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Pressemeddelelse 
 
Fængselsforbundet: 

Smertegrænsen er nået i fængslerne 
Landets fængselsbetjente betaler prisen for regeringens fejlslagne 
retspolitik. 
 Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundets kongres, 
efter nye tal viser, at presset på Kriminalforsorgen slår alle 
rekorder i 2011. 

Belægget på fængselsgangene ligger på 99 procent for 
årets første fire måneder. Det usædvanligt høje tal betyder, at det 
mange steder er nødvendigt at placere to indsatte i hver celle for 
at få plads.  

Mange steder er dobbeltbelægget ligefrem permanent: I 
28 fængsler og arresthuse har belægget ligget på over 100 
procent i gennemsnit i år. 

Samtidig er volden mod fængselsbetjentene steget for 
tredje år i træk. Og arresthuse og fængsler melder om 
eskalerende bandekonflikter. 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye siger:  
”Det går ikke, det her. Hvis ikke der findes en løsning 

på de akutte plads- og bandeproblemer meget, meget snart, så tør 
jeg ikke tænke på, hvad der vil ske. Vejen til konflikter og vold 
mod kolleger bliver i sagens natur kortere, når vores fængsler er 
fyldt til bristepunktet,” siger han.  

Formanden peger på, at situationen nu er så grotesk, at 
regeringen vil løse kapacitetsproblemerne ved at tillade 
prøveløsladelser tidligere. 

”Det viser med al tydelighed, at regeringens retspolitik 
er ved at spille fallit. Med den ene hånd strammer man hånden om 
de kriminelle med strengere straffe – og med den anden hånd 
sætter man dem hurtigt fri igen. Det hænger ikke sammen.” 

Kim Østerbye er samtidig bekymret for udsigten til 
endnu flere indsatte. Den såkaldte strafmasse, som er det antal 
strafmåneder domstolene idømmer, er på et historisk højt niveau. 
Det samme er antallet af varetægtsfængslede, der venter på at få 
en dom.  

”Alt tyder altså på, at pladsproblemerne fortsætter. Vi 
har derfor brug for holdbare løsninger nu i Kriminalforsorgen – 
ikke flere hovsaløsninger,” siger Kim Østerbye. 

 
Læs seneste fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen her.  

 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 


