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ledare
Ett nytt år tillända. Ny generaldirektör, nya visioner och nya effektiviseringar
(besparingar). Kriminalvården är en dynamisk verksamhet som existerar i ett
samanhang fyllt av lika många möjligheter som motsättningar. Hela tiden måste
kriminalvården värdera sig själv och analysera sin riktning och aldrig någonsin
tappa fokus på humanitet, värdighet och god människosyn. I en av artiklarna
transporteras vi över 50 år tillbaka i tiden. Karl Schlyter visar på vikten av behandling och vård istället för straff i en artikel från 1951. Klart tankeväckande!
Eva Edstedt tänker på barnen, Jan Gustavsson tänker på klienterna och samhället och Sven Lundberg tänker sig tillbaka. Gunnar Engström refererar ett seminarium om en onykter politik som påverkar hela kriminalvården. Även andra
begåvade tankar finns med i detta "dubbelnummer" - årets sista.
Jag har en stilla förhoppning att nätupplagan (www.tfknet.se) kommer att bidra
till ett ökat intresset för tidskriften och att debattbenägenheten ökar i samma takt.
Det finns obegränsat med kloka åsikter och tankar som kan bidra till en bättre
verksamhet.
Nu till något mindre klokt. Överbeläggningen på Sveriges häkten och anstalter
är en märklig företeelse. Alla är tydligen medvetna om allvaret men antalet dokument och idéer som produceras för att lösa problemet är likafullt betydligt större
än konkreta åtgärder. Vem kan på fullt allvar säga att kriminalvården är säker,
human och kvalitativ när häktade får vistats i veckor och månader i lugubra
arrestlokaler utan relevant omvårdnad och service? Går det att bedriva god programverksamhet när anstalterna har inga eller ytterst begränsade möjligheter att
differentiera? Inte bara under månader utan år efter år! Som sagt; Märkligt! Nåja,
det finns mängder av förklaringar till överbeläggningssituationen, jag vet. Alla i
hela verket arbetar hårt för att lösa frågan. Alla är delaktiga och ingen går fri.
Jag avslutar med att citera Bill O’Hanlon, amerikansk psykolog och författare,
”Det enda som egentligen skiljer lyckande från misslyckanden är att när man lyckats
har man fått framgång och när man misslyckas har man fått en massa ursäkter”.
Trevliga helger!
Stefan Eriksson
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Kriminalpolitiken och
ungdomen
AV KARL SCHLYTER

Det är beklämmande att i spalten bredvid Torsten Erikssons förträffliga uppläggning i MT:s torsdagsnummer
(Morgontidningen) av frågan om psykologisk anstaltsbehandling läsa ”Finanstidningens” förhånande av behandlingslinjen i svensk kriminalpolitik såsom en
”daltlinje” och dess rekommenderande
av en straffverkställighet som tillfogar
delinkventen ”ett så kännbart obehag att
den injagar en hälsosam fruktan”.
Det är denna primitiva, av all sakkunskap oberörda vedergällningsmentaliet
som i straffrättens historia åstadkommit
så mycket ont. Ingen kan i högre grad än
behandlingslinjens anhängare beklaga det
stora antalet misslyckanden, som på
grund av alla mänskliga institutioners
bristfällighet, den sociala miljöns påfrestningar och många behandlades svårbotlighet måste vidlåda även en väl organiserad kriminalvård. Men vem lastar
läkarkonsten för att den inte lyckas med

Den norske straffrättsprofessorn Jon
Skeie, som vid sitt deltagande i lagstiftningsarbetet gått in för energiska samhällsåtgärder till kriminalitetens bekämpande, har i upplaga efter upplaga av sitt
stora verk ”Den norske strafferett” upprepat uttalandet: ”När man har granskat
den offentliga straffrätten genom tiderna,
kunde man vara frestad att säga att de
flesta och grövsta missgärningarna har
utövats av offentliga myndigheter i rättens
namn.” Det är behovet av skydd mot kriminaliteten utan omänskliga överdrifter,
inte tillgodoseendet av allmänhetens
hämndinstinkter, som bör vara vägledande för kriminalpolitiken. Ingen här i
landet torde förbise strafflagens moralbildande och moralförstärkande funkTidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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tion, vikten av att samhället genom sin
polis och sina domstolar låter missdådaren förstå att samhället ogillar och inte kan
tolerera hans beteende. Samhällsreaktionen mot den aktuelle lagbrytaren blir
samtidigt också en varnagel för andra.
Detta kallas för strafflagens allmänpreventiva uppgift. Men läran om straffet
såsom självändamål, såsom en samhällets
vedergällning för vedergällningens egen
skull, är dess bättre övergiven i de kretsar
där man teoretiskt och praktiskt sysslar
med kriminalpolitik och kriminalvård.
Det är de gamla straffordningarnas
bankrutt, så lätt bortglömd i nuets jäkt,
som framkallat de moderna försöken att
genom en rationell behandling, i främsta
rummet av kriminell ungdom, åt samhället återvinna massor av människor på
glid, i stället för att uppfostra dem till kroniska fängelsekunder. Finanstidningens finansiella förstånd borde sagt tidningen att
det även ur bornerad penningsynpunkt är
billigare att genom psykologisk behandling i anstalt och i frihet rädda en betydande procent unga människor åt samhället än att bygga fängelsefästningar åt
dem och där låta en mycket hög procent
gå till spillo för att man under inspärrningstiden skall kunna något nedbringa
antalet billån.
Rent sanningslös är Finanstidningens
uppgift om procentantalet av de efter
behandlingslinjen åt samhället räddade
och antalet med dess metoder oförbätterliga. Angående betydelsen av stränga
straff för ungdom må ett citat göras ur
ett föredrag som den store tyske kriminologen och straffrättsläraren Franz von
Liszt – vars 100-årsdag infaller den 2
mars – år 1900 höll om orsakerna till den

tilltagande (!) ungdomsbrottsligheten och
medlen till dess bekämpande. Han finner
det av statistiken framgå att hemfallenheten till brott växer med varje ny dom
och att ju hårdare ett föregående straff
varit till art och mått, desto snabbare sker
återfallet.
***
Redaktionen av MT har önskat en överblick av de nu mest aktuella reformproblemen inom kriminalpolitiken beträffande unga lagbrytare. Utrymmet
medger bara en summarisk uppräkning
av några få av dessa problem. En del av
reformkraven har även tillämpning på
vuxna brottslingar, men i övrigt bortses
från dessa. Sålunda även från den brännande frågan om fångvårdspersonalens
förmåga att med nuvarande resurser rationellt ta hand om klientelet i de vuxnas
fängelser.
Beträffande ungdomen står kravet på
en förbättrad kriminalvård i frihet främst
på önskelistan. En stor brist är här att det
är alldeles otillräckligt sörjt för organisationen av denna verksamhet. De frivilliga
tillsynsmännen för de villkorligt dömda
skall inte undervärderas. Sådana behövs
av högsta klass så många det går att få.
Men härutöver behövs en fackmässig ledning av skyddsarbetet, och detta från allra
första början, alltifrån förundersökningen
före målets handläggning vid domstol.
Varje domstol borde vara garanterad sakkunnigt biträde med dessa förundersökningar, framför allt i de större städerna,
såsom anglosaxiska domstolar är det genom sina probation officers. Barnavårdsnämnderna, som ligger närmast till
hands att utbyggas när det gäller unga
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brottslingar, borde förses med bättre resurser både för förundersökning, tillsyn
av villkorligt dömda och eftervård av villkorligt utskrivna. Eftervården är beklagligt outvecklad.
Anstaltsväsendet för ungdom under 18
år har i högre grad än något annat
anstaltsväsende för lagöverträdare undergått grundliga förbättringar, och detta i
sådan utsträckning att de nuvarande ungdomsvårdsskolorna i många hänseenden
kan betecknas som mönsteranstalter.
Detta anstaltsväsende lider emellertid av
den bristen, att tillräcklig hänsyn ej tagits
till de mest svårskötta elementen. Det är
som om man inom socialvården menade:
vi intresserar oss bara för dem som passar för våra idealskolor; de andra kan
fångvården ta. Ingen princip är olyckligare än denna. En viss åldersgrupp av
unga lagöverträdare bör i vårdhänseende
omhänderhas av enhetliga organ, som
inte kan rata de mest vårdbehövande
med risk att de helt tillspilloges. Den praktiska konklusionen i det aktuella läget är
att socialvården bör tillse, att den inom eller utom ungdomsvårdsskolorna har utrymme att omhändertaga sådana ungdomar vilka under någon tid måste underkastas sluten vård för att skydda medborgarna mot fortsatt brottslighet från deras
sida. Härigenom skulle fångvården kunna
fritagas från varje befattning med ungdom under aderton år.
Beträffande anstaltsväsendet för unga
lagöverträdare mellan 18 och 21 år måste
man med största glädje hälsa det nyss
avgivna sakkunnigförslaget om en ny
ungdomsanstalt för svårbehandlade,
dömda till ungdomsfängelse, att ersätta
fängelserna i Uppsala och Ystad. Dessa

