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Leder

Der er sket noget
siden Moonlight
Shadow
Kan I huske firserne? Det var dengang,
kvinderne brugte puddelpermanent,
og mændene iførte sig gulerodsbukser.
Landsholdsspillere havde overskæg, og i
radioen spillede de Moonlight Shadow og
Karma Chameleon.
Det er lidt tilfældigt, at jeg netop fremhæver dette årti. Min pointe er bare, at det er
lang tid siden, mange kollegaer begyndte
på Kriminalforsorgens grunduddannelse
og tilegnede sig deres færdigheder som
fængselsbetjente.
Af Kim Østerbye, formand
for Fængselsforbundet

Siden dengang har de fået et kursus i ny
og næ, men deres kompetencer er ikke systematisk blevet vedligeholdt. Et ord som
kompetenceplan for den enkelte medarbejder var ikke noget, man brugte hverken
i 1980’erne, 1990’erne eller for den sags
skyld bruger i 2014.
Det er problematisk, når man arbejder på
en arbejdsplads som vores, hvor klientel
og opgaver konstant ændrer sig. Det er
ikke det samme at arbejde i et arresthus i
dag som i 1984.
Derfor er det naivt at tro, at man kan
udstyre en fængselsbetjent med en grunduddannelse og forvente, at den faglige
udvikling nok skal komme af sig selv hen
ad vejen. Nok bliver vi dygtigere og mere
erfarne med årene, men alle har brug for

Udgivet af:
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28 A, st. th.
2500 Valby
Tlf. 7255 9976
www.faengselsforbundet.dk
ISSN: 0902-8897
ISSN: 2245-6635 (online)

Artikler og indlæg modtages på:
redaktion@faengselsforbundet.dk senest den
14. i hver måned. Debatindlæg (max 750 ord)
sendes med navn, stilling og tjenestested.
Send gerne fotos med.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i
indsendte tekster. De holdninger, der kommer
til udtryk i indlæg og artikler, er ikke nødvendigvis et udtryk for forbundets holdning. Hvis
intet andet er angivet, er materialet skrevet af
redaktøren.

at supplere hverdagens læring med teori
og refleksion i et uddannelsesmiljø.
Derfor er vi i Fængselsforbundet glade for,
at det lykkedes at få penge til efteruddannelse i flerårsaftalen. Det er noget, som vi
har presset hårdt på for at få igennem. Og
vi ser frem til de nye efteruddannelsesforløb, der starter i denne måned.
Jeg håber, at uddannelsen har noget at
tilbyde for de 2.000 kollegaer, som skal
gennemgå den. På papiret ser det i hvert
fald godt ud. Der tages udgangspunkt i de
ting, man som betjent allerede gør i dag.
Det handler altså ikke så meget om ny
viden, men om at bevidstgøre den enkelte
betjent omkring relationsarbejdet og
rolleforståelsen. Eller sagt kort: Hvilken
rolle har man som betjent i forhold til de
indsatte, og hvordan trænger man igennem til dem?
Jeg håber, at alle tager godt imod den nye
efteruddannelse og benytter lejligheden
til at få sig en faglig vitaminindsprøjtning.
Det trænger vi alle til. Også os, som foretrækker Pink Floyd frem for Lady Gaga.
Så må vi håbe, at det ikke bliver en engangsforestilling, men at landets betjente
også i de kommende år løbende vil få
styrket deres færdigheder.
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Volden
mellem
indsatte
stiger
Antallet af overfald mellem indsatte er tredoblet
i løbet af ni år.

Indsatte
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i Ringe
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Ekstra Blad

Af Søren Gregersen

I december blev en indsat udsat for et ekstremt groft overfald af
en medfange i Statsfængslet i Ringe. Hans tilstand var så kritisk,
da han blev fundet bevidstløs i sin celle, at ambulancelægen
frygtede for hans liv og bad fængslet om at kontakte de pårørende.
Manden blev overført til Odense Universitetshospital og holdt
i koma i flere dage ramt af en hjerneblødning. Han overlevede
med en varig hjerneskade.
Episoden var en af i alt 312 voldelige overfald mellem landets
indsatte i 2013. Det er tre gange så mange som for ni år siden. I
2004 var der kun 107 overfald ifølge Kriminalforsorgens statistik.
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, at den stigende vold hænger sammen med Kriminalforsorgens bandeproblemer og kapacitetsproblemer.
”Miljøet på fængselsgangene har været under voldsomt pres de
seneste år. For det første er der overfyldt i fængslerne. For det
andet tager vi imod et stigende antal bandemedlemmer, hvoraf
mange bruger vold som kommunikationsmiddel. Og for det
tredje er personaledækningen blev forringet. I den situation er
det ikke underligt, at volden stiger,” siger han.
Stigningen er sket i takt med, at kapacitetspresset på Kriminalforsorgen er blev kraftigt forøget. I perioden fra 2007 til 2011
steg det gennemsnitlige belæg i landets fængsler således fra 89
procent til 98 procent.
I samme tidsrum er volden steget mellem de indsatte, så den
siden 2008 har ligget omkring 300 tilfælde om året. I gennemsnit
sker der altså et overfald næsten hver eneste dag rundt i landet.
Fra 2012 til 2013 er niveauet øget med syv procent fra 292 til 312
tilfælde.
Massivt indtag af banderelaterede
Statsfængslet i Vridsløselille er et af de fængsler, som oplever
stigende vold. Her er antallet af voldsepisoder mellem indsatte
steget fra 20 til 30 fra 2012 til 2013. En stigning på 50 procent.
Det overrasker ikke Fængselsforbundets afdelingsformand, Jesper Dalbye. Han ser det som en konsekvens af politiets bandeindsats.
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”Jeg tror ikke, at Kriminalforsorgen er gearet til at tage imod det
massive indtag af rockere og bandemedlemmer, efter politiet har
intensiveret bandeindsatsen. Vi har hverken været parate eller
fået penge til at tage imod dem. I stedet har vi prøvet at finde
plads på må og få,” siger han.
Han vurderer, at bandeproblemet bliver forværret af, at bandemiljøet er blevet mere fragmenteret: ”Tidligere var der måske to
grupperinger. I dag er der over ti.”
Det er ikke alene volden mellem de indsatte, som stiger i Statsfængslet i Vridsløselille. Det københavnske vestegnsfængsel
oplever også stigende vold mod personalet. Fra 2012 til 2013 er
antallet af medarbejdere ramt af vold og trusler øget fra 18 til
35. Altså en fordobling.
”Det er et alvorligt problem. Vi har allerede oplevet nogle meget
grimme episoder i 2014. Vi har folk, der er hjemmegående i øjeblikket,” siger afdelingsformanden.
Han håber, at en øget sektionering – det vil sige adskillelse – af
bandemedlemmer vil forbedre miljøet. For at undgå sammenstød, har fængslet nemlig indført en niveauopdeling, hvor indsatte fra forskellige grupper ikke møder hinanden.
Statsfængslet i Ringe oplever også grove overfald. Fængslet har
blandt andet været ramme for en episode, hvor indsatte kastede
kogende vand i hovedet på en medfange og en episode, hvor fire
indsatte torturerede en medfange med elektriske stød.
Forbundets afdelingsformand, Steen Østerberg, mener, at der er
sket en generel forråelse mellem de indsatte. I dag er der i langt
højere grad kontant afregning, hvis man kommer på tværs af
medfanger.
”Stærke fanger bruger volden som værktøj både fysisk og psykisk, når de styrer hashhandel og indsmugling. Og de truer ikke
nødvendigvis selv. Mange gange får de andre fanger til at klare
det beskidte arbejde.”
Steen Østerberg oplyser, at fængslet ofte bliver nødt til at placere
indsatte sammen, som ikke burde sidde sammen. Problemet er,
at der ikke er plads andre steder: ”Der er en klar sammenhæng
mellem det høje belæg, bandeproblemerne og antallet af voldstilfælde.”
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De indsatte er blevet mere kantede
De voldelige indsatte befinder sig ikke kun i landets lukkede fængsler. Også de otte åbne fængsler oplever problemet. Her er antallet af
voldsepisoder øget fra 80 til 103 fra 2012 til 2013.
Forbundets afdelingsformand i Statsfængslet ved Horserød, Philip
Hollendsted, genkender billedet. I det nordsjællandske fængsel er
volden steget fra 4 til 12 episoder de seneste to år.
Og det hænger sammen med, at fængslet har flere problematiske
indsatte, siger han: ”De indsatte er blevet mere kantede og er i
højere grad klar til at stadfæste deres position i forhold til andre
grupperinger.”
Philip Hollendsted peger samtidig på, at man i 2013 havde problemer med en gruppe, som stod for narkosalg i fængslet.
”De solgte euforiserende stoffer. Og det fører typisk dummebøder,
vold og trusler med sig.”
Problemerne i Statsfængslet i Horserød fortsætter i 2014. I februar
blev en 20-årig mand med relationer til rockergruppen Satudarah
overfaldet af en 30-årig Hells Angels-rocker. Manden pådrog sig en
kraftig hjernerystelse og væskeansamlinger og blev holdt i koma i
flere dage.
Overfaldet skete tilsyneladende som et led i konflikten mellem HA
og Satudarah. HA-rockeren var blevet fængslet få dage tidligere
sigtet for at påkøre og tæske en mand i Ganløse.
Sektionering og monitorering
Der er altså en del at se til for Kriminalforsorgens sikkerhedsfolk.
En af de metoder, man anvender for at knække voldskurven, er at
øge sektioneringen som i Statsfængslet i Vridsløselille.
Kriminalforsorgens sikkerhedschef, Michael Gjørup, siger: ”Det er et
område, vi har stort fokus på. Derfor er det også et af resultatkravene
for 2014 at reducere omfanget af vold og trusler mellem klienter og
indsatte. Det skal ske ved at gennemføre en række indsatser som
eksempelvis øget sektionering, monitorering af rocker- og banderelaterede indsatte samt at sikre et endnu tættere kendskab til det
generelle konfliktbillede.”

