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Et provokerende indlæg om 



»Fængselsvæsenet bør tilstræbe, at de indsatte 

får tilbud om undervisning i samme omfang 

som landets øvrige borgere«
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Den ideale fordring om normalisering



 Ressourcer 

− begrænset  internt skoletilbud

− ringe muligheder for erhvervsfaglige uddannelser

− ringe muligheder for marginale uddannelsesønsker 

 Retsfølelse

− frigang meget sent i afsoningen

− frigang i en meget kort periode

− uddannelse prioriteres lavere end »nul-tolerance«

 Sikkerhed

− begrænset adgang til it

− nægtelse eller tilbagekaldelse af frigang eller udstationering

(bl.a. ved urene urinprøver)

»… tilstræbe…«      – hvorfor ikke »sikre« ?



Molboerne og storken

Proportionalitet ?



 både kvantitativt og kvalitativt (1986 …)

 i videst muligt omfang ved deltagelse i almindelig undervisning 

uden for fængslet (ved frigang og udstationering)

»… i samme omfang som landets øvrige borgere«
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Et normalt afsoningsforløb                                              Før 2002
12 år i lukket fængsel 
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Et normalt afsoningsforløb                                             Efter 2002
12 år i lukket fængsel



»Fængselsvæsenet bør tilstræbe, 

at de indsatte får tilbud om undervisning 

i samme omfang som landets øvrige borgere«

1973

… fordi hensyn til en almen retsfølelse og en 

nul-tolerance-politik prioriteres højere end 

uddannelse

2010 »Fængselsvæsenet forhindrer, 

at de indsatte får tilbud om undervisning 

i samme omfang som landets øvrige borgere«

Den ideale fordringDe faktiske forhold



Paul W. Tappan: Contemporary Correction, 1951 

Uddannelse  resocialisering?

1951 »I morgendagens fængsler vil man betragte 

uddannelse som en selvfølge … Man vil ikke se på 

uddannelse blot som et  middel til resocialisering. … 

[D]en har samme selvfølgelige plads i fængslet, som den 

har udenfor, og den vil højst sandsynligt have større 

værdi på grund af fængslernes meget høje koncentration 

af dårligt uddannede ...«



»Indsatte … kan få … frigang, når det findes formålstjenligt med 

henblik på … deltagelse i undervisning«

»Indsatte … kan få … frigang med henblik på … deltagelse i 

formålstjenlig undervisning«

Fængselsmyndighederne skal vurdere, om frigang er 

formålstjenlig som middel til gennemførelse af uddannelsen.

Den indsatte skal (sammen med uddannelsesinsitutionen) 

vurdere, om en bestemt uddannelse er formålstjenlig.



Normalitet

Reintegration
– vedligeholdelse

– oplæring

– revalidering

Disciplin
– meningsfuld dagligdag

– engagement

– trivsel

ARBEJDE

&

UDDANNELSE

Beskæftigelse – hvorfor?



SLUT



Straffuldbyrdelsesloven

§ 38. En indsat har ret og pligt til at være beskæftiget ved deltagelse i 

arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet.

…

§ 39. Valget af beskæftigelse træffes i hvert enkelt tilfælde på 

grundlag af en samlet vurdering af den indsattes forhold.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 skal der så vidt muligt tages 

hensyn til den indsattes eget ønske og til den indsattes muligheder 

for at opnå arbejde eller uddannelse uden for fængslet. Den indsatte 

skal vejledes om mulighederne for ved undervisning eller anden 

uddannelse at afhjælpe manglende skolekundskaber eller mangel på 

erhvervsmæssig eller anden uddannelse.



Alle fængsler skal søge at give alle indsatte adgang til undervisning, 

der er så vidtspændende som muligt, og som både imødekommer 

deres individuelle behov og tager hensyn til deres ønsker. 

De indsattes undervisning skal så vidt muligt: 

– være integreret med landets uddannelsessystemer, således at de 

indsatte efter deres løsladelse uden problemer kan fortsætte deres 

undervisning eller faglige uddannelse, og 

– finde sted i eksterne uddannelsesinstitutioners regi. 

De Europæiske Fængselsregler



»Ingen må nægtes retten til uddannelse«

1. tillægsprotokol, artikel 1

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention



»Det er en tragedie for nutidens kriminalforsorg, at 

hjælp forveksles med behandling og tilsyneladende 

også må begrundes med behandling. 

Det kan være farligt at fremhæve »resocialisering« som 

hovedbegrundelsen for at behandle de indsatte humant.

Skal den humane behandling afskaffes, hvis den viser 

sig at slå fejl ud fra et resocialiseringssynspunkt?« 

R. Korn & L. McCorkle: Criminology and Penology,  1959

1959



R. Korn & L. McCorkle: Criminology and Penology,  1959

»Det må være Kriminalforsorgens udgangspunkt, at 

humane og anstændige forhold for de indsatte er et 

klart og uafhængigt  mål i sig selv  og en moralsk 

forpligtelse, som hverken må sammenblandes eller 

forveksles med behandling og resocialisering« 

1951



 Uddannelse skal prioriteres højt

 Fængslernes uddannelsestilbud afpasses efter de indsattes 

ønsker (»udbud og efterspørgsel«)

 Der skal være adgang til it-teknologi på linie med adgangen til tv, 

radio, telefonering og brevveksling

 Bedre frigangsmuligheder til uddannelse

 Sammenkoblingen mellem uddannelse og »resocialisering« 

skal nedtones og hører definitivt ikke hjemme i konkrete sager

 Begrebet »uddannelse« skal have samme indhold som i det frie

samfund

Reformforslag


