De indsattes brug af computere i åbne
og lukkede fængsler

I de islandske fængsler lægges stor vægt på at forbedre de indsattes muligheder for at
uddanne sig. Det islandske fængselssystem er en meget lille offentlig institution som
ikke har kapacitet til at drive egen skole og derfor bliver undervisningen og
uddannelsen tilrettelagt i samarbejde med lokale folkeskoler, gymnasier og de
universiteter som tilbyder fjernundervisning. Af denne grund er det vigtigt at de
indsatte har god adgang til computere og i fleste tilfælde også internettet.

Der gælder i de islandske fængsler en ganske unik regel, nemlig at de indsatte kan
søge om at have en computer på sin celle, dog uden netadgang. Hvis de indsatte
opfører sig pænt får de som regel lov til at have computer i sin celle og dette gælder i
alle fængsler. Til denne åbenhed hører et problem, som består deri at de som har fået
lov til at have en computer, prøver på alle mulige måder at skaffe sig netadgang. Der
er derfor evig kamp med de indsatte, som forsøger ustandseligt at smugle eller få
smuglet ind 3G routere og USB nøgler for at opnå en netforbindelse. Vi kan se at
samtidig med at forsøg på at smugle ind mobiltelefoner bliver færre, så vokser
forsøgene med 3G nøgler.

I de åbne fængsler har alle indsatte lov til at have computer på deres celle, med
henblik på at kunne få en uddannelse. I disse fængsler styres netforbindelsen af
fængslet og de indsatte må betale for adgangen. Forbindelsen er åben om dagen men
spærret om natten. De kan sende e-post og bruge nettet, men der er dog
begrænsninger herfor, og de kan heller ikke åbne hvilke sider som helst, men først og
fremmest de sider som tjener til deres brug for studierne. Alt forbrug bliver registreret
(log-file) og bliver senere gennemgået regelmæssigt af direktoratet. Hvis der
afdækkes tilfælde af misbrug, kan adgangen til nettet lukkes på den pågældenes
computer og ligeledes kan misbrug spores til den enkelte computer. Det sker ikke
ofte at de indsatte misbruger adgangen og vi har ikke fået noget groft tilfælde om
misbrug af net-adgang.
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I de lukkede fængsler er der adgang til nettet gennem folkeskolens net (et såkaldt
ANGEL – uddannelsessystem - A Global Environment for Learning) i et
computerundervisningsværelse, under lærerens eller fængselsbetjentens opsyn.
Computere i computerundervisningsværelset ejes af anstalten. De indsatte får også
lov til at bruge nettet inde i computerundervisningsværelset med henblik på at
indsamle oplysninger og informationer til brug for deres studier, under en lærers eller
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fængselsbetjents opsyn. Adgangen hos dem som får fjernundervisning er på lignende
måde, men de får adgang gennem skolens netværk og kan på samme måde indhente
oplysninger og informationer til brug i deres studier, under opsyn i
computerundervisningsværelset. Eftersom der er opsyn med al brug af nettet er der
ikke anden begrænsning eller spærring på selve nettilkoblingen end den som den
pågældende skole måtte bestemme.