Forsøgte at klippe medfanges
brystvorter af med en neglesaks
Fire indsatte brugte en forlængerledning, hvor den
ene ende var afisoleret, til at torturere en medfange
i Statsfængslet i Ringe i 2012. Offeret blev under den
timelange tortur tæsket med tøjbøjler og bøger, tisset
på, udnyttet seksuelt og fik gentagne stød. Mishandlingen foregik blot en uge efter, den unge mand kom
til fængslet. De indsatte forsøgte også at klippe mandens brystvorter af med en neglesaks.

vold

Trods nultolerance

al vold
bliver ikke
politianmeldt
Kriminalforsorgen har indført en nultolerancepolitik over for trusler og vold mod ansatte.
Det betyder, at alle volds- og trusselsepisoder skal anmeldes til politiet. Ud
af 31 episoder er det dog kun 23, der er
politianmeldt i årets første to måneder.
Af Andreas Graae

Volden stiger mod fængselsbetjente. Det kunne man læse om i
årets første nummer af fagbladet.
For at imødegå denne kedelige udvikling har Direktoratet for Kriminalforsorgen indført en nultolerancepolitik over for vold og trusler
mod personalet: Nu skal alle volds- og trusselsepisoder anmeldes.
Sådan var det ikke tidligere. I 2012 og 2013 var det for eksempel
kun omkring 6 ud af 10 episoder, som blev politianmeldt. Men i
2014 skulle det altså helst være alle episoder. Det lader blot ikke til
at være tilfældet. I løbet af årets første to måneder har 31 volds- og
trusselsepisoder nemlig kun affødt 23 politianmeldelser, viser tal
fra Kriminalforsorgen.
Indtil videre er det således kun omkring tre ud af fire episoder, der
bliver anmeldt.
Kriminalforsorgens vicedirektør, Ole Hansen, bekræfter imidlertid,
at alle episoder skal politianmeldes – hvis der er formodning om en
kriminel handling.
”Vi har nultolerance over for strafbare overgreb mod vores ansatte.
Det betyder, at der bør ske politianmeldelse, hvis der er formodning om et strafbart forhold, som kan forfølges af det offentlige.
Forskellen i episoder og politianmeldelse kan jo skyldes, at man har
vurderet, at der i det konkrete tilfælde ikke er en formodning om et
strafbart forhold,” siger han.
Vicedirektøren understreger dog, at alle voldsepisoder som udgangspunkt må give formodning om et strafbart forhold – og derfor
bør anmeldes.
En klar styringsbesked
Ole Hansen oplyser desuden, at vold og trusler mod personalet er
et markant fokusområde i Kriminalforsorgen. Meldingen om nultolerance er derfor givet i både det Centrale Samarbejdsudvalg
(CSU) og ved diverse ledermøder.
”Det er altså en klar styringsbesked. Den vil givet også blive formaliseret i en nedskrevet politik, hvilket for eksempel kan ske i
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forbindelse med opfølgning på vold og trusler samt chikane, som
skal skrives snart,” siger han.
Og beskeden lader – til trods for uoverensstemmelsen mellem episoder og politianmeldelser – til at være både modtaget og forstået
ude i institutionerne. I Statsfængslet Østjylland mener personalechef Dion Christensen, at nultolerancen har givet anledning til at
ændre den måde, man arbejder på området.
”Det gør det nemmere for os, at vi nu automatisk politianmelder alle
sager. Hvor vi tidligere brugte tid og energi på en juridisk vurdering
af, om anmeldelsen kunne holde i retten, lader vi nu den vurdering
være op til politiet. Det er jo sådan set også det, de er sat i verden
for,” siger han.
Godt signal til indsatte
Personalechefen mener samtidig, at nultolerancen er et godt signal
til de indsatte om, at vold og trusler mod personalet er noget, der
bliver taget meget alvorligt.
”Der er en god signalværdi i nultolerancen i forhold til de indsatte.
Nu hersker der ikke længere den mindste tvivl om, at alle episoder
bliver meldt til politiet – også selvom man måske ikke opnår en
juridisk straf,” siger han.
Også i forhold til arbejdsmiljøet er signalet godt, mener han: ”Hvis
man ser på statistikken over registrerede episoder og politianmeldelser, vil der være en forskel i forhold til tidligere år. Og de to tal vil
fremadrettet komme til at ligge meget tæt på hinanden. Det er et
godt signal til personalet.”
Det synspunkt deler fængselsbetjent Jimmy Koesgaard, der er daglig leder af arbejdsmiljøorganisationen på Statsfængslet i Jyderup.
Her har det tidligere haltet med at få registreret og anmeldt voldelige episoder – men nu er der kommet fokus på det.
”Vi har fået skærpet procedurerne for indberetninger og anmeldelser,
så det er noget, der er meget fokus på – både på personalemøder
og på intranettet. Nu er det helt sort-hvidt: hvis der er lavet en
registrering, skal den også politianmeldes,” siger han.
Kim Østerbye: Et er tal, noget andet er handling
Kriminalforsorgens fokus på vold og trusler mod personalet glæder
også Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye. Han håber dog
på, at det i fremtiden vil være alle episoder, der bliver politianmeldt.
Desuden opfordrer han Kriminalforsorgen til ikke kun at udarbejde
statistik, men også at handle: ”Det er fint, at man sætter fokus på
problemet ved at stramme op på registreringer og politianmeldelser. Men et er tal, noget andet er handling. Vi kan konstatere
problemerne nok så meget, men det løser de sig ikke af. Der må
konkrete initiativer på bordet for at løse dette problem.”

Hvornår er
man alene på
vagt?
Der er kommet en ny definition på alenearbejde, men den har ikke meget med
virkeligheden at gøre, lyder kritikken fra
Fængselsforbundet. Her frygter man, at
definitionen vil føre til teknisk nedskrivning.
Af Andreas Graae

Hvis man er den eneste betjent på vagt, er det så en alenevagt?
Nej, ikke nødvendigvis. Der er nemlig delte meninger om, hvad
alenearbejde vil sige.
Tidligere var det ellers ikke til at tage fejl af. Hvis man var den
eneste på vagt på en afdeling, var det alenearbejde. Men nu ser
virkeligheden anderledes ud. Nu findes der nemlig kun alenearbejde på lukkede eller halvåbne afdelinger. Altså eksisterer
denne vagtform ikke længere i de åbne fængsler.
Hvad mere er, skal alenearbejde nu kun registreres, hvis en
fængselsbetjent er alene på vagt, hvor der oprindeligt er planlagt at skulle være to fængselsbetjente på vagt. Det fremgår af
et referat fra et møde i Det Centrale Samarbejdsudvalg (CSU)
den 18. december 2013.
Man er således nu kun ’alene’ i situationer, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager skal være to eller flere fængselsbetjente
til stede, men der reelt kun er én.

Lokalformanden mener, at det er stærkt problematisk, at
fængslets ledelse tilsyneladende bruger den nye definition som
en måde at nedskrive alenearbejdet på: ”Det virker som om
ledelsen – og direktoratet – forsøger at omgå virkeligheden ved
teknisk nedskrivning af alenearbejdet,” siger hun.
Også på Statsfængslet i Ringe har man fortsat alenevagter – for
eksempel om formiddagen, om natten og i weekenderne. Og
det slider på personalets arbejdsglæde, mener fængslets lokalformand, Steen Østerberg.
”Det giver stress og ubehag at gå alene – plus en masse arbejde,
man ikke får gjort. Der er for eksempel intet, der hedder relationsarbejde, når man er alene på vagt,” siger han.
Han mener , at den nye registreringspraksis er ulogisk: ”Det
virker absurd. For når man er alene, er man vel alene. Og så er
jeg ligeglad, om det er planlagt eller ej. Det vil altid belaste det
psykiske arbejdsmiljø, når kollegaer er alene på vagt.”

”

Det er sørme smart. Man leger
lidt med ordene i direktoratet,
og så ’puf’ er alenearbejdet forsvundet
som ved et trylleslag

Fængselsforbundets forbundssekretær for de lukkede fængsler,
Bo Yde Sørensen, er stærkt utilfreds med den nye definition,
som han mener, er resultatet af et langt og kaotisk forløb.

Kim Østerbye: Det er slet ikke godt nok
Den nye definition af alenearbejde behager bestemt heller ikke
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, som er dybt uenig
i definitionen, der på papiret fjerner alenearbejdet fra institutionerne.

”Først nedsætter direktoratet en projektgruppe – med mig
som forbundets repræsentant – hvor der er fuld enighed om
at fortsætte med den velkendte definition. Men så går alt galt.
Direktøren forkaster projektgruppens forslag og ændrer det, så
det i stedet bliver ledelsen lokalt, der afgør, hvornår noget er
alenearbejde,” siger han.

”Det er sørme smart. Man leger lidt med ordene i direktoratet,
og så ’puf’ er alenearbejdet forsvundet som ved et trylleslag.
Problemet er, at denne her registreringsøvelse, som ledelsen
har været internt uenige om i direktoratet, går ud over medarbejderne. Det virker mest af alt som en rygdækning over for
politikerne, og det er slet, slet ikke godt nok,” siger han.

Langt fra virkeligheden
At den nye definition kan skabe uenighed lokalt, er Statsfængslet i Nyborg et godt eksempel på. Her mener ledelsen ikke, at
der – ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering – findes alenearbejde i 2014.

I Direktoratet for Kriminalforsorgen er HR-chef Marianne Fæster
Nielsen, opmærksom på, at der har hersket uenighed lokalt på
enkelte tjenestesteder om, hvornår der er tale om alenearbejde.