Till svensk efterblivenhet hör också det
fortsatta dömandet till fängelse och
straffarbete av ungdom mellan 15 och 21
år. England har här gått i spetsen med en
lagstiftning av 1948, som åsyftar att successivt – i mån som nya anstalter hinner
uppföras – avskaffa allt dömande till
fängelse av ungdom under 21 år. I det
skyddssystem som successivt bör ersätta
det nuvarande straffsystemet för unga
människor bör enligt min mening i fråga
om frihetsberövande åtgärder, med uteslutande av fängelse, för det första ingå
den av Torsten Eriksson skisserade korttidsbehandlingen, innefattande några få
månaders frihetsförlust under i lagen fixerad tid med åtföljande, väl organiserad
eftervård i frihet. Vidare en långtidsbehandling, motsvarande ett reformerat
ungdomsfängelseinstitut, vari bl a Roxtunaförslaget ingår som ett led. Och slutligen skyddsinternering för sådana grova
förbrytare som inte kan blandas med klientelet i de normala vårdformerna.
***
Det centrala felet inom anstaltsväsendet
är bristen på utbildad och för sina uppgifter hängiven personal. Denna organisatoriska brist berör mer eller mindre alla åldersgrupper, alla behandlingsformer och
alla grader. Den utgör inom anstaltsvården en ödesdiger motsvarighet till
otillräckligheten av personalen inom
kriminalvården i frihet. På detta område
Tidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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har kriminalvården mycket att lära av socialvården. Lösningen av problemet är
antagligen att finna i en samverkan mellan
de olika organisationsformerna. Den
stora uppgiften är här fångvaktarandans
ersättande med en verklig vårdaranda.
Dess bättre är en utveckling i denna riktning i full gång. Utan tvivel har stora landvinningar för vårdsynpunkterna redan
gjorts, också detta i alla grader. Men här
krävs oeftergivligt från det allmännas sida
intresserade initiativ efter god förebild
från vad som vist sig utförbart inom den
sociala ungdomsvården.
Anstaltsväsendet för alkoholiserade lagbrytare är otillfredsställande. Man kunde
vara frestad beskylla denna behandlingsform – liksom den gamla straffrätten –
för bristande intresse för de individualpreventiva synpunkterna. Behandlingen
bör göras mera medicinsk än avskräckande. Detsamma gäller omhändertagandet av gatans fyllerister. Få samhällsproblem har genom tiderna behandlats så
kvacksalvarmässigt som detta. Om det
alltmera utbredda ungdomsfylleriet i storstäderna här kunde framkalla en förnuftig
reform – riktlinjer saknas inte – skulle
detta onda kanske kunna draga något gott
med sig även för bekämpandet av de
vuxnas fylleri.
En annan brist i nuvarande organisation
för brottslighetens bekämpande, vilken
berör både unga och vuxna lagbrytare,
utgör polismaktens otillräcklighet. En
snabb och effektiv polismakt är ur allmänpreventiv synpunkt ett mycket viktigare medel till skydd mot kriminaliteten
än stränga straff. Polisens otillräcklighet leder dels till minskad risk för upptäckt,
dels till en stundom skandalös långsamhet

i brottsfallens bringande till ett slutligt avgörande. Polisens snabba ingripande ger
brottslingen det effektfullaste beviset för
samhällets ogillande av hans beteende.
Långsamheten i ungdomsmålens handläggning vid vissa domstolar är också ett
oförsvarligt fel. Ungdomsmål borde ha
samma förtursrätt till handläggning inför
rätten som häktade. Lite mindre skriverier
och lite mera muntlighet är också ett önskemål. Även här kan man säga att snabb
hjälp är dubbel hjälp.
När det gäller att fullfölja och fortsätta
reformerande av kriminalvården, för unga
som för gamla, är det av vikt att man, liksom inom själva vården, ser mindre tillbaka än framåt, att man mindre ser på de
begångna misstagen i reformarbetet och
vid reformernas förverkligande än på de
mål man vill nå och på medlen för deras
uppnående. En del kostar pengar. Rätt
mycket kan fås utan överväldigande utgifter, däribland den kanske mest brådskande av alla reformer, personalens omskolning i alla grader. Med god vilja och
med presterande av tillbörlig viljekraft är
uppgiften inte olöslig.
***
Sedan ovanstående skrivits förmäler
pressen om en konkurrent till Finanstidningen, som fullständigt fördunklar
dennas hämndlinje, vilken senare dock
bygger på förklarliga, allmänmänskliga
instinkter. Ett centralt ämbetsverk avstyrker förslaget om en särskild anstalt för
svårbehandlade såsom allt för kostnadskrävande, men nöjer sig inte med att utveckla sin finansiella sakkunskap utan
kommer med ett eget kriminalpolitiskt
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förslag: det för den nya anstalten avsedda
klientelet av svårbehandlad ungdom
skulle visserligen skiljas från de allmänna
ungdomsanstalterna men kunde placeras
på de vanliga fångvårdsanstalterna, där
det låge närmast till hands att ta in dem på
fångvårdens sinnessjukavdelningar. Denna
ohyggliga tanke – att på sinnessjukavdelningar i gamla fängelser inspärra
uppfostringsbehövande ungdom – borde
göra Finanstidningen grön av avund. Den

innebär en ny linje vid sidan om
behandlingslinjen och hämndlinjen och
får väl kallas statskontorslinjen. Då
sinnessjukavdelningarna vid fångvården
är överbelagda, finge tanken väl realiserad
genom att, efter icke okänt mönster,
döpa om Uppsala- och Ystadsfängelserna till sinnessjukavdelningar. Det skulle
föra för långt att uppvisa hurusom
statskontorslinjen innebär en klar försämring av det nuvarande tillståndet.
Denna artikel publicerades
första gången i Morgontidningen
30 jan 1951

Karl Schlyter hänvisar i artikeln till den
"förträffliga uppläggning i MT:s torsdagsnummer av frågan om psykologisk
anstaltsbehandling". I ett kommande
nummer av TfK kommer Torsten Erikssons artikel i Morgontidningen 25 jan.
1951 att publiceras.
Erfarna kriminalvårdare vet att det tar
tid att få klienter att förändra sig. Det gäller inte bara klienter. Kanske kommer något att spira ur askan som ett resultat av
2005 års nedskärningar.
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Avfolka fängelserna!
Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden,
hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å
Stockholms slott fredagen den 20 april 1934

