
PR\689483BG.doc PE 396.500v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по правата на жените и равенството между половете

2007/2116(INI)

11.10.2007

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно положението на жените в затвора и въздействието, което има 
лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот
(2007/2116(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou



PE 396.500v01-00 2/14 PR\689483BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

EXPLANATORY STATEMENT.........................................................................................10



PR\689483BG.doc 3/14 PE 396.500v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването 
от свобода на родители върху социалния и семейния живот
(2007/2116(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 6 и член 7 от Договора за ЕС и член 4 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, които се отнасят до защитата на правата на 
човека,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (член 5), 
Международния пакт за граждански и политически права (член 7), Конвенцията 
против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително 
отношение или наказание и факултативния протокол към нея относно създаването 
на система за редовни посещения на местата за лишаване от свобода, организирана 
от независими международни и национални органи, 

– като взе предвид член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека 
и основните свободи, протоколите към нея и съдебната практика на Европейския 
съд за правата на човека,

– като взе предвид Европейската конвенция от 1987 г. относно предотвратяване на 
изтезанията и нечовешкото или унизително третиране или наказание (CPT), с която 
беше създаден Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и 
нечовешкото или унизително третиране или наказание към Съвета на Европа, както 
и докладите на CPT,

– като взе предвид съвкупността от минимални правила на Обединените нации във 
връзка с отношението към лишените от свобода от 1957 г., както и приетите от 
Общото събрание декларации и принципи,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на детето от 20 ноември 1989 г.,

– като взе предвид резолюция (73)5 на Съвета на Европа относно съвкупността от 
минимални правила във връзка с отношението към лишените от свобода, препоръка 
R(87)3 относно европейските пенитенциарни правила и препоръка R(2006)2 
относно европейските пенитенциарни правила, 

– като взе предвид препоръките, приети от Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа и по-специално препоръка  1747(2006) относно изготвянето на европейска 
пенитенциарна харта, както и препоръка 1469(2000) относно майките и бебетата в 
затвора,

– като взе предвид своята резолюция от 26 май 1989 г. относно жените и децата в 



PE 396.500v01-00 4/14 PR\689483BG.doc

BG

затвора1, своята резолюция от 18 януари 1996 г. относно лошите условия на

  
1 JO C158 du 26.6.1989, p. 511.



PR\689483BG.doc 5/14 PE 396.500v01-00

BG

задържане в затворите на Европейския съюз1, своята резолюция от 17 декември 
1998 г. относно условията в затворите в Европейския съюз: устройство и 
алтернативни наказания2, както и своята препоръка към Съвета от 9 март 2004 г. 
относно правата на лишените от свобода в Европейския съюз3,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че по силата на международните и европейски конвенции4, всеки 
затворник трябва да бъде третиран в духа на съблюдаване на правата на човека, а 
условията на задържане трябва да съответстват на принципите на достойнство на 
човека, недискриминация и зачитане на личния и семеен живот, както и да бъдат 
обект на редовна оценка от страна на независими органи,

Б. като има предвид, че специфичните нужди и положение на жените затворнички 
трябва да бъдат взети под внимание при съдебните решения, в наказателното 
законодателство и от страна на пенитенциарните институции на държавите-членки, 

В. като има предвид, че новите пенитенциарни правила на Съвета на Европа отново 
потвърждават факта, че жените представляват особена категория лишени от 
свобода, които трябва да бъдат отделени от лишените от свобода мъже5, и че
националните органи трябва да зачитат ясните им нужди на физическо, 
професионално, социално и психологическо равнище, да обърнат особено внимание 
на бременните жени или на жените, които наскоро са родили, както и на жените, 
претърпели физическо, психическо или сексуално насилие,  

Г. като има предвид, че всички лишени от свобода - мъже и жени, трябва да имат 
еднакъв достъп до медицински грижи, но пенитенциарните политики трябва да 
обърнат особено внимание на превенцията, проследяването и лечението както на 
физическия, така и на психическия аспект на здравословните проблеми, 
специфични за жените,  

Д. като има предвид, че голям брой лишени от свобода жени страдат или са страдали от 
зависимост към наркотици или други вещества6, които биха могли да бъдат в 
основата на психически и поведенчески разстройства, налагащи медицинско 
лечение, както и подходяща социална и психологическа подкрепа в рамките на 
здравна политика за затворите от глобален характер,