I 2013 er man – efter et kompromis med medarbejdersiden –
landet på et skøn på tre til fem alenevagter i løbet af hele året.
Og det tal har ifølge fængslets lokalformand, Mette Nielsen,
intet med virkeligheden at gøre.
”Jeg er helt uenig i tallet. Det er så langt fra virkeligheden, som
det næsten kan komme. Hvis man for eksempel er alene på
vagt i fire timer i træk, så hedder det ikke alenearbejde,” siger
hun.

”For mig at se, er uenighederne udtryk for, at der har været
uklarhed om det skrevne i forhold til registreringspligten. Set
i lyset af de spørgsmål, som er kommet, så overvejer vi, om vi
kan beskrive det mere klart. Det er vigtigt, at selve registreringen ikke bliver opfattet som en snæver afgrænsning af alenearbejde som sådan. Vi skal finde en god måde at håndtere eventuel
lokal uenighed om registrering fremover,” siger hun.

UDENLANDSKE
INDSATTE ER OFTE
ENSOMME
Arresthuset i Silkeborg afprøver et forsøg
med en besøgstjeneste til de indsatte. Ifølge
arrestforvarer Helle Toni Hansen er der særligt
et behov for de udenlandske indsatte:
”De udenlandske indsatte, som vi har mange
af, kan have behov for besøg, fordi de ikke får
besøg af venner og familie,” siger arrestforvareren til Midtjyllands Avis. Det er
ikke unormalt, at over halvdelen
af de indsatte i arresthuset er
udlændinge.

UDDANNELSESDAGE OM ARBEJDSMILJØ
Er du arbejdsmiljørepræsentant eller på anden måde engageret i arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen, så deltag i en af Fængselsforbundets fire
regionale temadage til maj.
Arbejdsmiljødagene holdes den:
8. maj i Statsfængslet i Nyborg
12. maj i Anstalten ved Herstedvester
19. maj i Fængslet ved Nørre Snede
20. maj i Statsfængslet Østjylland
Det er gratis at deltage som medlem af Fængselsforbundet. Du skal dog aftale
tjenestefrihed med løn og dækning af eventuelle transportudgifter med din
lokale ledelse. Tilmeld dig senest fredag den 25. april. Læs mere på forbundets
hjemmeside eller tilmeld dig forbundets arbejdsmiljønyhedsbrev.

NU KVIDRER VI OGSÅ
Fængselsforbundet følger tidsstrømmen og
er nu på Twitter. Forbundet vil bruge det sociale
medie til at kommunikere med medier, politikere og alle andre, som bør interessere sig
for vores medlemmers arbejdsforhold. Følg
os på Twitter på: @faengselforbund.

NY UNIFORMSKONTRAKT TIL
GAMMEL LEVERANDØR
Kriminalforsorgen har underskrevet en
treårig kontrakt om levering af uniformer.
Kontrakten er indgået med Hoffmann
Firmatøj A/S. Der var fem firmaer om
buddet, men Hoffman levede bedst op
til Kriminalforsorgens krav om pris og
kvalitet. Firmaet har i forvejen leveret
uniformen de seneste otte år, så der
sker ikke de store ændringer. Fængselsforbundet forventer dog, at skoenes
kvalitet bliver forbedret.
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kort nyt

3.000 bibler
Bibelselskabet uddeler 3.000 gratis bibler til landets
fængsler og arresthuse. Bibelselskabet henviser til
Matthæusevangeliet, hvor Jesus siger: ”For jeg var
sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig,
og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og
I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg
var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I
besøgte mig.”

CHIKANE I FRITIDEN
SVAR FRA MINISTEREN: Fængselsforbundet skrev i februar til
justitsminister Karen Hækkerup (S) om vold, trusler og chikaner
mod fængselsbetjente i fritiden. I brevet mindede forbundet hende
om, at hendes forgænger Morten Bødskov (S) i efteråret 2013 lovede
initiativer på området.
Nu har vi fået svar. I brevet tager ministeren afstand fra chikaner og
trusler mod fængselsbetjente, og hun beder Kriminalforsorgen om at
bruge Rigspolitiets rapport om chikane mod betjente. Den indeholder
nemlig en række konkrete forslag, som også er relevante for personalet i Kriminalforsorgen.
Ministeren skriver blandt andet: ”Jeg mener, at det er meget vigtigt,
at der tages skarpt afstand fra alle former for chikane og trusler mod
offentligt ansatte. Det gælder naturligvis også fængselsbetjente.”
DE BORGERLIGE FORESLÅR HØJERE STRAFFE: Hvis det står til den
borgerlige fløj i Folketinget, bør straffen for chikaner forhøjes. Venstre,
De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stillede i marts
et beslutningsforslag om at fordoble straffen for at chikanere fængselsog politibetjente i fritiden: “Vi foreslår, at man slår hårdere ned på
dem, der truer politiet og fængselsbetjente ved, at man lægger op
til at fordoble det, der er den normale straf. Hvis man i dag fik 30
dage for at true en politibetjent, skal man i morgen – når det her
forhåbentligt bliver vedtaget – have 60 dage,” siger Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen. Justitsministeren støtter dog ikke forslaget.

ORDBOG FOR
BESKÆFTIGELSESSWAHILI
Lau Aaen, der er kendt for sin satiriske tilgang til
beskæftigelsessystemet, har startet et nyt samarbejde med Min A-kasse, nemlig Laus Leksikon,
som kan læses på Avisen.dk hver dag. Her bliver
nogle af de hyppigt brugte ord i beskæftigelsespolitikken oversat. Hvad betyder ord som ’nyttejob’,
’selvforskyldt ledighed’ og ’ja-hat’ egentligt? Det
fremgår af leksikonet, at ’ja-hat’ er en imaginær
hovedbeklædning, hvormed problemer med et
trylleslag forvandles til udfordringer. Som når ’et
frit fald’ bliver til ’en tyngdekraftudfordring’.

FODLÆNKER ER HÅRDERE
END CELLEN
Det var så hårdt for flere af
de 2.512 fanger, der sidste år
afsonede med en fodlænke,
at de selv bad om at komme
tilbage i cellen.
I alt blev 238 fanger med fodlænke rykket tilbage i cellen,
viser tal fra Kriminalforsorgen. En tredjedel overtrådte
reglerne om, at de hverken må bruge alkohol eller
rusmidler, andre blev taget i at bryde reglerne om,
hvornår de skal være hjemme. Og et tocifret antal
bad selv om at komme tilbage i cellen. For nogle
er det tilsyneladende en hårdere straf at skulle på
arbejde, i skole eller ligge på sofaen end at sidde i en
celle.

600 MILLIONER TIL NEDSLIDTE SOLDATER
Der er godt nyt til tidligere udsendte soldater med psykiske mén. Forsvaret har nemlig afsat 600 millioner kroner til at udbetale erstatninger
frem mod 2017. Det store beløb er en konsekvens af en lovændring
fra sidste år. Soldater med psykiske skader – såkaldt posttraumatisk
stress-syndrom – kan nu blive tilkendt erstatning mange år efter, de
har været udsendt. Tidligere var fristen seks måneder. Derfor er der
nu behov for ekstra penge til de tilkendte skader. Fængselsforbundet
arbejder for, at lovændringen også kommer til at gælde for vores
medlemmer.
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psykisk syge

Retspsykiater:
Klag over de
mange sindssyge
Retspsykiater Peter Kramp lægger ikke fingre
imellem i sin kritik af, at psykisk syge sidder
indespærret i landets fængsler og arresthuse. Han opfordrer personalet til at klage,
hvis de ikke kan få dem overført til psykiatriske afsnit.
Af Andreas Graae

Psykisk forstyrrede personer er velkendte ansigter blandt fangerne i de danske fængsler og arresthuse. Der er misbrugerne, der
er de personlighedsforstyrrede, og så er der de direkte sindssyge.
Den sidste gruppe udgør ifølge en screeningsundersøgelse fra
Kriminalforsorgen omkring otte procent i Vestre Fængsel.

Han mener, at det er bekymrende, at så stor en andel af fangerne er
sindssyge – det vil sige, at de lider af skizofreni – når de generelt
kun udgør 0,75 procent i befolkningen. De skizofrene udgør med
andre ord en ti gange større andel af fangerne i fængslerne end de
gør blandt den øvrige befolkning.

Og det er ikke så underligt, at denne gruppe fanger ophober sig
i hovedstaden. Sådan lyder det fra retspsykiater Peter Kramp,
der har været sundhedsfaglig konsulent på Kriminalforsorgens
screeningsrapport.

Hvad skal fængselspersonalet gøre for at tackle de sindssyge, som sidder
i cellerne?
”Fængselspersonalet er jo ikke uddannet til at pleje og passe psykisk
syge mennesker. Og de har heller ikke rammerne til det. Så hvad
stiller fængselsbetjentene op, hvis en fange sidder og rokker frem
og tilbage og taler med stemmerne? De kan ikke gøre noget – andet
end at være venlige og spørge, om der er noget de kan gøre.”

