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Fremtiden i nordisk kriminalforsorg

Framtiden i nordisk kriminalvård

30. september 2010                                                                                                 Hans Jørgen Engbo

Den teknologiske udviklingDen teknologiske udvikling
–– ItIt--løsninger ?løsninger ?

–– Hvad tillader sikkerheden ?Hvad tillader sikkerheden ?

Internationalisering?Internationalisering?
–– Menneskerettighederne?Menneskerettighederne?
–– Harmonisering?Harmonisering?

Den politiske udviklingDen politiske udvikling
–– Hvad vil man med straffen?Hvad vil man med straffen?
–– Retsfølelsen Retsfølelsen ((rättskänslanrättskänslan))
–– Politisk detailstyringPolitisk detailstyring

Hvad er kriminalforsorg?Hvad er kriminalforsorg?
–– JJustitsfagligustitsfaglig virksomhed (+ virksomhed (+ import)?import)?
–– Multifaglig virksomhed (selvforsyning)?Multifaglig virksomhed (selvforsyning)?
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Er kriminalforsorg et multifag?

»Selvforsyningsmodellen«

KRIMINALVÅRDKRIMINALVÅRD

FrihedsberøvelseFrihedsberøvelse
Almen omsorgAlmen omsorg

Socialfaglig serviceSocialfaglig service
UddannelseUddannelse
HelseserviceHelseservice

FritidsvirksomhedFritidsvirksomhed
BehandlingBehandling

SysselsætningSysselsætning
Religiøs Religiøs sservicesservice

Er kriminalforsorg et rent justitsfag?

»Importmodellen«

KRIMINALVÅRDKRIMINALVÅRD

FrihedsberøvelseFrihedsberøvelse
Almen omsorgAlmen omsorg
NormaliseringNormalisering

Helseservice

Socialfaglig service

Uddannelse

Fritidsvirksomhed

Behandling

Sysselsætning

Religiøs service
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»Verkställighet av fängelse får inte medföra andra begränsningar »Verkställighet av fängelse får inte medföra andra begränsningar 
i fångarnas rättigheter och förhållanden än de som bestäms i lag i fångarnas rättigheter och förhållanden än de som bestäms i lag 
eller som nödvändigtvis följer av själva straffet«eller som nödvändigtvis följer av själva straffet«

»»Vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin Vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin 
eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään 
lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksestalailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta««

Normaliseringsprincippet
Finland som eksempel:

Internationalisering

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

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

–– FN’s torturrapportørFN’s torturrapportør

–– OPCATOPCAT-- inspektionerinspektioner

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

EUEU--harmonisering?harmonisering?
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Den teknologiske udvikling

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 ….….

FængselsFængsels--
sikkerhedsikkerhed

ITIT--
normaliseringnormalisering

Instrumenter i sikkerhedsarbejdet
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Anstalten ved HerstedvesterAnstalten ved Herstedvester

Proportionalitet : Molboerne og storken

Et indgreb må ikke skabe større problemer,
end det løser
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Hvad vil man med straffen?

Almenprævention?Almenprævention?
–– AfskrækkelseAfskrækkelse

–– Moralpåvirkning Moralpåvirkning 

IndividualpræventionIndividualprævention??
–– Afskrækkelse?Afskrækkelse?

–– InkapaciteringInkapacitering??

–– Behandling/opfostring?Behandling/opfostring?

Repression Repression –– dvs. straf som mål i sig selv (dvs. straf som mål i sig selv (retributionretribution))
–– Hævn?Hævn?

–– Gengældelse?Gengældelse?

–– Retfærdighed Retfærdighed –– tilfredsstillelse af den almene tilfredsstillelse af den almene retsfølelseretsfølelse??

The answer is  b lowing in the wind!

Skal fuldbyrdelsen af straffen være baseret påSkal fuldbyrdelsen af straffen være baseret på
kundskaber ?kundskaber ?

følelser ?følelser ?

og/eller og/eller 

rettigheder ?rettigheder ?
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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 »Så langt det er forenlig med hensynet til samfunnets sikkerhet 
og den og den alminnelige rettsoppfatningalminnelige rettsoppfatning, skal forholdene legges til , skal forholdene legges til 
rette for at den straffedømte gis mulighet til å endre livsførsel og rette for at den straffedømte gis mulighet til å endre livsførsel og 
hindre tilbakefall.«hindre tilbakefall.«

§§ 33--4: 4: »Selv om hensynet til sikkerheten ikke er til hinder for det, »Selv om hensynet til sikkerheten ikke er til hinder for det, 
skal innsettelse i fengsel med lavere sikkerhetsnivå ikke skal innsettelse i fengsel med lavere sikkerhetsnivå ikke 
besluttes dersom allmennpreventive hensyn eller hensynet til besluttes dersom allmennpreventive hensyn eller hensynet til 
den den alminnelige rettsoppfatning alminnelige rettsoppfatning taler mot det.« taler mot det.« 

»Stortinget forutsetter altså at ... fengselsmyndighetene »Stortinget forutsetter altså at ... fengselsmyndighetene »konsulterer »konsulterer 
folkeviljen« folkeviljen« når de skal treffe sine egne inngripende avgjørelser.« når de skal treffe sine egne inngripende avgjørelser.« 

Anders Anders RyssdalRyssdal, leder av advokatforeningen, leder av advokatforeningen
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Sportshal  Sportshal  �� GymnastiksalGymnastiksal

Fladskærm  Fladskærm  �� Gammel tvGammel tv--apparatapparat

ToIlet + dusch i cellen  ToIlet + dusch i cellen  �� Toilet uden duschToilet uden dusch

Nye fængsler i Danmark:Nye fængsler i Danmark:

Management by emotionsManagement by emotions

Nordisk juristmøde august 2008:

Højesteretspræsident Torben Melchior:

»Retsfølelse – ret eller følelse?«
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EMD: Dickson v. UK (2007)

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

»there would be »there would be legitimate public concern legitimate public concern that the punitive and that the punitive and 

deterrent elements of your sentence of imprisonment were being deterrent elements of your sentence of imprisonment were being 

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

insemination while in prison«insemination while in prison«

The Court:The Court:

»a person retains his or her Convention rights on imprisonment, so »a person retains his or her Convention rights on imprisonment, so 

that any restriction on those rights must be justified in each that any restriction on those rights must be justified in each 

individual case. individual case. This justification ... cannot be based solely on what This justification ... cannot be based solely on what 

would offend public opinionwould offend public opinion««

Skal arbejdet i Skal arbejdet i kriminalvårdenkriminalvården detailstyres af detailstyres af 
politikere ? politikere ? 

ellereller

experterexperter ??

Det bestemmer politikerne!

Men hvad siger grundloven?
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Hvad skal vi som jobber med kriminalvård?

Gå efter de fornuftGå efter de fornuft-- og rettighedsbaserede løsningerog rettighedsbaserede løsninger

Gå ikke Gå ikke ind i ind i følelsesbaserede spekulationerfølelsesbaserede spekulationer


