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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

a börtönben lévő nők különleges helyzetéről és a szülők bebörtönzésének a társadalmi és 
a családi életre gyakorolt hatásáról
(2007/2116(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EU-Szerződés 6. és 7. cikkeire és az Európai Unió alapjogi chartájának 4. 
cikkére, amelyek az emberi jogok védelmére vonatkoznak,

– tekintettel az emberi jogok egyetemes nyilatkozatára (5. cikk), a polgári és politikai 
jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányra (7. cikk), a kínzás és az embertelen vagy 
megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményre és annak fakultatív 
jegyzőkönyvére a fogvatartási helyeken a független nemzetközi és nemzeti szervezetek 
által tett rendszeres látogatások rendszerének létrehozásáról,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 3. 
cikkére, az egyezmény jegyzőkönyveire és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
gyakorlatára,

– tekintettel a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 
megelőzéséről szóló európai egyezményre (CPT), amely létrehozta az Európa Tanács
kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére alakult 
Európai Bizottságát, valamint a CPT jelentésekre,

– tekintettel az ENSZ 1957-ben elfogadott minimumszabályainak összességére a 
fogvatartottakkal kapcsolatos bánásmódról, és a Közgyűlés által elfogadott 
nyilatkozatokra és elvekre,

– tekintettel a gyermekek jogairól szóló 1989. november 20-i ENSZ egyezményre,

– tekintettel az Európa Tanács (73)5. sz. határozatára a fogvatartottakkal való bánásmód 
minimumszabályainak összességéről, az R(87)3. és R (2006)2. sz. ajánlásaira az európai 
fegyintézeti szabályokról, 

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által elfogadott ajánlásokra és 
különösen a 1747.(2006) sz. ajánlására egy európai fegyintézeti charta létrehozására 
vonatkozóan, valamint a börtönben lévő anyákra és csecsemőkre vonatkozó 1469.(2000) 
sz. ajánlásra,

– tekintettel 1989. május 26-i állásfoglalására a börtönben lévő anyákról és gyermekekről,1

1996. január 18-i állásfoglalására a rossz fogvatartási feltételekről az Európai Unió 
börtöneiben,2 1998. december 17-i állásfoglalására az elzárási feltételekről az Európai 

  
1 JO C158 du 26.6.1989, p. 511.
2 JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
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Unióban: berendezések és helyettesítő büntetések,1 és 2004. március 9-i ajánlására a 
Tanács szándékáról az Európai Unióban fogvatartottak jogaival kapcsolatban,2

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Bizottság jelentésére a nők jogairól és a nemek közötti egyenlőségről (A6-
0000/2007),

A. mivel a nemzetközi és európai egyezmények3 értelmében minden bebörtönzött személlyel 
az emberi jogok tiszteletben tartása mellett kell bánni és a fogvatartás feltételeinek 
összhangban kell lenniük a személy emberi méltósága alapelveivel, a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmával és a magán- és családi élet tiszteletben tartásával, és azokat a 
független szervezetek általi rendszeres értékelésnek kell alávetni,

B. mivel a bebörtönzött nők különleges szükségleteit és helyzetét figyelembe kell venni a 
bírósági határozatokban, a büntetőjogi jogszabályokban és a tagállami büntetés-
végrehajtási intézetekben,

C. mivel az Európa Tanács új fegyintézeti szabályai megerősítik, hogy a nők a fogvatartottak 
különleges kategóriáját képezik, akiket el kell különíteni a férfi fogvatartottaktól,4 és hogy 
a nemzeti hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a nők különleges szükségleteit fizikai, 
szakmai, szociális és pszichológiai szempontból, valamint hogy különleges figyelmet kell 
fordítani a terhes vagy a közelmúltban szült és a fizikai, szellemi vagy nemi erőszakon 
átesett nőkre,

D. mivel minden fogvatartottnak, férfiaknak és nőknek, azonos hozzáféréssel kell 
rendelkeznie az egészségügyi ellátásokhoz, azonban a fegyintézeti szakpolitikáknak 
különös figyelmet kell kölcsönözniük a nő-specifikus egészségügyi problémák 
megelőzésére, nyomon követésére és kezelésére mind fizikai, mind mentális szinten,

