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Fængselsforbundet:

Et skridt i den rigtige retning

Selvom regeringens nye initiativer ikke løser alle problemer i
Kriminalforsorgen, så er det et skridt i den rigtige retning.
Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet efter
justitsminister Brian Mikkelsen (K) i går lovede at styrke
Kriminalforsorgen med 37,5 millioner kroner til flere lukkede pladser,
øget sikkerhed og en udvidelse af fodlænkeordningen.
Formanden for Fængselsforbundet Kim Østerbye siger:
”Det er positivt, at regeringen nu forsøger at aflaste situationen i
Kriminalforsorgen. Vi slås i øjeblikket med både kapacitets- og
sikkerhedsproblemer. Samtidig er vi i gang med en sparerunde, hvor
der skal spares 60 millioner kroner. Derfor falder de nye penge på et
meget tørt sted.”
Kim Østerbye er dog enig med oppositionen i, at der er
behov for yderligere initiativer, hvis forholdene i fængsler og
arresthuse for alvor skal forbedres.
”Problemet i de åbne fængsler er, at de modtager langt
flere hårde indsatte end tidligere. Det problem bliver ikke løst med
30 nye lukkede pladser, som vi får nu. På samme måde løser en
udvidelse af fodlænkeordningen ikke alle problemer. Det betyder
godt nok, at der bliver bedre plads i de åbne fængsler, men dem der
er tilbage, er de mere belastede kriminelle. Sammensætningen
blandt de indsatte bliver altså dårligere,” siger Kim Østerbye.
Også på sikkerhedsområdet er der brug for flere
forbedringer: ”Vi har alvorlige problemer med banderelaterede
indsatte, for eksempel indsmugling og overfald. Derfor er der brug
for flere sikkerhedsinitiativer, end dem der kommer nu. Nye
overvågningskameraer er ikke nok. Der er blandt andet brug for
specialafdelinger og foranstaltninger, så indsatte fra rivaliserende
bander ikke møder hinanden i fængslerne,” siger Kim Østerbye.
Han sætter sin lid til den analyse af Kriminalforsorgens
kapacitets- og sikkerhedsbehov, som regeringen nu iværksætter.
”Det bliver forhåbentlig ikke en syltekrukke, men et reelt
stykke arbejde, som belyser problemerne og viser hvilke løsninger,
der er behov for i de kommende år.”
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