Е. като има предвид, че персоналът в затворите трябва да бъде достатъчно обучен и 
заинтересован от взимането под внимание на измерението за равенство между 

  
1 JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
2 JO C 98 du 9.4.1999, p. 299.
3 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 154.
4 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 
résolution 45/111 du 14 décembre 1990; 
5 Recommandation R (2006)2 précitée.
6 Recommandation R (2006)2 précitée
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жените и мъжете и към специфичните нужди и положение на лишените от свобода 
жени, 

Ж. като има предвид, че запазването на семейните връзки е основен инструмент за 
предотвратяване на повторно нарушение и за социално приобщаване и право на 
всички лишени от свобода, техните деца1 и останалите членове на семейството, и че 
често упражняването на това право е усложнено по отношение на жените поради 
разпръсването в географски план на центровете за лишаване от свобода на жени,  

З. като има предвид, че върховният интерес на детето трябва винаги да се взима под 
внимание при решенията, свързани с отделянето му или с оставането му при 
родителя-затворник2,

И. като има предвид, че по силата на цитираната конвенция за правата на детето3

държавите-страни по нея са се ангажирали да осигурят на всички деца, без никаква 
форма на дискриминация и независимо от законовия статус на родителите, 
притежаването на всички права, предвидени от тази конвенция и по-специално 
правото на подходящи медицински грижи, развлечения и образование и че този 
ангажимент трябва също така да се прилага по отношение на деца, живеещи със 
своя родител-затворник.  

Й. като има предвид, че освен наказанието за незаконен акт, ролята на 
пенитенциарните заведения трябва да е насочена и към социалното и 
професионално приобщаване, като се отчитат състоянията на социално изключване 
и бедност, които често характеризират миналото на голям брой лишени от свобода4, 

К. като има предвид, че равен достъп на лишените от свобода - мъже и жени, до 
работни места, професионално обучение и занимания през свободното време по 
време на периода на задържане е съществено за психологическото им равновесие и 
приобщаването им към обществото и работата,

Л. като има предвид, че жените затворнички трябва да имат достъп без никаква 
дискриминация до заплатена работа, както и до разнообразни мерки за 
професионално обучение, отговарящи на изискванията на пазара на труда,

М. като има предвид, че успешното социално приобщаване на лишените от свобода, 
както и предотвратяването на повторно нарушение, почиват върху качеството на 
управление, предоставено по време на периода на задържане и по-специално върху 
създадени партньорства с предприятия и органи за социално подпомагане, както и 
върху проследяването и социално-професионалното подпомагане, предложени след 
изтърпяването на наказанието,  

Условия на задържане 

1. насърчава държавите-членки да инвестират достатъчни средства в полза на 
модернизацията и приспособяването на пенитенциарните си инфраструктури, както 
и да прилагат цитираната по-горе препоръка R(2006)2 с цел гарантиране на условия

  
1 Article 9, paragraphe 3, de la convention relative aux droits de l'enfant précitée.
2 JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
3 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, précités; 
4 Recommandation R (2006)2 précitée.
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на задържане, зачитащи човешкото достойнство и основните права, по-специално по 
отношение на настаняването, здравеопазването, хигиената, храненето, вентилацията 
и осветлението; 

2. отново отправя искане към Комисията и Съвета с оглед на приемането на рамково 
решение относно минималните стандарти за защита на правата на лишените от 
свобода въз основа на член 6 от Договора за ЕС1 и приканва Съвета да подпомогне 
изготвянето на обща европейска пенитенциарна харта за държавите-членки на 
Съвета на Европа, която да позволява хармонизиране на условията на задържане в 
Европа и ясното утвърждаване на правата и задълженията на лишените от свобода; 

3. призовава Комисията да включи в годишния си доклад относно правата на човека 
оценка на спазването на основните права на лишените от свобода и специални 
условия на задържане, предвидени за жените;

4. настоятелно приканва държавите-членки, страните-кандидатки и потенциални 
кандидатки за присъединяване да ратифицират факултативния протокол към 
Конвенцията относно предотвратяване на изтезанията (СРТ)2, установяващ 
независима система за контрол на местата за лишаване от свобода и призовава 
Съвета и Комисията да насърчат ратифицирането на тази конвенция и на протокола 
към нея в рамките на външната политика на ЕС;