E. mivel a fogvatartott nők nagy számban szenvednek, vagy szenvedtek kábítószer-
függőségben vagy más anyagtól való függőségben,5 amely mentális vagy viselkedési 
zavarokhoz vezethet, megkívánva így az orvosi kezelést, valamint a megfelelő szociális és 
pszichológiai támogatást egy átfogó jellegű fegyintézeti szakpolitika keretén belül,

F. mivel a fegyintézeti személyzetet megfelelően kell képezni és érzékenyé kell tenni a nők 
és férfiak közötti egyenlőség dimenziójának figyelembe vétele és a fogvatartott nők 
különleges szükségletei és helyzete iránt, 

G. mivel a családi kötelékek fenntartása a visszaesés megelőzésének és a társadalmi 
visszailleszkedésnek fontos eszköze és minden fogvatartottat, gyermekeiket6 és más 
családtagjaikat megillető jog, és amely jognak a gyakorlása a nők számára gyakran 
bonyolult a női fogvatartó intézmények földrajzi szétszórtsága miatt,

  
1 JO C 98 du 9.4.1999, p. 299.
2JO C 102 E du 28.4.2004, p. 154.
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 adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 
résolution 45/111 du 14 décembre 1990
4 Recommandation R (2006)2 précitée
5 Recommandation R (2006)2 précitée
6 Article 9, paragraphe 3, de la convention relative aux droits de l'enfant précitée
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H. mivel a gyermek magasabb érdekeit mindig figyelembe kell venni a bebörtönzött szülőtől 
való elválasztásra vagy az azzal való kapcsolat fenntartására vonatkozó döntések során,1

I. mivel a gyermekek jogairól szóló, már említett egyezmény2 értelmében a részes államok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden gyermek részére mindenféle hátrányos 
megkülönböztetés nélkül és szüleinek jogi helyzetétől függetlenül biztosítják minden ezen 
egyezményben biztosított jogok élvezetét, és különösen a megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz, a pihenéshez és az oktatáshoz való jogot, és hogy ezt a kötelezettség vállalást 
ugyanígy alkalmazni kell a bebörtönzött szüleikkel tartózkodó gyermekekre is,

J. mivel a jogellenes cselekmények megtorlásán túl a büntetés-végrehajtási intézeteknek 
ugyanígy szerepe kell, hogy legyen a társadalmi és szakmai visszailleszkedésre való 
törekvés, figyelembe véve azt a társadalmi kirekesztődést és szegénységet, amely gyakran 
jellemzi nagyszámú fogvatartott múltját3 , 

K. mivel a fogvatartottak – férfiak és nők – számára a munkához, a szakképzéshez és a 
pihenéshez való egyenlő hozzáférés fogvatartásuk alatt alapvető a pszichológiai 
egyensúlyuk, valamint a társadalomba és a munka világába való visszailleszkedésük 
szempontjából,

L. mivel a bebörtönzött nőknek mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül hozzá kell 
tudniuk férni a fizetett munkához, valamint különféle és a munkaerőpiac elvárásaihoz 
igazított szakképzési intézkedésekhez,

M. mivel a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének, valamint a visszaesés 
megelőzésének sikere a nyújtott képzés minőségén, és különösen a vállalkozásokkal és a 
szociális segítségnyújtó szervezetekkel kiépített kapcsolatokon, valamint a büntetés 
letöltését követően kínált szociális-szakmai segítségnyújtáson és nyomonkövetésen alapul, 

A fogvatartás feltételei

1. bátorítja a tagállamokat, hogy fektessenek be elegendő forrást fegyintézeti 
infrastruktúrájuk modernizációja és kiigazítása érdekében, valamint hogy hajtsák végre a 
már említett R(2006)2. sz. ajánlást, az emberi méltóságot és az alapvető jogokat 
tiszteletben tartó körülmények biztosítása érdekében, különösen az elhelyezés, az 
egészségügy, a higiénia, az élelmezés, a szellőztetés és a fényviszonyok terén; 

