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Høringssvar fra Røde Kors vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af 

straf m.v. (Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder) 

Røde Kors ønsker at afgive høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf 
m.v. (Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder). 
 

Besøg til frihedsberøvede personer er en kerneaktivitet for Røde Kors verden over. Under væbnet 
konflikt har staterne givet den Internationale Røde Kors Komité et særligt mandat, som er nedfældet i 
Genève-konventionerne til at besøge krigsfanger og internerede civile. I Danmark har frivillige fra 
Røde Kors siden 1985 besøgt frihedsberøvede personer i Kriminalforsorgens institutioner. Røde Kors i 
Danmarks besøg har alene et humanitært formål og skal sikre, at en person, der er i risiko for at mi-
ste kontakten til omverdenen, kan få et frirum og tale med en neutral frivillig uden fordømmelse.  
 

Frivillige i Røde Kors’ indsatser i arrester, fængsler og pensioner screenes og uddannes grundigt til 

opgaven. Kun personer, som Kriminalforsorgen sikkerhedsgodkender til besøg i Kriminalforsorgens 
institutioner, kan blive frivillige i Røde Kors besøgs- og mentorordninger. De frivillige følger et særligt 
regelsæt, når de besøger indsatte og er underlagt tavshedspligt. 
 
Ad §51a, stk. 2 

Røde Kors ser positivt på, at der kan gives tilladelse til besøg til livstids- og forvaringsdømte fra andre 
end nærtstående, eller andre personer end dem, som den indsatte havde kontakt til før varetægts-
fængslingen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. I den forbindelse peger Røde Kors på vigtig-
heden af, at reglerne om besøg suppleres af bekendtgørelse nr. 108 af 30. januar 2019 om adgangen 
til besøg mv. til indsatte, der udestår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner 
(besøgsbekendtgørelsen). Røde Kors henleder særligt opmærksomheden på §§ 19-21, som opfordrer 
kriminalforsorgsområdet til at overveje, om indsatte med ringe forbindelse til omverdenen kan til-

knyttes en besøgsven fra eksempelvis Røde Kors. 
 
Røde Kors står til rådighed for yderligere uddybning, såfremt der er behov herfor. 
 

Med venlig hilsen 

 

Anders Ladekarl, 

Generalsekretær Røde Kors 

 