”De sindssyge har det med at søge mod storbyerne. Her er det
lettere at gemme sig og leve anonymt som en særling. Så det
overrasker mig egentlig ikke, at koncentrationen af psykisk syge
er stor her,” siger han.
Den tætte trafik af indsatte ind og ud af Vestre Fængsel komplicerer imidlertid screeningen af indsatte for psykiske lidelser,
påpeger han: ”Vestre Fængsel er som en hovedbanegård. Det
vælter ind, og det vælter ud. Mange blev løsladt, før de overhovedet nåede at blive screenet, hvilket gør det svært at vurdere, hvad
det reelle tal er.”
Retpsykiateren vurderer, at tallet på otte procents sindssyge er et
minimumstal, da det var sygeplejerskernes indtryk, at nogle af de
mest mentalt forstyrrede indsatte modsatte sig at blive screenet i
undersøgelsen

Justitsminister dropper screening af
psykisk syge indsatte
Justitsminister Karen Hækkerup (S) vil ikke gennemføre en
landsdækkende screening for psykiske lidelser i fængsler og
arresthuse. Det fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg
10. marts.
 aren Hækkerup foreslog ellers selv under den tidligere
K
regering, at indsatte i alle landets fængsler skulle screenes for
sindssygdom, idet hun kaldte situationen i fængslerne for
’uværdig’.
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Kan man ikke efteruddanne dem bedre til at håndtere denne gruppe?
”Jo, selvfølgelig kan man lave kurser for fængselsbetjente, hvor
man forklarer, hvad psykisk sygdom er, og hvordan det viser
sig – for eksempel ved, at de sindssyge hører stemmer, ser syner,
føler sig forfulgt og så videre. Det ved jeg også, at Direktoratet for
Kriminalforsorgen er i gang med. Det kan øge opmærksomheden
på symptomer på psykisk sygdom og depression.”
Og hvad hvis de psykisk syge indsatte bliver voldsomme?
”Det er en del af fængselsbetjentenes uddannelse at håndtere
voldsomme indsatte – også selvom der er tale om psykisk syge
personer. På samme måde indgår det i betjentenes grunduddannelse at uddele medicin under lægens ansvar. De deler jo også
anden medicin ud – for eksempel hjertemedicin og diabetesmedicin.
Der adskiller psykofarmaka sig ikke nævneværdigt.”
Sidste udvej: Klag over urimelighederne
I den seneste udgave kunne fagbladet berette om, at det ofte er
svært at få overført sindssyge indsatte i arresthusene til psykiatriske afdelinger – simpelthen fordi der er pladsmangel og lange
ventelister.
Denne situation er ifølge Peter Kramp uholdbar og udtryk for et
stort samfundsproblem: ”Det er et stort problem i samfund, som
det enkelte arresthus ikke kan gøre noget ved. Men hvis der er en
helt urimelig lang ventetid på at få overført sindssyge indsatte,
kan man indberette det til direktoratet. Og det synes jeg, man skal
gøre. Så må direktoratet gå videre med det til Sundhedsstyrelsen.
Det lyder tungt og bureaukratisk og omstændeligt. Men der er
bare ikke andre muligheder.”

Hyppige symptomer på sindssygdom
I sin tid som retspsykiater har Peter Kramp mentalundersøgt mere end 2.000 personer med henblik på at finde ud af,
om de var sindssyge i gerningsøjeblikket. Her er nogle af de
hyppigste symptomer, som kan tyde på, at den indsatte er
psykisk syg:
Hallucinationer: Den indsatte hører stemmer og ser
syner. Det er nogle af de mest klassiske symptomer på
sindssygdom.
Paranoia: Den indsatte føler sig overvåget og forfulgt. Han
kan for eksempel være overbevist om, at der er sat overvågningskameraer op i hans celle, eller at fængselsbetjentene
står og lurer på ham.
 overvindelighed: Den indsatte er manisk og voldsom.
U
Mange maniske tror, at de er uovervindelige. Det kan føre til
voldsom uro, magtanvendelser og flugtforsøg.
Depression: Den indsatte er ked af det og i nogle tilfælde
selvmordstruet. Symptomerne kan være individuelle og
vanskelige at vurdere.

Den nye
efteruddannelse
går i gang
2.000 betjente skal på skolebænken
i løbet af de næste tre år. De er udset
til at indfri det politiske mål om
færre gengangere i fængslerne.
Af Søren Gregersen
I denne måned begynder de første betjente på Kriminalforsorgens nye efteruddannelsesforløb.
Fængselsforbundet har i høj grad presset på for at sikre
dette uddannelsesløft for landets erfarne betjente. Forbundet
var derfor glade for, at politikerne afsatte 21,6 millioner
kroner til formålet i flerårsaftalen for 2013-2016.
Området har nemlig været underprioriteret. Mens grunduddannelsen er blevet styrket, er de rutinerede betjente blevet
glemt, og efteruddannelsen har mange steder alene bestået
af et konflikthåndteringskursus hvert syvende år.

Hvem skal efteruddannes?
Efteruddannelsen er pligtig for alle betjente,
som ikke har været på grunduddannelsen eller
har været omfattet af overgangsordningen på
grunduddannelsen. Det er dog et frivilligt tilbud,
hvis man når den pligtige afgangsalder inden
2016. Det overvejes, om værkmestrene skal
omfattes af tilbuddet på et senere tidspunkt.

Det bliver der lavet om på, når 2.000 betjente i de kommende
år får styrket deres færdigheder via det nye uddannelsesforløb.
Forløbet skal være med til at indfri flerårsaftalens mål om
at mindske recidivet. Det formulerer politikerne på denne
måde i aftalen: ”Fængselsbetjentene spiller en afgørende
rolle for en succesfuld udmøntning af det retningsskifte, der
nu iværksættes. Derfor er aftaleparterne enige om, at også
de erfarne fængselsbetjente skal sikres et kompetenceløft.”
Fængselsbetjentene skal altså være bedre til at understøtte
resocialiseringsindsatsen, så der kommer færre gengangere
i fængslerne.
Denne målsætning har Kriminalforsorgen forsøgt at indarbejde i det nye uddannelsesforløb. Kriminalforsorgens
Uddannelsescenter (KUC) har blandt andet afholdt tre
infodage for ledere og to pilothold i efteråret, hvor man har
fået input til, hvordan uddannelsesforløbet bedst sammensættes.
Det har været en udfordrende opgave, siger projektleder
og souschef i personalekontoret i direktoratet, Diana Søe
Sandell: ”Vi skal sikre, at alle vore medarbejdere er klædt
bedst muligt på for at mindske recidivet. Det er en meget
ambitiøs opgave, også fordi hverdagens udfordringer og
profilen på de indsatte løbende ændrer sig. Samtidig er det
en stor udfordring at sørge for, at efteruddannelsen kan
skabe læring for alle 2.000 betjente, som har vidt forskellige
forudsætninger.”

efteruddannelse
Otte moduler
Efteruddannelsen består af et læringsforløb over fire måneder med otte moduler, hvor der veksles mellem teori og
praktik.
Deltagerne starter med en forventningssamtale mellem den
enkelte medarbejder og vedkommendes MUS-ansvarlige
leder. Derefter præsenteres man for en introduktionsvideo
med Kriminalforsorgens direktør, hvorefter man på modul 3
og 4 undervises af lærere fra Niels Brock.
Modul 5 er en test, som deltagerne svarer på online, hvor
der tages udgangspunkt i indholdet af undervisningen på
modul 3 og 4. Modul 6 er en opfølgningsdag, hvor deltagerne drøfter, hvad man har lært siden sidst, og hvordan
de fremadrettet kan arbejde videre med deres nye læring i
hverdagen.
Modul 7 er en samtale mellem deltageren og vedkommendes
MUS-ansvarlige leder. Formålet med denne samtale er, at
den nye viden skal forankres i hverdagen på tjenestestederne. Endelig er modul 8 en webbaseret opfølgning.
Uddannelseskonsulent Katrine Cobbold fra KUC er tovholder
på projektet. Hun peger på, at der især lægges vægt på tre
elementer i forløbet. Nemlig: Relationsarbejde, rolleforståelse
og refleksion.
”Det har de rutinerede betjente masser af erfaring med.
Men vi vil bevidstgøre dem om det, de allerede gør i deres
arbejde og give dem et fælles sprog, hvor de kan blive bedre

til at tale sammen om opgaven. Hvilken rolle har de i forhold til deres opgaver, indsatte og kollegaer? Hvilke metoder
kan de bruge til at trænge igennem til de indsatte i deres
relationsarbejde? De skal altså reflektere over de ting, man
kan og skal,” siger hun.
Hun tror på, at man også som erfaren betjent med mange
år på bagen vil få noget ud af forløbet: ”Det er i hvert fald
målet. Du skal blive bevidst om de ting, du gør, og hvordan
du kan blive bedre. Undervisningen vil tage udgangspunkt i
din hverdag,” siger Katrine Cobbold.
Ser frem til forløbet
I Fængselsforbundet ser forbundssekretær Bente Benderska
frem til det nye uddannelsesforløb: ”Det er positivt, at vi nu
kommer i gang med den længe savnede efteruddannelse,
som meget gerne skulle medvirke til, at de erfarne betjente
blandt andet tilegner sig lidt af det stof, som de nye fængselsbetjentelever lærer på skolen.”
Hun håber, at alle medarbejdere får gavn af forløbet: ”Det
er selvfølgelig vanskeligt at sammensætte et forløb, som
alle kan få lige meget ud af. En vigtig forudsætning for at
lære er også, at man selv er motiveret, og at man er villig
til at erkende, at man kan have behov for at lære nyt, og at
læringen kan have en positiv indflydelse på kvaliteten i det
arbejde, man udfører. Ideen med at tilrettelægge et forløb
med forskellige moduler over nogle måneder og gøre lederne medansvarlige for medarbejdernes læringssituation før,
under og efter, synes jeg, er rigtigt set.”

