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Dronningen:

Lad os huske
også at lægge
mærke til
dem, vi ikke
kender i
forvejen.
Liv i landsbyen

Nøglen til succes

Jørgen Søvndal bruger nogle af sine
penge på at gøre landsbyen Linde så
attraktiv som mulig.

»Vi er fra starten blevet taget alvorligt,« siger Carsten Bjørnlund om
arbejdet med tv-serien ”Arvingerne”.

INDBLIK, side 10-14
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Rekordmange indsatte i fængslerne
bliver indberettet for radikalisering
N Ordningen rammer for tilfældigt og rummer retssikkerhedsmæssige problemer, lyder
kritikken. Et vigtigt værktøj i
kampen mod terror, siger
justitsministeren.
PAUL SAUER
indblik@jp.dk

306 gange fra februar 2015 til
og med september 2016 er
indsatte i danske fængsler
blevet indberettet med mistanke om radikalisering.
Til sammenligning blev
der i hele 2013 og 2014 sendt

i alt 23 bekymringsindberetninger ind. Det viser en opgørelse, som Jyllands-Posten
har fået indsigt i.
Modsat tidligere bliver de
såkaldte bekymringsindberetninger nu sendt direkte
videre til PET – uden foregående vurdering i Kriminalforsorgens sikkerhedsenhed.
Og det vækker bekymring
hos bl.a. lektor i jura og fængselsforsker på Syddansk Universitet Linda Kjær Minke,
fordi indberetningerne alene
hviler på de ansattes subjektive skøn og ofte har stor
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betydning for den indsattes
afsoningsforløb.
»En indberetning udgør et
stort indgreb i de indsattes
rettigheder – bl.a. i forbindelse med udgang og prøveløsladelse, hvor både politiet og
PET skal høres. Det er meget
problematisk, hvis det sker
på så løst et grundlag, hvor
det alene er op til den enkelte
ansatte at vurdere,« siger hun
og får opbakning af bl.a. juraprofessor Eva Smith og formanden for Advokatrådets
Strafferetsudvalg,
Sysette
Vinding Kruse.

Ordningen for bekymringsindberetninger blev udvidet efter terrorangrebet i
København i februar 2015,
hvor alle ansatte i Kriminalforsorgen blev opfordret til
fremover at indberette indsatte med tegn på radikalisering.
Ifølge Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet, har det betydet, at man
nu hellere indberetter »én for
meget end én for lidt«.
Fængselspersonalet
har
ved flere lejligheder efterlyst
mere uddannelse på områ-
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det, og lige nu er både Folketingets Ombudsmand og
Institut for Menneskerettigheder ved at undersøge de
retssikkerhedsmæssige konsekvenser af ordningen.
Sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Lars Rau Brysting
understreger dog, at man
løbende har arbejdet på at
justere ordningen og klæde
personalet på, så man sikrer,
at den ikke rammer indsatte
unødigt.
Justitsminister Søren Pape
Poulsen (K) mener, at udvidelsen af ordningen er

nødvendig for at sikre os
mod
potentielle
terrorangreb.
Stigningen i antallet af
indberetninger er »en positiv
udvikling«, siger Socialdemokratiets retsordfører,
Trine Bramsen:
»Det er bedre med 300 indberetninger for meget end én
for lidt. Det handler om liv
det her, og det handler om, at
der er nogle mennesker, der
kan lave meget grusom skade
på Danmark og danskere.«
INDBLIK, side 4-7
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Når du har flere end 4.000 ansatte i
Kriminalforsorgen, som alle bliver
opfordret til at indberette indsatte,
og som alle skønner forskelligt, bliver
det hele hurtigt meget vilkårligt.
Linda Kjær Minke,
lektor i jura og forsker på Syddansk Universitet

Er kampen mod
radikalisering
gået for vidt?
Fængsler: 306 gange siden februar 2015 har ansatte i Kriminalforsorgen
indberettet indsatte for at udvise tegn på radikalisering. Det er resultatet af et
politisk fokus på at skærpe indsatsen mod radikalisering i fængslerne. Men
ordningen er med til at stemple indsatte, der ikke burde stemples, lyder kritikken.

