LØSLADT
. . . O G H VA’ S Å ?
Mandag 8. oktober kl. 10-15.30
Landstingssalen, Christiansborg

Dansk Retspolitisk Forening inviterer medlemmer, politikere, studerende og andre til høring i Folketinget
om afsoneres kamp for at vende tilbage til friheden efter deres fængselsophold.
Har man som dømt betalt sin gæld til samfundet, når man løslades? Et fængselsophold har ofte vidtrækkende personlige, men også økonomiske, konsekvenser. Når en tiltalt dømmes, idømmes ikke kun en fængselsstraf. Den dømte skal også betale sagens omkostninger, og det kan nogen gange dreje sig om meget
store beløb, som denne måske aldrig vil have mulighed for at betale tilbage. Hvordan kommer man så
videre, den dag man løslades? Hvad er frihed, når man står med en bundløs gæld uden bolig, job og
penge? Er det rimeligt, at en dømt i en straffesag, der ikke selv har indflydelse på størrelsen af omkostningerne ved sagens førelse, pålægges at betale (alle) disse?
Herudover kan det for en løsladt være svært at få et nyt arbejde med en plettet straffeattest. Er det
rimeligt, at (alle) arbejdsgivere kan kræve at få forevist straffeattest? Burde de offentligt tilgængelige
straffeattester kun indeholde f.eks. domme om tyveri fra arbejdsplads, børneporno og den slags? Bør kun
domme af relevans for netop den type arbejde man søger, påføres den straffeattest, der udleveres. Bør
en dom for vold, der måske skyldtes fuldskab, jalousi eller andet, kunne betyde, at man ikke kan få
arbejde som flaskedreng, og bør en dom for forsikringsbedrageri kunne betyde, at man ikke kan få job
som fx pædagogmedhjælper? Med alle de forhindringer en løsladt kan møde efter livet bag tremmer,
hvordan undgår man så, at de løsladte ikke blot ender i ny kriminalitet?
Ved denne høring ønsker Dansk Retspolitisk Forening at sætte fokus på størrelsen af sagsomkostninger i
straffesager og den straffedes mulighed for at tilbagebetale sin gæld, samt straffeattestens betydning
og anvendelse i forhold til den løsladtes mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
10.00 Velkomst ved advokat Hanne Reumert
10.15 En historie fra "det virkelige liv" som prøveløsladt.
10.45 Sagsomkostninger i straffesager ved advokat Claus Bonnez, KRIM.
11.15 Hvorfor straffeattester, og hvordan anvendes de? Ved lic.jur. Anette Storgaard, Aarhus Universitet
11.45 Straffeatester og arbejdsgiverne ved Flemming Dreesen, Dansk Arbejdsgiverforening.
12.00 Frokost
13.15 Politiske indlæg om sagsomkostninger i straffesager og straffeattester ved Line Barfod (Ø),
Simon Emil Ammitzbøll (R), Allan Niebuhr (K) og Kim Christensen (DF).
13.30 Paneldebat mellem ovennævnte og med spørgsmål fra salen. Ordstyrer er advokat Helle Lokdam.
Tilmelding senest den 3. oktober 2007 ved indbetaling af 300 kr, der inkluderer frokost. (studerende og
pensionister 200 kr). Beløbet indbetales til Advokaterne Bergsøe & Reumert, Nygade 4, 1164
København K, enten ved check, eller ved indbetaling på bank- eller girokonto:
Bankkontonummer: 9896 000 2605368 (Sparbank). Gironummer: 659 80 80
Husk at oplyse navn samt henvisning til j.nr. 19955

www.retspolitik.dk
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