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Fængselsforbundet: 

Arresthuse for børn er en 
falliterklæring 
 
Børn hører ikke hjemme i danske fængsler. Derfor skal man ikke 
bygge særlige afdelinger til dem.  

Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet efter, at der 
er stillet forslag om at åbne et arresthus til unge under 18 år i 
Danmark. 

Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, siger: ”Alle 
er enige om, at vi skal overholde FN’s børnekonvention. At fængsling 
er den allersidste udvej for børn og unge. Så er det en 
falliterklæring, hvis vi begynder at lave arresthuse til formålet.” 

Kim Østerbye mener, at ungdomsarresthuset risikerer at 
øge tilstrømningen af børn og unge til Kriminalforsorgen: ”Vi har de 
seneste år oplevet et stigende antal unge under 18 år i 
Kriminalforsorgen. Fra 2007 til 2008 steg antallet af fængslede med 
39 procent. Den udvikling skal man ikke anspore ved at udbygge 
faciliteterne yderligere.”  

Han henviser til, at Statsfængslet i Jyderup til september 
åbner en ny ungeafdeling. I forvejen er der en ungdomsafdeling i 
Statsfængslet i Ringe. 

Formanden mener i stedet, at der bør findes alternativer til 
fængselsstraf: ”For det første skal vi sætte ind tidligere, så de unge 
ikke kommer ud i kriminalitet. Forældre, skoler og sociale 
myndigheder skal forstærke samarbejdet. For det andet bliver vi 
nødt til at finde bedre alternativer til fængselsstraffe. Vi kan lære af 
vores nabolande. I Sverige har de for eksempel indført 
samfundstjeneste for unge som en selvstændig straf, og i Norge 
overvejer de i øjeblikket en særlig form for konfliktmægling mellem 
unge kriminelle og ofret. Blandt andet derfor er antallet af fængslede 
unge markant mindre i de lande, end i Danmark.” 

Kim Østerbye opfordrer samtidig politikerne til at øge 
kapaciteten i landets syv sikrede institutioner: ”Der bliver nødt til at 
være flere pladser i de sikrede institutioner. Alene sidste år blev 283 
unge afvist ved døren til de sikrede institutioner. Det er uholdbart.” 

 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 
 


