
Retsudvalget spiste
middag med fangerne
Diskuterede forholdene over dagens ret

Da Folketingets retsud-
valg i går var på

rundvisningpå Statsfængsleti
Horsens blev det officielle
besøg sluttet af med fælles
spisning med fangernes
repræsentanter , de syv ny-
valgte talsmænd og
repræsentanter  for de forskellige
personale-grupper.

Over dagens ret, karbona-
der og stuvede ærter  med
kartofler, var der lejlighed
til at udveksle synspunkter.

Efter at have spist middag med repræsentanter  for de indsatte og fængslets forskellige
personalegrupper holdt retsudvalget et kort pressemøde . Her ses fra venstre Inger Stilling
Pedersen (KRF), Hagen Hagensen (C), Bjørn Elmquist (V), Birgith Mogensen (CD), Leif
Hermann (SF) og Jørgen  Lenger (VS). (Foto: Lene Sorensen)

- Jeg vil bore
På et pressemøde efter
middagen fremførte  folke-
tingsmedlemmerne deres
synspunkter om forholdene i
fængslet :

Bernhard Baunsgaard
(Rad.): - Det er mit indtryk,
at man her på fængslet gri-
ber til hårdere  disciplinær-
straffe tidligere end på an-
dre fængsler , og det vil jeg
bore nærmere i.

Leif Hermann (SF): - De
indsatte er efter ombygning
blevet splittet på syv små
afdelinger, fængsler  i fængs-
let, og på den måde har de
ingen mulighed for at drøfte
forholdene. Meget   raffine-
ret.

Problemerne  mindre
Ole Espersen (S): - Op-

splitningen er ikke sket for
at være smart, men for nogle
få år siden var der store pro-
blemer med vold og narko,
og det er min erfaring, at
problemerne er blevet min-
dre nu.

Flere ansatte gav i forbin-
delse med besøget udtryk
for, at de syntes retsudval-
gets besøg var for kort til, at
danne sig et reelt billede af
fængslet. Hertil siger vice-
fængselsinspektør Jens Tol-
strup:

- Vi har været meget glade
for besøget. Man kunne ma-
ske godt ønske, at de var her
noget længere, men det er
professionelle folk, og de
kan godt danne sig et ind-
tryk, selvom tiden er kort.
(tor-)
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