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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o specifické situaci žen ve věznicích a dopadu uvěznění rodičů na společenský a rodinný 
život
(2007/2116(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o EU a článek 4 Listiny základních práv Evropské 
unie, které se týkají ochrany lidských práv,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv (článek 5), Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech (článek 7), Úmluvu proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a její opční protokol, který vytváří 
systém pravidelných návštěv ve vazebních věznicích, jež byly vypracovány nezávislými 
mezinárodními a národními orgány,

– s ohledem na článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, na 
její protokoly a na jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání (CPT) z roku 1987, která zřídila Evropský výbor pro zabránění 
mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání působící při Radě Evropy, 
a rovněž s ohledem na zprávy CPT,

– s ohledem na minimální pravidla Organizace spojených národů pro zacházení s vězni z 
roku 1957 a na prohlášení a zásady přijaté Valným shromážděním,

– s ohledem na úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte ze dne 20. listopadu 
1989,

– s ohledem na rezoluci (73)5 Rady Evropy o standardních minimálních pravidlech pro 
zacházení s vězni, doporučení R(87)3 a R(2006)2 k Evropským vězeňským pravidlům, 

– s ohledem na doporučení přijatá Parlamentním shromážděním Rady Evropy, a zejména 
doporučení 1747(2006) o sepsání evropské vězeňské charty a doporučení 1469(2000) 
o matkách a dětech ve věznicích,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 1989 o ženách a dětech ve věznicích1, své 
usnesení ze dne 18. ledna 1996 o špatných podmínkách ve věznicích Evropské unie2, své 
usnesení ze dne 17. prosince 1998 o vězeňských podmínkách v Evropské unii: zlepšení 
a alternativní tresty3 a své doporučení Radě ze dne 9. března 2004 k právům vězňů 
v Evropské unii4,

  
1 Úř. věst. C158, 26.6.1989, s. 511.
2 Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 102.
3 Úř. věst. C 98, 9.4.1999, s. 299.
4 Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 154.
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– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6−0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že v souladu s mezinárodními a evropskými úmluvami1 musí být se 
všemi vězněnými osobami zacházeno v souladu s lidskými právy a podmínky ve 
věznicích musí odpovídat zásadám lidské důstojnosti, nediskriminace a respektu vůči 
soukromému a rodinnému životu a musí být pravidelně hodnoceny nezávislými subjekty,

B. vzhledem k tomu, že specifické potřeby a situace vězněných žen musí být zohledněny 
v soudních rozhodnutích, v trestním právu a rovněž je musí zohledňovat nápravná zařízení 
členských států;

C. vzhledem k tomu, že nová vězeňská pravidla Rady Evropy opětovně potvrzují, že ženy 
představují zvláštní skupinu vězňů, která musí být oddělena od vězněných mužů2, a že 
státní orgány musí respektovat jejich odlišné potřeby, ať už fyzické, profesní, sociální či 
psychologické, a musí také věnovat zvláštní pozornost těhotným ženám či ženám 
bezprostředně po porodu a také ženám, které byly oběťmi fyzického, psychického či 
sexuálního násilí, 

D. vzhledem k tomu, že všem vězňům – jak mužům, tak ženám – musí být zajištěn rovný 
přístup ke zdravotnické péči, přičemž vězeňská politika musí věnovat náležitou pozornost 
prevenci, kontrole a léčení fyzických i psychických zdravotních problémů, jež jsou 
specifické pro ženy, 

E. vzhledem k tomu, že mnoho vězněných žen je nebo bylo závislých na drogách či jiných 
látkách3, což může být příčinou psychických problémů či problémů s chováním, a tyto 
ženy proto vyžadují nejen lékařskou péči, ale také vhodnou sociální a psychologickou 
podporu v rámci vězeňské zdravotní politiky globálního rázu,

F. vzhledem k tomu, že zaměstnanci věznic musí být dostatečně vyškoleni a také dostatečně 
vnímaví k aspektu rovnosti žen a mužů a ke specifickým potřebám a situaci vězněných 
žen, 

