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Pressemeddelelse 

 

Fængselsforbundet: 

Bandevolden er ude af kontrol i 

fængslerne 
Der er akut behov for at dæmme op for bandekonflikterne i 

Kriminalforsorgen. 

Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet i lyset af, at 

rockere og andre bandemedlemmer i stigende grad står bag vold og 

trusler i fængslerne. 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger: ”Vi har 

mere end 50 forskellige grupperinger inden for murene, som 

bekæmper hinanden på kryds og tværs. Vi oplever, at nye indsatte 

får bank, hvis de ikke støtter den rigtige bande. Vi har set 

befrielsesaktioner, som ligner noget fra en Hollywood-film og 

episoder, hvor bandemedlemmer truer med at likvidere 

medarbejdere. Bandevolden er ude af kontrol,” siger han. 

Foreløbig er der indberettet 45 episoder i år, hvor 

banderelaterede indsatte har overfaldet hinanden eller personalet. 

Ifølge Kim Østerbye er det blot toppen af isbjerget. 

Personalet opdager nemlig ikke alle de overfald og slagsmål, som der 

sker internt mellem de indsatte 

Situationen forværres af, at fængsler og arresthuse er 

propfyldte i øjeblikket. I denne uge melder 35 arresthuse og fængsler 

om, at alle celler er optagede. 

”Det er umuligt at fordele bandemedlemmer på en 

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, når der ikke er plads nogen 

steder,” siger Kim Østerbye. 

Formanden efterlyser konkrete tiltag, som kan forbedre 

sikkerheden og lette presset på fængslerne. 

”Vi mangler bedre muligheder for at opdele fængslerne i 

mindre afdelinger, så indsatte fra rivaliserende bander ikke møder 

hinanden. Samtidig har vi brug for flere pladser til de hårdeste 

bandemedlemmer. Dem, der er så voldelige, at de ikke kan sidde på 

de almindelige afdelinger,” siger han. 

Kim Østerbye peger desuden på, at der mangler penge til 

den såkaldte fodlænkeordning. Ordningen blev udvidet i begyndelsen 

af året for at skabe bedre plads i fængslerne, men der blev kun afsat 

penge til udvidelsen i år. Ikke til næste år. 

”Politikerne udvider ordningen, uden at give penge med. 

Det er jo helt grotesk.” 

 

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 