2. megismétli kérését a Bizottság és a Tanács felé az EU-Szerződés 6. cikkén4 alapuló, a 
fogvatartottak jogainak védelmére vonatkozó minimumszabályokról szóló kerethatározat 
érdekében, és felhívja a Tanácsot, hogy mozdítsa elő egy közös európai büntetési charta 
kidolgozását az Európa tanács tagállamai számára, amely lehetővé teszi Európában a 
fogvatartás feltételeinek harmonizálását és a fogvatartottak jogainak és kötelezettségeinek 
egyértelmű megerősítését; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy az emberi jogokról szóló éves jelentésében térjen ki a 

  
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 
Recommandation R (2006)2 précitée.
4 Recommandation R (2006)2 précitée
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fogvatartottak alapvető jogainak tiszteletben tartására és a nők számára biztosított 
különleges fogvatartási feltételekre;

4. bátorítja a tagállamokat a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokat, hogy erősítsék meg 
a CPT1 fakultatív jegyzőkönyvét, amely a fogva tartási helyek független ellenőrzési 
rendszerét hozza létre és felhívja a Tanácsot és Bizottságot, hogy mozdítsák elő ezen 
egyezmény és jegyzőkönyve megerősítését az uniós külpolitika keretében;

5. felhívja a tagállamokat, hogy integrálják büntetés végrehajtási szakpolitikáikban és 
fogvatartási központokban a nők és férfiak közötti egyenlőség dimenzióját, valamint hogy 
jobban vegyék figyelembe a nemhez és a fogvatartott nők gyakran megrázó múltjához 
kapcsolódó sajátosságokat2, különösen a személyzet szenzibilizációja és megfelelő 
képzése révén;

6. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák a fogvatartott nők számára az egyenlő és hátrányos 
megkülönböztetés nélküli hozzáférést mindenfajta egészségügyi ellátáshoz, amelyeknek 
ugyanolyan minőségűnek kell lenniük, mint a lakosság többi részének nyújtott ellátások, a 
sajátosan női betegségek megelőzése és hatékony kezelése érdekében;3

7. emlékeztet arra, hogy intézkedésekre van szükség, a fogvatartott nők különleges 
szükségleteinek jobb figyelembe vétele érdekében a higiénia terén, a fegyintézeti 
infrastruktúrát és a szükséges higiéniai berendezéseket illetően;

8. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan átfogó büntetés-végrehajtási 
egészségpolitikát, amely azonosítja és kezeli a bebörtönzéstől kezdve a fizikai és mentális 
problémákat, és hogy a női sajátosságok tiszteletben tartása mellett nyújtsanak orvosi és 
pszichológiai segítséget minden szenvedélybetegségben szenvedő fogvatartottnak; 

9. ajánlja, hogy a terhes nők fogavatartására csak legvégső esetben kerüljön sor, és hogy 
bebörtönzés esetén különleges figyelmet kapjanak, különösen az élelmezés és a higiénia 
terén, valamint, hogy részesüljenek a szülés előtti és utáni vizsgálatokban; 

10. hangsúlyozza, hogy a szülésre, amennyiben lehetséges, a börtön-keretein kívül kell sort 
keríteni; 

A családi kötelékek és a társadalmi kapcsolatok fenntartása

11. ajánlja, a bebörtönzést helyettesítő büntetések alkalmazásának előnyben részesítését, 
különösen az anyák esetében, ha a kirótt büntetés és a közbiztonságot érő kockázat 
gyenge, amennyiben a bebörtönzésük a családi élet súlyos megzavarásával járna, 
különösen amikor ők látják el az egyszülős családokban a családfő szerepét vagy alacsony 
életkorú gyermekeik vannak;4 emlékeztet, hogy az igazságügyi hatóságoknak ezen 

  
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
4 JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.
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szempontokat, különösen az eljárás alá vont szülő gyermekének magasabb érdekét 
figyelembe kell venniük a büntetés megválasztásánál; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a női fogvatartó központok számát, és azokat 
jobban osszák el területükön úgy, hogy megkönnyítsék a fogvatartott nők családi és baráti 
kapcsolatainak fenntartását;1