PAUL SAUER
indblik@jp.dk

K

nap havde chokbølgerne efter
terrorangrebet den 14. februar
2015 lagt sig, før jagten på en
forklaring blev indledt. I mere
end 13 timer var det lykkedes
den 22-årige dansk-palæstinenser Omar Abdel Hamid El-Hussein at
undslippe politiet, mens han først skød og
dræbte en mand ved Krudttønden i København og siden dræbte en mand ved den
jødiske synagoge i det, der er blevet kaldt
det værste terrorangreb på dansk grund i
nyere tid.
Et særligt fokus rettede man mod fængslerne: I tiden op til terrorangrebet havde
Omar El-Hussein afsonet en dom for et
knivoverfald, og af en fortrolig redegørelse
fremgik det, at han under fængselsopholdet
havde udvist tegn på radikalisering. Blandt
andet havde han delt celle med en 21-årig
mand, som sympatiserede åbenlyst med
terrororganisationen Islamisk Stat.
Kort tid efter drabene blev der derfor
besluttet to ting: Dels skulle alle ansatte i
Kriminalforsorgen opfordres til at indberette indsatte og klienter, hvis de udviste tegn

på radikalisering; dels skulle alle indberetninger fremover – modsat tidligere – videresendes direkte til PET.

Meget løst grundlag
Siden er antallet af bekymringsindberetninger skudt i vejret: Mens Kriminalforsorgen i
hele 2013 og 2014 modtog samlet 23 bekymringsindberetninger om radikalisering,
er der i perioden fra februar 2015 til og med
september 2016 sendt 306 indberetninger
direkte videre til PET. Det viser en opgørelse,
som Jyllands-Posten har fået indsigt i.
Indberetningerne har ofte store konsekvenser for de indsatte: Ikke alene medfører
de særlig opmærksomhed i form af øget
kontrol og registrering. De medfører også
som udgangspunkt øget høringspligt hos
både politiet og PET i forbindelse med både
udgang og prøveløsladelse, ligesom indberetningerne bliver liggende i systemet,
længe efter at de indsatte bliver løsladt.
Og det er retssikkerhedsmæssigt problematisk, mener blandt andre lektor i jura og
forsker på Syddansk Universitet Linda Kjær
Minke. For der er ikke noget krav om at informere den indsatte om selve indberetningen. Og den hviler udelukkende på den ansattes subjektive skøn og skal ikke forelægges en overordnet eller en person med sær-

lig viden om radikalisering, før den bliver
sendt ind.
»Der er ingen tvivl om, at disse indberetninger udgør et stort indgreb i den enkelte
indsattes rettigheder og retssikkerhed. Når
du har flere end 4.000 ansatte i Kriminalforsorgen, som alle bliver opfordret til at
indberette indsatte, og som alle skønner forskelligt, bliver det hele hurtigt meget vilkårligt. Og det er altså ikke omkostningsfrit for
den indsatte,« siger Linda Kjær Minke, som
blandt andet har forsket i radikalisering i de
danske fængsler.
»Man skal huske på, at det faktisk er lovlig
adfærd, man går ind og vurderer ud fra. Og
det kan være ualmindeligt svært at vurdere,
hvornår noget er radikalisering, og hvornår
noget bare er sagt i frustration – uden at
være udtryk for radikalisering. Det vil sige,
at man risikerer på et meget løst grundlag at
give et stempel, som har stor betydning for
den enkelte – og det, synes jeg, er meget
problematisk,« siger hun.

Rammer de forkerte
Allerede i den første tid efter beslutningen
om at skærpe indsatsen mod radikalisering i
fængslerne så man en effekt: Alene i de tre
første måneder efter angrebet blev der sendt
91 indberetninger om tegn på radikalise-

