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Dansk Fængselsforbund:

Straf dem, der overtræder reglerne

Hvis der er fængselsfunktionærer, som overtræder reglerne i
Kriminalforsorgen, bør de straffes.
Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund efter,
at ledelsen i Statsfængslet Østjylland har anklaget en gruppe
fængselsfunktionærer for at være negative i forhold til deres
omgivelser.
”Alle i Kriminalforsorgen har en interesse i, at de ansatte
opfører sig efter reglerne. Hvis nogen træder ved siden af, så har
ledelsen mulighed for at skride ind. Og den mulighed bør ledelsen
benytte,” siger Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund.
Han understreger, at både straffeloven og det almindelige
arbejdsretlige system giver mulighed for at sanktionere, hvis nogen
gør noget forkert.
”Som fagforening stiller vi blot ét krav, nemlig at
retssikkerheden også gælder vore medlemmer, hvis de anklages for
noget. Det betyder for eksempel, at de skal have at vide, hvad de
har gjort forkert. Og at de skal have lov til at forsvare sig,” siger
han.
Derfor opfordrer han ledelsen i Statsfængslet Østjylland til
at stoppe de ukonkrete beskyldninger, som blandt andet
fængselsinspektør Jørgen Bang har ladet sig citere for i pressen.
Nemlig, at en ukonkret gruppe ansatte, en ti-femten stykker, på
hans fængsel er negative og styrende.
”En fængselsinspektør burde vide bedre. Hele personalet
på Østjylland er i princippet under anklage. Ingen får at vide, hvem
der er tale om, og vi får heller ikke at vide præcis, hvad det er, de
har gjort sig skyldig i,” siger Kim Østerbye.
Han understreger, at inspektøren reelt erkender, at han
ikke har løst sin ledelsesopgave ordentligt: ”En tilsvarende udtalelse
fra en leder i en privat virksomhed er utænkelig. En leder fra for
eksempel Arla vil næppe sige offentligt ’Jeg har ansatte, der er
uduelige. De bedrager kunderne, og de får alle nyansatte til at gøre
det samme’. Vi forventer naturligvis, at han som leder gør noget ved
sagen i stedet for at glemme sit ansvar ved at hænge medarbejdere
ud kollektivt i offentligheden,” siger Kim Østerbye.
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99