5. призовава държавите-членки да включат измерението за равенство между жените и 
мъжете в пенитанциерните си политики и центровете за лишаване от свобода, както 
и в по-голяма степен да взимат предвид особеностите, свързани с пола и миналото -
често травмиращо, на лишените от свобода жени3, по-специално чрез насочване на 
общественото мнение и подходящо обучение на персонала; 

6. призовава държавите-членки да осигурят равен и недискриминационен достъп на 
жените до медицински грижи от всякакъв вид, които трябва да бъдат с еднакво 
качество както за останалата част от населението с оглед превенция и ефикасно 
лечение на специфичните женски болести4;

7. припомня необходимостта от вземане на мерки в полза на по-добро отчитане на 
ясните нужди на лишените от свобода жени по отношение на хигиената в 
пенитенциарните инфраструктури и на необходимите хигиенни консумативи;

8. призовава държавите-членки да приемат здравна политика за затворите от глобално 
естество, с която да се откриват и лекуват още с лишаването от свобода 
психическите и физическите разстройства, както и да предостави медицинско и 
психологическо обслужване на всички задържани, страдащи от наркомания, като се 
зачитат особеностите на жените; 

  
1 Препоръка R (2006)2, цитирана по-горе
2 ОВ C 32 от 5.2.1996 г., стр. 102
3 Членове 1, 3, 5 и 12 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 1 от основните принципи 
относно третирането на лишени от свобода
4 Recommandation R (2006)2 précitée
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9. препоръчва лишаването от свобода на бременните жени да се предприема в краен 
случай и в случай на изпращането им в затвор да им бъде обърнато специално 
внимание, най-вече по отношение на храненето и хигиената, както и да имат 
възможност да получават пренатално и постнатално проследяване;  

10. подчертава, че раждането трябва, доколкото това е възможно, да става извън 
затвора; 

Запазване на семейните връзки и социалните отношения 

11. препоръчва да се дава предимство на алтернативните наказания на лишаването от 
свобода, по-специално за майките щом като изтърпяното наказание и рисковете за 
обществената сигурност са ниски, при положение, че лишаването им от свобода 
може да доведе до сериозни смущения в семейния живот, особено когато са глава на 
семейство с един родител или имат деца в ранна възраст1;  припомня, че съдебните 
органи трябва да взимат предвид тези елементи при избора на наказание, по-
конкретно във върховния интерес на детето на родителя, срещу когото е възбудено 
дело; 

12. призовава държавите-членки да увеличат броя на центровете за лишаване от 
свобода на жени и по-добре да ги разпределят по териториите си, така че да се 
улесни запазването на семейните и приятелски връзки на лишените от свобода 
жени2; 

13. препоръчва на държавите-членки да насърчат пенитенциарните институции да 
приемат гъвкави правила по отношение на начините, честотата, продължителността 
и часовете за посещение, които би трябвало да бъдат разрешени на членовете на 
семейството, приятелите и трети лица;

14. призовава държавите-членки да улеснят семейното сближаване и по-специално 
връзките на родители-затворници с децата им при условие, че това не е в обратен 
интерес на детето, чрез въвеждането на структури за свиждания, където 
атмосферата е различна от тази в затвора и които дават възможност за общи 
занимания, както подходящ емоционален контакт;

15. настоятелно призовава държавите-членки да се придържат към международните си 
задължения3, като гарантират равенство на правата и отношението към децата, 
които живеят с лишен от свобода родител, както и да създадат условия на живот, 
приспособени към нуждите им и позволяващи доброто им физическо, душевно, 
морално и социално развитие;  

Социално и професионално приобщаване

  
1 JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
2 Articles 1er, 3, 5 et 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme et article 1er des principes 
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, précités.
3 Recommandation R (2006)2 précitée
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18. препоръчва на държавите-членки да приемат необходимите мерки с оглед 
предоставянето на всички лишени от свобода - мъже и жени, възможности за 
подходящо заплатена и разнообразна работа, освободена от  всякакъв вид 
сегрегация по пол или от всякаква друга форма на дискриминация; 

19. призовава държавите-членки да инвестират повече средства, наред с другото и чрез 
използването на общностни финансови инструменти, свързани със заетостта и 
социалното приобщаване, като например Европейския социален фонд и програмата 
PROGRESS, за разработването в рамките на затворите на програми за обучение през 
целия живот и за професионално обучение, пригодени към изискванията на пазара 
на труда и които могат да доведат до получаването на диплом; 

