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Fængselssikkerhed
på konstruktivt grundlag

Fremtiden Fremtiden 
i nordisk i nordisk kriminalomsorgkriminalomsorg

Statiske 

sikkerheds

midler

Almene kontrolrutinerAlmene kontrolrutiner

Individuelle sikkerhedsindgrebIndividuelle sikkerhedsindgreb

Dynamiske sikkerhedsmidlerDynamiske sikkerhedsmidler

kkontakt ontakt –– relationer relationer –– involveringinvolvering

Konstruktivt sikkerhedsfundamentKonstruktivt sikkerhedsfundament

trivsel trivsel –– aktivitet aktivitet –– behandling behandling –– service service –– retfærdighed retfærdighed –– hensynsfuldhed etc.hensynsfuldhed etc.

»NORMALITET og MENNESKEVÆRD« »NORMALITET og MENNESKEVÆRD« 

Virkemidler
i sikkerhedsarbejdet
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Dynamisk sikkerhed

»»Dynamic Security Dynamic Security –– those elements that contribute to the those elements that contribute to the 
development of professional, positive relationships between staff development of professional, positive relationships between staff 
members and the offendersmembers and the offenders««

CSC Canada 2008CSC Canada 2008
Report of the Task Force on SecurityReport of the Task Force on Security

»[R]elations between staff and prisoners are at the heart of the »[R]elations between staff and prisoners are at the heart of the 
whole prison system and ... control and security flow from getting whole prison system and ... control and security flow from getting 
that relationship right« that relationship right« 

Home Office UK 1984Home Office UK 1984
Control review CommitteeControl review Committee

»» Med dynamisk sikkerhet menes at mellommenneskelige Med dynamisk sikkerhet menes at mellommenneskelige relarela--
sjonersjoner og systematiske former for og systematiske former for samhandlingsamhandling mellommellom innsatteinnsatte, , 
domfeltedomfelte og tilsatte og tilsatte øker samfunnets, tilsattes, innsattes og domfeltes øker samfunnets, tilsattes, innsattes og domfeltes 
trygghettrygghet« « 

Kriminalomsorgens sikkerhetsstrategiKriminalomsorgens sikkerhetsstrategi
Oslo 2006 Oslo 2006 

»Det fornuftigste og mest effektive sikkerhedsmiddel er måske til 
syvende og sidst eksistensen af 

, dvs. et program, der omfatter bl.a. arbejde, fritidsaktiviteter og 
uddannelse ... 

som fx åbne fængsler 
... Indsatte, der får god mad, behandles humant og er travlt optaget af nyttig 
beskæftigelse, velorganiserede og målrettede fritidsaktiviteter og 
selvudvikling søger sjældent tilflugt til uroligheder eller gør forsøg på at 
undvige. Det må understreges, at selv om man råder over nok så moderne 
bygninger, sikre hjælpemidler, effektive arbejdsrutiner og veluddannet 
personale, kan sikkerhed ikke opnås, hvis den kun er baseret på rutiner og 
procedurer, der udelukkende er vendt imod de indsatte. Hvis de indsatte er 
henvist til inaktivitet, moralsk forfald, ydmygelse og psykisk meningsløshed, 
vil trangen til at undvige eller sprænge disse snærende bånd blive så stærk, 
at sikkerhedsmæssige værn og rutiner før eller senere vil blive brudt.« 

A Manual of Correctional Standards, 

The American Correctional Association, New York 1954
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»Kort sagt ønsker Torturkomitéen, at positiv kontakt og service 

går hånd i hånd med kontrol og indespærring. En sådan tilgang til

fængselsarbejdet vil snarere forbedre end forringe sikkerheden.« 

Den Europæiske Torturkomité (CPT) - 2002

MenneskerettighederMenneskerettigheder

»NORMAL ISE R I NG «»NORMAL ISE R I NG «

Fængslets opgaver

Reintegration Reintegration 

»RESOCIAL ISE R IN G«»RESOCIAL ISE R IN G«

FrihedsberøvelseFrihedsberøvelse

»ORDEN  OG S IKKERHED «»ORDEN  OG S IKKERHED «

Livet i fængslet
Arbejde

Uddannelse
Fritidsvirksomhed

Socialtjeneste
Behandling

Religiøs tjeneste
Etc

Human Human retsfølelseretsfølelse

HUSK
- at det handler

om straf !