G. vzhledem k tomu, že udržování rodinných vazeb je zásadním nástrojem prevence recidivy 
a prostředkem pro znovuzačlenění do společnosti a že na ně mají právo všichni vězni, 
jejich děti4 a ostatní rodinní příslušníci, a vzhledem k tomu, že uplatňování tohoto práva je 
pro ženy často složité, a to z důvodu geografického rozmístění ženských věznic,

H. vzhledem k tomu, že při rozhodování o tom, zda bude dítě od vězněného rodiče 
odloučeno, nebo zda s ním zůstane, je třeba vždy v první řadě přihlédnout k zájmu dítěte5,

I. vzhledem k tomu, že v souladu s výše uvedenou úmluvou o právech dítěte6 se zúčastněné 
státy zavázaly, že všem dětem bez rozdílu a nezávisle na právním postavení jejich rodičů 
zajistí veškerá práva stanovená touto úmluvou, a zejména právo na vhodnou 

  
1 Články 1, 3, 5 a 12 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 1 Základních zásad pro zacházení s vězni 
přijatých Valným shromážděním Organizace spojených národů v rezoluci 45/111 ze dne 14. prosince 1990. 
2 Výše uvedené doporučení R(2006)2.
3 Výše uvedené doporučení R(2006)2.
4 Čl. 9 odst. 3 výše uvedené úmluvy o právech dítěte.
5 Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 102.
6 Články 1, 3, 5 a 12 výše uvedené Všeobecné deklarace lidských práv a článek 1 výše uvedených Základních 
zásad pro zacházení s vězni. 
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zdravotnickou péči, na volný čas a vzdělání, a vzhledem k tomu, že tento závazek je třeba 
uplatňovat i v případě dětí, které pobývají se svými vězněnými rodiči,

J. vzhledem k tomu, že úlohou nápravných zařízení by kromě potlačování nezákonného 
jednání mělo být také sociální a profesní znovuzačlenění, a to s ohledem na sociální 
vyloučení a chudobu, které jsou často charakteristické pro minulost mnoha vězňů a 
vězeňkyň1, 

K. vzhledem k tomu, že rovný přístup vězňů – jak mužů, tak žen – k zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a zábavě po dobu výkonu trestu je zásadní pro jejich psychickou rovnováhu 
a znovuzačlenění do společnosti a na trh práce,

L. vzhledem k tomu, že je nutné, aby vězněné ženy měly bez rozdílu přístup k placenému 
zaměstnání a k různorodému odbornému vzdělávání, jež bude přizpůsobeno požadavkům 
trhu práce,

M. vzhledem k tomu, že úspěch sociálního znovuzačlenění vězňů i prevence recidivy závisí 
na kvalitě vedení poskytovaného během výkonu trestu, a zejména na partnerství 
vytvořeném s podniky a organizacemi zabývajícími se sociální pomocí, a také na 
sledování a socioprofesní pomoci, které jsou nabízeny po odpykání trestu, 

Podmínky ve věznicích 

1. vyzývá členské státy, aby investovaly dostatečné zdroje na modernizaci a úpravu svých 
vězeňských infrastruktur a aby realizovaly výše uvedené doporučení R(2006)2 s cílem 
zajistit ve věznicích podmínky respektující lidskou důstojnost a základní práva, především 
pokud jde o ubytování, zdraví, hygienu, stravu, větrání a osvětlení; 

2. opětovně žádá Komisi a Radu, aby přijaly rámcové rozhodnutí o minimálních standardech 
pro ochranu práv vězňů na základě článku 6 Smlouvy o EU2, a vyzývá Radu, aby 
podpořila vypracování evropské vězeňské charty, jež bude společná pro členské země 
Rady Evropy a umožní sladění vězeňských podmínek v Evropě a jasné potvrzení práv 
a povinností vězňů; 

3. vyzývá Komisi, aby do své výroční zprávy o lidských právech zahrnula hodnocení 
dodržování základních práv vězňů a zvláštních vězeňských podmínek určených pro ženy;

