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Fængselsbetjente lærer
unge indsatte at styre
deres aggressioner
Er det muligt at undervise unge kriminelle i at styre temperamentet?
Det spørgsmål har Statsfængslet i Ringe sat sig for at besvare.
Fagbladet var med, da det første hold startede på skolebænken.
Af Søren Gregersen

”Selvfølgelig er der konflikter, men vi er gode til at løse dem
internt.” Sådan lyder det fra de fem indsatte, som vi møder i
Statsfængslet i Ringe i begyndelsen af februar.
De unge kriminelle er lige gået i gang med et konflikthåndteringskursus og stiller sig altså umiddelbart skeptiske over
for, om de har behov for kurset.

”Jeg vil gerne deltage i programmer, som kan hjælpe mig,”
siger Dan.

Ifølge Kriminalforsorgens brugerundersøgelse burde der dog
være potentiale for forbedringer. Statsfængslet i Ringe havde
nemlig den højeste voldsstatistik i undersøgelsen fra 2014. Det
fremgik, at fire ud af ti fanger udsættes for vold fra medindsatte.
Det er fire gange så meget som i de fredeligste institutioner i
Kriminalforsorgen.

Tilsvarende siger Kasper: ”Hvis man arbejder med tingene, tror
jeg, man kan blive bedre til at løse konflikter.”

Og blot en uge efter fagbladets besøg blev en 22-årig indsat groft
overfaldet med to billardkugler i en sok i fængslet. Han blev efterfølgende opereret i fire timer, og risikerer en varig hjerneskade.

Åbne og ærlige
Efter afslutningen af førstedagen på kurset er instruktør Søren
Hansen overrasket over, hvor åbne og ærlige de unge har
været.

Afdelingsleder Allan Petersen peger på, at Ringe er et ungdomsfængsel, og at konfliktniveauet derfor er højere end i andre
fængsler: ”Vi har de unge under 25 år. Derfor har vi konflikter
på en anden måde end i andre fængsler. Hormonerne pumper
rundt i kroppen. De er ikke gode til at vende den anden kind til.
Det strider mod deres æresbegreber,” siger han.
Den kedelige placering på listen over vold mellem indsatte var en
af årsagerne til, at fængslet i 2014 besluttede at tilbyde et kursus
til de indsatte: ”Vi har puslet med tanken i nogle år. Vi har jo i forvejen konfliktuddannelse for medarbejdere. Måske kunne man
tilbyde et lignende kursus for de indsatte,” siger Allan Petersen.
Nu er tre fængselsbetjente uddannet og godkendt af AMU som
instruktører, så de kan undervise de indsatte i konflikthåndtering.
En af dem er Paw Harder, som ikke var i tvivl, da muligheden
kom for at arbejde med de indsatte på en ny måde.
”Jeg vil gerne undervise – og nu har vi et produkt at tilbyde. Det
giver bedre muligheder for at lave relationsarbejde,” siger han.
Et tilbud til alle indsatte
Fængslet har skræddersyet kurset, som minder om et
EUD-forløb, og de indsatte modtager et AMU-bevis, når de har
gennemført uddannelsen. De får altså noget med i hånden,
når de bliver løsladt.
Og fordi der er tale om et AMU-kursus, får Kriminalforsorgen
refusion for konfliktinstruktøren, så uddannelsen er gratis for
fængslet.
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Målet er, at kurset bliver obligatorisk for alle indsatte. De første
fem som vi møder på kurset, har dog meldt sig til frivilligt – og
her på førstedagen er de forbeholdne, men også positive over
for kurset.
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De unge ser også en styrke ved, at de bliver undervist af fængselsbetjente. At det er en person, som de kender og har en personlig relation til.

”De har taget godt imod de ting, som jeg kom med. Og de
har haft nemt ved at reflektere over tingene og komme med
eksempler fra hverdagen i fængslet,” siger han.
Fængselsbetjenten håber, at kurset vil være med til at så nogle
frø hos de indsatte, så de fremover har nemmere ved at tøjle
aggressionerne.
”Vi kan ikke lave om på dem, hvis de ikke selv vil. Så bare
det, at de accepterer undervisningen er et skridt i den rigtige
retning. Forhåbentlig vil det hjælpe dem med at nedtrappe
konflikter,” siger Søren Hansen.
Positive tilbagemeldinger
Det ser da også ud til, at de unge faktisk fik noget ud af kurset.
Om fredagen efter afslutningen af de fem kursusdage, spurgte
Allan Petersen de indsatte om forløbet. Og her var der kun
positive tilbagemeldinger.
”Det her er noget helt anderledes, end jeg tidligere har set. Det
har været en oplevelse,” lød en af kommentarerne.
”Det er vigtigt, at både indsatte og vagterne får den her viden,”
lød en anden.
Kursisterne peger også på, at de har haft gode relationer med
instruktøren – og at det i sig selv har skabt mulighed for god
læring.

Underviser Søren Hansen
var overrasket over, hvor
åbne og ærlige de unge
var: ”De havde nemt ved
at reflektere over tingene,”
siger han.

