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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a 28 tagállamban a fogvatartottak átlagosan 4,5%-a nő, az pedig, hogy a nők száma 

egyre nagyobb a börtönökben, részben azon romló gazdasági feltételeknek tudható be, 

melyek a nők helyzetét jellemzik; mivel a női fogvatartottak életkor szerinti elhelyezése a 

kiskorúak védelmének alapvető elve; mivel minden büntetés-végrehajtási intézetnek 

rendelkeznie kell a kiszolgáltatott fogvatartottak elhelyezésére szolgáló épületszárnnyal; 

B. mivel a női fogvatartottak sok esetben anyák, és kisgyermekek kizárólagos felügyeletét 

látják el; mivel az elszállásolásukra alkalmas létesítmények egyenlőtlen területi eloszlása 

miatt ezeket a nőket gyakran gyermekeiktől távol helyezik el, és többet szenvednek a 

családi kötelékeik felbomlása miatt; 

C. mivel a tevékenységek nem koedukált jellege és a nők fogvatartási részlegeinek 

elkülönítése a mindkét nemhez tartozó fogvatartottakat elhelyező börtönökben különösen 

nehézzé teszi a nők számára, hogy hozzáférjenek a közös létesítményekhez, például 

higiéniai létesítményekhez, társadalmi-kulturális terekhez, sportpályákhoz vagy 

könyvtárakhoz; mivel nem minden női fogvatartott képes pozíciót betölteni a központi 

szolgálatoknál, figyelemmel arra, hogy bizonyos közös létesítmények látogatása számukra 

tilos; mivel a női fogvatartottak e létesítményekhez való hozzáférése hozzájárul szociális 

életük újjáépítéséhez és a börtönbeli életük elidegenítő jellegének mérsékléséhez, amely a 

reintegráció szükséges előfeltétele; 

D. mivel az európai börtönszabályok 19. cikkének 7. pontja szerint „speciális intézkedéseket 

kell foganatosítani a nők speciális higiéniai szükségleteinek kielégítésére” és az ENSZ 

fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó minimumszabályai szerint „a nők számára 

fenntartott intézményekben speciális elhelyezési lehetőséget kell biztosítani a szülés előtti 

és azt követő valamennyi szükséges ellátás és kezelés érdekében”; mivel ugyanakkor a 

tagállamok e szabályokat ritkán követik, és amint azt az Európai Börtönmegfigyelő 

Központ megállapítja, „a gyakorlatban a nők egészségügyi szükségleteire nem mindig 

fordítanak figyelmet, illetve azokat nem tartják tiszteletben”; 

E. mivel a kínzás megelőzéséről szóló egyezmény előírja, hogy a börtönökben vegyes nemű 

személyzetet kell alkalmazni, valamint hogy „a szabadságuktól megfosztott személyeket 

csak a személyzet azonos nemű tagja motozhatja meg, és az ellentétes nemű büntetés-

végrehajtási személyzet jelenlétén kívül kell lefolytatni minden olyan motozást, amelyhez 

szükséges, hogy a fogvatartott levetkőzzön”; mivel az ENSZ fogvatartottakkal való 

bánásmódra vonatkozó minimumszabályai szerint „a személyzet férfi tagja csak női 

börtönőr kíséretében léphet be az intézmény nők számára elkülönített részébe”, és „a női 

fogvatartottakat csak női börtönőrök kísérhetik és felügyelhetik”; mivel ugyanakkor e 

gyakorlatokat a tagállamokban nem mindig követik; 

1. felhívja a tagállamokat, hogy gyűjtsenek információkat a fogva tartás valamennyi 

körülményével kapcsolatban, végezzék el az adatok nemek szerinti lebontását, és tegyék 

elérhetővé a statisztikákat a nők által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények jobb 
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megértése, valamint kisebb súlyú bűncselekménynek esetén a fogva tartás alternatív 

formáinak mérlegelése érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden 

szükséges intézkedést a börtönök túlzsúfoltsága elleni küzdelem érdekében, mivel a 

túlzsúfoltság semmilyen esetben nem képezhet akadályt a férfiak és nők közötti 

egyenlőség elvének hatékony érvényesítésében; 

2. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a börtönök kielégítsék a nők valamennyi 

higiéniás és egészségügyi szükségletét, beleértve a nőgyógyászati, a terhesség alatti és a 

szülés utáni gondozást, a menstruációs termékeket, a szexuális és reproduktív egészséget, 

valamint tegyenek megfelelő intézkedéseket a női fogvatartottak körében aránytalanul 

magas számban előforduló kábítószer-használat kezelésére; 

3. megállapítja, hogy a mentális betegségek aránytalanul nagy mértékben fordulnak elő a női 

fogvatartottak körében, illetve hogy a nők hajlamosak önkárosítást és öngyilkosságot 

elkövetni, kábítószer- vagy alkoholhasználati problémákkal küzdeni, és könnyen szexuális 

kizsákmányolás áldozatává válhatnak; kéri a tagállamokat, hogy a börtönökben javítsanak 

a női fogvatartottak körülményein, figyelmet fordítva speciális szükségleteikre, többek 

között a fizikai és mentális egészségügyi problémák pszichoszociális támogatása, 

megelőzése, nyomon követése, illetve megfelelő és kielégítő kezelése révén; ennélfogva 

felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak erőforrásokat a képesített támogató 

alkalmazottakra e problémák kezelésének és a kézzelfogható eredmények elérésének 

biztosítása érdekében, valamint hogy lehetőség szerint biztosítsák a nők életkor szerinti 

elhelyezését és külön épületszárnyat a legkiszolgáltatottabb fogvatartottak számára; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a fogvatartási központokban 

lévő nők egészségének, méltóságának és magánéletének védelmére, figyelemmel sajátos 

egészségügyi és higiéniai szükségleteikre, mivel előfordulhat, hogy e szükségleteket 

elhanyagolják vagy nem megfelelően kezelik az ilyen központokban lévő nők alacsony 

száma miatt; emlékezteti a tagállamokat, hogy az önbecsülés visszaszerzése az emberi 

méltóság alapvető eleme; 

5. elengedhetetlennek tartja, hogy különleges figyelmet fordítsanak a fogvatartottak 

szükségleteire a terhesség folyamán és a szülést követően is, megfelelő helyet biztosítva a 

szoptatásra és a képzett szakápolásra; helyesnek tartja az olyan alternatív modellek 

megfontolását, melyek figyelembe veszik a börtönben élő gyermekek jólétét; fenntartja, 

hogy az anya gyermekétől való automatikus elszakítása erős érzelmi zavart okoz a 

gyermeknek, az anya számára pedig újabb büntetéssel érhet fel; felhívja a tagállamokat, 

hogy hozzanak olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik az anyák számára, hogy a 

lehető legtovább együtt maradhassanak gyermekeikkel; felhívja a tagállamokat, hogy 

hozzanak intézkedéseket a fogva tartott anyák támogatása érdekében, a látogató 

gyermekek és gondozóik számára gyakorlati és pénzügyi támogatás nyújtása, a 

gyermekek látogatási idejének, valamint az anyák telefonbeszélgetési idejének 

meghosszabbítása révén; felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak szexuális és 

reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokat a fogva tartott nők számára; 

6. felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel a női fogvatartottakkal szembeni erőszak 

eltűrése és a lealacsonyító módszerek alkalmazása ellen, amelyek az alapvető emberi 

jogok megsértését jelentik; felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek proaktív és megelőző 

lépéseket a női fogvatartottakkal és az LMBTQI-személyekkel szemben a személyzet és a 
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többi fogvatartott által elkövetett erőszak minden formájával szemben; felhívja a 

tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy 

képesített személyzet révén pszichológiai támogatást biztosítsanak minden olyan női 

fogvatartott számára, aki többféle erőszak áldozatává vált; 

7. kiemeli a transznemű személyek által a börtönökben tapasztalt nehéz körülményeket; 

sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemváltoztatáson áteső személyek számára a 

hormonkezeléshez és pszichológiai támogatáshoz való hozzáférést, valamint a 

nemváltoztatáson átesők nemi identitásuknak megfelelő börtönben való elhelyezését; 