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet
Schlyter,anföreftergemensamberedningmed
chefenförsocialdepartementet:
---------------"För underlättande av differentieringen
i fångarnas behandling torde en koncentration av straffverkställigheten till ett fåtal
anstalter, däribland en stor huvudanstalt
med erforderliga annex av olika slag, vara
att förorda. Ungdomsfängelset bör förläggas helt avskilt från andra anstalter. I
organisatoriskt avseende bör undersökas,
huruvida den centrala uppsikten över de
olika områdena av statlig verksamhet för
omvårdnad om asociala individer – kriminella, alkoholister, lösdrivare, vanartad
ungdom m. fl. – bör koncentreras till en
och samma myndighet. Å andra sidan
torde böra tillses, att en viss decentralisation av förvaltningen genomföres, så att
de lokala myndigheterna få större rörelsefrihet än de för närvarande äga. Fångvårdsarbetets sociala karaktär bör komma

till starkare uttryck; bl. a. bör ett ökat samarbete mellan de lokala myndigheterna
och socialt intresserade arbetskrafter utanför anstalterna eftersträvas.
Bland specialfrågor som böra göras till
föremål för särskild utredning kunna
nämnas dels frågan om anordnandet av en
undersökning av fångarna vid deras ankomst till fångvårdanstalten för utrönande
av deras individuella egenskaper och för
vinnande av övriga erforderliga upplysningar av betydelse för deras behandling å
anstalten; dels frågan om uppläggande av
ett centralregister över samtliga fångar
som avtjäna omedelbart ådömt frihetsstraff, innehållande upplysningar – grundande på rättegångshandlingarna samt
under fängelsetiden gjorda iakttagelser –
om varje fånges tidigare vandel, uppförande under fängelsetiden, karaktär och
anlag; dels ock spörsmålet om en förbättrad fångvårdsstatistik, varigenom en
bättre överblick över detaljerna i straff-
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verkställigheten och effekten av vidtagna
åtgärder skulle vinnas och möjligheter
öppnas till mera ingående jämförelser
mellan fångvården i vårt land och i andra,
särskilt våra nordiska grannländer. Till undersökning bör vidare upptagas frågan
om sjukvården, särskilt sinnessjukvården,
inom fängelserna, liksom frågan om
fångarnas undervisning och andliga vård.
Då fångens individuella behandling kommer att få ställa större krav på fångvårdspersonalens kompetens än det nuvarande
systemet, bör fångvårdens utbildningsoch rekryterings fråga jämväl upptagas till
behandling.

Redaktörens kommentar:
En större del av detta protokoll som
publicerades med titeln " Avfolka fängelserna" kommer att publiceras i kommande nummer av tidskriften. Här finns
textmassa att hämta till kriminalvårdens
årsredovisningar de kommande åren,
förhoppningsvis.
Reformarbetet ledde bl.a. till att 10 000
färre fångar passerade fängelserna varje
år. Bötesförvandlingen upphörde nästan.

Tidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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I "Straffbalk eller Skyddsbalk?"
Tretton års strafflagsreformer (1946)
av Karl Schlyter skrivs bland annat:
---Den röda tråden i dessa reformer, ursprungligen planlagda i ett statsrådsanförande den 20 april 1934, kan teoretiskt sägas ha varit ett försök att helt komma
bort från uppfattningen att strafflagstiftningens uppgift skulle vara att tillfoga
brottslingen en tuktan proportionell till en
moralisk skuld, för att i stället lägga
huvudsynpunkten på samhällets skyddande mot den från brottslingen hotande
faran. Praktiskt kan den ledande tanken
för reformarbetet sägas hava legat i en
önskan att motarbeta inspärrandet i fängelser såsom en normal reaktionsform
mot kriminaliteten, en önskan uttryckt
med slagordet ”Avfolka fängelserna” och
realiserad genom en stark utveckling av
”kriminalvården i frihet”. I enlighet med
dessa teoretiska och praktiska utgångspunkter har en fortsatt förskjutning ägt
rum från det allmänpreventiva betraktelsesättets alltjämnt dominerande ställning till en starkare understrykande av
individualpreventionens uppgifter.
Juridico-filosofiska spekulationer har
trängts tillbaka till förmån för mera socialt och medicinskt betonande profylaktiska och terapeutiska synpunkter. Å
andra sidan har samhällsskydds- och
rättssäkerhetskrav hävdats gentemot det
ensidiga psykiatriska betraktelsesätt som
legat till grund för den överdrivna
tillämpningen av straffriförklaringar. Så
långt hänsynen till samhällskyddet det
medgivit har slutligen på straffverkställighetens område en djupgående humanisering genomförts.
-----

10

2004-12-14, 11.06

Klienterna och samhället
AV JAN GUSTAVSSON

Frivården verkställer straff som
avtjänas ute i samhället. Frivården
och anstalterna får kritik för att
klienterna återfaller i nya brott trots
att kriminalvården inte har medlen för
att åtgärda klienternas problem.
Faktorer som anses ha starka samband
med återfall i brott anses vara tidigare
fängelsevistelser, missbruk, bostad, arbete, kriminellt umgänge, attityder och
sviktande psykisk hälsa.

NORMALISERINGSPRINCIPEN
Klienterna skall ha samma tillgång till
samhällets service som andra människor
enligt den s.k. normaliseringsprincipen.
Denna princip ifrågasätts både av forskare och praktiker. Det är inte principen i
sig utan dess tillämpning som kritiseras
beroende på tillkortakommande i det allmänna välfärdssystemet. Klienterna ham-

nar sist i alla, redan långa köer och de har
inte ett problem som behöver åtgärdas
utan flera problem som samvarierar.
För att frivården skall kunna utföra sitt
samhällsuppdrag måste de ha ett gott
samarbete med bl.a. socialtjänst, psykiatrin och arbetsförmedlingarna. Förutom
att de själva skall bedriva ett brottsförebyggande arbete, tex. genom programverksamhet.

Denna normaliseringsprincip och samverkan verkar fungera för grupper av
straffade som inte är socialt eller kriminellt särskilt belastade som klienter med
intensivövervakning och villkorligt dömda
till samhällstjänst. Däremot fungerar det
betydligt sämre för de marginaliserade
klientgrupperna som är villkorligt frigivna
eller dömda till skyddstillsyn.
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NY

ORGANISATION BEHÖVS

Kanske är tiden mogen för tillskapande
av en ny organisation med särskilt uppdrag att hålla i utslussningen av de svåraste
grupperna, I denna organisation skulle
ingå experter från kriminalvård, socialtjänst, psykiatri, arbetsförmedling och frivilliga organisationer.

Det skulle vara en fristående och integrerad samarbetsorganisation som skulle
agera i kraft av egen budget för att exempelvis hålla igång halfway houses,
KRAMI-projekt o.likn. och arbeta direkt
mot klienterna. Motiven för en sådan organisation är givetvis att minska brottsligheten och att normaliseringsprincipen inte
fungerar för gruppen med ett stort antal
problem samtidigt (vilket är väldokumenterat) och för att en framgångsrik anpassning i samhället skall kunna genomföras måste kraven och åtgärderna genomföras samtidigt.

FLER

ALTERNATIV

Ett andra alternativ är att socialtjänsten får
resurstillskott från kriminalvården och
sköter verkställigheten av de skyddstillsynsdömda och de villkorligt frigivna.
Socialtjänsten har redan myndighetsuppgifter för ungdomar upp till 18 år och
har ansvaret för missbruksvården i kommunerna. Frivården har små möjligheter
att själva genomföra missbruksvård utan
samverkar idag i stor utsträckning med
kommunernas alkohol och narkotikaenheter. Frivårdens ”förmedlingsarbete”
skulle därmed förändras och förenklas.
Det finns givetvis även andra alternativ
som att polisen upprättar något slags
kontrollsystem för de dömda, där de får
anmäla sig regelbundet.

