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Pressemeddelelse
Øg bemandingen i arresthusene nu!
Der er brug for at øge bemandingen i arresthusene og styrke de indsattes beskæftigelse. Sådan lyder
budskabet fra Fængselsforbundet efter endnu episode, hvor der var problemer med sikkerheden i et
arresthus.
Tønder Arrest kontaktede i går politiet for at få hjælp til at håndtere en urolig indsat, men fik
beskeden ”ring i nat, så skal vi se, hvad vi kan gøre”. Den indsatte var ellers med til at skabe
mytterilignende tilstande i arresthuset. Han stod blandt andet bag en aktion, hvor de indsatte
nægtede at gå ind på deres celler. Derfor mente de to medarbejdere i arresthuset, at det var
nødvendigt at flytte den indsatte til Esbjerg Arrest, for at undgå at situationen udviklede sig.
Arresthuset kontaktede Syd- og Sønderjyllands Politi og forklarede situationen, men her var
beskeden til arrestens to kollegaer: ”Måske i nat mellem kl. 03.00 og kl. 06.00. I kan prøve at ringe
igen efter kl. 23.00”. Men hvad skulle arresthuset gøre, hvis situationen udviklede sig og man blev
nødt til at slå alarm? Til det svarede politiet, at de absolut ikke kunne garantere, at de kunne komme
inden for en overskuelig tid. Den indsatte er stadig ikke overført til Esbjerg Arrest.
Afdelingsformand for Fængselsforbundet Allan Kjær siger: ”Episoden viser, at personalet i
arresthusene lever i falsk tryghed. Vi har ikke længere den samme sikkerhed for, at politiet står klar,
når vi har behov for hjælp. Problemerne er især øget efter politireformen, hvor vi ikke har politiet
som nabo mere. Vi oplever, at arresthusene bliver nedprioriteret. Episoden i Tønder Arrest er kun et
af mange eksempler. Der har blandt andet været overfald, undvigelser og forsøg på undvigelser i
arresthusene rundt i landet.”
Han mener, at der er behov for at øge bemandingen i arresthusene og bruge fængselsbetjentenes
kompetencer til at beskæftige de indsatte: ”Der er brug for mere personale i de små arresthuse med
kun to på vagt. Brug den øgede bemanding til at aktivere de indsatte, som sidder uden arbejde. Efter
finanskrisen kan arresthusene ikke beskæftige de indsatte med traditionelt cellearbejde. Vi er nødt til
at tænke nyt. Her kunne man bruge den øgede bemanding til at lave forskellige aktiviteter med de
indsatte. Vi har allerede i dag kollegaer, der er uddannede fitness instruktører og undervisere i
læder, sølv, madlavning m.v. Kompetencerne findes allerede, så giv os mulighed for at udnytte dem,
og slå to fluer med et smæk,” siger Allan Kjær.
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