ring. Siden er der i gennemsnit sendt 13 nye
indberetninger ind hver måned.
Og der er ingen tvivl om, at der fra
begyndelsen var et klart politisk signal om
at undgå endnu en »Omar-sag«, siger Kim
Østerbye, formand for Fængselsforbundet.
Han forklarer, at man i fængslerne i dag derfor hellere indberetter én gang for meget
end én gang for lidt.
»Det er jo ikke sådan, at vi pludselig har
100 mennesker siddende, som kan finde på
at gå ud at gøre det samme som Omar. Slet
ikke. Men i dag indberetter vi alt – også det,
som vi tidligere måske bare har gået rundt
og taget for drengestreger eller en måde at
gøre negativt opmærksom på sig selv på.
Hvis én står og klapper i hænderne, fordi
der sker noget nede på Vestbredden eller
noget andet, ryger det nu ind med det samme – også selv om der ikke er nogen som
helst form for tro på, at han vil gå ud og
bombe eller skyde andre mennesker med et
terrormål for øje,« siger Kim Østerbye, som
tilføjer, at det store fokus på at indberette
skaber en grundlæggende mistillid mellem
de indsatte og fængselspersonalet.
Han mener selv, at kampen mod radikalisering i fængslerne er gået for vidt, fordi bekymringsindberetningerne ifølge ham ofte
rammer indsatte, der ikke burde rammes.
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»Noget af det handler nok om, at det netop er fanger, vi taler om – det er nogen, vi
som samfund i forvejen har besluttet os for
er nogle grimme karle, og som vi er lidt ligeglade med. Samtidig er der en grundlæggende nervøsitet for at tage fejl. Ingen tør at
være den, der sidder tilbage med ansvaret,
hvis det nu går galt – heller ikke mig selv.
Derfor lever vi med risikoen for, at det rammer skævt,« siger han.

Forskellige konsekvenser
I forbindelse med opstramningen af den nuværende ordning blev der sendt en vejledning ud til landets fængsler og institutioner,
der i brede træk anviste, hvad personalet
skal lægge vægt på, når det kigger efter radikalisering. I den nævntes forhold som den
indsattes vaner, holdninger, grupperinger
og relationer samt ændringer af personens
ydre.
Der blev også givet eksempler som brug af
hjemmesider med ekstreme budskaber, vejledninger og lignende, som relaterer sig til
våbenfremstilling, anvendelse af totalitære
symboler eller argumentation for ”absolutte
løsninger”, for eksempel at en bestemt gruppe skal fjernes, eller at noget skal bombes
(Jyllands-Posten har ikke kunnet få aktindsigt i selve vejledningen, men indholdet

Vi er selvfølgelig
også opmærksomme på de afledte
konsekvenser, en
indberetning kan
have. Derfor bliver
den enkelte indsatte
også som udgangspunkt informeret
om bekymringsindberetningen.
Lars Rau Brysting,
chef for Koncern Sikkerhed
i Kriminalforsorgen

blev beskrevet i en kronik tidligere på året).
Indberetningen har forskellige konsekvenser, alt efter hvor alvorlig bekymringen
er: En tværfaglig gruppe i Kriminalforsorgens sikkerhedsenhed har til opgave at vurdere hver enkelt indberetning og placere de
indsatte i kategorier fra 1 til 3.
Kategori 1 er den mindst indgribende,
mens kategori 3 betyder, at klienten både
skal underlægges skærpet fokus, og at der
skal iværksættes »særlige tiltag«. For at
imødegå bekymringsindberetninger med
»meget begrænsede indikationer« på radikalisering blev der desuden fra den 1. august i
år indført en ny kategori 0, som ikke automatisk medfører konsekvenser for udgang
og prøveløsladelse. Dog sendes indberetningen stadig direkte videre til PET.
Tre klienter var pr. 8. september placeret i
kategori 0.

Efterlyser konkret viden
Kort efter terrorangrebet blev der uddannet
en række såkaldte »ressourcepersoner« –
fængselspersonale, der med en særlig viden
på radikaliseringsområdet skulle agere sparringspartnere for de øvrige ansatte i
Kriminalforsorgen. Meningen var, at
man på den måde kunne få noget specialviden ud i de enkelte institutioner, som det
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øvrige personale kunne støtte sig op ad.
Noget tyder dog på, at den ønskede effekt
er udeblevet: I en rundspørge fra sidste år
blandt tillidsfolk i 26 institutioner svarede
70 pct., at de ikke følte sig fagligt godt nok
klædt på til at forebygge radikalisering i
fængslerne, og flere efterlyste konkret viden
om, hvornår »noget kan betragtes som radikalisering«. Blandt andet efterlyste én person mere konkret uddannelse i fænomenet:
»Hvis vi ikke ved, hvad der er normalt,
hvordan skal vi så opdage det unormale?«.
Da Fængselsforbundet tidligere i år igen
spurgte 20 tillidsrepræsentanter, meldte
hovedparten tilbage, at der efter deres
mening stadig ikke bliver arbejdet målrettet
for at styrke personalets forudsætninger for
at spotte radikaliserede indsatte. En tillidsrepræsentant udtrykte i den forbindelse bekymring for, at man enten overser radikaliserede eller indberetter på et meget løst eller
ubegrundet grundlag.