Fördelarna med ett fristående och integrerat samarbetsorgan är ändå uppenbara
eftersom möjligheterna ökar att åtgärda
de faktorer som enligt modern forskning
leder till återfall i brott. T.ex. missbruk,
arbete/bostad, sviktande psykisk hälsa
osv.
jan.e.gustavsson@kvv.se
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Och vem tänker på barnen?

AV EVA EDSTEDT

De senaste åren har alltfler kommuner
satsat på öppenvårdsinsatser för att få ner
kostnaderna för missbruksvården.
En stor grupp heroinmissbrukare får
Subutex utskrivet av läkare, med i bästa
fall olika stödkontakter eller samtal.
Visst är det viktigt att pröva olika former av missbruksbehandling men i alla
dessa försök kommer de barn som lever i
missbruksfamiljer att bli lidande och även
i vuxen ålder kommer de att ha bestående
svårigheter.
Barn som växer upp i missbruksfamiljer lär sig tidigt tre saker;
- lita inte på vuxna
- prata inte om hur du har det
- visa inte känslor

TILLIT

VIKTIG

Tilliten till vuxna skadas tidigt av alla löften som ges och aldrig hålls. Det kan vara
småsaker som att” i kväll skall jag läsa en
saga till på lördag skall vi köpa nya skor
till dig eller det största av alla svek – jag
skallaldrigdrogaigen.”
För en aktiv missbrukare är löftet bortglömt i samma stund som löftet ges. För
barnet blir alla svikna löften ett bevis på
att man inte kan lita på vuxna. Kanske finner barnet någon annan vuxen på dagis
eller i skolan som de vågar lita på men
troligt är att denna person byter arbete,
tar föräldraledigt eller byter klass. Allt
detta blir bara ett ytterligare bevis för barnet om den vuxna som sviker. Omsättningen inom socialtjänsten är också stor så
barnet kommer att hinna uppleva flera
handläggare under sin uppväxt.
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BARN

KÄNNER SKULD

Att inte prata om hur man har det hemma
är ett sätt att skydda den förälder som
man trots allt älskar. Många barn tar därtill
på sig skuld för förälderns missbruk och
detta vill man inte avslöja. Föräldrarna signalerar även till barnen att de inte får prata
om missbruket för ”då kommer socialen
och tar dig”. Eftersom barnet inte pratar
om hur det står till hemma kommer de
att tro att de är de enda i världen som har
det på detta viset. Känslan av ensamhet
och ansvar växer sig allt starkare.
Om jag som barn tar på mig skulden för
vuxnas beteende måste jag hela tiden se till
att ”frid råder” varför det blir förbjudet
att visa känslor. Om barnet länge undviker att visa känslor av hänsyn till sina föräldrar kommer de till slut inte att kunna
identifiera vad de känner och inte kunna
agera adekvat till sina känslor. När barnet
är ledsen kanske hon uppvisar aggressiva
beteenden eller tillåter inte sig själv att vara
glad och visa det.
Allt detta kommer att följa barnet upp i
vuxen ålder och det är ett oerhört handikapp man tar med sig. Som vuxen kommer man alltid att känna sig annorlunda
och utanför. Dessa barn kommer alltid att
vara i riskzonen för eget missbruk eller att
leva i relation med en missbrukare.
Så upprepas historien!

SEPARATIONER

SVÅRA

Det är viktigt således att barn till missbrukare får hjälp tidigt och att alla som arbetar med missbrukare känner till på vilket
sätt barn skadas.

Självklart finns det situationer när man
måste separera barnen från föräldrarna
för att ge dem säkerhet och trygghet.
Det finns dock andra vägar.

MALINS MINNE
Malins Minne bedriver sedan 1996 en gemensam behandling för missbrukande
mammor med barn där vi arbetar med
tre delar i behandlingen; drogbehandling
enligt 12-stegsprogrammet för mammorna, relationsbehandling med särskild
föräldrautveckling och barnverksamhet
med utgångspunkt i behov som finns hos
barn till missbrukare.
Vår erfarenhet visar att det är ett stort
och omfattande arbete vad avser barnet
för att bygga upp tillit, trygghet och modet att våga prata om hur livet tett sig
hemma. Först då kan en läkningsprocess
inledas.
I samverkan med mamman är det oerhört viktigt att förändra rollerna i familjen
så att den vuxne tar sitt föräldraansvar
och barnet tillåts att vara barn.
Dessa kunskaper och färdigheter kommer inte av sig självt genom förälderns
drogfrihet utan kräver mycket nya kunskaper och träning.
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I många fall separerar man barnen från
föräldrarna utan att barnen får bearbeta
detta. Vi vuxna tror att barnen skall uppleva frid utan sina missbrukande föräldrar. I själva verket kommer barnen att ta
på sig detta ansvar också och ytterligare
en börda läggs till. Denna känsla kommer
att följa barnet även om föräldern blir
drogfri.
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Barnen kommer att protestera och
testa sin förälder på många vis. Det är en
period som är påfrestande för både förälder och barn och medför risk för att
föräldern ger upp. Känslan av hopplöshet infinner sig. ”Vad var poängen med
att bli drogfri när ungarna bara blir
värre”. Här behövs stöttning och hjälp
för att inte utvecklingen skall stoppa upp.

S UBUTEX
De missbrukare med barn som går i öppenvård eller deltar i subutexprogram får
liten eller ingen hjälp i sin föräldraroll och
vad får barnen?
Det är också angeläget att påpeka de
brister vi sett i anknytningsprocessen mellan mammor som har Subutex och deras
barn. De kvinnor som under graviditeten
har fått Subutex har svårigheter att glädjas åt det blivande barnet eller etablera en
känsla och förhoppning över vad som
skall ske.
Den känslomässiga förmågan påverkas av Subutexen och detta är ju en viktig
komponent i förberedelserna att bli
mamma.

KRAFTFULL

SATSNING

EFTERLYSES

Vi efterlyser en kraftfull satsning på barn
till missbrukare och kan idag säga att det
finns effektiva metoder för att hjälpa barn
och deras föräldrar att tillfriskna så de kan
leva ett liv i harmoni tillsammans utan
droger.
Barns behov av vuxna som är vuxna
sätter inte minst spår i det ökande antal
telefonsamtal till BRIS.
Regeringen aviserar satsningar på
missbruksbehandling i budgetpropositionen och 2005 års mässa Sverige mot
narkotika har vård och behandling som
tema. Dessa satsningar skall förhoppningsvis medföra att färre barn behöver
växa upp med missbrukande föräldrar.
Nästa steg måste bli en gemensam satsning där barnen ser handling och inte bara
ord. Annars visar alla vi vuxna att vi inte är
att lita på och vi har skapat en ny generation som är i riskzonen för missbruk och
utanförskap.
Eva Edstedt
Malins Minne
i Skåne

Red. kommentar:
På BRÅ´s fortbildningsdagar för
många år sedan påpekades att om man
vill minska brottsligheten i framtiden så
finns det ett sätt att åstadkomma detta på
som alla vet:
Det är inte att bygga fler fängelser och
inte fler poliser utan det gäller att satsa på
barnen. Satsa på de barn som vi vet kommer att göra brott i framtiden.
Tänk att det enkla kan vara så svårt!
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Det var då.....
AV SVEN LUNDBERG

Från vårt köksfönster har vi en säregen
utsikt, som från och till ger anledning till
reflexioner och funderingar. Vi, min hustru och jag bor i en förort men inte vid
någon genomfartsled utan lite undanstuckna med skog och våtmarker i det
närmsta grannskapet. Platsen är på ett naturligt sätt avgränsad och isolerad. I våtmarken och den lilla kvarvarande sjön har
fåglar varje vår funnit en skyddad rastplats på väg till sina häckningsplatser och
luften fylls av kvitter och sus av otaliga
vingpar. En brun kärrhök brukar blanda
sig med starar och andra småfåglar och
inspekterar regelbundet sitt revir. Ofta
kompletteras den biologiska idyllen med
betande rådjur.
Vi är tacksamma för vårt grannskap –
ett litet prov på biologisk mångfald och
ett överraskande inslag i förortsmiljön.
Det är dock inte anledningen till vårt
boendeval. Nej, vi bor faktiskt inne på ett
fängelseområde. Ofrivilligt blir vi vittne
till händelser, som man normalt inte upplever i sin hemmiljö. En gång hänvisades
jag av myndigheterna att bo här som styresman för institutionen i fråga.