20. счита, че при отсъствието на сериозни рискове за обществената сигурност и тежест 
на наказанието, използването в по-голяма степен на полу-свободен режим, 
позволяващ на задържаните да работят или да посещават професионално обучение 
извън пенитенциарното заведение би могло да улесни социалното им и 
професионално приобщаване;  

21. припомня необходимостта от прилагане на мерки за социални грижи по време на 
периода на задържане и след това с цел подготвяне и подпомагане на лишения от 
свобода в постъпките му за приобщаване и по-специално при търсенето на жилище 
и работа с оглед избягването на положения на социално изключване и повторно 
нарушение; 

22. насърчава държавите-членки да обменят информация и добри практики относно 
условията на задържане и по-специално на жените, както и по отношение на 
ефективността на мерките за професионално обучение и социално приобщаване; 

23. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да финансира 
проучвания върху ефективността на националните наказателни системи, както и 
върху влиянието на лишаването от свобода върху възможностите за участие в 
социалния, семейния и професионалния живот; 

 
24. възлага на  своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията както и на правителствата на държавите-членки, на присъединяващите 
се страни и на страните-кандидатки и потенциални кандидатки за присъединяване.
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EXPLANATORY STATEMENT

Women in Europe constitute an average of roughly 4.5% to 5.0% of the total prison 
population (from 2.9% in Poland to 7.8 % in Spain).

Prisons remain geared towards male prisoners and tend to ignore the specific problems of women 
who are a small though growing proportion of people held in prison. Main areas of concern are 
healthcare, situation of mothers with children and professional and social reintegration.

The inmate structure reveals that female prisoners show a high incidence of substance abuse 
and a great number of inmates have a history of psychological, physical or sexual abuse. 
Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs, in particular 
pregnant women prisoners require specialised resources and attention, in respect of diet, 
exercise, clothing, medication and medical care.

More than half of the prisoners in European prisons are mothers of at least one child, this 
percentage being particularly high in Spain and in Greece. Children who remain with their 
imprisoned mothers require adequate protection and care and should not suffer from any form 
of discrimination. Imprisonment of women can have particularly grave implications when 
they have been the sole carers of their children prior to imprisonment. 
An additional problem is the preservation of family ties. As there are fewer prisons holding 
women, they may be imprisoned far away from their homes and communities, thus limiting 
the visiting possibilities. 

Women in prison may also face discrimination with regard to access to work, education and 
training facilities which are often insufficient, gender oriented and rarely adapted to the labour 
market needs. 

Given the fact that the number of women prisoners in many European countries has been 
increasing, sometimes even faster than the size of the men’s prison population (for example in 
England and Wales between 1992 and 2002 the male prison population increased by 50%, 
while the female — by 173%1), it has become imperative to take steps to meet the needs of 
women in prison.

Healthcare in prison.

Concerns about the health care in prison are raised in almost all the studies dealing with the 
living conditions of the prison population. According to international and European standards 
and Conventions, all prisoners, women and men, should enjoy equal access to health care 
services which should be of the same quality as the ones provided to the general population.  

Although in some respects women and men in prison face similar health problems, there is a 
significant difference in the nature, intensity and complexity of the problems in the gender 
groups. In prison systems mostly primarily designed for men, women's health needs are often 
not sufficiently addressed by prison policy, programs, procedures and staff. Women have 

  
1 Women and the criminal justice system, Fawcett Society, 2004
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additional and different needs with respect not only to hygiene, maternity care and 
gynaecological health but also to psychological health notably because of a greater incidence 
of past or recent abuse whether physical, emotional or sexual in nature.

It is therefore important to underline the necessity to provide for healthcare programmes and 
hygiene conditions that are adapted to the specific needs of imprisoned women and to ensure 
adequate training of the prison's medical staff.  In addition, an integrated approach to 
addiction or other health problems needs to be implemented.

A. Drugs addiction

The prison population can be considered as a high risk group in terms of drug use: drug users 
are over-represented in prison, and an important rate of female prisoners have been sentenced 
as a result of drug offences (the largest part for drug possession) showing that drugs are a 
significant and increasing problem in the life of delinquent women1.

