
Siden 1992 har autonome grupper i Danmark kæmpet
for Marc Roland Rudins løsladelse  og bedre fængselsfor-
hold. Kampagnen eskalerede, da Rudin i februar blev
flyttet til Horsens.

Passer godt
på terrorist
Marc Rudin
kræves løsladt
fra Horsens

Tekst: Henrik Grønvald

HORSENS - En
revolutionær gruppe i Paris
kræver Blekingegade-
bandens såkaldte  »fem-
te mand<< - schweizeren
Marc Roland Rudin -
løsladt fra Statsfængs-
let i Horsens.

Gruppen truer med an-
greb pa danske interesser.
Og i går morges blev rejse-
bureauet Selectour Para-
dox Voyages i Paris, som
arrangerer rejser til Dan-
mark, ramt af en molotov-
cocktail. Angrebet kom da-
gen efter, at seks demon-
stranter fra »Anti-repres-
sionsgruppen Marc

Rudine"  - en gruppe fra det re-
vo lutionære autonome
miljø i København - barri-
kaderede det socialdemo-
kratiske gruppeværelse  på
Christiansborg. De blev
anholdt, før de kunne nå at
rulle et banner ud.

Alvorligt
PET, Politiets Efterret-

ningstjeneste, har endnu
ikke turdet kæde de to epi-
soder sammen, men på
Statsfængslet i Horsens
tager fængselsinspektør
Jørgen Bang sagen alvor-
ligt.

- Det er jo ikke en hr.
hvem-som-helst, vi har
siddende. Derfor har jeg
her i formiddag bedt Di-
rektoratet for Kriminal-
forsorgen og politiet om en
forholdsordre, siger
gen Bang.

Marc Rudin kom til Hor-
sens fra Statsfængslet i
Vridsløselille i starten af
februar. Han blev i fjor
idømt otte års fængsel for
bl. a. sin medvirken ved
Købmagergade-røveriet i
København i 1988, hvor en
betjent blev skudt.

Schweizeren mistænkes
for at have nære forbindel-
ser til den internationale
terror-organisation PFLP,
som har stået bag bombe-
attentater, flykapringer
o.s.v.

- Når han tilsyneladende
har sympatisører i Dan-
mark, må vi hele tiden for-
mode, at han vil forsøge
flugt med hjælp udefra.
Derfor holder vi specielt
godt øje med ham, siger
fængselsinspektøren .

Frivilligt enrum
Den "celebre" fange sid-

der ifølge Jørgen Bang i
frivilligt enrum med be-
grænset fællesskab med
en ganske lille gruppe
medindsatte. Men han hol-
der sig mest for sig selv.

Marc Rudin må gerne
modtage besøg, blot ikke
fra pressen. Hans forsva-
rer Jørgen Jacobsen er be-
kendt med udenlandske
besøg hos ham.

- Men jeg ved ikke, om
hans internationale kon-
takter rækker til Paris, si-
ger han i dag til Jyllands-
Posten.

Det er første gang,
Statsfængslet i Horsens
huser en international  ter-
rorist. I slutningen af
1970'erne afsonede italie-
neren Pino Urgeghe i Hor-
sens. Han pastod - for-
mentlig med rette - at han
havde nre forbindelser
til den italienske mafia pa
Sicilien.
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