13. ajánlja a tagállamoknak, hogy ösztönözzék a büntetés végrehajtási intézeteket arra, hogy 
fogadjanak el rugalmas szabályokat a családtagok, a barátok és a harmadik személyek 
számára megengedendő látogatások módjai, gyakorisága, tartama és időbeosztása terén;

14. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék a családi közeledés és különösen a 
gyermekeikkel együtt bebörtönzött szülők kapcsolatait, ha ez nem ellentétes a gyermek 
érdekével, azáltal hogy olyan látogató-fogadási struktúrákat hoznak létre, amelyek 
hangulata különbözik a börtönök világáétól, és lehetővé teszik a közös tevékenységeket, 
valamint a megfelelő érzelmi kapcsolatot;

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy igazodjanak nemzetközi kötelezettségvállalásaikhoz,2

biztosítva a fogvatartott szülőkkel együtt élő gyermekek jogainak és a velük kapcsolatos 
bánásmód egyenlőségét, valamint biztosítsanak olyan életfeltételeket, amelyek igazodnak 
ezen gyermekek szükségleteihez és lehetővé teszik megfelelő testi, szellemi, erkölcsi és 
társadalmi fejlődésüket; 

Társadalmi és szakmai visszailleszkedés

18. ajánlja a tagállamoknak, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy minden fogvatartott férfi és nő számára megfelelően fizetett és változatos, a nemen 
alapuló szegregációtól és másfajta hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
munkalehetőségeket kínáljanak; 

19. felhívja a tagállamokat, hogy többek között a foglalkoztatásra és a társadalmi 
beilleszkedésre irányuló olyan közösségi pénzügyi eszközök használata révén, mint az 
Európai Szociális Alap vagy a PROGRESS, minél több forrást fordítsanak a büntetés-
végrehajtás keretében az olyan élethosszig tartó oktatási és szakképzési programok 
fejlesztésére, amelyek igazodnak a munkaerőpiac elvárásaihoz és diplomaszerzést is 
lehetővé tehetnek;

20. úgy véli, hogy ha az nem jelent a közbiztonságra nézve nagy kockázatot vagy a büntetés 
nem súlyos, a fogvatartottak részére a börtön keretén kívüli munkavégzést vagy 
szakképzésben való részvételt lehetővé tévő félszabad rendszerek megkönnyíthetik azok 
társadalmi és szakmai visszailleszkedését;

21. emlékeztet arra, hogy a fogvatartás alatt és azt követően olyan szociális segítségnyújtási 

  
1 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
2 Recommandation R (2006)2 précitée
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intézkedések végrehajtására van szükség, amelyek célja a fogvatartott személy 
felkészítése és segítése visszailleszkedésben, különösen a lakhatás- és a munkakeresés 
terén, a társadalmi kirekesztődés és a visszaesés elkerülése érdekében; 

22. bátorítja a tagállamokat, hogy a fogvatartás feltételeire, különösen a nők fogvatartására 
vonatkozó, valamint a szakképzési és társadalmi visszailleszkedési intézkedések 
hatékonysága terén meglévő ismereteikről és legjobb gyakorlataikról tájékoztassák 
egymást; 

23. felhívja a Bizottságot, hogy egyeztetve a tagállamokkal, finanszírozzon olyan 
tanulmányokat, amelyek a nemzeti büntetési rendszerek hatékonyságát, valamint a 
bebörtönzésnek a társadalmi, családi és szakmai életben való részvételre gyakorolt hatását 
vizsgálják; 

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, a csatlakozó országok és a tagjelölt, illetve potenciális tagjelölt 
országok kormányainak.
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Európában a börtönlakók megközelítőleg 4,5-5,0 %-át nők teszik ki (a lengyelországi 2,9 %-
os aránytól a spanyolországi 7,8 %-os arányig).