However, according to a recent study, only a few European countries have developed drug 
treatment programmes for prisoners2.

In its 2006 Annual Report3, the EMCDDA concludes that "It is now accepted that 
understanding gender differences in drug-related behaviours is a critical requirement for 
developing effective responses" and "ensuring equality of access to services and sensitivity to 
gender-specific issues within services are two of the key themes for developing high-quality 
care in this area". In the information available in 2006, national reports reveal that only four 
countries (France, Portugal, Slovakia and Sweden) have gender-oriented specific projects for 
drug-using female prisoners.

B. Mental health

The prison institution as it stands is not only a poor solution to managing individuals with 
acute and chronic mental health diseases, but the isolative and disempowering nature of 
imprisonment can also be a contributor to the development of mental health diseases. Even if 
prison's staff is supposed to maintain order and security, prison is still a hostile environment 
which can affect persons who have been previously subjected of violence and abuses. 
Consequently, the adoption of an integrated health policy that would cover both mental and 
physical problems as well as the provision of psychological support to mentally ill prisoners is 
of paramount importance.

C. Pregnancy

The UN Human Rights Committee in its comments on the International Covenant on Civil 

  
1 Training curriculum for women's prisons - health aspects, Claudia Kestermann, in "International Study on 
Women's Imprisonment - Current situation, demand analysis and "best practice", http://www.uni-
greifswald.de/~ls3/Dokumente/Reader_womeninprison.pdf. 
2 Problematic drug users in prison’, MacDonald M, presentation at ‘Criminal Justice and Drugs, Reducing Drug 
Use – Combating Crime, Lessons from Other Countries on Dealing with Drug Related Offences’, July 2005: 
http://www.uce.ac.uk/crq/presentations/2
3 Ibid. Special issue 2. http://issues06.emcdda.europa.eu/en/page013-en.html
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and Political Rights notes that: " Pregnant women who are deprived of their liberty should 
receive humane treatment and respect for their inherent dignity at all times, and in particular 
during the birth and while caring for their newborn children; States parties should report on 
facilities to ensure this and on medical and health care for such mothers and babies."1

Pregnant women in prison are required to be given adequate medical ante-natal and post-natal 
care but they may not be seen as medical priorities by poorly resourced and security conscious 
prison staff. The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, rule n° 23 (1) 
recommends that "in women's institutions there shall be special accommodation for all 
necessary pre-natal and post-natal care and treatment"2. They also have dietary requirements, 
medical special needs and specialised exercise regimes, which are not sufficiently provided 
for in the prison environment.

Mothers in prison

The mother's imprisonment can result in a complete disruption to family life. The separation 
is harmful for mothers and children which become innocent victims of the decision taken over 
their mother.
The average age of the majority of imprisoned women in Europe is between 20 and 40 and as 
a consequence the women are likely to be or become mothers. When they are already mothers 
at the time of their arrest, they are often the primary or the only carers of their children. 
According to Rachel Taylor, in the United Kingdom in 2002:
" - 66% of female prisoners were mothers; 
- 55% had at least one child under 16. Over 1/3 of the mothers had one or more children under 
5 years old; 
- 34% of mothers were single parents before prison, with the proportion rising to 43% for 
those who expected to be single parent on release."

A. Mothers

Concern over their children is cited by women in custody as one of the most important factors 
in causing them depression and anxiety, and in leading to self-harm. The study conducted on 
behalf of the European Commission3 confirms that "losses and ruptures due to separation 
from [...] children were very much emphasised by all country reports as a major source of 
pain in prison for the women". 
Prisoners who have failed as citizens can succeed as parents and furthermore, success as 
parent can help them to become better citizens. Studies have proved that good family links are 
important at the time of the release notably because having a stable family environment to 
return is a major disincentive to recidivism4. 