4. vybízí členské státy, kandidátské země a potenciální kandidátské země, aby ratifikovaly 
opční protokol úmluvy CPT3, kterým se zřizuje nezávislý systém kontrol vazebních 
věznic, a vyzývá Radu a Komisi, aby v rámci vnější politiky EU podpořily ratifikaci této 
úmluvy a jejího protokolu;

5. vyzývá členské státy, aby začlenily aspekt rovnosti žen a mužů do svých vězeňských 
politik a braly na něj zřetel i ve věznicích, aby více zohledňovaly specifika související 
s pohlavím a s často traumatickou minulostí vězněných žen4, především prostřednictvím 

  
1 Výše uvedené doporučení R(2006)2.
2 Výše uvedené doporučení R(2006)2.
3 Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 102.
4 Články 1, 3, 5 a 12 výše uvedené Všeobecné deklarace lidských práv a článek 1 výše uvedených Základních 
zásad pro zacházení s vězni.
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vhodného zvyšování zájmu a vzdělávání zaměstnanců;

6. vyzývá členské státy, aby ženám zajistily rovný a nediskriminační přístup ke všem typům 
zdravotnické péče, která musí být stejně kvalitní jako péče poskytovaná všem ostatním, 
aby bylo možné předcházet specificky ženským nemocem a rovněž je účinně léčit1;

7. připomíná, že je nezbytné přijmout opatření, jež umožní lepší zohlednění odlišných 
hygienických potřeb vězněných žen, a to jak ve vězeňských infrastrukturách, tak při 
zajišťování potřebného hygienického vybavení;

8. vyzývá členské státy, aby přijaly vězeňskou zdravotní politiku globálního rázu, která bude 
od okamžiku uvěznění určovat a léčit fyzické a psychické problémy, a dále je vyzývá, aby 
všem vězňům, kteří trpí určitou formou závislosti, zajistily lékařskou a psychologickou 
péči a zohlednily přitom specificky ženské otázky; 

9. doporučuje, aby k věznění těhotných žen docházelo pouze v krajních případech, a aby 
těmto ženám – budou-li vězněny – byla věnována zvláštní pozornost, což se týká zejména 
stravy a hygieny, a aby mohly využít prenatální a postnatální péče; 

10. zdůrazňuje, že porod by měl pokud možno probíhat mimo prostory věznice; 

Udržování rodinných vazeb a společenských styků 

11. doporučuje, aby byly na úkor uvěznění upřednostňovány alternativní tresty, a to 
především pro matky, je-li uložený trest malý a ohrožení veřejné bezpečnosti nízké a 
pokud jejich uvěznění může vážně narušit rodinný život, zejména pokud jsou v čele 
neúplné rodiny nebo mají malé děti2; připomíná, že by soudní orgány měly tyto 
skutečnosti zohledňovat při volbě trestu, v první řadě s ohledem na zájem dítěte soudně 
stíhaného rodiče; 

12. vyzývá členské státy, aby zřídily více ženských věznic a aby je na svých územích lépe 
rozmístily, čímž usnadní udržování rodinných a přátelských vazeb vězněných žen3; 

13. doporučuje členským státům, aby podpořily nápravná zařízení v přijetí pružných pravidel 
pro podmínky, četnost, dobu a časový rozvrh návštěv, které by měly být povoleny
rodinným příslušníkům, přátelům a dalším osobám;

14. vyzývá členské státy, aby usnadnily sbližování rodin, a zejména sbližování uvězněných 
rodičů s jejich dětmi – není-li to v rozporu se zájmem dítěte – prostřednictvím návštěvních 
prostor, jejichž atmosféra se bude lišit od vězeňského prostředí a umožní společnou 
činnost i přiměřený citový kontakt;

15. vybízí členské státy, aby dodržovaly své mezinárodní povinnosti4 a zajistily rovná práva 
  