A börtönök továbbra is a férfiak számára vannak berendezve és hajlamosak figyelmen kívül 
hagyni a börtönökben kicsi, de egyre növekvő arányban tartott nők különleges problémáit. 
Leginkább aggodalomra okot adó területek az egészségügy, a gyermekes anyák helyzete, 
valamint a szakmai és társadalmi visszailleszkedés.

A börtönnépesség összetétele azt mutatja, hogy a női rabok között gyakran fordul elő káros 
szenvedély és a fogvatartottak nagy számának van pszichológiai, testi vagy szexuális 
visszaéléssel terhelt múltja. Különleges figyelmet kell fordítani a nők egészségügyi és 
higiéniai szükségleteire, és különösen a terhes nők esetében szükség van speciális forrásokra 
és figyelemre az étrend, a testmozgás, a ruházkodás, a gyógyszerellátás és az orvosi ellátás 
tekintetében.

Az európai börtönök rabjainak több mint fele legalább egy gyermek anyja, és ez az arány 
különösen magas Spanyolországban és Görögországban. A bebörtönzött anyával maradó 
gyermeknek megfelelő védelemre és gondoskodásra van szükségük, és nem szabad, hogy a 
hátrányos megkülönböztetés bármilyen formájától szenvedjenek. A nők bebörtönzése 
különösen súlyos következményekkel járhat, ha bebörtönzésük előtt ők voltak gyermekeik 
egyedüli gondozói. 
További probléma a családi kötelékek megőrzése. Mivel kevesebb olyan börtön van, ahol 
nőket tartanak, előfordulhat, hogy őket családjuktól és közösségüktől távol zárják be, 
korlátozva így a látogatás lehetőségeit. 

A börtönökben élő nők gyakran szembesülnek hátrányos megkülönböztetéssel a munkához 
jutás, az oktatás vagy a képzési lehetőségek tekintetében, amelyek gyakran elégtelenek, nem 
szerint orientáltak és ritkán igazodnak a munkaerőpiaci szükségletekhez.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy sok európai országban a női rabok aránya néha még a férfi 
börtönlakók számát meghaladóan is egyre növekszik (például 1992 és 2002 között Angliában 
és Walesben a férfi rabok száma 50 %-kal növekedett, míg a nőké 173 %-kal1) 
elengedhetetlen lépéseket tenni a női rabok szükségleteinek való megfelelés érdekében.

Egészségügyi ellátás a börtönben

Mindegyik tanulmány, amelyik a börtönlakók életkörülményeivel foglalkozik hangot adott az 
egészségügyi ellátással kapcsolatban. Az európai előírások és egyezmények szerint minden 
rabnak, férfinak és nőnek, joga van az olyan egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáféréshez, amelyek minősége a lakosság részére nyújtott szolgáltatásokéval azonos.

Bár bizonyos tekintetben a börtönben élő nők és férfiak hasonló egészségügyi problémákkal 
  

1 Women and the criminal justice system, Fawcett Society, 2004
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szembesülnek, jelentős különbség van az egyes nemi csoportokban a problémák természetét, 
intenzitását és összetettségét tekintve. A legtöbbször főként a férfiak számára kialakított 
börtönrendszerekben a börtönszabályok, a programok, az eljárások és a személyzet gyakran 
nem foglalkoznak elégséges mértékben a nők egészségügyi szükségleteivel. A nőknek 
kiegészítő és pótlólagos szükségleteik vannak nemcsak a higiénia, az anyasági gondozás és a 
nőgyógyászat tekintetében, hanem a pszichológiai egészséget illetően is, különösen mivel 
gyakoribbak a múltban vagy a közelmúltban történt visszaélések, legyenek azok testi, 
pszichikai, érzelmi vagy szexuális jellegűek.

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy szükség van a bebörtönzött nők különleges szükségleteihez 
igazodó egészségügyi programok és higiéniai feltételek nyújtására és a börtön egészségügyi 
személyzete megfelelő képzésének biztosítására. Továbbá meg kell valósítani egy a 
függőséget vagy más egészségügyi problémákat célzó integrált megközelítést.