  
1General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3), 29/03/2000 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/13b02776122d4838802568b900360e80?Opendocument
2 Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 
and 2076 (LXII) of 13 May 1977 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htm
3 "Women, Integration and Prison: an Analysis of the Processes of the Socio-Labour Integration of Women 
Prisoners in Europe", MIP project, coordinated by SURT, Associació de dones per la Reinserció Laboral 
(January 2005). http://mip.surt.org/en/final_results.html
4 Oliver Robertson's study cited previously.
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B. Children

Several studies have noted the difficulties involved in making any generalisations about the 
impact on children of separation from their parents as a result of imprisonment1. The extent to 
which a child will be affected by parental incarceration depends on a large number of 
variables: the age at which the parent-child separation occurs, the length of separation, the 
child's familiarity with his or her new caregiver, and the degree of stigma that the child's 
community associates with imprisonment2. Keeping a baby with his mother raises complex 
issues about the facilities available for such children to ensure their own appropriate 
development – physical, mental and emotional, including their interaction with external 
people (more especially other children).

The Council of Europe recommends, in a report published in 2000, the development of "small 
scale secure and semi-secure units with social services support for the small number of 
mothers who do require such custody, where children can be cared for in a child-friendly 
environment and where the best interests of the child will be paramount, but where security 
can be offered to the public"3.

Even in the cases where special mother and baby units are provided, these are often very 
limited in numbers. These units are expensive to fund and as a result supply is lower than 
demand. 

C. Visits of the children in prison:

Visits are a vital way of maintaining meaningful family relationships to prisoners, and this 
opportunity should be offered as soon as possible. A study in France found that if an offender 
had no contact with a child during the first six months of detention, no further contact with the 
child ensued.4

The preservation of family ties plays an important role in the prevention of recidivism and 
social reintegration of prisoners. However, a certain number of factors such as inflexible 
visiting conditions and unfriendly visiting environments can cause a disruption in family 
relationships and contact with children.  
The challenge is to create an environment that balances both the needs of security and of good 
family contact (flexible visiting conditions, visit room allowing some freedom of movement 
and family privacy, friendly environment for children etc). 

Preparing the future: social and professional reintegration 

Prisons have to fulfil two essential and complementary missions: 
- the protection of the public from people who have had dangerous or at least punishable 

  
1 Oliver Robertson observes, ibid., p.11
2 "Forgotten Families - the impacts of imprisonment" in Family Matters, Ann Cunningham, Winter 2001, p.36-
37.
3 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/EDOC8762.htm
4 Relais Enfants-Parents (1999) Maintien des liens en détention, quoted in Liz Ayre et al., Children of 
imprisoned Parents: European Perspectives of Good Practices, 2006, p.48
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behaviours and;
- the reintegration of the convicted persons in the society, at the time of their release.

A. Education, training and employment:

Statistics on women's prisoners suggest a generally low level of education and a professional 
skills deficit. In the UK for instance, "47% have no educational qualifications. Whilst 2 % of 
the general population have been excluded from school, 33% of sentenced women prisoners 
were excluded from school"1. If the time spent in prison is to be used to prepare the inmates 
for a more stable life after their release, education should be an important tool in that purpose. 

Because of limited resources (staff and finance) prisons in Europe are not able to compensate 
for all educational and skill deficits but should at least offer all prisoners the possibility to 
acquire the basic educational skills that are necessary for their future social reintegration. 

In many European prisons a division is observed between vocational training for women and 
the demands of the labour market. Most prisons offer a feminized job training limited to the 
development of the skills and abilities traditionally attributed to women in the cultural and 
societal female role (dressmaking, hairdressing, cleaning, textiles, embroidery, etc.). These 
low paid activities do not receive a highly valued response in the labour market and thus may 
favour the perpetuation of social inequalities as well as undermine social and professional 
integration. 

Prison authorities should be encouraged to provide high quality vocational training measures 
that are adapted to the labour market needs as well as diversified employment opportunities 
free from gender stereotypes. The collaboration of prison institutions with external firms for 
the employment of prisoners should also be promoted as part of the prisoner's rehabilitation 
process.

B. Social inclusion

Upon leaving prison most prisoners have to face a broad range of crucial problems such as 
ensure housing, regular income, heal relationships with and provide for children or other 
dependent family members. 

Successful social inclusion of prisoners must be prepared during and after imprisonment with 
the cooperation of social services and other relevant organizations in order to ensure a smooth 
transition from prison to liberty. Particular attention must be granted to the psychological 
preparation (processing of crime, handling of traumas and addictions through appropriate 
psychological support and treatment) and to the provision of social support for release 
(working out positive projects etc.)

  
1 see http://www.quaker.org/qcea/prison/Country%20Reports/UK_England%20and%20Wales_%20Report%20-
%20Final.pdf