8. hangsúlyozza a diszkrimináció, a visszaélés és a szexuális erőszak kockázatának 

leginkább kitett LMBTQI-fogvatartottak rendkívüli kiszolgáltatottságát; felhívja a 

tagállamokat arra, hogy biztosítsanak egyéni cellákat a transzszexuális és interszexuális 

fogvatartottak biztonságának, méltóságának és magánéletének szavatolása érdekében; 

9. ösztönzi azokat a tagállamokat, amelyekben a női prostituáltakat kéjelgés miatt őrizetbe 

veszik, hogy a svéd modell fényében vizsgálják felül jogszabályaikat, és tegyenek 

javaslatot olyan stratégiákra, amelyek támogatják a prostituáltakat abban, hogy 

felhagyjanak a prostitúcióval; 

10. ezzel kapcsolatban elítéli azt a következetes, a kapcsolódó kockázatokkal nem arányos 

gyakorlatot, amely alapján a nők melltartóját levetetik a rendőri őrizetben; 

11. felkéri a Bizottságot, hogy kezelje kiemelten egy olyan cselekvési terv kidolgozását, 

amelynek célja a radikalizálódás és a terrorista szervezetek általi toborzás elleni 

küzdelemre vonatkozó uniós stratégia végrehajtása és értékelése a bevált gyakorlatok 

alapján, egy nemi alapú szakpolitikai megközelítéssel, többek között a női fogvatartottak 

radikalizálódásának megelőzésére vonatkozó ajánlásokkal; felhívja a tagállamokat, hogy 

hangolják össze stratégiáikat, és osszák meg a rendelkezésükre álló információkat és 

tapasztalatokat annak érdekében, hogy megtegyenek minden szükséges intézkedést a női 

fogvatartottak esetleges radikalizálódásának megelőzése érdekében; kiemeli, hogy a 

terroristacsoportok számos úton vonhatnak be nőket a tevékenységeikbe, például 

házasságkötéssel, vagy arra rávéve őket, hogy másokat is toborozzanak, illetve erőszakos 

cselekményeket kövessenek el; emlékeztet arra, hogy a fogva tartás alatt és azt követően 

olyan szociális segítségnyújtási intézkedések végrehajtására van szükség, amelyek célja a 

fogva tartott személy felkészítése és segítése a visszailleszkedésben, különösen a lakhatás- 

és a munkakeresés terén, a társadalmi kirekesztődés és a visszaesés elkerülése érdekében; 

12. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a női fogvatartottaknak és LMBTQI-személyeknek 

megfelelő hozzáférésük legyen a testápolási és személyes higiéniai szolgáltatásokhoz; 

hangsúlyozza, hogy a testápolás és a személyes higiénia az ember elidegeníthetetlen jogai, 

amelyeket a mentális jóléthez kapcsolódónak kell tekinteni; 

13. elismeri, hogy a fogva tartott nők végzettségi szintje átlagosan meglehetősen alacsony; 

ezért felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az oktatási 

programokra, a szakképzésre és a társadalomba való visszailleszkedést célzó 

intézkedésekre annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogva tartott nők társadalomba 

való visszailleszkedését; 

14. sürgeti a tagállamokat annak biztosítására, hogy kövessék a nemek szerinti személyzetre 
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vonatkozó nemzetközi és európai normákat a női fogvatartottaknak a férfi személyzet által 

elkövetett erőszakkal szembeni védelme érdekében; 

15. alapvető fontosságúnak tartja, hogy megfelelő lépéseket tegyenek a női fogvatartottak 

teljes és megfelelő reintegrációjának biztosítása érdekében, többek között a nőket a 

férfiakhoz képest kevésbé megfizetett munkákra, például textilipari és takarítási munkákra 

felkészítő gyakorlatok felszámolása, valamint a nemi szempontokat érvényesítő 

reintegrációs programok végrehajtása révén; 

16. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő képzést a női fogvatartottakkal 

foglalkozó egészségügyi és büntetés-végrehajtási személyzet számára, tekintettel arra, 

hogy a nők gyakran más fogvatartottak vagy a személyzet által elkövetett nemi alapú 

visszaélésnek, erőszaknak vagy kizsákmányolásnak vannak kitéve. 
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