
 

 

EPSU:s LC-cirkulär nr 21 (2010) 
Till EPSU:s kriminalvårdsnätverk, 

 ISKA:s Jürgen Buxbaum 
För information:  

Ledamöter i EPSU:s fasta kommittéer 
för stats- och europeisk förvaltning och 

för hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster  

 
 

Ref: NS/gd 
Kontaktperson: Nadja Salson +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bryssel 6 april 2010 
 

Möte om kriminalvård  
 

12 maj 2010, 9.00–17.00 Internationella fackförenin gshuset, sal B, Bryssel  
 
Bästa kollegor, 
 
Det är ett nöje att bjuda in er till ett möte i EPSU:s kriminalvårdsnätverk. 
 
Mötet  äger rum onsdagen den 12 maj 2010 i Bryssel på Internationella fackförenings-
huset – 5, bd du Roi Albert II – sal B. 
 
Det inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 17.00. 
 
Utkast till dagordning och tillhörande dokument bifogas. 
 
Observera att våra belgiska kollegor försöker att organisera ett besök till ett fängelse i 
Belgien. Ytterligare information om datum och plats följer så snart som möjligt (dagen 
före mötet eller efter mötet). 

 
Mötesspråk 
Följande tolkning har begärts:  
aktiv (ni kan tala och lyssna till) engelska, franska, tyska, spanska  
passiv (ni kan tala, men inte lyssna till): italienska, grekiska, svenska 
 
Logi och ekonomiskt stöd 
I den händelse ni behöver logi, bifogas här en förteckning över hotell i Bryssel. 
Vi förväntar oss att deltagande fackförbund täcker alla rese- och traktamentskostnader 
för sina representanter. Kommittéledamöter från länder under 100% i ”5-bands”-indexet 
hänvisas till bifogade ”Regler för ekonomiskt stöd”. 
 
Deltagarformulär: 
Fyll i och skicka tillbaka bifogade deltagarformulär senast den 15 april .  
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL 
EPSU:s generalsekreterare 
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Förteckning över bilagor:  finns på http://www.epsu.org/a/6158   

(endast för medlemmar - ni kan eventuellt behöva kl icka på  
uppdateringsknappen! användarnamn: epsu, lösenord: uspe) 

• Anmälningsformulär 

• Hotellförteckning och karta över området 

• Regler för ekonomiskt stöd (EN/FR/TY/RY). 

• Dagordning (översätts) 

• Uppföljning av mötet den 4 december 2008, se kort rapport www.epsu.org/a4335  
och ppt-presentation ”Future of detention conditions in Europe”, Europeiska 
kommissionen (FR och EN) 

• Artikel om självmord i fängelser av franska fackförbundet CGT-Pénitentiaire (FR & 
EN) 

• Klagomål från norska fackförbundet KY-YS till Europarådet om outbildad tillfällig 
personal på fängelser (endast EN) 

• Belgiska fackförbundet CGSP:S artikel om överbeläggning på fängelser (endast 
FR) 

 
Bakgrundsdokument 

• EPSU:s informationsdokument om överbeläggning på kriminalvårdsanstalter i 
Europa (2008), i EN, FR, TY, NL, SP http://www.epsu.org/a/3551  

• EPSU:s handlingsplan för kriminalvård (2006) i EN, FR, TY, SP, SV och IT: 
www.epsu.org/a/3180  

 
 
Detta cirkulär översätts  


