
Præst støtter Marc Rudin
Kæreste klager til FN
over forhold i fængslet

Af Henrik Grønvald

HORSENS - Fængselspræst  Carl
Lomholt støtter nu aktivt schweize-
ren Marc Rudins bestræbelser på at
få bedre forhold under afsoningen
på Statsfængslet i Horsens.

Marc Rudin - bedre kendt som Blekin-
gegade-bandens >>femte mand<< - afsoner
otte års fængsel for røveriet i 1988 mod
Købmagergades Postkontor, hvorunder

en politibetjent blev dræbt. Men fæng-
selspræsten mener , Rudin behandles
værre end andre røveridømte .

- Der er klart tale om en negativ
særbehandling . Bl. a. er hans mulighed for at få
frisk luft begrænset. Han luftes en time
om dagen i et lille  aflukket rum med net i
taget, fortæller Carl Lomholt.

I marts klagede præsten til Direktora-
tet for Kriminalforsorgen over fangens
indskrænkede forhold, som også betød, at
han var afskåret  fra den ugentlige guds-
tjeneste, han gerne ville følge .

Desuden påtalte  præsten, at Marc Ru-
din ikke fik danskundervisning, udeluk-
kende matte arbejde i enecelle og jævnligt
blev kropsvisiteret til trods for, han aldrig

har haft noget med narkotika at gore. Re-
sultatet blev, at schweizeren nu far halv-
anden times undervisning i dansk om
ugen samt ret til at deltage i en særlig
månedlig gudstjeneste specielt for fanger
i frivillig isolation, som Rudin sidder sam-
men med - bare ikke frivilligt.

Men Carl Lomholt er ikke tilfreds. Det
støder hans retsbevidsthed, at Rudin er
omgærdet af de yderste sikkerhedsforan-
staltninger trods "kun"  en røveridom.

- Jeg har lært ham at kende som et
sympatisk menneske. Han er yderst mu-
sikalsk og ville være en stor gevinst for
fængselskoret, men heller ikke her må
han komme, siger præsten.

Marc Rudin betragtes af Kriminalfor-

sorgen som en sikkerhedsrisiko p.g.a .
hans tilknytning til den palæstinensiske
terrororganisation PFLP.

Rudins kæreste Sally Bland forsøger  nu
at få FN til at gribe ind mod "de urimeligt
restriktive afsoningsforhold".

FN's nye højkommissær for menneske-
rettigheder, Jose Ayala Lasso, der i
øjeblikket  er i Danmark, fik i går overrakt en
appel om at undersøge sagen. Ud over at
udtrykke bekymring for Rudins helbred
er Sally Bland utilfreds med, at hun i to
måneder forgæves har ventet på at få til-
ladelse til at besøge  ham i Horsens.

Ledelsen på Statsfængslet må ikke ud-
tale sig om Marc Rudins forhold uden
hans skriftlige tilladelse.
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