siger David Jensen.
FORVÆRRER PSYKISK ARBEJDSMILJØ
De mange magtanvendelser går ifølge lokalformanden hårdt ud
over det psykiske arbejdsmiljø: ”Det er klart, at de mange magtanvendelser har konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, som
er blevet forværret over de senere år. Det har fængslet jo også
erkendt, da vi fik et påbud fra Arbejdstilsynet, så det bliver der
arbejdet med,” siger David Jensen og fortsætter:
”Men når det er sagt, så bliver Direktoratet for Kriminalforsorgen
og de ansvarlige politikere også nødt til at tage hånd om problemerne, hvis ikke de ønsker en kriminalforsorg i discountklassen.
Det nytter ikke noget at blive ved med at sige, at vi skal klare
flere og dårligere indsatte med færre ressourcer. Det hænger ikke
sammen.”
STIGNING KAN SKYLDES FLERE OG TUNGERE INDSATTE
I Direktoratet for Kriminalforsorgen er sikkerhedschef Michael Gjørup
forsigtig med at drage konklusioner på de nye tal: ”Udsvingene
kan skyldes flere faktorer, men et forsigtigt gæt på den lille stigning
kan skyldes det noget tungere klientel og flere indsatte i vores
institutioner,” siger han.

Men en del af magtanvendelserne kunne undgås, hvis der var
flere på arbejde, mener han: ”Det er alt andet lige nemmere at
undgå magtanvendelser, når man er nogle stykker på arbejde.
Så har man mere tid til at tale stille og roligt med fangerne, så
konflikten ikke kører op i en spids. Det har vi bare ikke tid til
længere. Der er ingen tvivl om, at der går en lige linje fra antallet
af folk på arbejde over antallet af vold og trusler til antallet af
magtanvendelser.”
Forbundssekretæren kæder desuden stigningen sammen med
de mange psykisk syge indsatte, som sidder i landets fængsler.
En undersøgelse fra Kriminalforsorgen, som fagbladet skrev om
i sidste måned, viser for eksempel at ni ud af ti indsatte i Vestre
Fængsel har psykiske lidelser. Og de mange psykisk syge fanger
kan give flere tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse bliver
sidste udvej, mener han.
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”De psykisk syge fanger har jo ikke den samme selvkontrol, som
andre indsatte har. De har ikke de samme værktøjer til at tale
sig ud af konflikter. Ofte kan de ikke omsætte deres følelser til
tanke og tale, men bliver i stedet fysiske,” siger han.
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FLEST MAGTINDGREB I KØBENHAVNS FÆNGSLER
Det er en tendens, som kan mærkes i Københavns Fængsler. Her
har man måttet gribe til magt 383 gange i 2013. Altså mindst én
gang hver eneste dag året rundt. Det er over dobbelt så mange
magtanvendelser som i landets øvrige arresthuse tilsammen,
hvor antallet af magtindgreb lå på 183 i 2013 (Københavns
Fængsler er trods navnet et arresthus, red.).
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Kriminalforsorgens medarbejdere måtte ty til magt over for de indsatte
994 gange i 2013. Det er 13 procent flere tilfælde end året før.
Kilde: Kriminalforsorgen.
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