Forebyggelses-hvad-for-noget?
Virksomheder inden for politi, beredskab og fængsler kan søge
om tilskud til forebyggelsespakker med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Projektet
finansieres af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse via finansloven. Arbejdspladsens medarbejdere bruger et såkaldt fremtidsværksted til at finde ud af, hvordan deres psykiske arbejdsmiljø
kan blive bedre. Arbejdspladsen kan vælge at kombinere pakken
med fysisk træning.

arbejdsmiljø

Bedre
arbejdsmiljø
via sport og
idræt
Statsfængslet Møgelkær har gode
erfaringer med forebyggelsespakker.
Badminton, zumba og andre fysiske
aktiviteter har styrket samarbejde
og arbejdsglæde på tværs af faggrupperne.
Af Søren Gregersen

Er en forebyggelsespakke et højtsvævende arbejdsmiljøinitiativ
uden forbindelse til virkeligheden? Nej, det er faktisk et meget
praktisk og konkret tiltag – i hvert fald i den form som Statsfængslet Møgelkær har valgt at bruge sine pakker.
Det åbne fængsel ved Horsens Fjord har fået penge til tre pakker
à 500.000 kroner fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Medarbejderne kan deltage i aktiviteter som løb, svømning, badminton og zumba. Ideen er, at det sociale samvær skal fremme
de positive relationer på tværs af faggrupperne. På den måde
skal pakkerne være med til at forbedre trivsel og arbejdsmiljø i
fængslet.
Og det virker, hvis man spørger fængselsbetjent Janni Hoelgaard
fra fængslets Afdeling Nord. Hun har blandt andet deltaget i
cykling, løb, svømning og grebstræning: ”Det har været gavnligt
hele vejen rundt at deltage i forløbet. Vi er blevet rystet bedre
sammen.”
Forløbet har betydet, at hun fået kontakt med kollegaer, som
hun tidligere sjældent talte med: ”Det er faktisk utroligt, hvor
meget en kort gåtur, hvor man går og snakker, kan ændre på
relationerne. Det er skide sundt,” siger Janni Hoelgaard.
Det samme oplever Merete Højfeldt. Hun er sekretær, og efter at
hun har deltaget i gåture og ridning, er hun kommet tættere på
de uniformerede kollegaer: ”Vi er blevet en mere integreret del af
hele afdelingen,” siger hun.
Hun har for eksempel knyttet venskab til to betjente via forløbet: ”Den ene udveksler jeg opskrifter med, og den anden er
ligesom jeg interesseret i heste,” siger Merete Højfeldt.
Bedre trivsel
Fængselsforbundets afdelingsformand, Brian Hedensted, er meget
positiv over for projektet. Hans erfaring er nemlig, at det kan
være vanskeligt at forbedre arbejdsmiljøet i et fængsel.
”Det er vigtigt på en arbejdsplads som vores, at man gør alt,
hvad man kan for at forbedre trivslen. Derfor er det godt, at man

prøver at gå nye veje. Jeg kan varmt anbefale andre institutioner
at gå i gang med forebyggelsespakkerne. Man snyder sig selv for
nogle gode oplevelser, hvis man ikke gør det,” siger han.
Han peger på, at forebyggelsespakken også har forbedret samarbejdet med ledelsen: ”Det er sundt at få andre relationer til sine
ledere. For hvis man ikke kan tale sammen, kan alt andet være
ligegyldigt,” siger afdelingsformanden.
Afdeling Nord var den første, som gik i gang med forløbet i Møgelkær. Derfor har der været nogle børnesygdomme. I begyndelsen
var det for eksempel et krav, at alle aktiviteter skulle udgå fra
fængslet, men det krav valgte man siden at se bort fra, fordi mange
ansatte bor langt fra fængslet.
Ændringen betyder, at man ikke behøver at køre hele vejen tilbage
til fængslet, inden man går i gang med en aktivitet. Nu kan man
gøre det hjemmefra og få løn for det – hvis man vel at mærke
udfører aktiviteten sammen med en kollega.
Projektansvarlig Harry Christiansen mener allerede, at man kan
se positive konsekvenser af forløbet: ”Sygefraværet er faktisk
faldet. Vi kan selvfølgelig ikke sige, om der er en direkte sammenhæng med forebyggelsespakken, men det er en nærliggende
tanke.”
Han peger også på, at evalueringen af forløbet har været meget
positiv: ”Jeg har oplevet, at der har været stor interesse blandt
kollegaerne til at forbedre trivslen,” siger afdelingslederen.
Fremtidsværksted
Der ser altså ud til, at pakken har levet op til de målsætninger,
som man satte fra starten. Forløbet blev nemlig indledt med et
fremtidsværksted, hvor afdelingens 40 medarbejdere udarbejdede
en handlingsplan for arbejdsmiljøet.
Handleplanen har tre overskrifter: Kommunikation, struktur
og ledelse og beskriver en række aktiviteter og arbejdsmetoder.
Eksempelvis: ”at søge at optimere informationen, så alle involverede parter oplever, at de bliver taget alvorligt”, og ”at der arbejdes
med synlig og nærværende ledelse.”
Hvor handlingsplanen skal varetage det psykiske arbejdsmiljø,
skal idrætsaktiviteterne varetage det fysiske. Men ifølge Morten
Jensen, der har været ekstern konsulent på projektet, kan man
ikke adskille de to elementer.
”Det er erfaringen fra det første projekt i Møgelkær, at de fysiske
aktiviteter spiller en meget vigtig rolle. Det er dem, som betyder
mest for at styrke relationerne på tværs af faggrænserne.”
Konsulenten opfordrer derfor andre fængsler til at medtage de
fysiske aktiviteter, når de går i gang med forebyggelsespakker. Han
mener nemlig, at de fysiske aktiviteter er en god investering i det
psykiske arbejdsmiljø.
Morten Jensen understreger i øvrigt, at ledelsen på en arbejdsplads skal se en forebyggelsepakke som et startskud til en ny proces. Når forløbet slutter, er det op til ledelsen og medarbejderne at
sikre, at de positive elementer fortsætter.
Og det er da også planen, siger fængslets inspektør, Carl Johan
Bjørnsholm: ”Arbejdsmiljøprojekter kan nogle gange være lidt
fluffy, men det kan man ikke sige om dette projekt. Selvom forebyggelsespakkerne stopper efter 15 uger, fortsætter vi selvfølgelig
med at følge op på handleplanen.”
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tillidsreform

Tillid skal
modernisere de
offentlige
arbejdspladser
Tillid og ansvar skal erstatte kontrol og
tilsyn i den offentlige sektor. Det gælder
også i fængslerne, siger økonomi- og
indenrigsminister Margrethe Vestager.
Af Søren Gregersen

Den offentlige sektor står over for store udfordringer. Borgerne
ønsker bedre service, men de offentlige kasser mangler penge.
Derfor skal stat, regioner og kommuner finde nye metoder, så der
kan frigøres midler til bedre velfærd.
En måde at modernisere på er at satse på færre regler og mindre
kontrol. Det er et af hovedprincipperne i tillidsreformen, som
regeringen aftalte med fagbevægelsen sidste år. Større tillid og
ansvar til de offentlige medarbejdere skal altså forbedre opgaveløsningen.
Det er et princip, som Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, ikke overraskende bakker op om: ”Det er positivt, at åbenhed
og tillid nu skal være det bærende princip i den offentlige sektor. Jeg
tror klart, at det kan være med til at sikre et hårdt tiltrængt løft.”
Han understreger, at reformen bør bruges til at modernisere den
offentlige sektor – ikke til at beskære den: ”Vi har i de senere år
set den ene sparerunde efter den anden – også i Kriminalforsorgen – derfor er det vigtigt, at reformen bliver ført ud i livet, som
den er tiltænkt, nemlig til at skabe mere velfærd.”
Det er bestemt også planen, siger økonomi- og indenrigsminister
Margrethe Vestager til fagbladet: ”Tanken bag reformen er, at vi
skal bruge pengene i den offentlige sektor smartere. Vi skal have
bedre velfærd for de samme penge. Det er altså ikke en spareøvelse, men en hovedrengøring som rydder op i unødige proceskrav og skaber bedre plads til, at medarbejdere og ledere kan
udnytte deres kompetencer.”
Ministeren peger på, at det er op til den enkelte arbejdsplads at
arbejde med reformens elementer. Principperne får nemlig først
liv, når de integreres i planlægningen i hverdagen.
”Det handler om at bryde vanetænkningen og finde nye og smartere måder at arbejde på. Målet er en moderne offentlig sektor
med gode arbejdspladser og bedre velfærd,” siger hun.

VÆR MED TIL AT FORNY DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager holder
inspirationsarrangementer om tillidsreformen i foråret.
Læs mere på Modernisering.nu
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TILLIDSREFORMENS SYV PRINCIPPER
1 Den offentlige styring skal bygge på mål og resultater
2 Opgaveløsningen skal bygge på dialog og åbenhed.
3 Ledelse skal tage afsæt i tillid til medarbejderne
4 Opgaveløsningen skal dokumenteres
5 Opgaveløsningen skal bygge på viden
6 God ledelse skal fremme innovation
7 Borgerne skal inddrages

Og det gælder også for landets fængselsbetjente, lyder det fra
den radikale minister: ”Når du spørger dig selv og kollegaerne,
om opgaverne kan løses bedre, og I efterfølgende diskuterer ideer
og prøver dem af – så får vi en moderne offentlig sektor. Det er
vi heldigvis allerede i gang med rundt om i landet. I dag bruger
fængselsbetjente meget tid på at transportere borgere, der sidder
i fængsel, til og fra retssale. Men nu har Domstolsstyrelsen fundet
ud af, at det kan gøres smartere. Derfor sætter de videoudstyr
op i 200 lokaler i domstole og arresthuse, så borgere, der sidder i
fængsel, fra marts 2015 kan afhøres direkte fra fængslerne. Det
vil spare fængselsbetjentene for en masse tid og ressourcer, og
det vil mindske risikoen for flugt. Dét er en moderne løsning – og
nok også et bedre arbejdsmiljø. En smartere løsninger for borgerne og samtidig en nemmere eller mindre stresset arbejdsdag for
medarbejderne. Jeg håber, at vi fremover vil se flere gode løsninger som denne, som letter arbejdet for fængselsbetjentene i en til
tider barsk hverdag.”
Tillid i fængsler og arresthuse
Men tillidsreformen handler ikke kun om at finde smartere løsninger. Det handler først og fremmest om tillid, som det fremgår
af reformens navn. Og dette fokus er Kim Østerbye enig i. Man
kan nemlig ikke udvikle en arbejdsplads, hvis der mangler tillid
mellem medarbejdere og ledelse.
”I Kriminalforsorgen har vi set mange eksempler på dårlige
tillidsforhold mellem medarbejdere. Det ødelægger et fængsel
eller arresthus, når samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere
bryder sammen. Energien bliver ædt op af modvilje og konflikter.
Omvendt har det meget positiv effekt, når det lykkes at genskabe
samarbejdsklimaet i en institution. Så ser man, hvad et godt samarbejde betyder for arbejdsglæde og opgaveløsning. God ledelse
bør skabe energi og fællesskab – ikke uvilje og frustration,” siger han.
Hvordan vil ministeren sikre, at statens ledere omsætter tillidsreformens flotte ord om dialog og samarbejde til virkelighed?
”Vi har en række initiativer i ærmerne. Et af dem er, at jeg og
de andre af aftalens parter tager rundt i landet på en række arbejdspladser. Vi skal lytte til, hvordan man har ændret måden at
gøre tingene på. Hvis vi vil fortsætte med at forbedre de statslige
arbejdspladser, er man nødt til at have tillid til, at der er gode
faglige folk og stærke ledere, der kan vise den rette vej. Jeg kan
derfor slet ikke forestille mig, at dygtige statslige ledere ikke helt
af sig selv kan se formålet med disse principper,” siger Margrethe
Vestager.