1 Výše uvedené doporučení R(2006)2.
2 Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 102.
3 Články 1, 3, 5 a 12 výše uvedené Všeobecné deklarace lidských práv a článek 1 výše uvedených Základních 
zásad pro zacházení s vězni.
4 Výše uvedené doporučení R(2006)2.
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a zacházení dětem, které žijí s vězněnými rodiči, a aby těmto dětem vytvořily životní 
podmínky, které budou přizpůsobené jejich potřebám a umožní jim řádný fyzický, 
psychický, morální a sociální vývoj; 

Sociální a profesní znovuzačlenění

18. doporučuje členským státům přijmout opatření potřebná k tomu, aby bylo možné 
nabídnout všem vězněným mužům i ženám adekvátně placené různorodé zaměstnání, jež 
bude prosté veškeré diskriminace založené na pohlaví i jakékoli jiné diskriminace; 

19. vyzývá členské státy k investování většího množství zdrojů, mimo jiné pomocí finančních 
nástrojů Společenství určených na zaměstnanost a sociální začlenění, jako je Evropský 
sociální fond a program PROGRESS, aby byly ve věznicích rozvíjeny celoživotní 
vzdělávací programy a programy odborného vzdělávání, které budou přizpůsobeny 
požadavkům trhu práce a umožní získání diplomu; 

20. domnívá se, že v případě, že nebude vážně ohrožena veřejná bezpečnost a pokud není trest 
příliš závažný, mohlo by být sociální a profesní znovuzačlenění vězňů usnadněno 
častějším uplatňováním režimů částečného výkonu trestu na svobodě, které vězňům 
umožní pracovat nebo se vzdělávat mimo věznice;

21. připomíná, že je nutné v průběhu věznění a po jeho ukončení uplatňovat opatření sociální 
podpory, která vězně připraví na znovuzačlenění a budou jim při něm pomáhat, a to 
zejména při hledání ubytování a zaměstnání, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení a 
recidivě; 

22. vybízí členské státy k výměně informací a osvědčených postupů týkajících se vězeňských 
podmínek, především těch souvisejících se ženami, a také pokud jde o účinnost opatření 
na podporu odborného vzdělávání a sociálního znovuzačlenění; 

23. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy financovala studie zabývající se 
účinností vnitrostátních trestních systémů a rovněž vlivem uvěznění na možnost zapojit se 
do společenského, rodinného a profesního života;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států, přistupujících zemí, kandidátských a potenciálních kandidátských zemí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ženy tvoří v průměru 4,5 až 5 % celkové vězeňské populace v Evropě (v rozmezí od 2,9 % v 
Polsku do 7,8 % ve Španělsku). 

Vybavení věznic zůstává zaměřeno na mužské vězně a zpravidla ignoruje specifické 
problémy žen, které tvoří malou, ale rostoucí skupinu mezi osobami drženými ve věznicích. 
Hlavními problémy jsou zdravotní péče, situace matek s dětmi, pracovní a společenské 
znovuzačlenění.

Struktura vězeňské populace ukazuje, že se u vězněných žen často vyskytuje závislost na 
omamných látkách a že u vysokého počtu trestankyň došlo v minulosti k psychickému, 
fyzickému či sexuálnímu zneužití. Zvláštní pozornost by měla být věnována zdravotní péči 
o ženy a jejich hygienickým potřebám, přičemž zejména těhotné ženy vyžadují specializované 
zdroje a péči, pokud jde o stravu, pohyb, oděvy, léčbu a zdravotní péči. 

Více než polovinu vězněných žen v Evropě tvoří matky s nejméně jedním dítětem, zejména 
ve Španělsku a Řecku představují tyto ženy vysoké procento. Děti, které zůstávají se svými 
uvězněnými matkami, vyžadují náležitou ochranu a péči a neměly by trpět žádnou formou 
diskriminace. Uvěznění žen může mít zvláště závažný dopad v případě, že ženy byly v době 
před uvězněním samoživitelkami. 
Dalším problémem je zachování rodinných vazeb. Vzhledem k tomu, že počet ženských 
věznic je nízký, mohou být ženy vězněny daleko od svých domovů a společenství, čímž jsou 
omezeny možnosti jejich návštěv. 

