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sikkerhed

Forkølet 
Forsøg på 
bande-
adskillelse

det skal være sværere for indsatte fra forskellige bander at ryge 
i totterne på hinanden. derfor har politikerne afsat 25 millioner 
kroner til flere opdelinger i kriminalforsorgen.

det er et tiltag, som støttes af medarbejderne i Vestre Fængsel. 
de kritiserer dog den måde, tiltaget er ført ud i livet på i fængslet. 
de gitterlåger, som er blevet installeret i Østfløjen i juni, er nemlig 
ret nemme at komme forbi.

som det fremgår af billedet, er der tale om 2,5 meter høje døre 
som kun går halvvejs til loftet og ikke er skærmet af. det er 
muligt – uden de store akrobatiske evner – både at kravle over 
og udenom.

Østfløjen er ellers det område i fængslet, hvor hovedparten af 
indsatte fra rocker- og bandegrupper placeres. alene i år har der 
siddet omkring 60 indsatte med bandetilknytning i fængslet. 
de kommer fra 10 til 12 forskellige grupperinger.

ifølge fængselsbetjent ina lindgreen kan den nye opdeling ikke 
bruges til noget som helst. Hun mener, at det kun tager få sekunder 
at springe over de lave låger.

”det ville have været lige så godt med et stykke gult markerings-
tape hen over gangen. Hvis de indsatte vil i clinch med hinanden, 
skal de nok komme det,” siger hun.

det nye tiltag bliver ikke bedre af, at alle indsatte på samme etage 
skal bruge den samme trappe, når de skal på gårdtur. befinder 
ak81 sig for eksempel på samme etage som lTF, bliver man nødt 
til at låse den ene gruppe inde, mens den anden skal ud og trække 
frisk luft, ellers går grupperne lige forbi hinanden.

Oprindeligt var det planen, at der skulle etableres en ekstra 
trappe, så der ville være en trappe til hver halvdel af etagen, 
men denne løsning var der ikke råd til. 

ina lindgreen har en fornemmelse af, at tremmedørene mere er 
opsat for at leve op til nogle formelle krav end reelt for at styrke 
sikkerheden.

”det optimale vil være to helt adskilte afdelinger med hver deres 
trappe. Og som minimum bør tremmedørene lukke helt til,” siger 
hun.

Gul markeringstape ville virke lige så 
godt. Sådan lyder kritikken af Vestre 
Fængsels nye tremmedøre, som har til 
formål at adskille bandegrupperinger 
fra hinanden.
Af Søren Gregersen

Heller ikke Fængselsforbundets afdelingsformand, david Jensen, 
er imponeret over det nye sikkerhedsinitiativ: ”det er rent klamp-
huggeri. det kommer aldrig til at virke i den nuværende form,” 
siger han.

Også prOblemer udenfOr
problemerne med opdeling går igen på gårdtursarealet. Gården 
er godt nok blevet opdelt i to overdækkede arealer, men indsatte i 
de to sektioner kan se hinanden og møde hinanden på vejen ind i 
det overdækkede areal. denne mulighed blev angiveligt udnyttet 
ved et overfald for nylig.

Fængslet har desuden indrettet særskilte gårdsarealer til isolations-
fængslede indsatte, herunder indsatte som vælger isolation af 
frygt for overfald fra andre indsatte. 

det er dog så som så med isolation på gårdturen. isolations-
området er indrettet som et bur i buret. der er derfor kun et tråd-
hegn mellem de isolationsfængslede og de øvrige indsatte.

et spørgsmål Om penge
Økonomichef i københavns Fængsler, peter Rask, kan ikke helt 
følge medarbejdernes kritik. Han er glad for forbedringerne i 
Østfløjen og peger på, at man blandt andet har optimeret place-
ringen af celler, toiletter og vaskerum. der er etableret kondirum 
på hver etage, og videoovervågningen er blevet forbedret. 

Forbedringerne har betydet, at man nu kan håndtere op til tre 
forskellige bandegrupper per etage: ”det synes jeg, at der er grund 
til at være stolte over,” siger han.

Økonomichefen er dog opmærksom på, at man ikke har fået 
den optimale løsning: ”Vores ønsker til projektet oversteg langt 
de ressourcer, vi havde til rådighed. derfor har det ikke været 
muligt at opfylde alle ønsker i forhold til et optimalt sektione-
ringsprojekt. Vi har derfor i dialog med medarbejderne prioriteret 
forbedringerne. når det er sagt, tror jeg, at Østfløjen i dag er den 
bedst indrettede fløj på fængslet. Og den holdning tror jeg, at jeg 
deler med medarbejderne. Men vi skal huske, at nok skal sektio-
neringen understøtte den måde, betjentene arbejder på, men det 
vigtigste er fortsat personalets professionelle indstilling. det er 
ikke hardwaren, der er vigtigst, det er fortsat softwaren, hvis man 
kan sige det sådan.”

Man behøver ikke hedde Sergej 
Bubka for at kunne springe over de 
nye gitterlåger i Østfløjen i Vestre 
Fængsel.