Bekymrede indsatte
Allerede i september 2015 blev Folketingets
Ombudsmand opmærksom på problemstillingen. Efter en række tilsynsbesøg i
fængsler og institutioner, hvor man mødte
bekymring hos ansatte og indsatte, sendte
man tidligere i år en række spørgsmål til

En tværfaglig
gruppe i Kriminalforsorgens
sikkerhedsenhed har til opgave at vurdere hver enkelt
indberetning
og placere de
indsatte i
kategorier
fra 1 til 3.
Arkivfoto:
Miriam Dalsgaard/Polfoto
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Indberetninger
om radikalisering kan have
store konsekvenser for
dem, der bliver
indberettet.
Blandt andet
medfører de
særlig opmærksomhed i
form af øget
kontrol og
registrering og
øget høringspligt hos både
politiet og PET
i forbindelse
med både
udgang og
prøveløsladelse.
Arkivfoto: Jacob
Ehrbahn/Polfoto

Justitsministeriet. Enkelte spørgsmål
udestår stadig, men ifølge afdelingschef hos ombudsmanden Morten Engberg
handlede henvendelsen blandt andet om at
sikre, at retssikkerheden bliver overholdt.
»Personalet fortalte os flere steder, at de
var i tvivl om, hvordan man i praksis skulle
håndtere ordningen. Vi talte også med indsatte, som var blevet indberettet, og som var
uforstående over for, hvorfor det var sket,«
siger han.
»Vi fornemmede på personalet de steder,
hvor vi talte med folk, at der var tvivl om,
hvordan man i praksis skulle håndtere ordningen – og vi kunne også fornemme på de
indsatte, vi talte med, at de var uforstående
over for, at der var grund til at indberette
dem som nogen, man var bekymret for,«
siger han.
Også Institut for Menneskerettigheder er
lige nu ved at undersøge de menneskeretslige konsekvenser af ordningen for at se
nærmere på, om den griber ind i lovlige
religiøse eller politiske holdninger.

Gået lidt amok
Og noget tyder på, at tingene måske er gået
lige hurtigt nok, siger juraprofessor Eva
Smith fra København Universitet. Hun
mener, at den store stigning i antallet af

306

indberetninger om
mulig radikalisering
er nået frem til
Kriminalforsorgen
siden februar 2015.

bekymringsindberetninger vidner om, at
det hele er »gået lidt amok efter historien
med Omar«.
»Fængselsbetjentene ved åbenbart ikke
rigtig, hvad de skal kigge efter, så for en sikkerheds skyld indberetter de alt. Det vækker
mindelser om det gamle Østtyskland, hvor
alle også blev bedt om at spionere mod
deres naboer, og hvem de ellers kom i
kontakt med. Det er retssikkerhedsmæssigt
meget ubehageligt for de indsatte,« siger
hun.
Sysette Vinding Kruse er enig. Hun er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg,
der har fulgt udviklingen i bekymringsindberetninger, siden ordningen blev
udvidet i februar 2015. Hun hæfter sig ved,
at definitionen af radikalisering er meget
bred, og at man – hvis man rammer forkert
– risikerer at skubbe nogle personer ud i
en radikalisering, de ellers ikke var på vej ud
i.
»Hvis man først stigmatiserer en indsat
ved at give vedkommende sådan et stempel
i nakken, risikerer man, at det bliver en selvopfyldende profeti – at vedkommende vælger at sige: Okay, så kan det også være lige
meget. Hvis samfundet opfatter og behandler mig som radikaliseret, kan jeg lige så
godt leve op til den forestilling. Og så opnår

vi i virkeligheden det stik modsatte af, hvad
vi egentlig vil,« siger hun.

