udlændinge

Kriminelle
tilrejsende
fylder mere og
mere i fængsler
og arresthuse
Hver syvende celle optages af turister, asylansøgere
og andre tilrejsende. Det er en stor udfordring, siger
Venstres retsordfører Karsten Lauritzen.
Af Søren Gregersen

I 2013 havde 15 procent af alle indsatte hverken dansk pas eller
adresse ifølge Kriminalforsorgens nye årsstatistik. I 2004 udgjorde
samme gruppe kun 5 procent af de indsatte.
Udlændingene er altså tredoblet i antal på ni år. Fra et dagligt
gennemsnit på 204 personer i 2004 til 632 personer i 2013.
Venstres retsordfører synes, at tallene er foruroligende. Han ser det
som udtryk for en udvikling, hvor udlændinge står for mere og mere
kriminalitet i Danmark.
”Det er på dette område, at vi især har en udfordring. For mens kriminaliteten falder blandt danskere, er den stigende for den gruppe af
udlændinge, som har ulovligt ophold i Danmark. Det er måske ikke
så overraskende. Hvis man har fået afvisning på asyl, har man jo
ikke så meget at tabe,” siger Karsten Lauritzen.
Retspolitikeren forstår godt, hvorfor kriminelle udlændinge vælger at
tage til Danmark. For selv hvis man ryger i fængsel, er man sikret en
høj indkomst.
”Det er desværre et faktum, at udlændinge kan tjene mere i ufrihed
ved at afsone i et dansk fængsel, end de kan tjene i frihed i deres
eget land. Hvis jeg var kriminel østeuropæer, ville jeg også tage til
Danmark for at begå kriminalitet. Den afskrækkende virkning af de
danske fængsler er ikke så stor,” siger han.

Der er forskel på udlændinge
og udenlandske statsborgere
De kriminelle tilrejsende udgør omkring halvdelen af alle
udenlandske statsborgere i landets fængsler og arresthuse.
Kriminalforsorgen skelner nemlig mellem udenlandske statsborgere og udlændinge.
Udenlandske statsborgere har ikke dansk pas. Det gælder
for eksempel indvandrere, der ikke har dansk statsborgerskab, men til gengæld har dansk cpr-nummer og bopæl.
Derimod har udlændinge hverken dansk pas eller tilknytning
til landet. Den sidste gruppe er altså en delmængde af den
første. Udlændingene udgør 15 procent af alle indsatte,
mens de udenlandske statsborgere udgør 28 procent.
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”

Hvis jeg var kriminel
østeuropæer, ville jeg
også tage til Danmark for at
begå kriminalitet,” siger
Karsten Lauritzen.

Det er især i arresthusene, at der er mange udlændinge. Her optog
de 22 procent af pladserne i 2013. I landets største arresthus –
Københavns Fængsler – var tallet helt oppe på 45 procent.
Også i de lukkede fængsler er der mange udlændinge. I 2013 drejede
det sig om 15 procent, mens der kun var 0,7 procent udlændinge i de
åbne fængsler.
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, det er bekymrende,
at Kriminalforsorgen bruger flere og flere ressourcer på mennesker
udefra: ”Fængsler og arresthuse har jo haft pladsproblemer de seneste
år. Derfor er det ærgerligt, at vi skal bruge så mange kræfter på mennesker, som ikke har noget med Danmark at gøre.”
Forskelsbehandling
Karsten Lauritzen har i sommer stillet forslag om at indføre forskelsbehandling i fængslerne. Han synes ikke, at Danmark behøver at
bruge penge på mennesker, som alligevel skal udvises fra landet.
Derfor skal Kriminalforsorgen opdele de indsatte i to grupper. Dem
der skal indsluses i det danske samfund, og dem der ikke skal.
Hvordan vil du konkret forringe vilkårene for udlændinge?: ”Vi bør samle
de udvisningsdømte og underlægge dem en anden resocialiseringsindsats. Det kunne for eksempel være ved at fjerne deres beskæftigelsesforpligtigelse. Det må dog ikke ske på bekostning af sikkerheden i
fængslerne,” siger venstrepolitikeren.
Kim Østerbye mener ikke, at udlændingene skal behandles ringere,
men man behøver ikke at bruge alle resocialiseringsværktøjer på
dem.
”De skal hverken have dårligere celler eller ringere løn. Men der er
ikke grund til at bruge hele tilbudspaletten i form af uddannelsesog behandlingstilbud til indsatte, som kun skal være her i kort tid. I
stedet kunne man indrette særlige afdelinger med lettere værkstedsarbejde til dem,” siger han.
Brug kaserner
Også Dansk Folkeparti har i sommer været ude med forslag omkring
udlændingene i fængslerne. Partiet foreslår, at Kriminalforsorgen
bruger nedlagte kaserner til udenlandske kriminelle frem for at
bruge dyre pladser i fængslerne.
Her kan de indkvarteres på stuer med op til 15 mand, siger partiets
retsordfører Peter Skaarup og peger på, at kasernerne i Sønderborg,
Fredericia og Sjælsmark står tomme.

Andel tilrejsende udlændinge i fængsler og arresthuse

18%

”I det omfang det ikke lykkes at sende udenlandske indsatte hjem til
deres egne lande, må vi sørge for, at de eksempelvis kan afsone på en
kaserne. Det siger sig selv, at det bliver billigere for samfundet, hvis
12-15 mand sover i samme rum i forhold til enmandsceller,” siger
Peter Skaarup.

16%

Kim Østerbye er positiv for at genbruge modellen fra Langelandsfortet,
som i 2005 blev indrettet til midlertidigt fængsel for 170 indsatte:
”Det gik faktisk forbløffende fint.”

8%

Han nævner Sjælsmark Kaserne som en mulighed, fordi der i forvejen
etableres udrejsecenter for afviste asylansøgere bemandet med
fængselsbetjente.
Kim Østerbye understreger dog, at sikkerheden skal være bedre end
på Langelandsfortet, der blev brugt til straksafsonere. Han peger
desuden på, at det langt fra er alle udlændinge, som kan låses inde
på en kaserne.
”De fleste afsoner hårde domme for eksempelvis narko- eller bandekriminalitet. For denne gruppe vil man ikke kunne opretholde sikkerheden på en nedlagt kaserne,” siger Kim Østerbye.
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Antallet af indsatte, som ikke har tilknytning til Danmark, er tredoblet på ni år.
Note: Pensioner og KiF-afdelinger indgår ikke. Udlændinge defineres som personer uden cpr-nummer og
uden tilknytning til Danmark, hvilket vil sige personer, der ikke har bopæl i Danmark ved pågribelsen.
For eksempel turister, asylansøgere eller personer med ulovligt ophold, der er sigtet eller dømt for overtrædelsen af lovgivningen. Kilde: Kriminalforsorgen og egne beregninger.

