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12 børn 
bruMMer den 
HVer dag
Hver dag sidder der i gennemsnit 12 børn og 
unge under 18 år i danske fængsler eller arrest-
huse. Til trods for at der i øjeblikket er god plads 
på de sikrede institutioner. Det undrer eksperter.
  
Af Andreas Graae

det er en udbredt opfattelse, at børn ikke hører hjemme bag 
tremmer. også blandt dem, som har foreslået at sænke den 
kriminelle lavalder til 12 år.

Ikke desto mindre sidder der i gennemsnit 12,5 børn og unge 
mellem 15 og 18 år i fængsel hver eneste dag. sådan har det 
været fra 2010 og frem til 2015. og sådan er det aktuelle bil-
lede også i første kvartal 2015. det viser nye tal fra Kriminal-
forsorgens statistik.

tallet chokerer Jonas Keiding lindholm, der er konstitueret 
generalsekretær i red barnet: ”Jeg er bestyrtet over, at det 
er så højt. det er simpelthen 12 børn for mange. børn er 
følsomme væsener, som har brug for voksne til at beskytte 
dem og vejlede dem i deres psykiske udvikling. Men i et 
fængsel udsættes børn for et barskt miljø, der ikke tager højde 
for deres særlige behov. det har konsekvenser for barnets 
harmoniske udvikling og senere reintegration i samfundet.” 

Han noterer sig, at både den seneste regering og det nye blå 
flertal har meldt ud, at børn ikke skal sidde sammen med 
voksne kriminelle i fængsler og arresthuse.

”Jeg håber da meget, at politikerne vil holde deres løfter om 
at holde børn væk fra de hardcore kriminelle miljøer og gøre 
noget ved dette her problem,” siger Jonas Keiding lindholm.

InGen PlAdsmAnGel I sIkRede InstItUtIoneR
tallene undrer også juraprofessor eva smith, der er tidligere 
formand for det Kriminalpræventive råd. Ikke mindst fordi 
der tilsyneladende er god plads på de sikrede institutioner. 

”når børn og unge ifølge børnekonventionen ikke må anbringes 
sammen med voksne, er det jo fordi, de voksne indsatte er 
dårlige eksempler for dem. så jeg kan ganske simpelt ikke få 
det til at passe, at der sidder så mange børn i fængslerne, når 
der efter sigende skulle være plads på de sikrede institutioner,” 
siger hun.

Ifølge tal fra danske regioner er den samlede belægsprocent 
i de sikrede institutioner faldet markant – fra et overbelæg 
i 2008 på 102 procent til 79 procent fem år efter. det er med 
andre ord ikke pladsmangel, der er årsagen til, at børn og 
unge har en dagligdag i fængsel. 

”Jeg kan måske forstå, at der kan sidde en enkelt eller to, 
hvis de skal fremstilles i et grundlovsforhør – for så kan man 

beholde dem i arresten i kort tid. Men det forklarer ikke det 
høje tal,” siger eva smith.

en anden forklaring kan være, at de unge i fængslerne er blevet 
bortvist fra den sikrede institution. Men heller ikke den for-
klaring, køber juraprofessoren: ”der er selvfølgelig eksempler 
på, at beboere bliver bortvist for at være voldelige over for 
personalet. Men så vil de i langt de fleste tilfælde blive flyttet 
til en anden sikret institution – og ikke til et fængsel.”

dIRektoRAtet venteR På koRtlæGnInG
det lader da heller ikke til at være hverken ventelister eller 
bortvisninger, der er forklaringen, når man ser nærmere på 
danske regioners tal. 

regionerne konkluderer i 2012, at målet er nået og ingen 
unge er nødsaget til at vente i arresten på en sikret plads. 

der er med andre ord temmelig stor uklarhed om, hvorfor 
12 unge i snit sidder fængslet hver dag. I direktoratet for 
Kriminalforsorgen kan kontorchef i straffuldbyrdelseskontoret, 
tina engelbrecht Ising, ikke svare på, hvordan det kan gå til. 

Hun henviser i stedet til, at den forhenværende justitsminister, 
Mette Frederiksen (s), i november sidste år bad Kriminal-
forsorgen og rigsadvokaten om at lave en kortlægning på 
ungeområdet. 

”den kortlægning er vi lige nu i gang med, og jeg har derfor 
på nuværende tidspunkt ingen kommentarer på det område,” 
siger kontorchefen.

RIsIko FoR 12-åRIGe I FænGsleRne
tina engelbrecht Ising kan heller ikke svare på, hvorvidt 
der er en reel risiko for, at børn ned til 12 år også vil kunne 
placeres i fængsler eller arresthuse, som der har været tale 
om forud for folketingsvalget: ”Vi er ikke klar over, hvad det 
konkrete udspil på dette område vil blive,” siger hun. 

Men set i lyset af de nye tal er den borgerlige bloks forslag 
om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år endnu mere 
foruroligende, mener eva smith.

”tallene viser jo, at børn bliver placeret i fængslerne, selvom 
der er plads til dem på de sikrede institutioner. dermed må 
der jo også være en risiko til stede for, at børn ned til 12 år 
kan havne i fængsel.” 

det kan ifølge juraprofessoren ske, hvis man ikke har andre 
steder at gøre af de unge og ikke kan have dem på fri fod. 
eller hvis de for eksempel er en del af en bande, som har 
begået grov kriminalitet, mens politiet efterforsker sagen.

”det kan godt være, det ikke er hensigten med forslaget, at 
børn ned til 12 år skal i fængsel – men man kan bare ikke 
udelukke, at det vil ske. Især ikke, hvis de 12-årige hænger 
sammen med en bande af ældre unge, som begår alvorlig 
kriminalitet.”

Hun sætter dog sin lid til, at den nye regering vil holde sine 
løfter om, at ingen børn eller unge skal sidde i fængsel hverken 
nu eller i fremtiden. 

bØRN I FæNGSlER

Mere end 12 børn sidder hver dag i fængsel, når man ser på 
gennemsnittet fra 2010 til 2015.

Kilde: Kriminalforsorgen. note: tal for 2015 bygger på 1. kvartal.

antal indsatte under 18 år i fængsler og arresthuse per dag
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