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VOLDEN STIGER 
MOD FÆNGSELS-
BETJENTE  

HVOR MANGE 
BLIVER DØMT? 

Antallet af volds- og trusselsepisoder er steget med 
31 procent på to år. Kriminalforsorgen indfører nu 
en nultolerancepolitik.

Af Søren Gregersen

Det er uvist, hvor mange indsatte der dømmes for 
vold mod fængselsbetjente. Der mangler nemlig 
statistik på området. 

Af Kristian Westfall

Fagbladet skrev i seneste udgave om seks voldsomme overfald 
mod fængselsbetjente. 

Disse overfald var desværre ikke enkeltstående tilfælde. Overfald-
ene er udtryk for en tendens: De indsatte i landets fængsler bliver 
mere og mere voldelige.

I 2013 var der 351 episoder med vold og trusler mod Kriminal-
forsorgens medarbejdere. Til sammenligning var der 306 episoder 
i 2012 og 268 i 2011. Antallet af episoder er dermed steget med 
31 procent på to år. 

I gennemsnit bliver én fængselsbetjent altså udsat for vold eller 
trusler hver dag.

Det er især i de lukkede fængsler og i arresthusene, at volden 
stiger. Eksempelvis blev 17 medarbejdere udsat for vold eller 
trusler i Anstalten ved Herstedvester i 2013 mod kun en enkelt 
i 2011. På samme måde er antallet af voldsramte medarbejdere 
steget fra 23 til 35 i Statsfængslet i Vridsløselille i samme periode.

Blandt arresthusene er det især Køge og Esbjerg, som har været 
hårdt ramt. I de to arresthuse blev henholdsvis 12 og 11 med-
arbejdere udsat for vold og trusler i 2013, hvor det samme tal 
var 2 og 0 i 2011.

I juli blev fængselsbetjent René Foged udsat for et overfald, da 
han var alene på vagt i Statsfængslet på Kragskovhede. 

En indsat tildelte ham en skulder i brystet og et slag i ansigtet, 
fordi han ville konfiskere en lille klump hash. Den indsatte blev 
idømt 60 dages fængsel for en såkaldt §119 i retten i Hjørring. 

Men efterfølgende henvendte René Foged sig til Fængselsforbun-
det, da han ikke kunne se dommen figurere i Kriminalforsorgens 
statistik.

”Hverken min lokalafdeling eller ledelsen har optegnelser over, 
hvor mange domsfældelser for overfald der er. Jeg kan altså ikke 
vide, hvor mange indsatte der blev dømt, og om tallet er stigende 
eller faldende,” siger René Foged. 

Og det undrer ham: ”Hvordan kan det være, at der ikke er klare 
procedurer for indsamling af data om domme for vold og trusler?” 
spørger han og fortsætter: ”Det vil jo give en langt bedre statistik, 
der kan bruges til at forbedre sikkerheden og undgå overfald.”

UFULDSTÆNDIG STATISTIK
Forbundssekretær i Fængselsforbundet, Heidi Olsen, er enig: 
”Alle tal i forbindelse med vold og trusler er vigtige i forhold 

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er meget bekym-
ret for udviklingen og ser det som symptom på en fejlslagen 
retspolitik: ”Politikerne har overfyldt fængsler og arresthuse 
med rockere, bandemedlemmer, psykisk syge, misbrugere og 
østeuropæiske kriminelle uden at styrke indsatsen i fængslerne. 
Tværtimod har de skåret ned på personalet. Det er klart, at det 
i den situation er umuligt at oprette samme arbejdsmiljø og 
sikkerhed. Alt bliver mere presset og volden stiger.”

Justitsminister Karen Hækkerup (S) understreger over for fag-
bladet, at hun er opmærksom på problemet: ”Man bør gøre alt 
for at undgå overfald mod personalet. Jeg ved, at Kriminalfor-
sorgens ledelse er meget optaget af medarbejdernes sikkerhed 
og har iværksat flere initiativer.” 

Det bekræfter Kriminalforsorgens vicedirektør Ole Hansen, som 
oplyser, at vold og trusler mod personalet både i år og sidste år 
er et særligt indsatsområde, som man har fokus på.

”Vi analyserer de enkelte tilfælde for at lære, om der er noget, 
vi kan gøre bedre. Vi holder temadage om konflikthåndtering 
for medarbejderne både centralt og ude på institutionerne. Vi 
har også styrket registreringen af vold og trusler. Hvis man vil 
begrænse vold og trusler, kræver det nemlig en ordentlig regi-
strering,” siger han.

Vicedirektøren peger dog på, at man aldrig kan komme proble-
met helt til livs: ”Der vil altid være vold og trusler i et fængsels-
system. Det kan vi ikke undgå. Det vi kan gøre, er at klæde vores 
personale bedre på til at håndtere konflikterne. Desuden overfører 
vi de mest risikobetonede indsatte til Politigårdens Fængsel.”

NULTOLERANCE
Ole Hansen oplyser også, at Kriminalforsorgen har indført en 
nultolerancepolitik.

”Vi har indført en politik, der medfører, at alle voldsepisoder skal 
anmeldes til politiet samt anmeldes i personalesystemet. Det er 
af hensyn til medarbejderne – der bør ikke kunne rejses tvivl om 
Kriminalforsorgens holdning og praksis. Når der er udøvet vold, 
skal det anmeldes. Så er det op til politiet at vurdere, hvorvidt de 
vil gå videre med sagen.”

til forbedringer af arbejdsmiljøet. En statistik over domme for 
personalevold vil give os et billede af, om problemet gribes 
rigtigt an i de forskellige institutioner. Hvis nu for eksempel kun 
halvdelen af anmeldelserne ender i dom, er der noget galt,” siger 
forbundssekretæren.

Hun er forundret over, at lige netop disse tal ikke indsamles.

”Når vi har et direktorat, der bruger personalets tid på mere eller 
mindre nyttige indberetninger og registreringer, er det mig en 
gåde, at lige netop de tal ikke findes,” siger hun.

”Det er jo også ekstremt vigtigt for vores medlemmer at se, at 
systemet fungerer, og at der kommer konkrete resultater ud af 
at anmelde vold og trusler,” siger Heidi Olsen.

DEN BLÅ LUFT
Men hvor forsvinder tallene så hen, når man – som i René Lade-
fogeds tilfælde – bliver overfaldet af en indsat?  

Jan Højrup, der er personale- og sikkerhedskonsulent i Stats-
fængslet på Kragskovhede, siger: ”Vi indberetter automatisk, når 
der foreligger en anmeldelse på en indsat. Men oftest flyttes den 
voldssigtede indsatte til et lukket fængsel, og så hører vi ikke 
noget om udfaldet af sigtelsen.”

Det betyder, at Statsfængslet ved Kragskovhede ikke har oplys-
ninger om, hvor mange der dømmes.

INGEN CENTRAL REGISTRERING
Direktoratet for Kriminalforsorgen har heller ikke tal. Der eksi-
sterer nemlig ikke en central opsamling. Det oplyser fuldmægtig 
Margarida Quinta, der sidder med statistikken for vold og trusler. 

”Det er det enkelte fængsel, hvor episoden har fundet sted, som 
burde være underrettet om en eventuel domsfældelse, men 
hvorvidt det sker, er usikkert,” siger hun.

VOLD

Antallet af volds- og trussels-
episoder mod fængselsbetjente 
er steget markant på to år.

Kilde: Kriminalforsorgen.
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