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R E T S P O L I T I S K   F O R E N I N G 

 

Bilag B:  Supplerende bemærkninger og anbefalinger til forbedring af forholdene   
på Udlændingecenter Ellebæk. 
 

1. Personalesammensætning og faglighed 

Aktuelt er der for få fængselsbetjente, men i det hele taget er der tale om en 
personalesammensætning, der ikke løser den vanskelige og komplekse socialpsykologiske 
opgave, det er at arbejde med mennesker, der er traumatiserede og bærere af massive 
personlige, sociale og psykologiske problemstillinger. 

Aktuelt er der stort set ikke noget civilt personale ansat. Foruden fængselsbetjentene er der 
en fuldtids fængselslærer og tre pædagogiske assistenter (uden socialpædagogisk 
uddannelse) til 136 frihedsberøvede udlændinge. Der er endvidere planlagt en udvidelse på 
56 pladser. Det er ikke et fængsel, og der bør flyttes på flere personalemæssige balancer: 
Der bør ansættes væsentligt flere socialpædagoger til grundbemandingen, suppleret med 
skolelærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Der bør være adgang til krisepsykologisk 
hjælp, så de mest udtalte traumer håndteres. Det civile personale kan understøtte adgang til 
skolegang, sundhed, fritidsaktiviteter og socialforsorg. 
 

2. Kønsspecifikke forhold 

Da CPT inspicerede Ellebæk var der efter udlændingelovens bestemmelser 136 
frihedsberøvede personer i Ellebæk fordelt på 40 nationaliteter, heraf var 24 kvinder. 
Kvinderne bor adskilt i afdeling 67. Almindeligvis deler 3-4 kvinder et værelse, og når der 
er fyldt på afdelingen, sover kvinder på gange (klods op ad toilettet), under borde og i 
køjesenge. Alt i alt uværdige forhold. Ifølge CPT´s seneste rapport, der blev offentliggjort i 
januar 2020, fremgår det, at kvinderne har begrænset adgang til det fri og ingen adgang til 
telefon eller internet. Dette er fortsat tilfældet. Ellebæk fungerer som fængsel og kvinderne 
har fortsat meget begrænset adgang til gårdtur. Gårdturene aflyses ikke sjældent, da 
kvindernes tilbud i tilfælde af personalemangel, nedprioriteres. Gårdtursarealerne har ikke 
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nogen overdækning, så de korte muligheder for frisk luft aflyses ikke sjældent, når det 
eksempelvis regner. 
 
Kvinderne er på egen afdeling, og personalet har i løbet af dagen meget få og kortvarige 
kontakter med kvinderne, idet der er en vis forsigtighed forbundet med det mandlige 
personales kontakt til kvinderne. Dette resulterer b.la. i, at der er sparsom kontakt til 
personalet. Kvinderne kan ringe til personalet, men tales der ikke dansk, er det langt fra 
altid, at opkaldene accepteres. Sygeplejerskerne har meget travlt, så det er afgørende, at ikke 
mindst kvindelig kontakt til de frihedsberøvede kvinder, opprioriteres. 
 
I modsætning til mændene har kvinderne ikke adgang til Ellebæks arbejdspladser som 
køkken og produktion. De har ikke adgang til fitness og har alene yderst begrænset adgang 
til skole og de få kulturtilbud, der er i institutionen. 

Blandt andet på baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er brug for en særlig 
og målrettet indsats over for kvinderne i Ellebæk, som store dele af dagen de facto er 
isoleret på deres afdeling. Som forholdene ser ud nu, tilsidesættes det almindelige mål om 
ligestilling mellem køn på en måde, som ikke blot er nedværdigende overfor kvinderne på 
Ellebæk, men også er i strid med ligestillingsloven. 
 

3. Fysiske forhold på institutionen 

Som følge af den rejste kritik om nedslidte og uhumske fysiske forhold anbefales det, at 
Styrelsen for Patientsikkerhed både uvarslet og med faste intervaller inspicerer institutionen.  
 

4.    Brug af indsatte som tolke 

Indsatte bruges som tolk i stedet for professionelle tolke – amatøragtigt og efter devisen "går 
det, så går den". Det bør præciseres, at dette ikke er i orden. 
 

5.    Sikkerhedshensyn og forebyggelse af selvmord 

Af sikkerhedshensyn og til forebyggelse af selvmord kan det anbefales at implementere 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. 
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Det bemærkes, at Danmark må antages, ved ikke at rette op på disse forhold, at overtræde og handle 
i strid med en række konventioner på området, både i Europaråds sammenhæng og i FN-regi. 

København, d. 4. maj 2020, på vegne af Retspolitisk Forening 

 

Bjørn Elmquist  Bettina Post  Celina Justiva 
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