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Pressemeddelelse: 

Velkommen til ny retspolitik 
Vi ser frem til bedre resocialisering af de indsatte, mere 
uddannelse af personalet og styrket indsats mod 
bandeproblemerne i landets fængsler.  

Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter at 
regeringen har lanceret en ny retspolitik i sit regeringsgrundlag. 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, byder den 
nye regering og den nye justitsminister velkommen: ”Forebyggelse 
og behandling er blevet forsømt i de sidste ti år. Vi ser frem til, at 
Morten Bødskov forstærker den præventive indsats og giver de 
indsatte i Kriminalforsorgen flere tilbud,” siger han. 

Kim Østerbye er også positiv i forhold til regeringens 
planer om at styrke uddannelsen af fængselsbetjente. 

”Hvis personalet skal være med til at styrke indsatsen 
for de indsatte, er der brug for mere uddannelse. Og det gælder 
ikke kun i forhold til nye medarbejdere. Det gælder i lige så høj 
grad i forhold til de medarbejdere, som har arbejdet mange år i 
Kriminalforsorgen. Det håber jeg, at den nye regering er 
opmærksom på,” siger han. 

Kim Østerbye hæfter sig ved, at den nye regering er 
klar over, at Kriminalforsorgen kæmper med store problemer med 
bandekriminalitet. Problemerne er specifikt nævnt i 
regeringsgrundlaget. 

Formanden ser derfor frem til at høre nærmere om de 
konkrete initiativer, som regeringen vil iværksætte for at dæmme 
op for problemerne: ”Der er blandt andet brug for flere opdelinger 
i fængslerne, så indsatte fra rivaliserende bander ikke møder 
hinanden,” siger han. 

Kim Østerbye håber, at regeringen også er opmærksom 
på, at Kriminalforsorgen gennem de sidste ti år har været præget 
af store arbejdsmiljøproblemer og fyldte fængsler. 

”Vi får først for alvor styrket indsatsen for de indsatte,  
når de grundlæggende vilkår – i form af et rimeligt arbejdsklima i 
fængsler og arresthuse – er på plads,” siger Kim Østerbye. 

 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 
 

 