”Vårt fängelse” kom till under en period av ”tro” på möjligheterna att förändra mänskligt beteende och miljön och
boendeformen anpassades till denna optimism. Fluktuationerna i samhällsekonomin och den globala politiska situationen i
snabb förändring har dock tvingat vårt
lilla land till nya ställningstaganden. Sextiooch sjuttiotalens ”vänsteroptimism” har
bleknat. Uppfattningarna om hur våra avvikande och oroliga bröder och systrar
skall tas om hand har allt mer färgats av
ett hårdare samhällsklimat. ”Tjuvar” är
åter ”tjuvar” och omhändertagande och
samhällsskyddet måste inpassas i en kärv
samhällsekonomi. De ekonomiska kalkylerna i form av budgetramar på kortare
eller längre sikt är mera intressanta än
behandlingsteorier. Det individuella ansvaret ställs i centrum som ett ”samhällscertifikat”. Ett sådant ansvar kräver kunskap och sådan måste förmedlas. Tanken
är rationell och klar.
Tidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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Drygt trettio år har förflutit sedan dess
och mycket har förändrats. Jag har beordrats att tjänstgöra på flera olika platser i
landet men har ändå blivit boplatsen trogen också som pensionär.
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Fängelser har alltid speglat sin tids
människo- och samhällsuppfattning. Från
1000-talets krigiska och grymma värld
berättar Snorre Sturlasson i ”Olav den
heliges saga” om hur islänningen Torudd
Snorresson sändes till Jämtland för att utkräva skatt för den norske kungens räkning. Den svenska kungen Olof Skötkonung ansåg dock, att Jämtland var
svenskt och landets lagman lät kvarhålla
indrivarna och förfrågan gjordes hos den
svenska kungen, om de skulle släppas eller
avlivas. Torudd och hans följeslagare
gjorde ett misslyckat flyktförsök och fördes därför till ett rum, som på det ”gamla
språket” kallades ”skämma”. I rummet
fanns en grop, djupare än två mans höjd.
Den täcktes av en lucka eller galler. De
bägge skatteindrivarna sänktes ner i gropen. Då lagmannen var bortrest på julgästabud och de båda trälar, som anförtrotts bevakningen, tog tillfället i akt att
berusa sig, lyckades de båda männen fly
tillbaka till Norge.
En liknande skildring finner man i
”Eigills saga”. Eigill Skallagrimsson blev
under ett härtåg till Kurland fången och
bunden vid en påle. Han lyckades dock ta
sig fri men befriade också tre andra
fångar ur en med lucka försedd grop.
Männen hade kastats ner där efter ett
misslyckat rymningsförsök.
Gropar eller källare fortsatte att hysa
fångar, dömda, rannsakningsfångar eller
omhändertagna som tiggare och
”löskefolk” utan ”kondition och fast
hemvist”. I Kalmar slotts och stads historia andra delen, sid 564 och följande kan
man få en detaljrik skildring från fångvård
1644-1648. Berättelsen har hämtat sina

uppgifter bl a från Kalmar rådhusrätts
dombok från dessa år.
Trots den långa tid, som förflutit sedan
Snorres historieskrivning, tycks fångbehandlingen knappast ha blivit bättre.
Hålor eller källare tjänade som fängelser.
Den i Kalmar slott (eller fästning) antas ha
varit förlagd till slottsvallen utanför
Smedjegården. (Denna håla lär senare ha
begagnats som iskällare.)
År 1645 inhystes här inte mindre än
trettiosex fångar. Administrationen var
minimal. (Kanske ett föredöme i stramhet
för nutida svensk byråkrati?) Då fångarnas
möjlighet att fly och ta sig utanför murarna,
var obefintlig, inskränktes tillsynen till att
varje fånge fick sköta sin egen försörjning,
eventuellt med hjälp av ett mindre bidrag.
Mat, öl och brännvin kunde inhandlas
hos ”vaktmästaren” som även tillhandahöll ved till uppvärmning av det kalla och
fuktiga utrymmet. De mera besuttna
medförde livsmedel och andra förnödenheter, medan de fattiga fick förlita sig
på den lilla penning, som de makthavande
bestod. Inom fängelset rådde en tyrannisk
ordning. De nyanlända underkastades en
prövning inför en av fångarna inrättad
domstol. I Kalmar sköttes domarämbetet av en grym ölänning, kallad
Ölandsjödde. Som bisittare hade han Jakob Tysk och Samuel i Bårby, även dessa
kända för sin hänsynslöshet och råhet.
Domstolen utdömde prygelstraff på helt
godtyckliga grunder och exekverade också
straffen, om inte den dömde köpte sig fri.
Misshandeln var av det slaget att de flesta
som blev utsatta dog. Intressant nog fick
de som häktats på tvivelaktiga grunder el-
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ler begått bagatellbrott den hårdaste behandlingen, medan de grova brottslingarna
ofta slapp undan. Trots att slottet beboddes
av en landshövding och en slottsfogde
och dennes underlydande, kunde terrorn
fortsätta. Tillsynen var slapp och tjänstemännen korrumperade. En slottsskrivare
lät t ex frigiva en dödsdömd missdådare
för värdet av ett par oxar. Denne kunde
återvända till sin gård på Öland och levde
där oantastad i två år, innan han greps för
nya brott.
Under nödår drevs många människor
av hunger ut på vägarna för att tigga. Lagen kriminaliserade dock alla, som inte
hade bevis på att ha tjänst eller fast bostad, och folk strömmade in till de primitiva häktena och slottsfängelserna. Ett välkänt slottsfängelse var Carlstens fästning i
Marstrand inte minst för historierna om
Lasse-Maja. Livet på fästningen var hårt.
Claes Krantz, Göteborgsjournalist och
författare, har skildrat livet på Carlsten i
sin bok ”Under järnkronan”. Enligt
Krantz var flertalet fångar tidigare soldater. Soldater bevakade alltså soldater och
skillnaden mellan vakter och fångar var
inte alltid så stor. Sålunda kunde personal
bestraffas med inneslutning i enrum under högst fjorton dagar för mindre disciplinförseelser. Sprit spelade en stor roll i livet både för fångar och soldater. Sålunda
kan man läsa: ”De betäckningar, som
skulle följa fångar till arbetet utanför fästningen, fick skriftliga besked om vilka vägar de skulle gå och varje avsteg från den
ursprungliga marschrouten var belagd
med straff”.