A. Kábítószerfüggőség

Kábítószer-használat szempontjából a börtönlakosság erősen kockázatos csoportnak 
tekinthető: túlzott a kábítószer-használók jelenléte a börtönben, és a női rabok nagy arányát 
kábítószer-bűncselekmények miatt ítélték el (legtöbbjüket kábítószer birtoklásáért), ami azt 
mutatja, hogy a kábítószer jelentős és növekvő problémát jelent az elkövető nők életében.1

Azonban, egy nemrég készült tanulmány szerint, csak kevés európai ország dolgozott ki 
kábítószer-kezelési programokat a rabok számára.2

2006-os éves jelentésében3 az EMCDDA megállapítja, hogy „immár elfogadott, hogy a 
kábítószerrel összefüggő magatartások körében meglévő nemi különbségek megértése 
alapvető követelmény a hatékony válaszlépések kidolgozásához” és hogy „a 
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és nem-specifikus kérdések iránti 
érzékenység a szolgáltatásokon belül két kulcselem az e területen nyújtott magas színvonalú 
gondozás szempontjából.” A 2006-ban rendelkezésre álló információk alapján, a nemzeti 
jelentések rávilágítanak arra, hogy csak négy országban (Franciaország, Portugália, Szlovákia 
és Svédország) vannak nemi orientáltságú különleges projektek a női kábítószerező rabok
számára.

B. Mentális egészség

A börtön intézménye jelenlegi állapotában nemcsak hogy szegényes megoldás az akut vagy 
krónikus mentális betegségben szenvedő egyének kezelésére, hanem a bebörtönzés elszigetelő 
és ellehetetlenítő természete hozzájárulhat a mentális betegségek kialakulásához. Még ha a 
börtön személyzetének feladata is a rend és biztonság fenntartása, a börtön még mindig 

  
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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ellenséges környezet, amely azon személyeket érintheti, akik korábban erőszakon vagy 
visszaélésen mentek keresztül. Következésképpen kimagasló fontossággal bír egy olyan 
integrált megközelítés elfogadása, amely egyaránt kiterjed a mentális és testi problémákra és a 
mentálisan beteg részére nyújtandó pszichológiai segítségnyújtásra.

C. Terhesség

Az ENSZ Emberi jogi Bizottsága a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Konventjéhez 
intézett megjegyzéseiben megállapítja, hogy „a szabadságuktól megfosztott terhes nőknek 
mindig joguk van az emberi bánásmódhoz és a bennük rejlő méltóság tiszteletéhez, különösen 
a szülés alatt, és amíg újszülött gyermekiket gondozzák; a részes államoknak jelentést kellene 
tenniük az ennek biztosítására szolgáló létesítményekről és az ilyen anyák és csecsemők 
részére nyújtott egészségügyi ellátásról.”1

A börtönben lévő terhes nőknek szükségük van a megfelelő, szülés előtti és utáni orvosi 
ellátásra, de a rosszul finanszírozott és biztonság-tudatos börtönszemélyzet nem tekinti őket 
orvosi szempontból kiemeltnek. A rabokkal való bánásmódról szóló általános minimális 
szabályok 23. (1) szabálya ajánlja, hogy „a női intézményekben legyen különleges elhelyezés 
minden szükséges, szülés előtti és utáni ellátáshoz és kezeléshez”.2 E nőknek szintén vannak 
étrendi és különleges orvosi szükségleteik és testmozgási igényeik, amelyeket nem 
biztosítanak kielégítően a börtön körülmények között.

Anyák a börtönben

Az anya bebörtönzése a családi élet teljes szétszakadását eredményezheti. Az elkülönítés 
káros az anyák és azon gyermekek számára, akik az anyjuk fölött hozott döntés ártatlan 
áldozataivá válnak.
Az Európában bebörtönzött nők többségének átlagéletkora 20 és 40 év közötti, és ez azt 
jelenti, hogy a nők valószínűleg anyák vagy azok lesznek. Ha már letartóztatásuk 
időpontjában anyák, gyakran ők a gyermekeik fő vagy egyetlen eltartói.
Rachel Taylor szerint 2002-ben az Egyesült Királyságban:
„- a női rabok 66 %-a volt anya;
- 55 %-nak volt legalább egy 16 év alatti gyermeke. Több mint egyharmaduknak volt egy 
vagy több 5 év alatti gyermeke;
- az anyák 34 %-a volt egyedülálló szülő a börtönbe kerülés előtt, és 43 %-ra emelkedik azok 
aránya, akik arra számítanak, hogy egyedülálló szülők lesznek szabadulásukat követően.”

