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Ny lov skal 
hjælpe 
voldsramte 
fængsels-
betjente
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) 
vil hjælpe medarbejdere, som bliver udsat for vold 
og trusler i fritiden: ”De skal vide, at de ikke står 
alene. At de har en arbejdsgiver, som har ansvar for 
at gøre noget ved problemet,” siger han til fagbladet.

Af Søren Gregersen

regeringen skærper arbejdsmiljøloven efter flere eksempler på 
vold mod offentligt ansatte i fritiden. fra 1. januar 2015 udvides 
loven, så den også gælder arbejdsrelateret vold i fritiden. 

beskæftigelsesminister Henrik dam Kristensen er klar i mælet, 
når han skal forklare baggrunden for loven: ”det hører ingen steder 
hjemme, at fængselsbetjente, parkeringsvagter og skolelærere oplever 
chikane i fritiden. det vil vi nu gøre noget ved,” siger han.

I bemærkningerne til lovforslaget nævnes fængselsbetjente som 
det første eksempel på en faggruppe, der udsættes for chikane. 
Politikerne er altså opmærksomme på, at der er tale om en væsent-
lig problemstilling i Kriminalforsorgen. dette underbygges af, at 
hver tredje fængselsbetjent oplyser, at de har oplevet chikane i 
fritiden i fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse sidste år.

lovforslaget indfører en ny bestemmelse i lov om arbejdsmiljø, 
som gælder arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. det vil 
betyde, at man vil kunne pålægge arbejdsgivere pligt til at forebygge 
vold uden for arbejdstiden.

desuden vil loven give beskæftigelsesministeren adgang til at 
fastsætte nærmere regler for, hvad arbejdsgiveren konkret skal 
gøre for sine ansatte.

lovforslaget lægger op til, at arbejdsgiveren for det første skal vur-
dere risikoen for vold. for det andet: fastlægge retningslinjer for at 
håndtere volden. og for det tredje: følge op på volden, når det sker 
– for eksempel ved at hjælpe med politianmeldelse og skåne den 
chikaneramte i arbejdstiden.

for Henrik dam Kristensen handler det i høj grad om at sende et 
signal til arbejdsgiverne om, at de har et ansvar for at passe på 
deres ansatte hele døgnet.

”de har ansat et menneske til at varetage en opgave. så skal de 
også sikre, at dette menneske ikke udsættes for vold og chikane på 
grund af arbejdet. og det gælder både i arbejdstiden og i fritiden,” 
siger ministeren.

Bedre registrering
ministeren peger også på, at loven vil styrke registreringen af vold. 
det er noget, der er behov for i Kriminalforsorgen. fængselsfor-

bundets undersøgelse viste nemlig, at der er betydelige mørketal 
på området i Kriminalforsorgen. 87 procent af de betjente, som 
har været udsat for chikane, siger, at de har undladt at indberette 
det.

de mange skjulte voldstilfælde er et problem, mener ministeren: 
”mange fængselsbetjente har med hårdkogte mennesker at gøre. 
de skal ikke føle, at de står alene med problemet, hvis de bliver 
overfaldet. derfor er det vigtigt, at det kommer frem i lyset, så vi 
får et mere korrekt billede.”

Henrik dam Kristensen peger desuden på, at der er afsat 15 millioner 
kroner til forebyggelsespakker i fængslerne. regeringen har des-
uden afsat 15 millioner kroner årligt til en særlig tilsynsindsats 
i forhold til arbejdspladser, hvor ansatte er særligt udsatte for 
psykisk nedslidning som følge af vold, trusler og høje følelses-
mæssige krav – for eksempel fængsler og bosteder.

ministeren har inden sin politiske karriere både arbejdet som 
skoleleder og postbud. Har han selv prøvet at blive chikaneret på 
grund af sit arbejde?

”nej, det har jeg ikke. der har nok været en irriterende hund en-
gang i mellem, men ellers ikke,” siger han med et smil på læben.

beskæftigelsesministeriet forventer, at loven vedtages i slutningen 
af året. derefter bliver det op til Kriminalforsorgen at udmønte 
loven i konkrete initiativer.

Chikane er også vold: I lovforslaget benyttes ordet ’vold’ både 
for fysisk vold og for trusler og anden krænkende adfærd.

hver tredje fæNgselsbetjeNt er 
blevet chikaNeret i fritideN

Vold og trusler uden for tjenesten er et udbredt problem for 
landets fængselsbetjente. 

I Fængselsforbundets undersøgelse sidste efterår svarede 
34 procent ja til, at de er blevet chikaneret i deres fritid. Og 
problemet er voksende: 38 procent tilkendegav, at der er 
kommet flere chikaner i forhold til tidligere.

Chikanerne foregår som regel i form af verbale overfald. For 
eksempel skriver et medlem på denne måde i undersøgelsen: 
”Jeg var ude at gå en tur med min familie og mødte en ind-
sat, der genkendte mig. Han råbte ad mig med alle de 
skældsord, der findes. Mine børn var bange for, at han skulle 
overfalde mig.”

Mange medlemmer beretter om lignende oplevelser i under-
søgelsen. Ord som ’tilråb’, ’ukvemsord’, ’spyt’ og ’skældsord’ 
går igen i de over 500 kommentarer til undersøgelsen.

Der er også betjente, som oplever decideret voldelige over-
fald: ”Han tager fat oven på hovedet af mig og går bag om 
ryggen, samtidig med at han holder fast i mit hoved. Han vil 
brække halsen på mig,” skriver et medlem.

Endelig er der mange, som oplever andre former for chikane. 
Eksempelvis er der en del medlemmer, som har været udsat 
for hærværk i deres hjem eller fået ødelagt deres bil eller 
cykel. 

Hver tredje fængselsbetjent er blevet chikaneret 
af indsatte i deres fritid.
Kilde: fængselsforbundets chikaneundersøgelse.
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