Som en reaktion på dessa förhållanden
infördes under mitten av 1800-talet solitär-fängelserna eller mera populärt
benämnda cellfängelser och dessa har sedan under lång tid präglat gemene mans
föreställning om fängelser i Sverige. Ensam i sin cell skulle fången begrunda sina
brott (synd) och luttrad av sina ensamma
tankar återvända ut till ett bättre liv. Symbolen för tanken återfinns i det gamla
mössmärket i personalens uniform. Samhället förändrades mycket snabbt och de
religiösa och humanitära avsikterna sattes i
fråga. Senare tiders kriminalvård har styrts
av skiftande synpunkter och situationen
har ibland varit kaotisk.
Vårt lilla speciella fängelse har satts i
fråga som alltför dyrt att driva och hotats
av nedläggning liksom många små enheter. Det har dock räddats av ”kvinnorna”
genom att hela inrättningen skall förvandlas till ett kvinnofängelse, dock bakom
höga stängsel. Kanske ger det också antydan om pendelns rörlighet?
Sven Lundberg
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Att försiktigheten inte var obefogad
framgår av följande: ”Fångarna hade tillsammans med betäckningarna hela dagen
gått krogrond och struntat i arbetet.
Krögaren Hesselbom och hökaren
Holmström hade sålt både brännvin och
snus till dem och som kommendanten
skrev ”av usel vinningslystnad förblindat
sig till kallsinnighet och liknöjdhet, så att
de blundat för, att betäckningarna låtit sig
supas redlöst berusade.”

18

2004-12-14, 11.06

Fulla fängelser nykter politik?
AV GUNNAR ENGSTRÖM

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
kommer att anordna ett antal seminarier
under kommande år med fokus på kriminalpolitik/kriminalvård och narkotikapolitik. Vårt första seminarium ägde rum
den 23 november i år med professor
Hanns von Hofer som huvudaktör. Ämnet var ”Fulla fängelser - nykter politik?”
Den 10 februari 2005 kl. 13.00 -15.00
anordnar Skyddsvärnet ett narkotikapolitiskt seminarium med Björn Fries,
Nationell narkotikapolitisk samordnare,
Birgitta Göransson, ordförande i
kriminalvårdens Centrala Droggrupp
(CDG) och Dick Sundevall journalist
och författare. Målgrupper är anställda i
rättskedjan, socialtjänsten, frivilligorganisationer, studeranden och enskilda intressenter m. fl. Seminariet äger rum i
polishusets hörsal på Kungsholmen.

Innan jag går in på ämnet för dagen vill
jag säga något om Föreningen Skyddsvärnet. Denna Förening grundades år
1910 som en enskild hjälporganisation för
frigivna fångar och enskilda familjer. Den
blev i praktiken en föregångare till dagens
frivård. Numera bedriver Skyddsvärnet
framför allt olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter från kriminalvården och socialtjänsten inom Stockholmsregionen. Syftet med verksamheten
är att förebygga brott och social utslagning. Humanitet och omsorg när det gäller de svaga i samhället har alltid präglat
arbetet, liksom den ursprungliga devisen
för verksamheten. Hjälp till självhjälp.
Så tillbaka till novemberseminariet!
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FÄNGELSER

DYRA, ORÄTTVISA OCH
FÖGA EFFEKTIVA

Hofer hade kriminalvårdens målparagraf
för anstalternas arbete som inledning
(§4-KvaL), dvs att kriminalvården i anstalt
skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället skall främjas och skadliga
följder av frihetsberövandet motverkas.
Fängelserna är dyra, orättvisa och föga effektiva. När det gäller kostnaden framhåller
Hofer med hänvisning till aktuell statistik
att en sluten anstaltsplats kostar 725.000
kronor per år, en öppen anstaltsplats kostar 453.000 kronor per år och att genomsnittliga kostnaden för en anstaltsplats per
år är 647.000, vilket motsvarar två årslöner
Hofer citerar Vilhelm Aubert (1972)
som menar att fängelser är förvaringsplats för
alkoholmissbrukare,hemlösa,fattigaegendomsförbrytareochatt fängelserinteärnågonvaraktigstadidetmodernasamhället.
Fångar finns i marginalen och Hofer hänvisar till kriminalvårdsstyrelsens rapport
”Fångar, fängelset och samhället” (2002).
24 procent av de intagna saknar stadigvarande arbete, 62 procent saknar bostad
och 50 procent är drogmissbrukare.
Hofer fortsätter:

FÄNGELSER

Med statistik visar också Hofer att alla
som begår lagbrott i Sverige inte lagförs
och trots detta ökar antalet fångar i fängelse.

ANDEL FÅNGAR I FÄNGELSE
JÄMFÖRELSE

-

EN

I USA finns 725 fångar per 100.000 invånare (jämförelsetal) och i England Wales
är motsvarande fångtal 141. England har
en ideologisk påverkan på Europa men
vissa reformer är på gång. I Holland var
år 1970 antalet intagna per 100.000 invånare 25 och idag är motsvarande fångtal
110. Holland är ett samhälle med djupa
konflikter. Sverige har det högsta fångtalet
i Norden räknat efter samma jämförelsetal. Lägst ligger Island med 40 intagna per
100.000 invånare, Norge 40, Finland 69,
Danmark 72 och slutligen Sverige med 80
intagna. (2003)

ÄR FÖGA EFFEKTIVA:

Fångarnas bakgrund och historia, liksom
ålder, kön och brottstyp har i allt väsentligt större betydelse för återfallsfrekvensen än själva påföljdssystemets utformning. När det gäller återfall i brott
inom tre år som medför dom till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom kan
följande sägas. Den villkorligt dömde kan
t.ex.. vara i slutet av sin ”karriär” och som

VARFÖR

ÖKAR ANTALET FÅNGAR OCH
HUR STYRA FÅNGTALET?

Vi har enligt Hofer ingen ny typ av brottslighet. Våldsbrotten, narkotika- och varusmugglingsbrotten ökar jämfört med
1998. I mitten på 1970-talet dömdes årligen drygt 600 personer för narkotikarelaterade brott till fängelse. Idag har siffTidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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gjort sig skyldig till ett lindrigt brott som
påverkar den jämförelsevis låga återfallsfrekvensen. När det gäller de skyddstillsynsdömda kan dessa vara unga med
väldigt dålig prognos och därav anledningen till den höga återfallsfrekvensen.
Riksrevisorerna - Riksdagens granskare hävdar att det är små variationer mellan
de olika påföljderna och att fängelse redovisar samma återfall som i andra påföljder.
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REFORMER FRÅN 1960 - 2001
ran tredubblats. Domstolarna dömer till
längre straff och de intagna sitter längre i
fängelse jämfört med 80-talet då intagna
kunde friges efter halva tiden. Numera
skall två tredjedelar av straffet avtjänas.
Hofer fortsätter:
Fångpopulationen kan styras! Men det
krävs politisk vilja och majoritet för detta.
I Finland har man under 1990-talet klarat
detta genom politikerstyrning och i samspel med kriminologer och en progressiv
verkschef K-J Lång - över 30 år som
fångvårdschef och även en kortare tid
som justitieminister i en expeditionsministär. Brottsutvecklingen har varit stabil i såväl Finland som Sverige under 1990-talet.
Fängelsestraffet är inget effektivt kriminalpolitiskt verktyg för att styra brottsnivån.

