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Fængselsforbundet: 

Ja til reform af fængslerne, nej til 
ringere sikkerhed 
 
Vi bakker op om forslaget om en øget kriminalpræventiv indsats i 
landets fængsler, men det må ikke ske på bekostning af sikkerheden. 

Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter 
Socialdemokraterne i dag har stillet forslag om at reformere 
Kriminalforsorgen. 

Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, siger: 
”Socialdemokraternes tanker er helt i tråd med Fængselsforbundets 
forslag om bedre resocialisering af de indsatte. Vi er enige i, at de 
indsattes muligheder for uddannelse, arbejde og behandling skal 
styrkes.” 

Tilsvarende støtter Fængselsforbundet forslaget om, at der 
bør være en klar plan for alle indsattes forløb i Kriminalforsorgen. 

”Det har vi længe været fortaler for. I dag bliver planerne 
ofte ikke udarbejdet eller de er utilstrækkeligt underbyggede. Hvis 
planerne skal sikre, at de indsatte får et optimalt forløb, så skal de 
have højere kvalitet,” siger Kim Østerbye. 

Formanden understreger, at en reform ikke må forringe 
det nuværende sikkerhedsniveau i fængsler og arresthuse. 

”Det nytter ikke at styrke behandlingen af de indsatte, hvis 
det går ud over sikkerheden i fængslerne. Sikkerhed og behandling 
bliver nødt til at gå hånd i hånd. Derfor forudsætter en reform, at 
Kriminalforsorgen får tilført ekstra midler til at uddanne det 
nuværende personale og til at ansætte nyt,” siger Kim Østerbye. 

Han bemærker, at Socialdemokraterne forsømmer 
lejligheden til at satse på Kriminalforsorgens største 
personaleressource. Nemlig fængselsbetjentene. 

”Det er udtryk for et forældet syn, hvis man alene tildeler 
det uniformerede personale en opsynsrolle. I dag udfylder vi en langt 
bredere funktion på fængselsgangene. Vi støtter og motiverer de 
indsatte til et liv uden kriminalitet. Vi vejleder og rådgiver, hvis en 
indsat har problemer og sikrer dialog med de sociale myndigheder. 
De kvaliteter bør man også satse på i fremtiden,” siger Kim Østerbye 
og fortsætter: ”Derfor giver det ikke mening, hvis landets 
fængselsbetjente ikke tænkes med ind i en reform af 
Kriminalforsorgen.” 
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