Nedskæringer
Kim Østerbye peger på, at den offentlige sektor er præget
af nedskæringer, og at mange medarbejdere forbinder nye
reformer med besparelser, som rammer de medarbejdere, der
udfører opgaverne tættest på borgerne.
Formanden mener derfor, at tillidsdagsordenen kan være
vanskelig at føre ud i livet: ”Udviklingen går i den forkerte
retning. Der er færre og færre varme hænder, som står klar
til at hjælpe borgerne. I dag tager hver fængselsbetjent sig af
langt flere indsatte end tidligere. Til gengæld har vi fået flere
administratorer, som håndtere de mange regler og krav om
dokumentation. Den udvikling skaber ikke ligefrem tillid,”
siger han.

Margrethe Vestager forstår godt, at der kan opstå mistillid og
frygt, når en arbejdsplads mærker nedskæringer og omstruktureringer. Et af hendes løsningsforslag er, at man i højere
grad satser på fællesløsninger i den offentlige sektor.
”Administrative opgaver som indtastning af timeregnskaber
er mange steder blevet automatiseret. Fremtidens arbejdsopgaver handler i høj grad om at tænke nye måder at levere
service og løse problemer på. Derfor har vi brug for en masse
gode ideer fra jer,” siger ministeren.
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kokkeskole

Kokkespirer
plantes i
Vestre Fængsel
Indsatte scorer tårnhøje karakterer på Vestre
Fængsels kokkeskole. Skolen er en del af en
større satsning på erhvervsuddannelser i
Kriminalforsorgen, som skal gøre springet til
et kriminalitetsfrit liv nemmere. Fagbladet
kiggede forbi til en bid laks.
Af Andreas Graae

De er madinteresserede, de er topmotiverede og de er kriminelle.
Det sidste gør det dog ofte vanskeligt for indsatte med våde kokkedrømme at få elevplads efter endt afsoning. Men et kompetencegivende grundforløb i gastronomi fra en erhvervsuddannelse kan
gøre vejen til drømmen lidt kortere.
Det tilbud har indsatte i Københavns Fængsler haft siden 2012. I
samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder fængslet
nemlig grundforløb inden for både gastronomi, bageri og konditori
og bygningsmaleri.
Da fagbladet møder lederen af kokkeuddannelsen, Leif Nielsen,
har eleverne undervisning i førstehjælp og træner kunstigt
åndedræt på nogle meget menneskelignende masker. Imens er
to andre indsatte i færd med at tilberede frokosten, fløjtende og
heftigt rørende i en gryde med sauce.
Kurset i førstehjælp er et af de obligatoriske grundfag sammen
med blandt andet hygiejne og brandslukning. Alle fag giver et
officielt certifikat, som eleverne kan få meritoverført, hvis de fortsætter kokkeuddannelsen uden for fængslet. Men ellers handler
det mest om madlavning, hvor teori og praksis helst skal smelte
sammen for Leif Nielsen.
”Det er sådan det skal være. Man skal have fødevarerne i hænderne, før man læser om dem. For det at lave mad er et uovertruffent
pædagogisk værktøj, hvor evalueringen falder prompte i form af
tilfredsstillelsen ved at spise lækker mad, man selv har tilberedt,”
siger han.
Landets højeste gennemsnit
Leif Nielsen har været leder af kokkeskolen på Vestre Fængsel
i lidt over et år, og i den periode har han haft syv indsatte til
eksamen på grundforløbet som kok. Alle har klaret sig flot. Ja,
faktisk har de landets højeste karaktergennemsnit – og det er vel
at mærke eksterne censorer, som vurderer dem på lige vilkår med
andre erhvervsskoleelever.
”Hver gang har censor og jeg været rørende enige og dybt imponeret over det høje faglige niveau, eleverne leverer. De overgår
ubetinget eleverne på traditionelle erhvervsskoler, hvor læringsmålene er nøjagtigt de samme,” siger han.
Fangernes gode præstationer kan måske skyldes, at de er en
smule ældre end gennemsnittet på erhvervsskolerne. Eller at de
kun er otte på holdet mod 25 på en erhvervsskole, hvilket betyder
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mere tid til hver enkelt. Men den bedste forklaring gemmer sig
ifølge Leif Nielsen i deres motivation.
”Den væsentligste forskel på dem og erhvervsskoleelever er
– sådan sagt lidt i sjov – at her ER de blevet taget, mens de på
erhvervsskolen ikke er blevet taget endnu. Altså, her er de mere
afklarede og motiverede til at lære. Og så er der ingen pjæk. De
skal virkelig være syge, hvis de ikke dukker op,” siger han.
Plads til skæve personager
Leif Nielsen har en blandet fortid som både faglærer på en erhvervsskole i Jylland og michelinkok i Frankrig. Han stiller store
krav til sine elever, hvilket kan mærkes, da en af de to nynnende
fanger råber til ham gennem suset fra emhætten: ”Leif, hvad skal
der i fiskesaucen ud over fiskefond og mel?”
”Der skal masser af hakket purløg. Og dild. Bare snit det nedad,
indtil det bliver for groft,” råber han tilbage og fortsætter samtalen: ”Jeg har altid haft en brændende interesse for at arbejde med
udsatte. Det giver en stor tilfredsstillelse at se dem lykkes. Jeg ved
for eksempel, at en af de to løsladte, som jeg havde til eksamen,
har fået læreplads.”
Der ligger dog en udfordring i at få branchen til at tage imod de
løsladte kokkeaspiranter: ”Men branchen er jo vant til de her
skæve personager. Så det bør ikke være noget problem,” siger
Leif Nielsen.
Gensidig respekt og fokus på sikkerheden
Omgangsformen i køkkenet er tydeligvis mindre anspændt end
på fængselsgangene. ”Åh-ja, åh-ja-ja,” synges der, mens Leif Nielsen venligt brummer: ”Kan I så holde op med at gå og synge. Det
er et fængsel det her, det er ikke meningen, I skal hygge jer!”
Han forlanger gensidig respekt af de indsatte. De skal være mønsterelever – både på deres afdelinger og i køkkenet – for at gå på
kokkeskolen: ”Det giver jo også en øget motivation til at opføre
sig ordentligt oppe på fængselsgangen. Vi har et godt samarbejde
med betjentene på afdelingerne. Hvis man for eksempel gør
noget dumt på sin afdeling og får en straf, så ryger man også
ud herfra.”
Det rette skub
Ifølge Leif Nielsen giver madlavningskurset lige præcis det skub,
der skal til, for at de indsatte kommer videre efter deres afsoning:
”Det er en gennemført fornuftig måde at bruge tiden på i fængslet.

Der kokkereres under faglærer Leif
Nielsens (th.) kyndige vejledning på
kokkeskolen i Vestre Fængsel.

Hvis alternativet er at sidde og ryge smøger på sin celle,
giver det her så meget mere mening.”
Anerkendelsen er især vigtig for eleverne. Både den de
høster fra medfangerne, når de roser hinandens kokkerier
– og den som de får fra gæster, der besøger kokkeskolen. Og
dem, er der ikke så få af. For eksempel tager direktionen ofte
gæster med ned i kokkeskolen til en frokost.
Anerkendende nik og rosende ord får Henrik – den indsatte,
som har stået for dagens frokost – da også, da han præsenterer menuen: ”Vi har noget laks med ovnstegte rodfrugter
og basilikummarinerede kartofler, og så har vi min fiskesauce, som jeg egentlig er ret godt tilfreds med. Det er første
gang, jeg har prøvet at lave sådan en,” siger han.
Drømmer om en fuld kokkeuddannelse
Henrik drømmer om at færdiggøre kokkeuddannelsen,
når han har afsonet sin dom. Men allerhelst ville han tage

hele uddannelsen i fængslet. Lige nu tilbyder Københavns
Fængsler dog kun et grundforløb inden for gastronomi. Men
målet for Leif Nielsen er at kunne tilbyde en hel kokkeuddannelse.
”Vi arbejder for at udvide med praktik, som de for eksempel
ville kunne tage i fodlænke eller fra en pension. Det ville
være oplagt at kunne tilbyde en hel uddannelse, hvor de
indsatte efter afsoningen kunne gå ud og tjene en ’rigtig’ løn
– i stedet for igen at skulle på skolebænken.”
Det kan nemlig ifølge faglæreren afholde mange fra at
færdiggøre kokkeuddannelsen efterfølgende, at de skylder
penge væk til højre og venstre, og derfor ikke har råd til at
leve af en SU. Men målet er ikke langt væk.
”Vi er klar. Vi mangler bare det sidste grønne lys fra Undervisningsministeriet,” siger han.

