
S vil undersøge
fængselsregler
HORSENS - Det social-
demokratiske retsud-
valgsmedlem, Torben
Lund har forlangt et
samrad med justitsmi-
nister Hans Engell (K),
for at undersøge om
reglerne for lægetilsyn
i de danske fængsler  er
for slap.

Den direkte anledning til
Torben Lunds krav er frifin-
delsen i torsdags af den over-
vagtmester i Horsens

Statsfængsel , som i 1989 undlod at
tilkalde lmge til en syg fast-

spændt fange, der derefter
dø-de .

- Det er ikke ligefrem be-
tryggende, at sådan  noget kan
ske, siger Torben Lund.

- Og det er åbenbart  heller
ikke ualmindeligt, at der gar
så lang tid, for en læge  kigger
på den fastsp ndte fange.

- Lige præcis denne sag illu-
strerer, at der er brug for at
kigge reglerne godt igennem,
siger Torben Lund.

Han mener, at  en stram-
ning af reglerne kan medføre ,
at uheld, som det i Horsens
Statsfngsel, kan undgås i
fremtiden.

- Reglerne skal skærpes, så
der virkelig kommer en læge
til hurtigt, hver gang en fange
bliver fastspændt.

Torben Lund mener desu-
den ikke, vagtpersonalet i
fængslerne har kapacitet til at
vurdere, hvornår der bør  til-
kaldes lægehjælp .

Men det er ikke ment som
en kritik.

- Det er ikke deres ansvar,
for de er ikke uddannet til at
kunne se sådan noget, siger
han.

Ikke vrdigt
Torben Lund vil bede ju-

stitsministeren om at starte
en undersøgelse af, hvor ud-
bredt fastspændinger er i
fængslerne.

- Det er ikke værdigt  for et
menneske at blive spændt fast
på den måde, siger han og
ind-rømmer  samtidig, at det som-
metider kan være nødvendigt ,
men at det ikke behøver  være i
så langvarige perioder.

Torben Lund håber, at
fangedøds-sagen fra Horsens vil
blive anket, så landsretten og
senere måske højesteret  kan
fastslå, hvordan de nuvren-
de regler skal fortolkes.

- For kun sådan kan de la-
ves om, mener han. (Bren)
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