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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че жените съставляват средно 4,5 % от затворниците в 28-те 

държави членки и увеличаването на броя на жените, лишени от свобода, се дължи 

отчасти на влошаващите се икономически условия за жените; като има предвид, че 

възрастовото разделение на жените затворници е основен принцип на защита на 

малолетните и непълнолетните лица; като има предвид, че всеки център за 

задържане следва да разполага с крило, в което могат да бъдат настанявани уязвими 

затворници; 

Б. като има предвид, че много често жените затворници са майки и единствените лица, 

полагащи грижи за малки деца; като има предвид, че поради неравномерното 

териториално разпределение на местата за задържане, в които могат да бъдат 

настанени, тези жени често са далеч от децата си и понасят по-тежки страдания 

вследствие на разрушените семейни връзки; 

В. като има предвид, че несмесеното естество на дейностите и изолацията на 

отделенията за задържане на жени в затворите, в които се настаняват лица от двата 

пола, особено много затрудняват достъпа на жените до общите съоръжения, като 

например санитарните съоръжения, социално-културните пространства, спортните 

площадки или библиотеките; като има предвид, че не всички жени затворници 

могат да заемат длъжности в основните служби на местата за задържане, тъй като 

им е забранено да посещават определени общи съоръжения; като има предвид, че 

този достъп, който следва да бъде гарантиран на жените затворници, допринася за 

възстановяването на социалния им живот и за намаляване на отчуждаването в 

условията на задържане, което е необходимо предварително условие за всяка 

реинтеграция; 

Г. като има предвид, че в правило 19.7 от европейските правила за затворите гласи, че 

„трябва да се предвиди специална разпоредба за хигиенните нужди на жените“, а 

правило 23, точка 1 от Правилата на ООН относно минималните стандарти за 

отношение към лишените от свобода гласи, че „институциите за жени трябва да 

разполагат със специални условия за всички необходими предродилни и 

следродилни грижи и лечение“; като има предвид обаче, че тези правила рядко се 

спазват в държавите членки и както отбелязва Европейската обсерватория за 

затворите, „на практика хигиенните нужди на жените невинаги се помнят и 

зачитат“; 

Д. като има предвид, че Европейският комитет против изтезанията и нечовешкото или 

унизително отнасяне или наказание (КПИ) изисква използването на смесен 

персонал в местата за лишаване от свобода, както и това „лицата, лишени от 

свобода, да бъдат претърсвани само от служители от същия пол и всяко 

претърсване, което изисква събличането на затворника, да се провежда извън 

полезрението на персонала от противоположния пол“; като има предвид, че 

Правилата на ООН относно минималните стандарти за отношение към лишените от 

свобода гласят, че „никой член от персонала от мъжки пол не може да влиза в 
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частите на институцията, определени за жени, освен ако е придружен от жена 

служител“, както и че „жените затворници трябва да се наблюдават и контролират 

само от жени служители“;  като има предвид обаче, че тези практики не винаги се 

спазват в държавите членки; 

1. призовава държавите членки да събират информация за всички аспекти на 

лишаването от свобода, да правят разбивки на всички данни по пол и да 

предоставят достъп до статистически данни с оглед да бъдат разбрани най-

разпространените престъпления и правонарушения, извършвани от жени, и също 

така да бъдат обмислени алтернативни форми на задържане за дребни 

престъпления; във връзка с това призовава държавите членки да вземат всички 

необходими мерки за борба с пренаселването на затворите, което по никакъв начин 

не трябва да бъде препятствие пред ефективното прилагане на принципа на 

равенство между мъжете и жените; 

2. призовава държавите членки да гарантират, че местата за задържане отговарят на 

всички хигиенни и здравни нужди на жените, включително по отношение на 

гинекологичното здраве и пред- и следродилни здравни грижи, продукти за 

менструалния цикъл, грижи, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, 

както и да предприемат подходящи мерки за справяне с непропорционално високия 

дял на употреба на наркотици сред жените затворници; 

3. отбелязва, че психичните заболявания са свръхпредставени сред жените, лишени от 

свобода, и че жените са предразположени към извършване на самонараняване или 

самоубийство, към проблеми със злоупотребата с наркотици и алкохол и лесно 

стават жертви на сексуална експлоатация; призовава държавите членки да подобрят 

условията за жените, лишени от свобода, като се вземат предвид техните 

специфични нужди, включително чрез психосоциална подкрепа, профилактика, 

контрол и подходящо и достатъчно лечение на физически и психични здравословни 

проблеми; поради това призовава държавите членки да инвестират в осигуряването 

на квалифициран персонал за подпомагане, така че да се гарантира предприемането 

на мерки за справяне с тези проблеми и постигането на осезаеми подобрения, и 

където е възможно, да осигурят възрастово разделение на жените и крила за най-

уязвимите лица, лишени от свобода; 

4. призовава държавите членки да обърнат особено внимание на защитата на здравето, 

достойнството и неприкосновеността на личния живот на жените в центрове за 

задържане по отношение на техните специфични медицински и хигиенни нужди, 

тъй като последните могат да бъдат пренебрегвани или третирани неподобаващо 

поради малкия брой жени в такива центрове; припомня на държавите членки, че 

възвръщането на самоуважението е съществен елемент на човешкото достойнство; 