orlovsregler

Hjemvendt
til ledighed
Han tog orlov som fængselsbetjent og
gjorde tjeneste i Balkan, Egypten, Østafrika og Mellemøsten som sikkerhedsrådgiver. Nu er han tilbage i Danmark,
men kan ikke genindtræde som fængselsbetjent, da hans orlov er udløbet. Systemet
har afvist ham, og han må stille sig bagerst
i den lange ledighedskø.
Af Andreas Graae

En kafkask oplevelse. Sådan kan man – med henvisning til den
tjekkiske forfatter Franz Kafkas skildring af individets møde med
en bureaukratisk mur af uretfærdighed – beskrive fængselsbetjent Leif Bulows hjemkomst til Danmark efter at have gjort
international tjeneste i en årrække.
Leif Bulow er uddannet fængselsbetjent og blev ansat i 1997 i
Arresthuset i Randers. Han gjorde tjeneste frem til januar 2004,
hvor han tog orlov for at arbejde for den Internationale Krigsforbryderdomstol i det tidligere Jugoslavien. Hans funktion var
Sikkerhedssupervisor og ansvarlig for krigsforbrydernes retsfremstilling ved retten i Haag.
”Det var super spændende og meget fagrelateret. Det var som at
være fængselsbetjent – bare i en lidt anden målestok. Jeg sad og
lavede vagtplaner for 75 mand og var på missioner, hvor jeg fløj
krigsforbryderne frem og tilbage til deres hjemlande,” siger han.
Her arbejdede Leif Bulow frem til 2009. Herefter fik han en
to-årig kontrakt med Udenrigsministeriet om at blive udsendt
som regional sikkerhedsrådgiver ved ambassaden i Cairo – med
ansvar for dele af Østafrika og Mellemøsten.
”Meget af arbejdet gik med at snakke med lokale og have fingeren
på pulsen. Den ene dag kunne jeg sidde til møde med landets
ministre, og den næste dag kunne jeg rende rundt i slumområder og snakke med de lokale,” siger han og fortsætter:
”Jeg kan huske, at jeg sad i det sydlige Sudan sammen med den
daværende justitsminister Lene Espersen, da revolutionen i
Cairo brød ud. Da jeg kom hjem til Cairo, var politi- og sikkerhedsmyndigheder væk, og alt var lukket ned. Heldigvis havde jeg
en satellittelefon, så jeg kunne komme i kontakt med Udenrigsministeriet,” siger han.
I 2010 fik Leif Bulow meddelelse fra Kriminalforsorgen om, at
han ikke kunne opretholde sin orlov mere, fordi han nu havde
en korttidskontrakt med Udenrigsministeriet.
”Jeg blev tvunget til at opsige min stilling som fængselsbetjent
på orlov og fuldførte min kontrakt med Udenrigsministeriet –
selvom der blandt mine kollegaer var to polititjenestemænd og
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en tjenestemandsansat i Forsvaret, der alle fortsat havde orlov og
havde haft det i omkring ligeså lang tid som mig,” siger han.
Skulle starte forfra
I 2011, da hans kontrakt i Egypten var færdig, flyttede han til
Danmark og søgte igen ind i Kriminalforsorgen: ”Her fik jeg
besked på, at jeg bare skulle begynde at søge stillinger, og at de
havde haft kontakt til Kriminalforsorgens Personaleskole, hvor
man havde meddelt, at der ikke var noget uddannelsesmæssigt i
vejen for at søge ind igen.”
Han søgte herefter stillinger i alle arresthuse, lukkede og åbne
fængsler i Jylland og på Fyn. Han fik afslag alle steder.
”Et af stederne fik jeg besked om, at fordi jeg havde været ude
af ’systemet’ i så mange år, skulle jeg indgive ansøgning som en
udefrakommende og ’ikke-uddannet’ person. Altså starte forfra
som ny ansøger. Og det på trods af, at jeg er fuldt uddannet, har
flere års erfaring og naturligvis ikke kan starte forfra på elevløn
som ægtemand med to skolesøgende børn,” siger han.
Han klagede over meddelelsen, idet han havde uddannelsen og
oven i købet havde arbejdet med nogle af verdens dengang farligste krigsforbrydere.
”Derudover havde jeg dygtiggjort mig med flere længere og avancerede kurser samt flere missionsudsendelser til både Balkan og
Darfur i Sudan,” siger han.
Mistet agtpågivenhed
Leif Bulow fik på et tidspunkt i forløbet besked om, at han – fordi
han havde været uden for systemet – havde mistet sin sikkerhedsagtpågivenhed. Det til trods for, at han havde arbejdet med
højrisikofanger i perioden 2004 til 2009.
”Jeg fik det svar fra Kriminalforsorgen, at de ikke havde noget
ansvar for, hvad det enkelte tjenestested mente, og fordi det var
decentraliseret, kunne de ikke gøre noget. Dette tvivler jeg dog
kraftigt på. Det er trods alt direktoratet, der sidder på personaleanliggender og uddannelsesforhold,” siger han.
Hos Direktoratet for Kriminalforsorgen har han efterfølgende
spurgt ind til, hvor mange fængselsbetjente, der efter at have

været uden for systemet har været nødt til begynde helt forfra
på den treårige uddannelse.
”Svaret til mig var, at der ikke umiddelbart har været nogle
fortilfælde. Det er absurd. Her har man en fuldt uddannet fængselsbetjent med international erfaring, der er sikkerhedsminded
til fingerspidserne. Men ’systemet’ vælger at bremse og afvise
mig uden anden forklaring, end at der er tale om en individuel
vurdering.”
Flere gange har han udbedt sig en konkret forklaring på, hvilke
dele af hans samlede uddannelse, man pludselig fra den ene dag
til den anden har anset for forældet. Men det er aldrig lykkedes
at få andet end et køligt standardsvar.
Bagerst i køen af ledige
Leif Bulow er nu i den lange kø af ledige på trods af, at han har
en faglig uddannelse og ekspertise, som en statslig institution
tidligere har investeret penge og tid i.
Mest absurd blev det, da direktoratet på et tidspunkt ville have
ham til at sende HF-eksamensbeviser ind, så han kunne bevise
sin skolelærdom og derved kvalificere sig til de formelle krav for
at starte ansøgningsproceduren: ”Og det desuagtet, at de allerede
ligger inde med alle dokumenter fra min ansættelse i 1997,” siger
han.
Skuffelse er den følelse Leif Bulow mest af alt sidder tilbage med
tre og et halvt år efter, han vendte hjem fra sine internationale
missioner:
”Jeg bliver ærlig talt skuffet over, at man fra regeringens side
igen og igen opfordrer til, at man skal dygtiggøre sig og lade sig
kompetenceudvikle med henblik på at øge chancen for beskæftigelse, mens jeg må opleve en fuldstændig uforståelig afvisning,
når jeg byder ind med min uddannelse og erfaring såvel fra
national som international tjeneste,” slutter han.

HR-chef: Man kan ikke få mere end
tre års orlov
HR-chef i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Marianne
Fæster Nielsen, kan ikke kommentere på Leif Bulows sag,
men hun oplyser, at tjenestemænd i Kriminalforsorgen
som udgangspunkt kun kan søge om orlov i op til tre år:
”Man har kun krav på orlov i ganske særlige tilfælde – for
eksempel hvis man skal arbejde i Grønlands hjemmestyre
og lignende. Der gives kun sjældent orlov i mere end tre år.
Det skyldes for det første, at man ved længere tids fravær
kommer ud af træning i forhold til arbejdsopgaverne. Hertil
kommer, at hensynet til fængslernes mulighed for rekrutteringsplanlægning sætter grænser for, hvor længe man kan
holde en plads ledig til en medarbejder.”
Hvis man ikke ønsker at genindtræde i tjeneste efter orloven
bliver det betragtet som en opsigelse af stillingen. Ønsker
man herefter på et senere tidspunkt på ny at arbejde i Kriminalforsorgen vil man skulle søge en ledig stilling: ”Hvis man
opnår ansættelse, vil tjenestestedet i samarbejde med Kriminalforsorgens Uddannelsescenter sørge for, at man bliver
kompetenceafklaret. Heri ligger, at det vil blive vurderet, om
man skal have opkvalificeret sine kompetencer blandt andet
ved at gennemgå hele eller dele af fængselsbetjent- eller
værkmesteruddannelsen,” siger Marianne Fæster Nielsen.
Disse generelle regler giver imidlertid ikke meget mening
i forhold til Leif Bulows konkrete situation, mener Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye: ”Der er tale om en
tidligere medarbejder i Kriminalforsorgen, som har løftet en
særlig opgave for Danmark. Det synes jeg, man bør anerkende
ham for ved at tilbyde ham en ledig stilling i Kriminalforsorgen.
Så må man tilbyde ham den nødvendige efteruddannelse.
Man kan simpelthen ikke være andet bekendt.”

