
Midtuge Summary   
-  opsamling og kommentarer fra presserummet.. 
 
Børn i fængsel: 
 
Danske Regioner offentliggjorde i sidste uge Statistik for de sikrede institutioner 2008. De 
fremlagte tal viser med al tydelighed, at der er pladsmangel på de sikrede institutioner – det betyder 
flere unge i voksenfængsler. 
 
På Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk kan man se det statistiske materiale. Her kan 
man også se, at de sikrede institutioner i 2008 var nødt til at afvise 283 kriminelle unge. I 2007 var 
antallet af afviste 182 – der er således tale om en stigning på 55 procent. 
 
” De nye tal illustrerer med al tydelighed, at kapaciteten på de sikrede institutioner er spændt til det 
yderste”, siger Bent Normann Olsen der er formand for Danske Regioners social og 
psykiatriudvalg. Det fremgår desuden at systemet forventes at blive yderligere belastet, grundet den 
verserende bandekonflikt i København. Næsten alle partier i Folketinget overvejer hårdere 
sanktioner overfor unge kriminelle – og regeringen har senest præsenteret den såkaldte 
”bandepakke”. 
 
Danske Regioner udtaler i den forbindelse at man er enige i at der skal sættes ind overfor de unge, 
der er involveret i bandekonflikten. Men Bent Normann Olsen understreger, at det skal være med 
fokus på den socialpædagogiske indsats, da den primære opgave er at resocialisere de unge, og det 
gør man ikke i et fængsel. 
 
I fredags udtalte Bent Normann Olsen desuden til dr.dk/nyheder, at han er ked af, ”at børn havner i 
fængsel ved siden af drabsmænd og afstumpede voldsforbrydere, fordi der ikke er tilstrækkeligt 
med pladser på de sikrede institutioner. 
 
Eva Hallgren, forstander på den sikrede institution Koglen udtalte sig i fredags i pressen om 
kapacitetsproblemerne på området. Eva Hallgren understregede, at hun ikke bryder sig om det 
faktum at unge kriminelle, som hun er nødt til at afvise, i stedet ender i arresten. ”Vi har vores 10 
pladser fyldt hele tiden. Det er indlysende, at når man har med børn at gøre, så skal de have et 
særligt tilbud. Og det kan man ikke give i arresthusene. De er bemandet til voksne, ikke til unge”, 
sagde hun ved den lejlighed til dr.dk/nyheder. 
 
Tallene fra Danske Regioner viser at 283 unge under 18 år i 2008 endte i fængsel med voksne 
kriminelle. Eva Hallgren mener at det er for mange  – og hun opfordrer til handling og til 
nytænkning. Hun foreslår blandt andet, at andre åbne institutioner tager imod nogle af de 
varetægtsfængslede unge – unge som man finder egnede til en mere åben form for varetægt. Det vil 
give plads til de unge, der bliver idømt ungdomssanktion. 
 
Børnerådet har også kommenteret de seneste tal. Og gjort opmærksom på, at det er i strid med FNs 
Børnekonvention, at sende unge under 18 år i fængsel sammen med hærdede kriminelle. Ifølge 
rådets næstformand, psykolog Ole Kyed, er det ”ingenlunde tilfredsstillende”, at så mange børn 
henvises til fængsler. ”Det er et problem, der skal tages alvorligt. Det er 



kriminalitetsstigmatiserende for dem at sidde i fængsel. Det fastholder de unge i kriminalitet. De må 
have deres egne pladser”, udtalte Ole Kyed i fredags til dr.dk/nyheder. Og afsluttende tilføjede han: 
”Man burde spørge politikerne om, hvorfor området er så underprioriteret. Hvad er årsagen? Er det 
mangel på viden?” 
 
På baggrund af en behovsanalyse, som Danske Regioner har foretaget, etableres der nu 15 nye 
sikrede pladser. En del af disse pladser kommer på en helt ny institution i Region Nordjylland, som 
endnu ikke er åbnet.  
 
FADD hilser med tilfredshed etableringen af flere pladser på områder. Det er et både nødvendigt og 
fornuftigt tiltag – men som Danske Regioner påpeger, er der brug for endnu flere pladser. Og som 
Eva Hallgren pointerer, er der brug for nytænkning på området. I den forbindelse stiller FADD 
meget gerne sin omfattende ekspertise til rådighed.  
 
Det er velfærdsministeren, der har ansvaret for antallet af pladser på de sikrede institutioner. Men 
det er justitsministeren der – blandt andet med den seneste ”bandepakke” – sørger for at pladserne 
bliver fyldt op.  FADD vil derfor rejse problematikken overfor begge ministre ved førstkommende 
lejlighed. 
 
 
 

Der er syv sikrede institutioner i hele landet, de har i alt 121 pladser -  I alt var der 843 anbringelser på de sikrede 
institutioner i 2008 

Ifølge Danske Regioner er 15 nye pladser ved at blive etableret, men en behovsanalyse viser, at behovet er væsentligt 
større. 

Danske Regioner har tilsynspligten med de sikrede institutioner, mens kommunerne betaler for den daglige drift. 

I FN's Børnekonvention artikel 37 lyder det:" Især skal ethvert barn, der er berøvet friheden, holdes adskilt fra voksne". 

 
  
 
 
 
 
Ha’ en fortsat god uge! 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
  
 