Ženy ve věznicích mohou také čelit diskriminaci v oblasti přístupu k práci, vzdělávání 
a vzdělávacím zařízením, která jsou často nedostačující, zaměřená na mužské vězně a která 
málokdy zohledňují potřeby trhu. 

Vzhledem k tomu, že počet uvězněných žen v mnoha evropských státech roste, v některých 
případech dokonce rychleji než počet uvězněných mužů (například v Anglii a ve Walesu 
došlo v letech 1992 až 2002 k nárůstu mužské vězeňské populace o 50 %, zatímco u žen to 
bylo o 173 %1), je nutné učinit opatření pro uspokojení potřeb uvězněných žen. 

Zdravotnická péče ve věznicích

Obavy týkající se zdravotnická péče ve věznicích se vyskytují téměř ve všech studiích, které 
se zabývají životními podmínkami vězeňské populace. Podle mezinárodních a evropských 
standardů a úmluv by se všem vězňům mělo dostávat rovného přístupu ke zdravotnickým 
službám, které by měly dosahovat stejné kvality jako služby poskytované široké veřejnosti. 

Přestože v některých ohledech trpí ženy a muži ve věznicích stejnými zdravotními problémy, 
v typu, rozsahu a složitosti těchto problémů mezi nimi existuje výrazný rozdíl. Ve vězeňských 
systémech vytvořených zejména pro muže není často problém ženských potřeb dostatečně 

  
1 Ženy a systém trestního soudnictví (Women and criminal justice system), Fawcett Society, 2004
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zohledněn v organizaci věznic, jejich programech, předpisech a ani u jejich zaměstnanců. 
Ženy mají další a odlišné potřeby nejen s ohledem na hygienu, mateřskou péči a
gynekologické zdraví, ale také na psychické zdraví, a to především z důvodu většího výskytu
fyzického, citového nebo sexuálního zneužití v minulosti či nedávné době. 

Je proto důležité zdůraznit, že je potřeba zajistit zdravotní programy a hygienické podmínky, 
které jsou uzpůsobeny specifickým potřebám vězněných žen, a také příslušné vzdělávání 
vězeňského zdravotnického personálu. Dále pak je třeba provádět integrovaný přístup 
k závislosti či jiným zdravotním problémům.

A. Drogová závislost

Vězeňskou populaci je možné považovat za vysoce rizikovou skupinu v oblasti užívání drog: 
uživatelé drog jsou ve věznicích vysoce zastoupeni a ženy odsouzené ve spojitosti s trestnou 
činností související s drogami tvoří významný podíl ve skupině vězněných žen (nejčastěji za 
držení drog), z čehož vyplývá, že drogy představují významný a rostoucí problém v životě 
vězněných žen1.

Nedávná studie nicméně ukazuje, že jen několik evropských zemí vyvinulo programy pro 
léčbu drogové závislosti pro vězně2.

Ve své výroční zprávě3 za rok 2006 dochází EMCDDA k závěru, že „se nyní všeobecně 
uznává, že chápání rozdílu v chování ovlivněném drogami mezi muži a ženami je klíčovým 
požadavkem pro přijetí účinných opatření“ a že „zajištění rovnosti v přístupu ke službám 
a citlivost vůči specifickým problémům mužů a žen v rámci služeb jsou dvě klíčová témata 
pro vytvoření vysoce kvalitní péče v této oblasti“. Z informací dostupných v roce 2006 
vyplývá, že pouze čtyři země (Francie, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) mají speciální 
projekty zaměřené na uvězněné ženy se závislostí na drogách.

B. Duševní zdraví

Vězeňská zařízení jako taková jsou nejenom špatným řešením pro kontrolu jednotlivců 
s akutními či chronickými duševními nemocemi, ale navíc tím, že jednotlivce izolují a zbavují 
ho samostatnosti, mohou přispět k rozvoji duševních nemocí. I když má vězeňský personál za 
úkol udržovat pořádek a bezpečnost, přesto jsou věznice nepřátelským prostředím, které může 
ovlivnit osoby, jež byly dříve vystaveny násilí a zneužívání. V důsledku toho má přijetí 
integrované zdravotnické politiky, která by pokrývala jak duševní tak i fyzické problémy a 
zajištění psychické podpory duševně nemocným vězňům, veliký význam. 