Ikke problematiske
Chef for Koncern Sikkerhed i Kriminalforsorgen Lars Rau Brysting – som har ansvaret
for Kriminalforsorgens bekymringsindberetninger – understreger, at Kriminalforsorgen
ikke er interesseret i at modtage forkerte bekymringsindberetninger eller at underlægge
de indsatte unødigt opsyn og kontrol. Derfor har man ifølge ham løbende arbejdet på
at klæde personalet på og justere ordningen,
så man sikrer, at den iværksatte indsats
stemmer overens med bekymringen.
»Blandt andet har vi lavet en ny kategori –
den såkaldte kategori 0 – der medfører, at
politiet og PET ikke nødvendigvis skal høres
ved udgang og prøveløsladelse, hvis grundlaget for bekymring ikke er særligt velfunderet. Det er én af de nuanceringer, vi har foretaget for at sikre, at indgrebet er proportionalt
i forhold til den bekymring, der er udvist,« siger Lars Rau Brysting, som samtidig forklarer,
at indberetningerne er et nødvendigt og afgørende værktøj til at opdage og håndtere en
mulig radikalisering i fængslerne.
Derfor skal man heller ikke gøre dem mere mystiske, end hvad godt er, understreger
han.

»Vi er selvfølgelig også opmærksomme på
de afledte konsekvenser, en indberetning
kan have. Derfor bliver den enkelte indsatte
også som udgangspunkt informeret om bekymringsindberetningen, så der kan være
en dialog med den indsatte om de forhold
og observationer, der ligger til grund for
den,« siger Lars Rau Brysting og tilføjer, at
han ikke mener, at bekymringsindberetningerne er så problematiske, som nogle giver
udtryk for.
»Selvfølgelig skal vi sørge for, at de indberetninger, vi får ind, er gode og korrekte.
Vores interesse er at klæde personalet på til
at kunne lave disse vurderinger og sikre, at
de relevante informationer bliver formidlet
videre i systemet – både internt og til samarbejdspartnere som PET, så man fra statens
side har det overblik, der skal til for at kunne iværksætte relevant handling. Og hvis
den enkelte fængselsbetjent eller socialrådgiver derude med den uddannelse og
træning, vi har stillet til rådighed, har en
bekymring, er jeg ikke den, der herindefra
skal sidde og tilsidesætte det skøn, der ligger
i, om den skal sendes ind,« siger han.

Overgreb mod mennesker
Men problemet er ikke, at de ansatte sender
bekymringsindberetninger ind, mener Bodil
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Bekymringsindberetninger
Efter terrorangrebet i København i
februar 2015 blev det besluttet, at
alle ansatte i Kriminalforsorgen
skulle opfordres til at indberette
indsatte og klienter, hvis de udviser
tegn på radikalisering. Derudover
skulle alle indberetninger fremover
– modsat tidligere – videresendes
direkte til PET.
Siden er antallet af bekymringsindberetninger steget markant:
Mens Kriminalforsorgen i 2013 og
2014 modtog i alt 23 indberetninger, er der siden februar 2015 sendt
306 indberetninger ind.

Politikere har delte meninger
om indberetninger
Kampen mod radikalisering i fængslerne er »gået over gevind«, mener Alternativet,
mens Enhedslisten efterlyser mere uddannelse af fængselspersonalet.
PAUL SAUER

Bekymringsberetninger har blandt
andet konsekvenser i form af øget
opmærksomhed og kontrol, og de
medfører som udgangspunkt også
øget høringspligt hos både politiet
og PET i forbindelse med både udgang og prøveløsladelse.
I praksis placerer en tværfaglig
gruppe i Kriminalforsorgens sikkerhedsenhed den indsatte i én af fire
kategorier:
M Kategori 0: Meget begrænsede
indikationer på radikalisering. Den
medfører ikke automatisk konsekvenser for udgang og prøveløsladelse. Men indberetningen
sendes til PET. I september 2016
var tre personer placeret i
kategori 0.
M Kategori 1: Bekymringen skal
underbygges yderligere, og der bør
således være fokus på klienten.
M Kategori 2: Der skal være særlig
fokus på klientens adfærd, færden
og omgang med andre. Iværksættelse af særlige tiltag bør
overvejes.
M Kategori 3: Der er skærpet fokus
på klienten, og særlige tiltag skal
iværksættes.

paul.sauer@jp.dk

Carolina Magdalene Maier (AL):
Vi er kommet ud på en glidebane.