A. Anyák

Az őrizetben lévő nők a gyermekeik miatti aggodalmat említik a depressziót és 
nyugtalanságot okozó, és az önkárosításhoz vezető egyik legfontosabb tényezőként. Az 

  
1 General 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
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Európai Bizottság megbízásából folytatott tanulmány1 megerősíti, hogy „a […] gyermekektől 
való elválasztásból eredő veszteséget és szakadást a börtönben lévő nők fő 
fájdalomforrásaként minden országjelentés erősen kihangsúlyozza.
Azok a rabok, akik polgárként megbuktak, sikert érhetnek el szülőként és így a szülőként elért 
siker segíthet számukra abban, hogy jobb polgárok legyenek. Tanulmányok bizonyították, 
hogy a jó családi kötelékek fontosak a szabadulás pillanatában különösen, mert ha van egy 
stabil családi környezet, ahova vissza lehet térni, az fontos távoltartó erő a visszaeséstől.2

B. Gyermekek

Számos tanulmány megállapította, hogy nehéz általánosítani a bebörtönzés miatt a szüleiktől 
való elválasztásból eredő, gyerekeket ért hatásokat illetően.3 Az, hogy egy gyermeket 
mennyire fog érinteni a szülő bezárása, sok változótól függ: az életkortól, amelyben a szülő-
gyermek elválasztás történik, az elválasztás időtartamától, a gyermek bizalmától az új 
gondviselője iránt, a megbélyegzés azon fokától, amit a gyermek közössége kapcsol hozzá a 
bebörtönzéshez.4 A csecsemőnek az anyjával való együtt tartása összetett kéréseket vet fel az 
ilyen gyermekek rendelkezésre álló olyan lehetőségeket illetően, amelyek biztosítják saját 
testi, szellemi és érzelmi fejlődésüket, ideértve a külső emberekkel (leginkább más 
gyermekekkel) való érintkezést.

Egy 2000-ben közzétett jelentésében az Európa Tanács ajánlja, hogy hozzanak létre 
„kisléptékű, biztosított és félig biztosított egységeket szociális szolgáltatásokkal azon 
kisszámú anyák számára, akiknek ilyen őrizetre van szükségük, ahol a gyermekek 
gyermekbarát környezetben gondozhatók és ahol a gyermek legjobb érdeke a legfontosabb, de 
ahol a közbiztonság is biztosítható.”5

Még azokban az esetekben, amikor biztosítottak a különleges anya és csecsemő egységek, 
számuk gyakran korlátozott. Ezen egységek finanszírozása drága, és ennek eredményeképpen 
a kínálat alacsonyabb, mint a kereslet.

C. Gyermekek általi látogatás a börtönben:

A látogatások alapvető módjai a tartalmas családi kapcsolatok fenntartásának a rabok 
számára, és ezt a lehetőséget, amint lehetséges, fel kell kínálni. Egy franciaországi tanulmány 
kimutatta, hogy ha egy elkövetőnek nincs kapcsolata gyermekével a fogvatartás első hat 
hónapjában, ezt követően nem is lesz kapcsolat a gyermekkel.6

A családi kötelékek megőrzése fontos szerepet játszik a visszaesés megelőzésében és a rabok 
  

