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fÆngselsbetjente 
er iKKe voldelige 
psyKopater, soM 
NyDeR At slå På De 
INDsAtte

Jeg er ikke, og har aldrig været, en del af en rockerkultur. 
som fængselsbetjent var jeg et ordentligt og redeligt men-
neske uden voldelige tendenser. og det er og var langt de 
fleste af mine ”gamle” kollegaer i Kriminalforsorgen også. 
I den seneste tid har pressen beskæftiget sig en hel del 
med sagen om Marianne, der efter at have vidnet mod en 
voldelig kollega angiveligt blev frosset og mobbet ud af sin 
arbejdsplads på Anstalten ved Herstedvester. Jeg kender 
kun Mariannesagen fra medierne, og derfor er det svært for 
mig at forholde mig til den konkrete sag. Men min generelle 
opfattelse af kulturen i Kriminalforsorgen er dog en helt 
anden end det billede, som nu efterfølgende bliver tegnet af 
pressen. lad mig slå fast en gang for alle: Fængselsbetjente 
er ikke per definition voldelige psykopater, der nyder at slå 
på de indsatte. 

Når det er sagt, så står det dog også klart, at der fra tid til 
anden smutter et enkelt broddent kar igennem nåleøjet. 
Kriminalforsorgens optagelsesprøver er strenge, især om-
kring de psykologiske tests af ansøgerne, men de er selvføl-
gelig ikke ufejlbarlige. Desuden kan folks mentale tilstand 
ændre sig igennem livet, og især gennem et langt arbejdsliv 
i det hårde og rå miljø i fængslerne. Derfor kan ingen udstede 
garantier, når det drejer sig om de ansattes psyke. 

Nu har pressen en sAG, men jeg synes, det ville klæde medie-
billedet, hvis man så det hele oppefra og i et lidt bredere 
perspektiv. Ja, der sker fejl i fængslerne. Men 99,9 procent af 
tiden, så er de ansatte yderst professionelle og rigtigt gode 
til at varetage det hårde og farlige job, de bestrider.

Jeg har selv vidnet mod en kollega, som jeg et par gange 
oplevede gå langt over stregen i forhold til de indsatte. Den-
gang var jeg slet ikke i tvivl om, hvad jeg skulle gøre. Derfor 
lavede jeg straks en indberetning til ledelsen. Jeg var ikke 
et sekund bange for, hvordan mine kollegaer ville reagere. 

debat
Debatindlæg (max 750 ord) sendes til 
redaktion@faengselsforbundet.dk senest 
den 14. i hver måned. Følg også debatten 
på Facebook: Faengselsforbundet og på 
Twitter: @Faengselforbund.

DebAt

Heller ikke selvom den kollega, jeg klagede over, var en del 
ældre i tjenesten end mig og meget respekteret. sagen førte 
til en tjenestemandssag, og min kollega blev på den bag-
grund tvangsforflyttet. 

Mine andre kollegaer har på intet tidspunkt efterfølgende 
forsøgt at mobbe eller fryse mig ude. For sagen er jo, at de 
allerfleste var af samme mening som mig. Ingen har lyst til 
at være på vagt sammen med en voldelig kollega. Alle vil jo 
gerne kunne se sig selv i øjnene, når de kommer hjem. 

langt de fleste fængselsbetjente har en faglig stolthed, som 
de værner nidkært om. Faktisk synes jeg, at pressen burde 
have mere fokus på det fænomenale arbejde, der bliver 
udført i landets fængsler. Man har en tendens til at glemme, 
hvor psykisk hårdt og farligt arbejdet er. Medierne burde på 
den baggrund kunne forstå, hvorfor fængselsbetjente rykker 
sammen i ”bussen” og har et stærkt sammenhold. Men det 
betyder IKKe, at de samtidig accepterer og ser igennem 
fingre med vold mod fangerne. og det betyder heller ikke, at 
kollegaer der har en berettiget klage over en anden ansat, 
automatisk bliver mobbet og frosset ude.

ovenstående er skrevet i håb om at få en bredere vinkel på 
debatten om kulturen i Kriminalforsorgen.  
                              
Med venlig hilsen
Dorthe Annette Hansen
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