  
1 Vzdělávací osnovy pro ženské věznice - zdravotní aspekty, Claudia Kesterman, „Mezinárodní studie o 
vězněných ženách - Současná situace, analýza požadavků a „osvědčené postupy”, (Training curriculum for 
women´s prison - health aspects, 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 Problematičtí uživatelé drog ve věznicích, MacDonald M., prezentace v rámci projektu „Trestní soudnictví a 
drogy, redukce uživání drog - boj s kriminalitou, zkušenosti v oblasti trestních činů souvisejících s drogami z 
jiných zemí”,(Criminal Justice and Drugs, Reducing Drug Use – Combating Crime, Lessons from Other 
Countries on Dealing with Drug Related Offences) červenec 2005, http://www.uce.ac.uk/crq/presentations/2
3 Tamtéž. Zvláštní vydání 2. http://issues06.emcdda.europa.eu/en/page013-en.html
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C. Těhotenství

Výbor OSN pro lidská práva v obecných poznámkách k Mezinárodnímu paktu o občanských 
a politických právech poukazuje na to, že: „těhotným ženám, které jsou zbaveny svobody, by 
se vždy mělo dostat lidského zacházení a respektu kvůli jejich přirozené důstojnosti, a to 
zejména během porodu a péče o novorozené děti; smluvní státy by měly informovat o tom, 
jaká existují zařízení, která by zajistila výše uvedené, a o lékařské a zdravotní péči
poskytované takovýmto matkám a dětem“1.

Je nezbytné poskytovat těhotným ženám ve věznicích příslušnou prenatální a postnatální péči, 
ale vězeňský personál, který nemá k dispozici dostatečné prostředky a odpovídá za 
bezpečnost, nemusí považovat tento druh péče za prioritní. Pravidlo č. 23 Standardních 
minimálních pravidlech pro zacházení s vězni doporučuje, aby „v zařízeních pro ženy bylo 
zřízeno speciální oddělení pro poskytování veškeré prenatální a postnatální péče a léčby”2. 
Tyto ženy mají také nároky v oblasti stravování, zvláštní zdravotní potřeby a specializované 
režimy pohybu, které nejsou dostatečně zajištěny ve vězeňském prostředí. 

Matky ve věznicích

Uvěznění matky může mít za následek úplný rozvrat rodinného života. Odloučení je škodlivé 
pro matky i děti, které se stávají nevinnými oběťmi rozhodnutí, která byla učiněna o jejich 
matkách. 
Průměrný věk většiny uvězněných žen v Evropě je mezi 20 a 40 lety, a v důsledku toho je 
pravděpodobné, že již jsou nebo se stanou matkami. V případě, že jsou v době svého zatčení 
již matkami, jsou ženy často také hlavními nebo jedinými opatrovníky dětí. 
Podle Rachel Taylorové v roce 2002 ve Spojeném království:
„- 66 % vězněných žen tvořily matky, 
- 55 % mělo alespoň jedno dítě mladší 16 let; více než 1/3 matek měla jedno nebo více dětí 
mladších 5 let, 
- 34 % matek bylo samoživitelkami před nástupem do věznic, a toto číslo stouplo na 43 % 
u těch, které očekávaly, že budou samoživitelkami po propuštění“.

A. Matky

Ženy ve vazbě uvádějí obavu o děti jako jeden z nejdůležitějších faktorů způsobujících 
depresi a úzkost, vedoucí až k sebepoškozování. Studie provedená pro Evropskou komisi3

potvrzuje, že „ztráty a narušení z důvodu odloučení od [...] dětí byly velmi zdůrazňovány jako 
hlavní zdroj bolesti žen ve věznicích ve všech zprávách daných zemí”. 