1 "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 
2 Oliver Robertson's study cited previously 
3 Oliver Robertson observes, ibid., p.11
4 "Forgotten Families - the impacts of imprisonment" in Family Matters, Ann Cunningham, Winter 2001, p.36-
37 
5 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/EDOC8762.htm
6 Relais Enfants-Parents (1999) Maintien des liens en détention, idézi Liz Ayre és mások, Children of 
imprisoned Parents: European Perspectives of Good Practices, 2006, 48. o.
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társadalmi visszailleszkedésében. Azonban bizonyos számú tényező, mint a rugalmatlan 
látogatási feltételek és a barátságtalan látogatási környezet a családi kapcsolatok és a 
gyermekekkel való kapcsolattartás megszakadásához vezethetnek.
A kihívás olyan környezet megteremtésében rejlik, amely egyaránt kiegyenlíti a biztonság és 
a jó családi kapcsolatok igényeit (rugalmas látogatási feltételek, bizonyos mozgási 
szabadságot és családi magánéletet lehetővé tévő látogatószoba, barátságos környezet a 
gyermekek részére stb.). 

Felkészülés a jövőre: társadalmi és szakmai visszailleszkedés

A börtönöknek két lényeges és egymást kiegészítő küldetést kell betölteniük:
- a köz védelme olyan emberektől, akik veszélyes vagy legalább is büntetendő magatartást 
tanúsítottak és;
- az elítélt személyek visszavezetése a társadalomba szabadon bocsátásuk pillanatában.

A. Oktatás, képzés és foglalkoztatás:

A női rabokról szóló statisztikák általában alacsony iskolázottsági szintet és szakismeret-
hiányt mutatnak. Az Egyesült Királyságban például 47 %-nak nincs iskolai végzettsége. Míg 
a teljes lakosság 2 %-a nem részesült iskolai oktatásban, az elítélt női rabok 33 %-a nem 
részesült iskolai oktatásban.”1 Ha a börtönben töltött időt arra akarják felhasználni, hogy a 
bennlakók élete stabilabb legyen a szabadulás után, ebből a célból az oktatásnak fontos 
eszközt kell jelentenie. 

A korlátozott (pénzügyi és személyzeti) források miatt az európai börtönök nem képesek 
minden oktatási és szakismereti hiányosságot ellensúlyozni, de legalább minden rab részére 
lehetőséget kellene kínálniuk olyan alapvető oktatási ismeretek megszerzésére, amelyek 
szükségesek jövőbeni társadalmi visszailleszkedésükhöz.

Sok európai börtönben különbség figyelhető meg a nők részére nyújtott szakképzés és a 
munkerőpiaci kereslet között. A legtöbb börtön olyan nőiesített szakképzést kínál, amely a 
nőknek hagyományosan tulajdonított kulturális és társadalmi női szerepekhez kapcsolódó 
ismeretek és képességek fejlesztésére korlátozódik (ruhakészítés, fodrászat, takarítás, szövés, 
hímzés, stb.). Ezeknek a rosszul fizetett tevékenységeknek nem tulajdonít nagy értéket a 
munkaerőpiac és ez kedvez a társadalmi egyenlőtlenségek állandósulásának, valamint 
alááshatja a társadalmi és szakmai visszailleszkedést. 

A börtönhatóságokat arra kellene bátorítani, hogy nyújtsanak a munkaerőpiaci 
szükségletekhez igazodó, magas színvonalú szakképzést, valamint olyan változatos 
foglalkoztatási lehetőségeket, amelyek mentesek a nemen alapuló beidegződésektől. A 
börtönintézmények külső cégekkel való együttműködését a rabok alkalmazása érdekében 
szintén elő kell mozdítani a rabok rehabilitációs folyamatának részeként.

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

A börtön elhagyását követően a legtöbb rabnak olyan súlyos problémák széles körével kell 
szembesülnie, mint a lakhatás, a rendszeres jövedelem biztosítása, a gyermekekkel vagy más 
eltartott családtagokkal való kapcsolat helyreállítása, vagy a róluk való gondoskodás.

Különleges figyelmet kell szentelni a pszichológiai felkészítésnek (a bűncselekmény 
feldolgozása, a megrázkódtatások és függőségek kezelése megfelelő pszichológiai támogatás 
és kezelés révén) és a szabaduláshoz nyújtott szociális támogatásnak (pozitív projektek 
kidolgozása stb.).