Der er brug for videreuddannelse,
mener Enhedslistens Rune Lund.

I juni ændrede Kriminalforsorgen
ordningen, så en bekymringsindberetning »i vid udstrækning«
ophæves i forbindelse med løsladelse. Den vil dog stadig fremgå
af systemet og vil i visse tilfælde
kunne aktiveres på ny – eksempelvis hvis den løsladte genindsættes
inden for kort tid. Indberetninger i
kategori 3 (de mest alvorlige)
ophæves ikke ved løsladelse.

Til skade for alle

Trine Bramsen (S): Hellere 300
for mange end én for lidt.

Philip. Problemet er, at indberetningerne –
trods justeringerne – har store konsekvenser
for de indsatte, siger den tidligere fængselsinspektør i Ringe Statsfængsel, som tidligere
i år i en kronik i Politiken udtrykte kritik af
ordningen.
»Selve det, at man indberetter, er for så
vidt i orden. Og jeg kan også godt forstå, at
man siger, at det skal være hvem som helst,
der kan indberette. Det problematiske er, at
man ikke vurderer, om der er hold i dem, før
man sender dem videre til PET,« siger Bodil
Philip.
Hun mener, at alene den øgede sagsbehandlingstid for de indberettede i forbindelse med behandling af udgangs- og prøveløsladelsessager udgør et retssikkerhedsmæssigt problem.
»Problemet er, at når man først er indberettet, så skal politiet og PET – uanset den
situation man i øvrigt var i – som absolut
hovedregel høres ved udgang og prøveløsladelse. Det vil sige, at sagsbehandlingstiden
bliver længere for denne gruppe indsatte, og
at man rent lavpraktisk risikerer at forskyde
det tidspunkt, de kan begynde at gå på
udgang og senere prøveløslades på,« siger
Bodil Philip.
»Og hvorfor er det så overhovedet vigtigt?
Fordi det rykker ved et helt centralt princip i

Uholdbart og problematisk.
Sådan lyder det fra Alternativets retsordfører,
Carolina Magdalena Maier,
på baggrund af den store
stigning i antallet af indsatte, der bliver indberettet
for tegn på radikalisering.
Hun mener, at kampen mod
radikalisering i fængslerne
er »gået over gevind«.
»Jeg er enig med forskerne i, at vi er kommet lidt
ud på en glidebane her. Da
vi for nogle måneder siden i
Retsudvalget var på besøg i
nogle danske fængsler,
spurgte jeg fængselspersonalet, hvad de kigger
efter, når de skal lave en
indberetning. Og det kunne
de ikke rigtig svare på. Det
hele er enormt subjektivt,
og det kommer meget an på
den enkelte fængselsbetjent, hvad man vurderer
som potentielt radikaliseret.
Det er et klart retssikkerhedsmæssigt problem,«
siger hun og mener, at der
er brug for mere uddannelse
og nogle skarpere retningslinjer.
Antallet af bekymringsindberetninger har siden
februar sidste år nået et
rekordhøjt antal, hvilket
møder kritik fra flere eksperter, fordi indberetningerne
ofte er vilkårlige og har stor
betydning for den indsattes
afsoningsforløb.

Rune Lund, retsordfører
for Enhedslisten, er enig i,
at den nuværende ordning
er problematisk, fordi den
»går ud over indsatte, det
ikke burde været gået ud
over«.
»Samtidig får Kriminalforsorgen et dårligere værktøj, hvis der kommer indberetninger ind, som ikke
har noget på sig. Så det er
sådan set til skade for alt og
alle,« siger han, som dog
glæder sig over, at regeringen i sin seneste antiradikaliseringsplan blandt
andet lægger op til at skabe
et centralt kontaktpunkt i
Kriminalforsorgen, der har
til opgave at modtage og
udveksle oplysninger om
radikalisering og ekstremisme.
»Men der er også brug for
en videreuddannelse af de
medarbejdere i Kriminalforsorgen, som arbejder på
området. Den efterspurgte
videreuddannelse skal selvfølgelig være der, for at folk
kan løfte opgaven,« siger
Rune Lund.