  
1Obecná poznámka č. 28 Rovnost práv mužů a žen (článek 3), 29/03/2000 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/13b02776122d4838802568b900360e80?Opendocument
2 Přijato na prvním světovém kongresu OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli v Ženevě v roce 1955 
a schváleno usneseními Hospodářské a sociání rady 663 C (XXIV) z 31. července 1957 a 2076 (LXII) z 13. 
května1977 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htm
3 „Ženy, začlenění a věznice: „Analýza procesu společensko-pracovního začlenění vězněných žen v Evropě”, 
(Analysis of the Processes of the Socio-Labour Integration of Women Prisoners in Europe), projekt MIP, 
koordinovaný SURT, sdružení pro zvýšení schopnosti pracovního zařazení pro ženy (leden 2005) 
http://mip.surt.org/en/final_results.html
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Vězněné osoby, které selhaly jako občané, mohou být úspěšné jako rodiče a nadto jim 
rodičovský úspěch může pomoci k tomu, aby se staly lepšími občany. Studie prokázaly, že 
dobré rodinné vazby jsou důležité v době propuštění, protože stabilní rodinné zázemí 
významným způsobem odrazuje od recidivy1. 

B. Děti

Několik studií poukázalo na obtížnost při zobecňování toho, jaký dopad má odloučení od 
rodičů v důsledku uvěznění na děti2. Míra, do jaké bude dítě ovlivněno uvězněním rodiče, 
závisí na mnoha proměnných faktorech: na věku, ve kterém dochází k odloučení dítěte 
a rodiče, na délce odloučení, na tom, zda dítě zná nového opatrovníka, na míře stigmatu, 
kterou okolí dítěte přisuzuje uvěznění3. Ponechání dítěte u matky vyvolává komplikované 
otázky ohledně zařízení, v nichž by pro takovéto děti byl zajištěn řádný vývoj − fyzický, 
duševní a citový, včetně možnosti jejich styku s osobami zvenčí (zejména pak s jinými 
dětmi). 

Rada Evropy ve své zprávě zveřejněné v roce 2000 doporučuje rozvíjet „v malém měřítku 
zajištěná oddělení a oddělení s nižším stupněm zabezpečení, ve kterých bude poskytována 
podpora sociálních služeb pro malý počet matek, které vyžadují takovýto druh uvěznění, 
a kde může být o děti pečováno v prostředí, které je vůči nim přátelské, a kde budou na 
prvním místě zájmy dítěte, ale přitom bude zajištěna bezpečnost veřejnosti”4.

Dokonce i v případech, kdy existují zvláštní oddělení pro matky s dětmi, je jejich kapacita 
omezená. Tato oddělení jsou finančně náročná, a v důsledku toho je poptávka větší než 
nabídka. 

C. Návštěvy dětí ve věznicích

Návštěvy jsou pro vězně významným prostředkem udržování důležitých rodinných vztahů 
a tato možnost by měla být poskytnuta co možná nejdříve po uvěznění. Studie provedená ve 
Francii zjistila, že pokud pachatel či pachatelka neměli s dítětem žádný kontakt v průběhu 
prvních šesti měsíců věznění, žádný další kontakt s dítětem už nenásledoval5. 
Zachování rodinných vazeb hraje důležitou roli při prevenci recidivy a sociálním 
znovuzačlenění vězňů. Nicméně několik faktorů, jako jsou přísné podmínky návštěv 
a prostředí nepřátelské vůči návštěvám, může způsobit narušení rodinných vztahů a kontaktu 
s dětmi.
Úkolem je vytvořit prostředí, které sladí jak potřeby bezpečnosti, tak i dobrých rodinných 
kontaktů (pružné návštěvní podmínky, návštěvní místnosti umožňující částečnou svobodu 
pohybu a soukromí rodiny, prostředí přátelské vůči dětem atd.). 