5. счита, че е от съществено значение да се обърне специално внимание на нуждите на 

жените, лишени от свобода, по време на бременност, както и след раждане, като им 

се осигурят подходящи помещения за кърмене и квалифицирани и специализирани 

здравни грижи; счита, че е целесъобразно да се обмислят алтернативни модели, 

които да отчитат благосъстоянието на децата в местата за лишаване от свобода; 

счита, че автоматичното отделяне на майката от детето ѝ причинява сериозни 

емоционални смущения за детето и може да бъде окачествено като допълнително 
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наказание за майката; призовава държавите членки да въведат разпоредби, които да 

позволяват на майките да остават с децата си възможно най-дълго; призовава 

държавите членки да предприемат мерки в подкрепа на затворничките майки, като 

предоставят практическа и финансова помощ за децата посетители и лицата, 

полагащи грижи за тях, и като увеличат времето за посещения за децата и времето 

за телефонни разговори за майките; призовава държавите членки да предоставят на 

жените, лишени от свобода, услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното 

здраве; 

6. призовава държавите членки да престанат да толерират насилието срещу жените 

затворници и унизителните практики, които представляват нарушение на основните 

права на човека; призовава държавите членки да предприемат проактивни и 

превантивни действия в борбата срещу всички форми на насилие спрямо жените и 

ЛГБТКИ лицата, лишени от свобода, упражнявано от персонала и от други 

затворници; призовава държавите членки да вземат всички необходими мерки за 

предоставяне на психологическа подкрепа посредством квалифициран персонал на 

всички жени затворници, които са жертви на множествени форми насилие; 

7. изтъква трудните условия, на които са подложени транссексуалните лица в 

затворите; настоятелно призовава държавите членки да осигурят достъп до 

хормонална терапия и психологическа подкрепа на лицата в процес на полов преход 

и да ги настаняват в затвори, съответстващи на сексуалната им идентичност; 

8. изтъква крайната уязвимост на лишените от свобода ЛГБТКИ лица, които са 

изложени на най-голям риск от дискриминация, тормоз и сексуално насилие; 

призовава държавите членки да предоставят индивидуални килии, за да се 

гарантира безопасността, достойнството и личният живот на транссексуалните и 

интерсексуалните лица, лишени от свобода; 

9. насърчава държавите членки, в които жените проститутки биват задържани по 

обвинения в склоняване, да преразгледат законодателството си в светлината на 

шведския модел и да предложат стратегии, които да помогнат на проститутките да 

изоставят проституцията; 

10. осъжда във връзка с това систематичната практика на отнемане на сутиените на 

задържаните от полицията жени, тъй като това не е пропорционално на 

съществуващите рискове; 

11. призовава Комисията да изготви като приоритет план за действие за прилагане и 

оценка на стратегията на ЕС за борба с радикализацията и набирането на лица за 

тероризъм със специфичен подход на политика въз основа на пола, включително 

препоръки за предотвратяване на радикализацията на жените в затворите въз основа 

на най-добри практики; призовава държавите членки да координират своите 

стратегии и да обменят информацията и опита, с които разполагат, с цел да се 

предприемат всички необходими действия за предотвратяване на потенциалната 

радикализация сред жените, лишени от свобода; посочва, че терористичните групи 

биха могли да привлекат жени, лишени от свобода, по много различни начини, 

включително чрез брак или като ги убеждават да набират други лица или да 

извършват актове на насилие; припомня необходимостта от прилагане на мерки за 

социални грижи по време на периода на задържане и след това с цел подготвяне и 
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подпомагане на лишения от свобода в неговата реинтеграция, по-специално при 

търсенето на жилище и работа, така че да се избегне социалното изключване и 

повторни нарушения; 

12. счита, че е необходимо жените и ЛГБТКИ лицата, лишени от свобода, да имат 

адекватен достъп до услуги, свързани с грижите за тялото и личната хигиена; 

изтъква, че грижите за тялото и личната хигиена са неотменими права на личността 

и трябва да се разглеждат като свързани с психичното здраве; 

13. отчита, че средното образователно ниво на жените в затворите е доста ниско; 

поради това призовава държавите членки да обърнат допълнително внимание на 

образователните програми, професионалното обучение и мерките за социална 

реинтеграция с оглед улесняване на реинтеграцията на жените в обществото; 

14. настоятелно призовава държавите членки да гарантират спазването на 

международните и европейските стандарти относно разпределението по пол на 

персонала с оглед защитата на жените затворници от насилие от страна на 

персонала от мъжки пол; 

15. счита за необходимо да се предприемат подходящи стъпки за гарантиране на 

цялостна и справедлива реинтеграция на жените затворници, включително 

посредством изкореняване на практиките, които подготвят жените за по-ниско 

платена работа в сравнение с мъжете, например в текстилната промишленост или в 

почистването, както и посредством прилагането на специфични по отношение на 

пола програми за реинтеграция; 

16. призовава държавите членки да осигурят подходящо обучение за медицинския и 

затворническия персонал, работещ със затворници от женски пол, тъй като жените 

биват често подлагани на специфичен за пола им тормоз, насилие или експлоатация 

от страна на други затворници или от страна на персонала. 
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