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Pressemeddelelse fra Nordiske Fængselsfunktionærers Union: 

Situationen er kritisk i fængslerne i Island 
 
Overbelægget i Kriminalforsorgen i Island er nu så stort, at det 
risikerer at gå ud over personalet. Situationen vækker bekymring hos 
de øvrige nordiske fængselsforbund.  

Kim Østerbye, der er formand for Nordiske 
Fængselsfunktionærers Union, siger: ”I øjeblikket er belægget på 
over 100 procent i de islandske fængsler. I flere celler er der 
dobbeltbelæg. Det medfører et urimeligt arbejdspres på personalet 
med risiko for stress og nedslidning.”  

Situationen forværres af, at de nuværende bygninger er 
forældet – det ældste fængsel er helt tilbage fra 1874. Samtidig har 
regeringen besluttet at droppe byggeriet af to nye fængsler i 
Reykjavik og på Sydkysten på grund af landets dårlige økonomiske 
situation. 

”Vi har forståelse for, at Island er midt i en økonomisk 
krise, men man bliver nødt til at overholde et minimumsniveau i 
fængslerne både af hensyn til indsatte og medarbejdere. Derfor bør 
regeringen genoverveje sin beslutning om de nye fængsler,” siger 
Kim Østerbye. 

Formand for det islandske fængselsforbund, Einar 
Andrésson oplyser, at det er nødvendigt at bruge isolationscellerne 
for at få plads til de indsatte: ”Det betyder, at vi ikke længere har 
mulighed for at isolere særligt farlige indsatte. Det gør hverdagen 
farligere for mine kollegaer,” siger han. 

Einar Andrésson er bekymret for udsigten til store 
besparelser på Justitsministeriets område i de kommende år: ”Der 
skal spares 10 procent næste år. Jeg har meget svært ved at se, at 
det er muligt at spare hos os, når vi både har overbelæg og en lang 
kø af dømte, som venter på at afsone. Desuden er vores skole lukket 
på grund af besparelser, så der kan ikke uddannes fængselsbetjente 
i øjeblikket. Politikerne bliver nødt til at se situationen i øjnene,” 
siger han.  
 
Yderligere information:  
 
Formand for NFU, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 
Formand for Fangavardafélag, Einar Andrésson, 00354898 4450. 
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