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Dansk Fængselsforbund: 

Sæt ikke flere børn i landets 
fængsler 
 
Børn hører ikke hjemme i danske fængsler. Der sidder i forvejen alt 
for mange under 18 år. 

Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
at regeringen lægger op til ændringer i det nuværende straffesystem 
for børn og unge. 

Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, er 
bekymret over antallet af unge på landets fængselsgange: ”Der er 
overfyldt i de sikrede institutioner. Derfor er der en stigende tendens 
til, at unge under 18 år placeres sammen med ældre kriminelle i 
landets fængsler. Det er en bekymrende udvikling,” siger han. 

Kim Østerbye understreger, at han principielt er ligeglad 
med, om politikerne sænker den nuværende kriminelle lavalder på 
15 år. Eller om aldersgrænsen helt bliver fjernet. Det afgørende er, 
at de unge undgår fængslerne. 

”Hverken 15-årige eller 14-årige hører hjemme i et 
fængsel. Det er alt for tidligt at blive spærret inde sammen med 
hærdede forbrydere. Vi har i Kriminalforsorgen slet ikke de rette 
forudsætninger for at tage os af de helt unge. Rammerne for omsorg 
og støtte i forhold til den gruppe er ikke til stede,” siger han. 

Formanden opfordrer derfor politikerne til at sikre flere 
pladser til unge kriminelle: ”Når politikerne i den kommende tid vil 
diskutere et nyt straffesystem for børn og unge, så håber jeg, at de 
også tager de nuværende afsoningsforhold med i betragtning.” 

I 2008 var der fuld belægning på landets syv sikrede 
institutioner. Det betød, at 283 unge blev afvist, fordi der ikke var 
plads til dem. Kim Østerbye frygter, at tallet bliver endnu højere i år. 

”I år vil bandepakkerne formentlig forstærke den udvikling, 
hvor Kriminalforsorgen i stigende grad overtager opgaverne fra de 
sikrede institutioner. Det er en udvikling, som skal stoppes,” siger 
han. 
 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 
 
 
 