- brottsbalken 1965 - genom att
skyddstillsynen infördes kom antalet
fängelsedomar väsentligt att minska
- tillgodoräkning av häktningstid (1974)
- låg nivå på utdömda straff under
1970-talet
- villkorlig frigivning efter halva
straffavtjänandet 1975 - 1985
- kontraktsvård inom skyddstillsynens
ram 1988
- elektronisk övervakning, s.k. husarrest
- sluten ungdomsvård för ungdomar
15-17 år (1999) inom Statens
Institutionsstyrelses enheter
- intensivövervakning med elektronisk
kontroll (IÖV-utsluss, 2001) för
intagna som avtjänar fängelsestraff på
lägst två år som ett led i frigivningsförberedelserna och få denna möjlighet 1-4 månader före den villkorliga
frigivningen

En styrning av fångtalet kan ske genom

S AMMANFATTNING
- korta tider - litet ”varulager”
- restriktiv lagstiftning - diversion
- fler alternativa påföljder - samhällstjänst. kontraktsvård mm
- mer alternativ verkställighet - elektronisk övervakning, ”boja”, §-34
placering
- köbildning
- benådning, amnesti
- överflyttning av verkställighet till land
varifrån den dömde kommer
- villkorlig frigivning efter 1/3 alt. 1/2tid

Sammanfattningsvis konstaterar Hofer att
det höga fångtalet är ett politiskt problem. Fängelse har varit ett förstahandsalternativ, inte ett alternativ i sista hand. Polis
och åklagare trycker på att fängelse skall
dömas. Riksdagen skärper lagstiftningen
och domstolarna dömer till längre strafftider. Förvaringstiderna för livstidsdömda har ökat och antalet från 1983
som då var 15 till idag - november 2004 ca 130 livstidsdömda. Norge och Island
har inte livstidsstraff och i Danmark är
maximistraffet 17 års fängelse. Fullbordat mord och dråp samt misshandel med
dödlig utgång har minskat i Sverige jämfört med 1998. Sverige måste återföra
fångpopulationen till den nordiska nivån
och använda fängelset som en påföljd i sista
hand och döma till fängelse enbart om
”samhällsskyddet så kräver”.

Tidskrift för Kriminalvård 2004:3-4

Myran_TFK_4

21

21

2004-12-14, 11.06

Under 1980-talet var en tredjedel
mord/dråpdömda intagna i fängelse och
övriga fick vård inom rättspsykiatrin.
Idag är andelen den omvända, d.v.s. två
tredjedelar är intagna i fängelse.
I det avslutande avsnittet i seminariet talar Hofer om att en av statens funktioner är
attskyddalivet.
- spädbarnsdödlighet har minskat från
21 procent till fyra procent genom
bättre hygien och näring
- arbetsolyckor har under åren 1950 till
2000 gått ner från sex procent till 2-3
procent
- dödade i trafikolyckor har minskat
genom införandet av högertrafik och
ett bättre trafiksäkerhetsarbete
- självmordskurvan har gått ned p.g.a.
nyaläkemedelmendrogervisarenoroande
ökning och tre gånger så många dör
p.g.a. överdos jämfört med mord
ochdråp
Svenska narkotikapolitiken har misslyckats och narkomanen får betala priset.
Straffrätten anvisar felaktiga lösningar.

O FFREN ?
En av deltagarna på seminariet Georg
Helenius tog upp offrens situation. Han är
en flitig besökare på seminarier och är intresserad av frågor med särskild inriktning på kriminal- och drogpolitik. Här
finns en tragisk bakrund .Han hade en syster som mördades 23 år gammal av en
patient vårdad på Ulleråkers sjukhus utanför Uppsala. Mediernas behandling av
den tragiska händelsen innebar för honom att han aldrig någonsin skulle ha med
massmedia att göra. Senare i livet var han
med som passagerare när flygplanet på

OROANDE

UTVECKLING

Min undran är vart Sverige är på väg när
det gäller det ökade fångtalet med allt fler
psykiskt störda och narkomaner i våra
fängelser, längre strafftider och antalet
livstidsdömda, som fördubblats under en
tioårsperiod - idag ca 130 personer. Mindre programverksamhet, färre permissioner och en sämre frigivningssituation
inger naturligtvis oro. Visserligen ökar antalet fångar i Västvärlden men Sverige har
sedan 1970-talet haft en särställning när
det gäller nivån på fångtalet - ca 60 intagna per 100.000 invånare och idag är
antalet 80 intagna per 100.000 invånare.
De senaste årets rymningar har försatt
kriminalvården i en svår kris. Det började
med väpnad fritagning av tre personer
från kriminalvårdsanstalten Kumla den 1
januari 2004 och i juli lyckades fyra av
kriminalvårdens mest bevakade rymma
Tidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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Bulltofta med 90 personer kapades den
15 september 1972 - händelser i hans liv
som hade mycket stort samhälls- och
massmedialt intresse med tanke på att han
var en av passagerarna i planet och den
förste som, av särskilda skäl, före alla andra fick lämna planet. Men tilliten till
massmedia saknades och några kontakter
eller intervjuer blev det inte. Nu liksom på
tidigare seminarier tar han upp offrens situation och hävdar att det ekonomiskt är
tiofalt dyrare än kostnaderna för kriminalvården att offrens situation hanteras som
det görs i Sverige. Mänskliga och ekonomiska lidande äger rum på olika nivåer föräldrar, släkt och vänner - och även om
en hel del har hänt under senare år är insatserna för brottsoffren otillfredsställande. Här får Helenius stöd av flera av
mötesdeltagarna.
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från Hallanstalten och i början av augusti
genomfördes ytterligare en fritagning av
tre personer från kriminalvårdsanstalten i
Norrtälje. Under september ägde en
rymning med gisslantagning rum från
Mariefredsanstalten.

SVENSKA

FOLKET TYCKER…

I början av 2003 genomfördes en riksomfattande attitydundersökning och här
fick vi veta bl. a att 92 procent av svenska
folket tycker att vi har en human kriminalvård, att 37 procent kan tänka sig att
jobba inom kriminalvården samt att 66
procent tycker att rehabilitering är det
viktigaste. Men svenska folket tycker
också att vi verkställer fängelsedomar dåligt. Sammanfattningsvis kan sägas att
förtroendet för kriminalvården har varit
tämligen högt men fritagningarna och den
efterföljande mediestormen kom i hög
grad att urholka förtroendet för kriminalvården. ”Bodström flyr ledarskapet”, ”Kriminalpolitik på rymmen” och vidare kom kravet från oppositionen på justitieministerns
avgång. I en ledare kunde vi läsa att Hallrymningen inte var något isolerat misstag
utan rättssäkerheten och rättstryggheten
är otillfredsställande på snart sagt alla
plan.

DET

HAR STORMAT FÖRR!

Låt mig gå tillbaka några decennier. På
1930-talet förekom rymningar ytterst sällan. Behandlingen på den tiden byggde på
cellstraff och den intagne hölls isolerad
från andra. ”Arbetsdriften” bestod i enklare arbeten som kunde utföras i bostadscellen och till natten togs både kläder och
verktyg ur cellen. Det fanns inga öppna
anstalter utom ett par små kolonier för
långtidsdömda där de verkställde sista tiden på sina straff. Inga permissioner förekom. Huvudregeln i cellfängelse-

