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Ombudsmandens tilsynsbesøg den 29. februar 2016

14-03-2016

Den 29. februar 2016 besøgte ombudsmanden Institution Vridsløselille. Besøget var uanmeldt.

Dok.nr. 15/05650-22/CM
Bedes oplyst ved henvendelse

Besøgsholdet bestod af kommitteret Jens Møller, konsulent Erik Dorph Sørensen og fuldmægtig Camilla Schroll fra ombudsmandsinstitutionen. Fra
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur deltog direktør Karin Verland, og fra Institut for Menneskerettigheder deltog vicedirektør Louise Holck.

Vurdering og det videre arbejde
Jeg har under besøget fået oplysninger, som jeg har noteret til brug for det
videre arbejde både med besøg og med henblik på andre initiativer, der kan
medvirke til at sikre, at brugere af institutioner bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
Under besøget bemærkede besøgsholdet bl.a. følgende:
•

At de frihedsberøvede udlændinge var låst inde i deres celler næsten
døgnet rundt. Der var mulighed for fællesskab i cellerne i grupper på
op til fire personer, og der var mulighed for at komme ud (på gårdtur) i
en time om dagen. Der var mangel på aktiviteter og beskæftigelse.
Dette regime kan efter de oplysninger, der foreligger for mig, føre til
isolation med psykiske skadevirkninger til følge.

•

At der under besøget havde tegnet sig et klart billede af mangel på information og kommunikation. Generelt manglede udlændingene forståelse for og kendskab til baggrunden for, at de var frihedsberøvede.
De opfattede institutionen som et fængsel, og de forstod ikke, hvorfor
de skulle være i fængsel. Desuden fremstod mange underinformerede om dagligdagen i institutionen. Personalet syntes ikke at være tilstrækkeligt informeret om og uddannet til at tage vare på de frihedsberøvede udlændinge.

Disse forhold giver mig anledning til alvorlig bekymring. Jeg henviser til, at de
frihedsberøvede udlændinge befinder sig i en sårbar situation, hvor de må
antages at have brug for information, kommunikation og i det hele taget menneskelig kontakt.
Jeg agter på den baggrund at genbesøge institutionen for at undersøge og
vurdere forholdene på ny.
Besøgsholdet anbefalede under besøget desuden mundtligt følgende:
-

at institutionen indfører screening for tortur,

-

at institutionen indfører screening for selvmordsrisiko,

-

at institutionen sørger for, at der fast bliver stillet tolke til rådighed,
som kommer til stede ved lægeundersøgelser, og

-

at institutionen sørger for, at en udlænding, hvis fysiske og mentale
sundhedstilstand giver anledning til bekymring, bliver tilset af en læge
eller en psykiater.

Under mit genbesøg vil jeg undersøge, om institutionen har fulgt mine anbefalinger.
Jeg beder institutionen om at gøre de frihedsberøvede udlændinge i institutionen bekendt med brevets indhold.
Der vil blive lagt en nyhed om sagen på min hjemmeside.

Hvad omfattede tilsynsbesøget?
Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.
Ved besøget var der fokus på brug af magt og andre indgreb eller begrænsninger over for de frihedsberøvede udlændinge, relationer mellem de frihedsberøvede og mellem personalet og de frihedsberøvede, sundhedsmæssige
forhold, beskæftigelse, fritidsaktiviteter og de fysiske rammer og faciliteter.
Til belysning af disse forhold udleverede institutionen under besøget en række
dokumenter, og efter besøget modtog ombudsmanden enkelte yderligere oplysninger.
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Udover en drøftelse med ledelsen talte besøgsholdet under tilsynsbesøget
med ni frihedsberøvede udlændinge, flere fængselsfunktionærer, sundhedsfagligt personale og den præst, som er ansat i institutionen. Desuden foretog
besøgsholdet en rundgang i dele af institutionen.

Tilsynsbesøgets grundlag
Tilsynsbesøget skete som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed og som led i ombudsmandens arbejde med at forebygge, at personer, der
er eller kan blive berøvet deres frihed, udsættes for f.eks. umenneskelig eller
nedværdigende behandling. Jeg ser således ikke på samtlige forhold i institutionen.
Min vurdering af forholdene er sket efter dels § 18 i ombudsmandsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, dels den valgfri protokol til FNkonventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. bekendtgørelse nr. 38 af 27. oktober 2009.
Ombudsmandens arbejde for at forebygge tortur mv. i henhold til protokollen
udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for
Menneskerettigheder.
Med venlig hilsen
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Kopi til:
Justitsministeriet
Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Institut for Menneskerettigheder
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
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