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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab
mv. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen).
Retspolitisk Forening kan ikke anbefale at nærværende forslag vedtages
§ 6 i bekendtgørelsen udvider forslaget tidsrummet, hvor indsatte i lukkede fængsler kan indelåses i op til 12
timer i tidsrummet kl. 20.00 og kl. 09.00.
Den øgede indelukning på cellerne er alene begrundet i manglen på fængselsbetjente.
Som alternativ til forslaget skal det derfor foreslås, at Kriminalforsorgen øger ansættelsen af andre
faggrupper, således at betjentressourcer frigives til opsyn/bevogtning. Andre (overvejende sociale
faggrupper) vil eksempelvis kunne øge beskæftigelsen og fritidsudbuddet, herunder kompetencegivende
uddannelser. På den måde reduceres konfliktniveauet potentielt i de lukkende fængsler samtidig med, at
aktiviteter, der beviseligt reducerer recidivet, opprioriteres.
Forslaget bør endvidere gennemgås for menneskeretlige, sundhedsmæssige og psykologiske konsekvenser,
idet internationale forpligtelser om en så human behandling af indsatte ikke bør tilsidesættes/reduceres alene
som følge af rekrutteringsmæssige udfordringer af fængselsbetjente.
Endelig bør forslaget holdes op mod den forøgede risiko for eksempelvis selvmordsforsøg. Øget indelukning
kan forøge angst, depression, og risikoen for psykiatrisk indlæggelse.
Sluttelig har studier vist, at danske indsatte har haft svært ved at omgås andre mennesker efter løsladelsen fra
fængslet på grund af eksempelvis social fobi og angst. Især ved langvarige fængslinger, herunder med
anvendelse af isolation, enrumsanbringelser, strafceller og lignende kan den indsatte få skadet vigtige sociale
færdigheder. Nogle kan få varige skader i deres evne til at fungere normalt i samfundet. Risikoen for disse
menneskelige skader, forøges ved forslaget om øget indelukning af indsatte i lukkede fængsler.
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