HUSK
- at det handler
om mennesker !
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Proportionalitet

»[Et indgreb] må ikke gennemføres, såfremt det efter 

indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet 

må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb«

Aktuelt målAktuelt mål Krænkelser og ubehagKrænkelser og ubehag

Omkostninger(i vid forstand)Omkostninger(i vid forstand)Langsigtede målLangsigtede mål

�

Prisen for indgrebet
�

Målet med indgrebet

Proportionalitet
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Mols

Når et Når et ingrebingreb gørgør
mere skade end nytte!mere skade end nytte!

Proportionalitet
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Anstalten ved HerstedvesterAnstalten ved Herstedvester

Idømt sanktion og hovedkriminalitet 18.2.2009
Fængsel 

på tid
Fængsel 
på livstid

Forvaring 
(dansk)

Forvaring 
(grønlandsk)

I alt

Drab 33 12 4 3 52

Vold 9 - 6 4 19

Ildspåsættelse - - 3 - 3

Anden personfarlig kriminalitet 1 - 1 5 7

Voldtægt, voldtægtsforsøg 8 - 9 7 24

Anden sædelighedskriminalitet 28 - 6 - 34

Grov narkotikakriminalitet 2 - - - 2

Røveri 4 - - - 4

Andet 2 - - - 2

Varetægtsfængslede 3 - - - 3

I alt 90 12 29 19 150

Anstalten ved Herstedvester
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Pølsemanden på besøg

HerstedvesterløbetHerstedvesterløbet 20112011
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Ilulissat – Grønland – 2012

Anstalten i Ilulissat

Udsigt fra observationscelle
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Grønlands nationaldag 2012Grønlands nationaldag 2012

Indsatte  mod personalet 2012 (3Indsatte  mod personalet 2012 (3--3)3)
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Fremtiden Fremtiden 
i nordisk i nordisk kriminalomsorgkriminalomsorg ??
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Hvad er Hvad er kriminalomsorgkriminalomsorg??

InternationaliseringInternationalisering

Den teknologiske udviklingDen teknologiske udvikling

Den politiske udviklingDen politiske udvikling

FrihedsberøvelseFrihedsberøvelse
Basal omsorgBasal omsorg

Socialfaglig serviceSocialfaglig service
UddannelseUddannelse
HelseserviceHelseservice

FritidsvirksomhedFritidsvirksomhed
BehandlingBehandling

SysselsætningSysselsætning
Religiøs serviceReligiøs service

KRIMINALFORSORG
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FrihedsberøvelseFrihedsberøvelse

Basal omsorgBasal omsorg

NormalitetNormalitet

Helseservice

Socialfaglig service

Uddannelse

Fritidsvirksomhed

Behandling

Sysselsætning

Religiøs service

KRIMINALFORSORG

Georg Georg StürupStürup om Herstedvester i 1942:om Herstedvester i 1942:

»Opholdet i forvaringsanstalten skulle ikke betragtes som straf, men træde »Opholdet i forvaringsanstalten skulle ikke betragtes som straf, men træde 
i stedet herfor. Vi var i stedet herfor. Vi var 

af den ene eller den anden art, forudsat af den ene eller den anden art, forudsat 
at disse områder ikke kompromitterede sikkerhed og/eller at disse områder ikke kompromitterede sikkerhed og/eller samfund.«samfund.«

Foreløbig betænkning om Fuldbyrdelse af Frihedsstraf 1946:Foreløbig betænkning om Fuldbyrdelse af Frihedsstraf 1946:

Det Det maamaa antages, at det med Frihedsstraffen forbundne generalantages, at det med Frihedsstraffen forbundne general--
præventive præventive FormaalFormaal i tilstrækkelig Grad varetages gennem selve Frihedsi tilstrækkelig Grad varetages gennem selve Friheds--
berøvelsen og de dermed forbundne sociale Konsekvenser, hvorimod det berøvelsen og de dermed forbundne sociale Konsekvenser, hvorimod det 
ikke er nødvendigt at opretholde alle de med Frihedsberøvelsen hidtil ikke er nødvendigt at opretholde alle de med Frihedsberøvelsen hidtil 
forbundne Indgreb sigtende til at understrege Straffens Karakter af en forbundne Indgreb sigtende til at understrege Straffens Karakter af en 
Lidelse udover selve Frihedsberøvelsen. Lidelse udover selve Frihedsberøvelsen. 

