


f:) VI SP0R I KVINNEFENGSELSSJEFEN 

<<Stadig flere kvinner 
raner og dreper>> 
Kvinner gar i menns fotspor ogsa nar det gjelder kriminalitet. Hilde 
Lunde by, sj ef pa kvinnefengselet Bredtveit, dr0mrner om et super
fengsel for kvinner for a ta plass til alle de feminine lovbryterne. 
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Jeg tok en t ltt pA hva forsknlngs
verden sler om kvlnner I fengsel. 
Kvlnner sllter I sterre grad enn 
mannllge fanger med angst og 
alvorllg depresjon, de er oftere 
arbeidsledlge, tungt rusav
henglg og smittet med lnfek
sJonssykdommer fer de havner 
I fengsel. Er kvinnelige fanger I 
mer trebbel enn mannlige? 
- Det er uten tvil sant. Levekars
bakgrunnen for fengselsinnsat
te er darligere pa aile omrader 
enn i normalbefolkningen. Og 
gjennomsnittet for kvinner er 
enda verre. Menn sitter ofte inne 
for 0konomisk kriminalitet pa et 
h0yt niva; disse kjendisene som 
har bygd opp sv:ere firmaer med 
masse penger. Den gjengen der 
har vi ikke hos oss. 

Hva sitter de I nne for hos dere? 
- Mellom en og to tredjedeler er 
utenlandske statsborgere som 
soner for narkotikakriminalitet og 
smugling. I tillegg kommer norske 
kvinner som ogsa har narkotika
dommer pa seg. Dette er som 
regel mindre forhold. Den nest 
st0rste gruppen er vinningsfor· 
brytere. 

Har dere noen kvlnnellge 
krlmlnelle masterminds slttende 
hos dere, som har en stor plan el
ler et nettverk de har bygd opp? 
- Nei, du vet; her skorter det pa 
muligheter. Dette er ikke kvinner 
med noen srerlig selvf0lelse. Pa 
grunn av bakgrunnen sin har de 
ikke hatt sjanse til a havne andre 
steder enn her, for a sette det pa 
spissen. Det er hinsides deres 
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verden a tenke at de skal kunne 
planlegge store ting. Selv om dette 
ikke er dum me darner. Lntelligen· 
sen er fordelt som den er ellers i 
samfunnet. Men de har ikke kun
net utvikle den. 

Hvordan bygger man et fengsel 
for de kvlnnene du beskrlver, 
som er sapass langt nede? 
- Disse kvinnene rna !:ere a sta pa 
egne be in og I0fte hodet. Det kre· 
ver at de bade har gode lokaler og 
mulighet til a bygge opp sin egen 
kompetanse. Bredtveit [som er 
Norges hovedfengsel for kvinner, 
red.anm] er en meget gammel 
bygning. jeg tror vi har landets 
rninste celler; seks kvadratme· 
ter. Det er for lite plass til skole 
og arbeidsdrift. Vi har 64 plasser 
hos oss. Sa finnes det to andre 
midre kvinnefengsler. Ellers 
sitter det darner i sma avdelinger 
pa mannsfengsler. Til sam men 
soner rundt 200 kvinner i Norge. 
Alle som sitter rundt omkring 
soner pa mennenes premisser. Vi 
rna sarnle a lie kvinnene som er 
d0mt i ett fengsel, slik at vi kan 
tilrettelegge skikkelig for kvinner. 
Deter min dr0m. Vi trenger et 
Halden fengsel for kvinner! 

Ja, Halden er Jo lnternasjonalt 
selve symbolet pa et luksusfeng
sel. Men det er trangt pa Bred
tvelt, altsa. OppstAr det andre 
problemer nar sa mange kvlnner 
er tett sam let enn det gjer I et 
mannsfengsel? 
-Deter jo sa godt som ingen 
fysisk void, men kanskje noen 
kaster en asjett mot andre under 

HVORFOR I 
Hvorfor har kvinnelige 
fanger det verst? 
Krlmlnalpolitisk kon
feranse som g~r av 
stabelen 14.-15. mars, 
vii finne svaret. 

rniddagen. Det skjedde en gang i 
fjor. Ellers gar det i utfrysinger og 
fmurlig mobbing. Det gj0r at vi av 
og til rna flytte innsatte til andre 
avdelinger. Slike for hold gar ofte 
pa lwa noen sitter inne for. 

Hva da for eksempel? 
- De som har gjort noe mot barn, 
er ekstremt utsatte. Det ftnnes 
jo kvinner som har sedelighets· 
dommer overfor barn, og vi har 
ogsa folk som har drept barn; sine 
egne og andres. I et kvinnefeng· 
sel er dette det t0ffeste a sone 
for. I et herrefengsel er det ofte 
knyttnevene rett pa. Her blir det 
mer finurlig og stikkende, og over 
tid. Men konfliktene l0ser seg 
forbausende ofte av seg selv. jeg 
skulle gjerne hatt en antropolog 
eller noe til a komme og se pa det. 

Alt I alt utgjer kvinner bare en 
minimal del av norske lnnsatte; 
seks til sju prosent. Ser man tegn 
til at kvlnner tar seg sammen og 
begynner a utfere mer kriminali
tet, lllkestlllingens navn? 
- ja, det ser sann ut. De gar i 
menns fotspor der ogsa. Pa 1970-
og ·80-tallet utgjorde kvinnene tre 
prosent av de innsatte. Og flere 
kvinner begar ran og drap i dag 
enn tidligere. 

Sa om noen c'lr er menn og kvlnner 
er likestllt pa det omradet? 
- jeg tror ikke det. For det vii 
v:ere · muligens uendelig langt 
inn i framtiden . en forskjell i var 
kulturs forventinger til kvinner 
ogmenn. e 
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