Vigtigt værktøj
Hos Socialdemokratiet
glæder man sig over, at der
er kommet mere fokus på
radikalisering i fængslerne,
og her kalder man den store
stigning i antallet af indberetninger for »en positiv
udvikling«.
»Det var jo netop målet
med den terrorpakke, vi
vedtog dengang,« siger
retsordfører Trine Bramsen,

den danske kriminalforsorg om, at alle
bliver løsladt til tiden. Nu risikerer en
indsat, der bliver indberettet sent, at få forlænget sin afsoning på grund af en enkelt
medarbejders personlige observationer. Det,
synes jeg, er retssikkerhedsmæssigt voldsomt problematisk – og faktisk et overgreb
mod mennesker,« siger hun.

Vil forsøge at skjule det

Omar Abdel Hamid El-Hussein havde vist tegn på
radikalisering, inden han den 14. februar 2015
begik sit terrorangreb, der førte til to dræbte. Efterfølgende har der i Kriminalforsorgen været stor
fokus på at indberette alle indsatte, der viser tegn
på radikalisering.

I februar vedtog Folketinget et lovforslag,
der udvidede mulighederne for at sektionere indsatte i landets fængsler. Loven giver
Kriminalforsorgen hjemmel til – som det
allerede sker med rockere og bandemedlemmer – at opdele indsatte i mindre afdelinger
eller overføre dem som led i indsatsen mod
radikalisering og ekstremisme.
Noget, som ifølge oplysninger, JyllandsPosten har fået indsigt i, er sket ved flere lejligheder.
I oktober offentliggjorde daværende
justitsminister Søren Pind (V) så en ny antiradikaliseringsplan, der blandt andet skal
sætte endnu hårdere ind mod radikalisering
i fængslerne. Blandt andet skal der oprettes
en ny radikaliseringsenhed i Kriminalforsorgen, ligesom der skal ske skærpet screening
af og tilsyn med religiøse forkyndere i fængslet.

som ikke deler kritikken af,
at bekymringsindberetningerne rammer for
bredt.
»Vi ved, at radikalisering
er noget, der desværre har
godt fat i danske fængsler.
Derfor vil jeg til hver en tid
også stå på mål for, at det er
bedre med 300 indberetninger for meget end én for
lidt. Det handler om liv, det
her, og det handler om, at
der er nogle mennesker, der
kan lave meget grusom
skade på Danmark og danskere,« siger hun.
Ifølge Justitsministeriet
arbejder Kriminalforsorgen
for øjeblikket på nogle justeringer af den nuværende
ordning, der har til opgave
at sikre den enkeltes retssikkerhed.
I en mail oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) dog, at bekymringsindberetningerne fra Kriminalforsorgen er et »vigtigt
værktøj« mod truslen fra
radikalisering og ekstremisme.
»De er nødvendige for at
sikre, at PET får alle oplysninger, der kan være relevante for at forhindre terrorangreb og anden alvorlig
kriminalitet,« siger han og
medgiver, at indberetningerne efter udvidelsen rammer »en bred kreds af personer«.
»Men man bliver altså
ikke stemplet som terrorist,
bare fordi der bliver foretaget en bekymringsindberetning.«

Linda Kjær Minke, lektor i jura ved
Syddansk Universitet, sætter spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige vej at
gå.
»Problemet er, at vi ikke ved nok om dette
område. Man antager, at det at opholde sig i
et fængselsmiljø i sig selv er en risikofaktor i
forhold til radikalisering, men faktisk viser
international forskning, at man kun i ganske få tilfælde har kunnet påvise, at indsatte
er blevet radikaliseret i fængslet. Og selv
hvis en person efter endt straf involveres i
en terrorhandling – hvilket der globalt er
ganske få eksempler på – beviser det ikke, at
det var fængselsopholdet, der gjorde udslaget,« siger hun.
I stedet frygter Linda Kjær Minke, at de
indsatte, der rent faktisk er i fare for at blive
radikaliserede, i højere grad vil forsøge at
skjule det for omverdenen.
»Det er vigtigt, at det kommer frem i
lyset, så personalet kan drøfte sådanne synspunkter med de indsatte, frem for at de indsatte skjuler deres holdninger. Og spørgsmålet er, om personer, der er sårbare eller
modtagelige over for radikaliserede idéer, vil
udtrykke deres tanker over for et fængselssystem, der eksempelvis skal indberette
sådanne informationer til PET,« siger Linda
Kjær Minke.