..
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Det gælder om i videst muligt omfang at nærme vilkårene under Det gælder om i videst muligt omfang at nærme vilkårene under 

frihedsberøvelsen til livet under de forhold, som fangen skal søge at frihedsberøvelsen til livet under de forhold, som fangen skal søge at 

mestre, når han er på fri fod.mestre, når han er på fri fod.

Det gælder om i videst muligt omfang at nærme vilkårene under Det gælder om i videst muligt omfang at nærme vilkårene under 

frihedsberøvelsen til livet i det frie samfundfrihedsberøvelsen til livet i det frie samfund

under de forhold, som fangen skal søge at mestre, når han er på under de forhold, som fangen skal søge at mestre, når han er på 

fri fod.fri fod.

»I morgendagens fængsler vil man betragte uddannelse 

som en selvfølge … Man vil ikke se på uddannelse blot som et  

middel til resocialisering. … 

Paul W. Tappan: Contemporary Correction, 1951 

»Fængselsvæsenet bør tilstræbe, at de indsatte får tilbud 

om «

1973
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MenneskerettighederMenneskerettigheder

European European PrisonPrison RulesRules –– og andre og andre recommendationsrecommendations (EPR)(EPR)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK)Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK)

Den Europæiske Torturforebyggelseskomité (CPT)Den Europæiske Torturforebyggelseskomité (CPT)

FN’s torturrapportørFN’s torturrapportør

OPCATOPCAT-- inspektionerinspektioner

Harmonisering?Harmonisering?

Adgang til computerAdgang til computer

Kontakt med familie og vennerKontakt med familie og venner

Kontakt med myndigheder mm.Kontakt med myndigheder mm.

UddannelseUddannelse

FritidssyslerFritidssysler

MobiltelefonerMobiltelefoner

Kontakt med familie mm.Kontakt med familie mm.

EtcEtc… … etcetc ….….

Hvor længe kan Hvor længe kan 
sikkerhedshensyn  sikkerhedshensyn  

fastholde teknologisk fastholde teknologisk 
ikkeikke--normalitet?normalitet?
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Forskrift til lov om straffegjennomføring: Forskrift til lov om straffegjennomføring: 

§§ 11--2:2: »Så langt det er forenlig med hensynet til samfunnets sikkerhet og »Så langt det er forenlig med hensynet til samfunnets sikkerhet og 

den den , skal forholdene legges til rette , skal forholdene legges til rette 

for at den straffedømte gis mulighet til å endre livsførsel og for at den straffedømte gis mulighet til å endre livsførsel og 

hindre tilbakefall.«hindre tilbakefall.«

Kriminalforsorgens principprogram: Kriminalforsorgens principprogram: 

»» Kriminalforsorgen skal tage hensyn til den almindelige retsfølelse i samfundet 
og hos ofrene for kriminaliteten.«.«

»»Stortinget forutsetter altså at ... Stortinget forutsetter altså at ... 
fengselsmyndighetene fengselsmyndighetene 

når de skal treffe sine når de skal treffe sine 
egne inngripende avgjørelser«egne inngripende avgjørelser«

Anders Anders RyssdalRyssdal, leder av advokatforeningen:, leder av advokatforeningen:
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»i »i virvelvirvel av av fornøyelserfornøyelser««
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Skal fuldbyrdelsen af straffen være baseret påSkal fuldbyrdelsen af straffen være baseret på

følelser følelser ??

kundskaber kundskaber ? ? 

og/eller og/eller 

rettigheder ?rettigheder ?

Secretary of State (UK):Secretary of State (UK):

»there would be »there would be that the that the 

punitive and deterrent elements of your sentence of imprisonment punitive and deterrent elements of your sentence of imprisonment 

were being circumvented if you were allowed to father a child by were being circumvented if you were allowed to father a child by 

artificial insemination while in prison«artificial insemination while in prison«

The Court:The Court:

»a person retains his or her Convention rights on »a person retains his or her Convention rights on 

imprisonment, so that any restriction on those rights must be imprisonment, so that any restriction on those rights must be 

justified in each individual case. justified in each individual case. 

««
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Skal arbejdet i kriminalforsorgen detailstyres Skal arbejdet i kriminalforsorgen detailstyres 

af politikere ? 

ellereller

af eksperter ?af eksperter ?

Folketingsvalg 2011
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