
Amtsudvalg:
Fanger lider i
Horsens Arrest
Vil indberette umenneskelige forhold til minister
HORSENS - Forholdene i det nye ar-
resthus pA Statsfængslet i Horsens
er uhygiejniske og umenneskelige.
Arrestanterne lider. Der vrimler
med fluer, som tiltrækkes af
fangeekskrementer på taget udenfor
arresten. Det kan vi simpelthen ikke
være bekendt.

SA klart udtrykker amtspolitiker Lars Wis-
sing Aarup (FRP) sig, efter at han og

amtsrådskollegaLeif Mock (S) tirsdag var på et i forve-
jen anmeldt besøg i det nye arresthus på Hor-
sens Statsfængsel .

Som medlemmer af Vejle amts tilsynsudvalg
med varetgtsfangers behandling skal de

ifølgeloven foretage besøgi arresthusene.
- Vi var først i Vejle arresthus, hvor alt var i

orden. Da vi kom til Horsens, var det som at
blive sat 50 år tilbage i tiden, siger en lettere
chokeret Lars Wissing Aarup.
Ifølge  ham er cellerne små  og møbleringen

sparsom. Når arrestanterne skal på toilet, skal
de ringe efter en fangevogter. Der var kun en
lille håndvask  i cellen.

- Fangerne i afdelingerne ovenover besørger  i
potter og plastic-poser, som de smider ud af
vinduerne. Det tiltrækker  masser af fluer, som
flyver ind i cellerne, hvor arrestanterne sidder

og spiser alle deres måltider. Det er direkte
ulækkert , fastslår Lars Wissing Aarup.

- Som fremskridtsmand er jeg ellers tilhæn-
ger af, at kriminelle skal straffes hårdt , men
arrestanter er jo ikke dømt  og kan i princippet
være uskyldige, siger han.
Også  det andet medlem af tilsynsudvalget,
Leif Mock, var skuffet over de

"tugthus-lignende"forhold i Horsens.
- Det, der måske  slog mig mest, var, at der

var så stor forskel på Horsens og Vejle Arrest-
hus. I Vejles nye celler var der toilet og god
møblering med bl.a. lænestole , siger han.

Hvordan arrestanterne beskriver forholde-
ne, må udvalgsmedlemmerne ikke referere.

Besøg fra direktoratet
I den kommende uge sender de en indberet-

ning til justitsminister Hans Engell (K), hvori
de gør opmærksom på de urimelige forhold,
som bade arrestanter og fangevogter  er oppe
imod. Vagtmester Rene Dekker, arresten på
Horsens Statsfængsel , ønsker hverken at af-
eller bekræfte forholdene.

- Folk fra Direktoratet for Kriminalforsor-
gen kommer på inspektion i arresten i denne
uge. Vi vil gerne tale med direktoratet om den
vanskelige start heroppe, for vi udtaler os til
pressen, siger Rene Dekker. (g-vald)
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