
- Ingen tvivl om regler
Fængsels-formand svarer S-politiker

- Der er ingen tvivl
om reglerne i denne
sag. Der skal tilkaldes
læge med det samme,
når en fange
fastspændes , og derfor
forstår jeg ikke Tor-
ben Lunds udtalelser
i Horsens Folkeblad
lørdag, hvor han me-
ner, at fængsels-per-
sonalet ikke er kvali-
ficeret til at vurdere,
hvornår der skal rin-
ges efter en læge. Det
skal personalet slet
ikke vurdere, men ba-
re gore.

Sådan siger formanden

for Dansk
Fængselsforbund,Vagn Nedergaard,
der i formiddag kortvarigt
afbrød sin ferie i As Vig for
at i rette med den kendte
socialdemokratiske folke-
tingspolitiker.

Ulykkelige
- Vi er meget ulykkelige

over, når nogen dor i vores
varet gt. På denne bag-
grund mener jeg, at Torben
Lunds udtalelser er grove,
og det forbayser os, at han
stiller spørgsmålstegn ved
rettens afgørelse i den kon-
krete sag, siger Vagn Ne-
dergaard.

Her tænker Vagn Neder-
gaard på, at Torben Lund
har udtrykt ønske om, at sa-

gen ankes til bade lands- og
højesteret  for at få klarlagt
fortolkningen af reglerne.

Vagn Nedergaard oply-
ser, at der i forbindelse med
en ny fange-lov, der er på
trapperne, har været  over-
vejelser om at lovsikre per-
manent tilsyn med fanger,
der fastsp ndes. denne tan-
ke stater Dansk

Fængselsforbund, men stiller samti-
dig krav om, at denne muli-
ge forbedring bakkes op
med øgede personale-res-
sourcer.

- Det er meget få timer,
det drejer sig om, for langt
de fleste fastspændinger fo-
regår kun over få timer, si-
ger fængsels-formanden .
(hj)

- Fangedrab legaliseret
Fange-talsmand kritiserer dom i sag om fange-dod

- Det er mildt sagt
en skandale, at retten
frifinder vagtmeste-
ren i sagen om
Alexander Thor Han-
sens død i

Statsfængsleti Horsens.
Skriver fange-talsmand

Soren Christensen på vegne
af sine medfanger i en pres-
semeddelelse i forbindelse
med retssagen i sidste uge
mod en overvagtmester for
tjeneste-forsømmelse ved
ikke at have tilkaldt læge
inden Alexander Thor Han-
sen dale.

- Hvor er retssikkerheden
henne, når overvagtmeste-
ren bliver frifundet på trods
af, at han på det groveste
har tilsidesat reglerne i for-
bindelse med tvangs-fast-

spænding af indsatte? Un-
der sagen er det oven i købet
kommet frem, at "det  mere
er reglen end undtagelsen",
at der ikke straks tilkaldes

sådan som reglerne si-
ger.

Strengeste straf
- Med dette i tankerne

burde dommerne "uden  tø-
ven« have statueret et ek-
sempel og idømt overvagt-
mesteren lovens strengeste
straf for at undgå en genta-
gelse af denne ulykkelige
sag. Med frifindelsen har
dommerne givet grønt lys
for, at personalet uden risi-
ko for straf fortsat kan tilsi-
destte de regler og for-
skrifter, det er dem pålagt
at overholde. Det er - groft
sagt - blevet legalt at lade

fangerne do i spændetrøjen .
Skriver Soren Christen-

sen og fortstter med at
nedgøre den pågældende
overvagtmesters kompeten-
ce, fængselsinspektørens
udsagn i retten, ”utrolig
slendrian og ligegyldighed
på fængslets  sygeafdeling"
med mere.

- Jeg tror nok, at jeg udta-
ler mig på samtlige indsat-
tes vegne, når jeg siger, at
Alexander-sagen og de
følger , eller mangel på samme,
den har fået for de ansvarli-
ge, med al tydelighed viser,
at man her i systemet er to-
talt ligeglade med vores liv
og helbred.

- Vi kræver hermed, at
kriminalforsorgen laver
”storvask« iblandt persona-
let og øjeblikkelig  skiller sig
af med al bundfaldet. (hj)
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