  
1 Výše citovaná studie Olivera Robertsona.
2 Konstatuje Oliver Robertson tamtéž, s. 11.
3 „Zapomenuté rodiny - dopady uvěznění” (Forgotten families - the impacts of imprisonment) v odborném 
časopise „Otázky rodiny” (Family Matters), Ann Cunningham, zima 2001, s. 36-37. 
4 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/EDOC8762.htm
5 Vztahy mezi dětmi a rodiči, udržování vztahů v průběhu vazby (Relais Enfants-Parents (1999) Maintien des 
liens en détention), citováno v příspěvku z konference „Děti vězněných rodičů: evropský pohled na osvědčené 
postupy” (Children of imprisoned Parents: European Perspectives of Good Practices), Liz Ayre, 2006, s.48.
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Příprava na budoucnost: společenské a pracovní znovuzačlenění 

Věznice musí splňovat dva základní a vzájemně se doplňující úkoly: 
− ochranu veřejnosti před lidmi, kteří se chovali nebezpečným nebo alespoň trestným

způsobem,
− znovuzačlenění odsouzených osob do společnosti v době jejich propuštění.

A. Vzdělávání, školení a zaměstnání:

Statistiky týkající se vězněných žen naznačují obecně nízkou úroveň vzdělání a nedostatek 
pracovní kvalifikace. Například ve Spojeném království „47 % nemá žádné ukončené 
vzdělání. Zatímco u obecné populace nedokončilo školu 2 %, u odsouzených žen ve věznicích 
to bylo 33 %“1. Pokud by měla být doba strávená ve věznici využita k přípravě vězněných 
osob pro stabilní život po jejich propuštění, pak by vzdělání mělo být důležitým nástrojem pro 
dosažení tohoto cíle.

Z důvodu omezených zdrojů (personálních i finančních) nejsou věznice v Evropě schopny 
nahradit všechny nedostatky v oblasti vzdělání a kvalifikace vězněných, ale měly by alespoň 
nabídnout všem vězněným osobám příležitost k získání základního vzdělání, které je nezbytné 
pro jejich budoucí společenské znovuzačlenění. 

V mnoha evropských věznicích je možné pozorovat rozpor mezi odborným vzděláváním žen 
a poptávkou na pracovním trhu.Většina věznic nabízí „feminizované” pracovní vzdělávání, 
omezené na rozvoj dovedností a schopností tradičně přisuzovaných ženám v rámci kulturní 
a společenské role ženy (v oblastech krejčovství, kadeřnictví, uklízení, práce s látkami, 
vyšívání atd.). Tyto nízkopříjmové aktivity nemají velkou odezvu na pracovním trhu, a 
mohou tak přispívat k udržování společenských nerovností a zároveň narušovat společenské 
a pracovní začlenění. 

Je třeba podporovat vězeňské úřady v tom, aby učinily v otázce vysoce kvalitního odborného 
vzdělávání opatření, která budou přizpůsobena potřebám trhu a také různorodým pracovním 
příležitostem zbaveným stereotypů o ženách. Při zaměstnávání vězňů jako součásti 
nápravného procesu vězněných je také třeba podporovat spolupráci vězeňských zařízení s 
externími firmami 

B. Sociální začlenění

Většina vězňů musí při odchodu z věznic čelit celé řadě zásadních problémů, jako je zajištění 
bydlení, pravidelný příjem, urovnání vztahu s dětmi a péče o ně či další závislé členy rodiny. 

Úspěšné sociální začlenění vězněných musí byt připraveno v průběhu a po skončení věznění 
za spolupráce sociálních služeb a dalších příslušných organizací tak, aby byl zajištěn 

  
1 viz http://www.quaker.org/qcea/prison/Country%20Reports/UK_England%20and%20Wales_%20Report%20-
%20Final.pdf
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bezproblémový přechod z věznic na svobodu. Zvláštní pozornost musí být věnována 
psychické přípravě (umožňující vypořádat se s trestným činem a vyrovnat se s traumaty 
a závislostmi za pomoci příslušné psychologické podpory a léčby) a zajištění sociální podpory 
pro propuštění (vypracování pozitivní projektů atd.).


