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Case fra et lukket fængsel

En indsat (I) henvender sig til en betjent og beskylder medindsat (M) 
for at have stjålet I's kort til at handle for i fængselsbutikken.

Betjentene går hen til M, som er fysisk meget stor, men kognitivt 
som et lille barn. Han er diagnosticeret med ADHD. 

M er stærkt ophidset og tramper og råber. Han oplever sig uskyldigt 
hængt ud af I. Han går tæt på betjentene og råber, at de skal 
skrubbe af eller han er klar til at slås. Han begynder at ødelægge 
ting på sin celle.

Betjentene prøver at tale M ned, men trækker sig, da det ikke 
umiddelbart lykkes. De forbereder en magtanvendelse.

Hvad kan der ske herfra?



Det skete der

Den betjent, som kender M bedst, går sammen med enhedschefen ind til M.

Betjenten: "Han står op, da vi kommer ind og jeg starter med at sige, at jeg 
virkelig godt kan forstå, at han er rigtig sur og ked af det og at det også må være 
meget træls at blive beskyldt for noget, man ikke har gjort, men at vi rigtig gerne 
vil høre hans forklaring på det.

Indsatte ser lidt forbavset ud, men sætter sig ned. Jeg sætter mig på hug foran 
indsatte og bliver ved med at møde ham i hans frustration og det ender med at 
indsatte falder helt til ro og faktisk er tæt på at græde, fordi han synes, at det er 
så uretfærdigt, at han er blevet beskyldt for at stjæle og han er bange for at blive 
flyttet fra afdelingen. 

Det viser sig også, at indsatte har en seddel fra I, hvor der står, at M må handle på 
Is kort og da M hverken kan læse eller skrive, virker hans historie meget 
troværdig. Vi fortæller ham, at vi tror på det, han siger, og at vi ikke vil flytte ham 
fra afdelingen. Vi vurderer, at det handler om, at nogle medindsatte ønsker M væk 
fra afdelingen og derfor har valgt at forsøge at snyde os
på denne måde.

Vi roser M for at have taklet situationen på en god måde for os alle sammen og vi 
fortæller/forklarer ham, at det skal være vores måde at gøre det på fremover, for 
vi vil gerne lytte til ham, når han ikke råber af os. Det ender med, at M siger 
mange tak fordi vi gad at lytte til ham."



Hvad kan I trække ud af denne case? 

• … om hvad man kan have oplevet indenfor?

• ... om hvad der er op og ned i en konflikt?

• … om at finde vej ud af en tilspidset situation?

• … om andet?
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Det, I gør nytter!
Tre facts

• De fleste, der begår kriminalitet, stopper med det
igen

• De fleste, der går ind i en bande eller en
støttegruppe til en rockergruppe, forlader den igen

• Vi kan ikke forudse, hvem der stopper og hvem der
bliver ved

Og: Møder, mennesker, erkendelser gør en forskel!