systemet (1840 års reform) utgick ifrån
att fångarna skulle hållas helt avskilda från
varandra och aldrig träffas medan 1945
års lag utgick från raka motsatsen och nu
börjar det som tidigare varit okänt för
kriminalvården. ”Den stora reformen”
blev från början ofinansierad. Anstaltssystemet var gammalt och byggt för en
helt annan behandling. Statsmakterna underlät att öka personalen för att kunna
klara sina nya uppgifter. Över huvud taget
förekom ingen diskussion i riksdagens
båda kamrar om kriminalvården under
åren 1946 - 1948. Oro och övervåld hos
intagna förekom på flera anstalter med
risk för personalens liv och hälsa. Varje
försök hos någon enskild riksdagsledamot (1949) att få den fåtaliga bevakningspersonalen utökad möttes med avslag
och med hänvisning till ”det rådande finansiella läget”. År 1961 hade 1018 intagna avvikit direkt från anstalt, i samband
med permission, under läkarbesök, under
transporter till andra anstalter. Direkt från
de slutna anstalterna hade 150 intagna
rymt. De flesta rymmare var helt ofarliga.
Man kunde indela rymmarna i impulsrymmare, de som rymde av vantrivsel eller längtan till flickvännen eller familjen eller de som ville komma ifrån någon medintagen/plågoande osv. Fram till 1963 var
massmedias uppmärksamhet på rymningar
knappast i fokus och i vart fall var kritiken
mycket lågmäld. Man nöjde sig med
kriminalvårdstyrelsens rapporter om
fortlöpande åtgärder i syfte att förbättra
ordning och disciplin på anstalterna. Men
1963 inträffade en speciell händelse som
gjorde rymningarna till en politisk fråga
av hög dignitet. En återfallstjuv och vanerymmare, som dittills inte gjort sig skyldig
till våld, rymde från det gamla fängelset i
Västervik och skrämde livet ur en gammal man hos vilken han begick inbrott
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och sköt därefter en taxichaufför. Det
uppstod ett massivt uppror i massmedia
och bland allmänheten och i riksdagen
skyndade sig företrädare för samtliga politiska partier att uttrycka sin oro för
anstalternas bristande rymningssäkerhet.
Det har varit rätt stabilt på mediefronten efter 1960-talet fram till nu. Årets
händelser med rymningar och fritagningar har medfört en ny situation för
kriminalvården. Förtroendet för kriminalvården som hittills varit rätt högt har urholkats rätt betänkligt. Kriminalvården
har politiserats, den politiska samsynen
som varit stor finns inte längre. Det går att
värva röster med sin kriminalpolitiska inställning. Mediekartan har ritats om, redaktioner är fler, nyheter en bristvara och
konkurrensen på området är stor och
detta skapar ett enormt tryck något som
kriminalvården och dess personal fått
uppleva detta år.

NÄR

RÄDSLAN STYR KRIMINALPOLITIKEN

Det har nu gått ett antal år sedan mediestormen och oron i Riksdagen funnits på
dagordningen. Men händelserna med fritagningar och rymningar under året har
åter satt kriminalvården i fokus och under
kriminalvårdsdebatten i Riksdagen den 14
oktober 2004 påpekar Justitieutskottets
ordförande Johan Pehrson (fp) att regeringen ”rymmer från sitt ansvar” medan
justitieminister Thomas Bodström pekar
på att det inte ägt rum några rymningar
från Hall, Kumla och Tidaholm på 13 år.
Han aviserar vidare en rad nya reformer
som kommer att genomföras inom säkerhets- och behandlingsområdet men
Pehrson är inte nöjd utan att regeringens
ansvar kommer in genom budget, regleringsbrev och lagstiftning. Att tala om

Det har enligt min mening skett en brutalisering av den kriminalpolitiska debatten. Förenklingar och schabloniseringar
har präglat diskussionen om kriminalvården. När det gäller de intagna kan jag
t. ex hänvisa till kriminalvårdsstyrelsens
studie ”Fångarna, fängelset och samhället” i vilken man jämför dagens fångar
med fångar tio år tillbaka i tiden. Både när
det gäller stadigvarande arbete och bostad samt missbruk och behov av psykiatrisk vård och socialhjälp har försämringen för de intagna varit anmärkningsvärd.

NY

SÄKERHETSANSTALT

Efter att Johan Pehrson bl. a föreslagit att
personalen skall beväpnas och en rad
olika förslag i säkerhetsfrämjande syfte
diskuterats i Riksdag och i massmedia ger
Regeringen i uppdrag åt Kriminalvårdsstyrelsen att ta fram förslag avseende utformningen av en ny säkerhetsanstalt. När
jag läser aktuell statistik från kriminalvården (okt. 2004) finner jag att endast 53
procent av platserna med förhöjd säkerhet är
utnyttjade! Men oppositionen och diskussionen i massmedia tystnade när förTidskrift för Kriminalvård 2004:3-4
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vård och behandling för avancerade kriminella är enligt Beatrice Ask (m) löjeväckande. ”De bara skrattar åt oss”. Det
är rena ”dagis” och Peter Ahltin, (kd) ansåg bl. a att säkerhetsläget inom kriminalvården är helt oacceptabelt och att brister
ifråga om arbete om arbete, bostad och
sociala relationer är en bristvara. Alice
Åström (v) ställde sig frågan varför dessa
spektaktulära rymningar över huvud taget sker samtidigt som hon pekar på att vi
fått ett annat klimat på anstalterna. Vi behöver enligt Åström en ny anstalt med ett
bra behandlingsinnehåll.
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slaget om en ny säkerhetsanstalt lanserades! En utredning tillsattes som dess
bättre kom fram till att ingen ny säkerhetsanstalt skall byggas utan Kumla, Hall
och Tidaholm även fortsättningsvis skall
ha säkerhetsavdelningar för den aktuella
gruppen av intagna och att en utbyggnad
äger rum på anstalten Saltvik utanför Härnösand. Sammanlagt handlar det om 60
platser.

S LUTSATSER
- överbeläggningen på landets fängelser
försvårar ett bra verkställighetsinnehåll
- besparingarna leder till att programverksamheten inom kriminalvården
urholkas
- mindre personal leder till sämre
frigivningsförberedelser
- den av Regering och Riksdag beslutade narkotikasatsningen på häkten
och anstalter äventyras genom överbeläggningen
- grundutbildning och fortbildning av
personal begränsas till följd av mindre
anslag
- felinvesteringar i form av utbyggnad
av säkerhetsplatser - vårddygnskostnad ca 4.200 kronor drabbar hela
kriminalvården - inte minst frivården
- säkerheten på landets häkten och
anstalter blir sämre p g a beslutad
personalindragning
Gunnar Engström
Ordförande i Föreningen
Skyddsvärnet i Stockholm
gunnar.engstroem@chello.se
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från diskussionsforum
LÄTTA

PÅ TRYCKET NU!

BRIST

PÅ CIVILKURAGE!

Harald Bengtsson

Frans

Genom den ansträngda beläggningsituationen på kriminalvårdens anstalter
har behandlingsklimatet på många platser
kraftigt försämrats. Med 101% beläggning fungerar inte flödet. Klienter som
missköter sig kan inte flyttas och klienter
som vill sköta sig kan inte komma till den
plats som är bäst för dem. Det behövs
inga stora insikter för att förstå att överbeläggning inte är bra för en verksamhet
som har ambitionen att klienterna ska
komma bättre ut och fler brottsoffer ska
minimeras.

Att släppa ut 500 fångar nu skulle inte
påverka brottsligheten märkbart.
Kriminalvården skulle kunna göra ett
bättre jobb. Färre skulle vilja rymma.
Många miljoner skulle kunna användas till
att förebygga istället för att slängas bort
på meningslös inlåsning. Tyvärr finns det
ingen politiker som pedagogiskt kan förklara detta för allmänheten. Istället för att
ha en kriminalvård som baseras på kunskap och klokhet så styrs den av röstmaximering och myter.

Många avdelningar har blivit destruktiva
miljöer som konserverar vanmakt och
missbruk.
Att bygga ut fler platser lättar på trycket i
framtiden. Regeringen måste se till att
trycket minskar nu. Vem bär ansvaret för
nästa upplopp, skadegörelse och alla
stoppade positiva förändringsprocesser?

Mörk är vinternatten men 21 december
ljusnar det igen. Det kan inte rädda populistiska politiker göra något åt.
Hos kriminalvården har ljuset släckts i
väntan på vadå ...

Återinför halvtidsfrigivningen för förstagångsdömda och narkomaner som sköter sin behandlingsplan!
Våga avfolka fängelserna!

Diskutera på www.tfknet.se
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Skriv en hälsning från verkligheten du också!
Hjälp människor att tänka några steg till
vad gäller kriminalvård!
Skriv till Tidskrift för Kriminalvård på nätet!

www.tfknet.se
Tidskrift för Kriminalvård på Internet
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