Leif Bulow (tv.) arbejdede som sikkerhedssupervisor i 2006-2007 i Darfur.
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generalforsamlinger

I løbet af marts har Fængselsforbundets lokalafdelinger
holdt årets generalforsamlinger. I Herlufmaglehallen
på Sjælland diskuterede arrestbetjentene blandt andet
bandeproblemer, besparelser og ny løn.
Af Andreas Graae

Der blev ved med at sive medlemmer ind til generalforsamlingen
for Arrestfunktionærernes Organisation i Herlufmaglehallen den
24. marts. 45 stemmeberettigede medlemmer fra de sjællandske
arresthuse var mødt op.
Den engagerede stemning af fred og fordragelighed afholdt dog
ikke formanden, Henning Mørck, fra at holde en dramatisk dundertale som beretning.
”Det er ikke rosenrødt i arresthusene. Det vidner de mange sager
om nedslidning og udbrændthed om. Vi har også eksempler
på kollegaer, der er blevet truet i deres fritid på vej hjem fra
arresthusene. Men trods den dårlige bemanding, den nedslidte
bygningsmasse og de belastede indsatte, løser arresthusene
deres opgaver til perfektion,” sagde formanden.
Talestrømmen gik også forbi det aktuelle problem med mange
rockere og bander i arresthusene. Arresthusorganisationen savnede
her at få Kriminalforsorgens sikkerhedsenhed på banen i spørgsmålet om placeringen af Bandidos-rockere og de rivaliserende
udbrydere Westside Nation.
”Det kan ikke være rigtigt, at vi får besked på at sætte Westside
ind i HA- eller Bandidoshuse. Det er jo ikke for sjov, at en ung
Westside-mand blev skudt ned i Næstved, eller at politiet har
lukket en Westside-rockerborg af frygt for naboernes liv,” siger
Henning Mørck.
Spareiver og reorganisering
Derfra gled formandens beretning over mod de to store emner,
som optog en stor del af den resterende debat ved generalforsamlingen: besparelser og den kommende reorganisering.
”I sin spareiver har direktoratet sparet mange flere millioner,
end det var nødvendigt – og som betjente må vi spørge os selv og
politikerne, hvorfor det igen er os ’blåskjorter’ i frontlinjen, der
skal have ødelagt vores arbejdsmiljø? For eksempel ved at blive
sat ud til tvungen afspadsering,” sagde Henning Mørck.
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Der var dog ikke kun torden og bulder gennem hele arresthusformandens beretning. Også lyspunkter og konstruktive
opfordringer blev der plads til: ”Vi er blevet bedre til at samarbejde i arresthusene. Selvom vi ikke altid er enige om arbejdstid,
fordeling af ny løn og ferieplanlægning, så taler vi sammen.”
Han opfordrede desuden medlemmerne til at tage godt imod
det nye kursus ’kollegial feedback’, som er et værktøj til at blive
mere bevidst om sine kompetencer som fængselsbetjent: ”Jeg
vil opfordre jer til at tage det til jer; ikke fordi arrestforvareren
siger det, men for at blive bedre fængselsbetjente. Det er nemlig
den måde, vi virkelig kan hæve vores løn på – ved at være fagligt
bevidste om vores arbejde, og på sigt opgradere uddannelsen til
en bacheloruddannelse,” sagde han.
Ny løn kan gøres bedre
Også forbundssekretær for arresthusene, René Larsen, var mødt
op i Herlufmaglehallen. Og efter en livlig debat i salen om blandt
andet ny løn, besparelser og reorganiseringen, greb han ordet.
”Jeg vil gerne takke formanden for en god – lang – og fyldestgørende beretning,” sagde han og svarede dernæst på en række
spørgsmål om ny løn.
”Lige meget hvor meget vi ønsker den væk, så forsvinder den
ikke. Den er kommet for at blive – ikke bare hos os, men på hele
arbejdsmarkedet. Men vi har ikke opgivet kampen om et bedre
lønsystem. For eksempel bør man altid kunne gå til sin leder og
spørge, hvad der skal til for, at man kan få mere i løn. Men det er
ikke alle ledere, der tager det ansvar på sig,” sagde han.
Da de mest spørgelystne var kommet til orde, fået svar på deres
spørgsmål, og organisationens tillidsvalgte havde opnået genvalg, var det blevet tid til en solid gang stegt flæsk med persillesovs.

mindeord

Mindeord – Niels
Vestergaard
Det er med dyb sorg, at vi har modtaget
meddelelsen om, at vores tidligere kollega
og tillidsrepræsentant i Herstedvester, Niels
Vestergaard, har valgt døden – kun 47 år
gammel.
Niels blev ansat som fængselsbetjent på Anstalten ved Herstedvester i 1988 og blev første gang valgt ind i lokalafdelingens
bestyrelse som suppleant den 16. marts 1993. I sammenlagt 13½
år fungerede han efterfølgende som henholdsvis næstformand og
sekretær frem til hans afsked på grund af sygdom i 2010.
Afskeden kom i kølvandet på en omfattende kammeradvokatundersøgelse, hvor Niels og flere andre kolleger blev udsat for en
lang række usande påstande om negativ kultur og pligtstridige
forhold.

Selvom Niels blev alvorligt syg af stress og depression efter afskeden
fra Herstedvester, forsøgte han alligevel at holde modet oppe og
kæmpe for disse værdier, som var en del af hans personlighed.
Trods store op- og nedture i de følgende år slap Niels aldrig tanken
om, at verden skulle blive et bedre sted at være – med plads til
alle. Niels var gennem mange år yderst aktiv i det politiske liv på
Vesterbro, hvor han boede. Han kendte om nogen ’gamet’ og holdt
meget af at diskutere alt, hvad der rørte sig – både i nærområdet,
men også i den store verden. Niels levede og åndede for demokratiet
og nød enhver diskussion, som kunne ændre tingene, bare en lille
smule, i den rigtige retning.
Men modstanden blev for stor og til sidst mistede Niels en del af
troen på det, som han selv brændte så meget for: Medmenneskelighed, social retfærdighed og anstændighed.

Kriminalforsorgens øverste ledelse erkendte aldrig, at kammeradvokatundersøgelsen af Herstedvester var én stor fejltagelse,
og det tog meget hårdt på Niels. Han fik dog oprejsning fra den
tidligere justitsminister Lene Espersen, som i efteråret 2010 gav
ham et personligt svar på et brev, han havde sendt til hende. Hun
skrev blandt andet, at hun var blevet forelagt oplysninger, som
helt klart tydede på, at Herstedvester var præget af en meget
negativ kultur, og at hun ikke følte, at hun havde noget andet valg
end at undersøge forholdene. Hun skrev endvidere: ”Jeg må dog
også sande, at efter at Kammeradvokaten har været inde i sagen,
har det vist sig, at de mange påstande ikke havde hold i sandheden. Jeg er naturligvis glad for, at Kammeradvokaten har fået
belyst dette. Jeg kan godt forstå, at det må have været ubehageligt
at blive beskyldt for den slags, og derfor er jeg også rigtig glad for,
at I nu er blevet renset af Kammeradvokaten.”

Niels havde mødt for mange uanstændige og falske mennesker
på sin vej. Og han havde på egen krop mærket, hvordan det var
at føle sig forvandlet fra en velfungerende samfundsborger til et
sagsnummer i det kommunale sygedagpenge- og kontanthjælpssystem.

Niels var en ildsjæl, som kæmpede – både på arbejdspladsen og i
fritiden – for lighed, retfærdighed og sammenhold.

I dyb sorg og stor respekt siger vi tak for alt.

Niels sagde til sine kollegaer på lokalafdelingens generalforsamling
i 2010, da han stoppede som tillidsmand: ”I skal holde sammen.
I skal være gode ved hinanden, og de gamle ord om solidaritet,
korpsånd og sammenhold er altså ikke fy-ord! Det er ting, som
skal ligge inde ved hjertet. Det skal I huske hver dag, når I går
på arbejde – hold sammen! Gå ud og sig til de mange kollegaer,
som ikke er her i dag, at de burde skamme sig over ikke at være
her. Gå ud og sig til dem, hvad det handler om. At det handler om
korpsånd, solidaritet og sammenhold, og få dem til at forstå det.
Det er ved sammenhold og solidaritet; at holde ud og kæmpe de
kampe der skal kæmpes, at vi får ændret på tingene.”

Niels sender i sine afskedsbreve en hilsen til Fængselsforbundet
og kollegaerne på Herstedvester og ønsker os alt det bedste fremover. Han beder os også om at respektere hans beslutning om ikke
at være iblandt os mere. Og det respekterer vi fuldt ud. På samme
måde som vi respekterede Niels fuldt ud, mens han levede.
Niels gjorde en forskel. Vi er mange, som har lært af ham, mens
han levede, og vi vil fortsat lære af ham, når vi mindes ham og
tænker tilbage på den tid, vi havde sammen – og det han stod for.

Farvel til en ildsjæl, en hårdt kæmpende tillidsmand, en engageret
Vesterbro’er, en fantastisk personlighed, en god kollega, en rigtig
kammerat og en meget nær ven.
Vore tanker og dybeste medfølelse går i denne svære tid til Niels’
nærmeste familie.
Æret være Niels Vestergaards minde.
På bestyrelsens vegne
John Rasmussen, Afdelingsformand

debat
Debatindlæg (max 750 ord) sendes til
redaktion@faengselsforbundet.dk senest
den 14. i hver måned.
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Beskæftigelse
kun for kvinder
Af Søren Gregersen

Statsfængslet Møgelkær åbner en beskæftigelsesafdeling
forbeholdt kvindelige indsatte til maj.
Her kan kvinderne arbejde i ro og fred uden at blive
forstyrret af mandlige indsatte. Afdelingen er ved at blive
indrettet med industrikøkken, systue, skolestue, drivhus
og terapirum.
Det er for at beskytte kvinderne, at Kriminalforsorgen
opretter afdelingen.
Værkmester Vibeke Rasmussen siger: ”Der er nogle af dem,
som bliver udnyttet, når de går sammen med mændene.
Derfor får de nu deres egen afdeling.”
Hun mener dog, at der også er ulemper ved, at kvinderne går
for sig selv: ”De opfører sig nogle gange som en familie,
når de er sammen. Selv små problemer kan blive store.”
Der bliver plads til 14 indsatte i afdelingen, hvor de blandt
andet får mulighed for at gennemføre AMU-kurser. Målet
er at klæde kvinderne bedre på til at tage vare på sig selv.
Og ifølge værkmester Brian Sørensen er det nemmere,
hvis kvinderne beskæftiger sig med noget, som interesserer
dem: ”Det giver klart de bedste resultater,” siger han.
Statsfængslet Møgelkær har haft kvindelige indsatte siden
1991. De bor i forvejen adskilt fra mændene og får altså
nu mulighed for at arbejde uden mandlig indblanding.

