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Dansk Fængselsforbund: 

Fængselsfunktionærer overfaldet 
ved fangeflugt 
Det bliver stadig farligere at være fængselsfunktionær. 
 Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
to fængselsfunktionærer i dag blev overfaldet ved en befrielsesaktion 
på Hvidovre Hospital. 
 Fængselsfunktionærerne blev overfaldet med peberspray 
af en gruppe mænd, da funktionærerne var ved at ledsage en       
27-årig østeuropæer fra Vestre Fængsel. 
 Gruppen af mænd var åbenbart blev informeret på forhånd 
om, at den indsatte skulle i behandling på hospitalet. Mændene 
kunne derfor vente på fangetransporten i hospitalets 
parkeringskælder.  
 Forbundssekretær i Dansk Fængselsforbund, Ina 
Rasmussen, er rystet over aktionen, hvor det lykkedes den indsatte 
at undvige. 
 ”Det var en rå og udspekuleret aktion, hvor 
fængselsfunktionærerne blev brutalt overfaldet,” siger hun. 
 Ifølge hende er det dog desværre ikke et enkeltstående 
tilfælde: ”Arbejdet som fængselsfunktionær bliver farligere år for år i 
takt med, at de indsatte bliver mere voldelige,” siger Ina Rasmussen. 

Hun henviser til, at Kriminalforsorgen i 2006 registrerede 
270 voldelige episoder mod fængselsfunktionærer. Det er stort set 
en episode hver eneste dag. Heraf var 205 så alvorlige, at de blev 
anmeldt til politiet. De foreløbige tal for 2007 peger på, at tallet 
bliver mindst lige så højt i år. 
 De mange voldelige overfald har betydet, at 
Kriminalforsorgen har øget sikkerheden inden for murene. 

Det øger dog risikoen for overfald uden for murene: ”Mere 
intern sikkerhed i fængslerne øger desværre risikoen ved 
fangetransporter. Hvis nogen vil undvige, så fokuserer de selvfølgelig 
på det svageste led. Det så vi i dag på Hvidovre Hospital,” siger Ina 
Rasmussen. 
 Hun opfordrer politikerne til at forstærke indsatsen for at 
forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen. 
 ”Fængselsfunktionærernes hverdag er præget af, at de 
indsatte har mere og mere sammensatte problemer; både psykiske 
sygdomme og misbrugsproblemer. Det er en situation, som 
politikerne bliver nødt til at gøre noget ved, hvis de vil fastholde 
personalet i Kriminalforsorgen.” 
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