Den 29. oktober 2019 kl. 09.00 blev retten sat af kredsdommer Pia Hjort Andersen med
domsmændene […] og […].
[…] var tolk.
Retsmødet var offentligt.
Rettens nr. 383/2019
Politiets nr. 5505-97431-00335-05
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […] 1972
[….]
T forklarede blandt andet på dansk at han har ændret sin adfærd og mener at kunne vurdere sig selv.
Hans medicin er også ændret, han får kun en slags medicin. T mener at han er kommet langt, fordi
han er stoppet med at ryge hash, han vil ikke ryge hash længere og han drikker ikke alkohol.
T havde været inde hos sine venner X1 og X2 i Nuuk som røg hash, og han røg ikke selv, men de to
andre havde røget og derfor havde T en positiv urinprøve i 2018.
T forklarer at der er mange indsatte i fængslet, men T holder sig tilbage han blander sig ikke i andres
problemer så andre heller ikke skal blande sig i hans problemer.
T har en aften skubbet X3 væk fordi han stod i vejen da T skulle lave varmt vand, der var ikke noget
slagsmål, vagterne havde med det samme taget fat i T.
T’ sprogbrug i fængslet kan være tilpasset til de indsatte og de bruger fængselssprog og det kan sikkert
godt misforstås, der er i dag ikke optakt til vold.
T har ledsagede udgange og det går rigtig godt, til næste år vil de lade T gå uledsagede udgange.
T har to gange på sine udgange flygtet fra hash lugt og fra alkohol lugt, han har på den måde fået ros.
T mener selv at indtil videre at han må acceptere en opretholdelse af sin foranstaltning, men at han er
blevet straffet for hårdt.
T har svært ved at have en handlingsplan, man er først i gang med at lave det nu i disse dage.
Der bliver talt om uledsagede udgange og ikke andet.
T er stabil psykisk.
De har nogen psykiatere som ser alt som risikabelt.
De har ikke fået nogen handlingsplan.
Der er aldrig nogen som har talt med T om farlighed, det er først forsvareren der har nævnt det for
ham.
I 2012 begyndte T at gå ledsagede udgange, og de har fungeret uden problemer indtil i dag i 7 år.
T vil gerne gå uledsagede udgange.
Der er ikke nogen som har snakket med T om prøveløsladelse.
Det er kun almindelige betjente som taler med T om handlingsplaner.
T bliver aldrig spurgt ind til hvad han ønsker, det gider personalet ikke at høre.
Bistandsværge […], forklarede blandt andet at T tilværelse i fængslet, T har 2 eller 3 gange været på
besøgsrejse i Grønland uden problemer.

T har altid overholdt rejserne, og hans daglige tilværelse er sådan at T viser stor tilknytning til sin
familie i Nuuk. T sender penge til dem i Nuuk og han og T har et godt forhold til hinanden. Han hører
kun gode ting om T i fængslet.
[…]
Retten hævet kl. 11.16.

Pia Hjort Andersen
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