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Dansk Fængselsforbund:

Beklageligt med sager mod
fængselsfunktionærer
Direktoratet for Kriminalforsorgen lægger i dag op til at føre sager
mod syv fængselsfunktionærer i forlængelse af kammeradvokatens
undersøgelse af forholdene på Anstalten ved Herstedvester.
Formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, finder det
beklageligt, at direktoratet har fundet det nødvendigt at anlægge
sagerne: ”Men i det omfang der er foregået noget forkert eller
ulovligt, er det vigtigt at få det frem. Der nævnes blandt andet
formodet vold mod en indsat. Det er naturligvis helt uacceptabelt,
hvis det viser sig at være korrekt. Det skal der skrides ind overfor.”
Han understreger, at det afgørende i den sammenhæng er, at de
anklagede funktionærer i forbindelse med sagerne nyder den
retssikkerhed, der er gældende i Danmark i øvrigt: ”Foreløbig er der i
kammeradvokatens undersøgelse tale om anonyme kilder,
hemmelige undersøgelser og unavngivne anklagede. Ingen har hidtil
haft ret til at forsvare sig, fremlægge materiale eller indkalde vidner.
Det skal de have.”
Dansk Fængselsforbund er yderst betænkelig ved
kammeradvokatens undersøgelse: ”Undersøgelsen er særdeles
utraditionel i sin form. Man har valgt – ensidigt – at sætte lys på, om
man kunne finde problemer med menige fængselsfunktionærer, og
er samtidig gået let hen over, om der har været ledelsessvigt på
anstalten. Vi havde gerne set mere balance i undersøgelsen. F.eks.
er der en række centrale personer, som ikke er blevet afhørt. De har
ikke har fået mulighed for at sige en lyd. Jeg er ikke sikker på, at det
er lovligt og det er under alle omstændigheder ærgerligt, for man har
dermed forpasset muligheden for at lave en objektiv afdækning.”
Kim Østerbye pointerer, at der nu er behov for at kigge fremad:
”Situationen på Herstedvester er en helt anden i dag. Samarbejdet
mellem ledelse og medarbejdere fungerer nu anderledes fint. Derfor
er der også behov for, at vi nu kigger fremad og sikrer, at sagen ikke
overskygger alt det gode, der foregår i Kriminalforsorgen.”
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