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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de specifieke situatie van vrouwelijke gevangenen en de effecten van de detentie van 
ouders op het maatschappelijke leven en het gezinsleven 
(2007/2116(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag en artikel 4 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, die betrekking hebben op de bescherming van de 
mensenrechten,

– gelet op de Universele Verklaring van de rechten van de mens (artikel 5), het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (artikel 7), het Verdrag tegen foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en het facultatief
Protocol tot vaststelling van een regeling voor regelmatige bezoeken aan detentie-
inrichtingen door onafhankelijke internationale en nationale organen,

– gelet op artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, de protocollen daarbij en de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de rechten van de mens,

– gelet op het Europees Verdrag van 1987 ter voorkoming van marteling en onmenselijke en 
onterende behandeling, waarbij is opgericht het Europees Comité voor de voorkoming van 
marteling en onmenselijke of onterende straf of behandeling van de Raad van Europa (CPT), 
alsmede de verslagen van dit CPT,

– gezien het geheel van minimumregels in het kader van de Verenigde Naties voor de 
behandeling van gedetineerden van 1957 en de door de Algemene Vergadering aangenomen 
verklaringen en beginselen,

– gelet op het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

– gezien resolutie (73)5 van de Raad van Europa over het geheel van minimumregels voor de 
behandeling van gedetineerden, aanbeveling R(87)3 inzake de Europese penitentiaire 
voorschriften en aanbeveling R(2006)2 inzake de Europese penitentiaire voorschriften,

– gezien de aanbevelingen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en met 
name aanbeveling 1747(2006) inzake de opstelling van een Europees Penitentiair Handvest 
en aanbeveling 1469(2000) inzake moeders en baby’s in gevangenissen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 mei 1989 over vrouwen en kinderen in de 
gevangenis1, zijn resolutie van 18 januari 1996 over slechte omstandigheden in 
gevangenissen in de Europese Unie2, zijn resolutie van 17 december 1998 over de 
detentievoorwaarden in de Europese Unie: verbeteringen en vervangende straffen3 en zijn 
aanbeveling van 9 maart 2004 aan de Raad betreffende de rechten van gedetineerden in de 

  
1 PB C 158 van 26.6.1989, blz. 511.
2 PB C 32 van 5.2.1996, blz. 102.
3 PB C 98 van 9.4.1999, blz. 299.
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Europese Unie1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat krachtens internationale en Europese verdragen2 elke gevangene met 
inachtneming van de mensenrechten dient te worden behandeld en dat de 
detentieomstandigheden in overeenstemming moeten zijn met de beginselen van waardigheid 
van de menselijke persoon, non-discriminatie en eerbiediging van het privé- en gezinsleven 
en geregeld door onafhankelijke instanties moeten worden beoordeeld,

B. overwegende dat bij gerechtelijke vonnissen, in de strafwetgeving en door de penitentiaire 
inrichtingen van de lidstaten rekening dient te worden gehouden met de specifieke behoeften 
en situatie van vrouwelijke gevangenen,

C. overwegende dat in de nieuwe penitentiaire voorschriften van de Raad van Europa wordt 
bevestigd dat vrouwen een specifieke categorie gedetineerden vormen die van de mannelijke 
gevangenen moeten worden gescheiden3 en dat de nationale autoriteiten hun onderscheiden 
behoeften op fysiek, professioneel, sociaal en psychologisch gebied dienen te respecteren en 
bijzondere aandacht moeten schenken aan zwangere of pas bevallen vrouwen en aan 
vrouwen die te maken hebben gehad met fysieke, mentale of seksuele geweldpleging,

D. overwegende dat alle gedetineerden, mannen en vrouwen, gelijke toegang tot 
gezondheidszorg behoren te krijgen, maar dat in het detentiebeleid speciale aandacht moet 
worden geschonken aan het voorkomen, volgen en behandelen op fysiek en mentaal niveau 
van specifieke gezondheidsproblemen van vrouwen,

E. overwegende dat een groot aantal vrouwelijke gedetineerden verslaafd zijn of zijn geweest 
aan verdovende middelen of andere stoffen4 die psychische en gedragsstoornissen kunnen 
veroorzaken, zodat medische behandeling nodig is alsmede passende sociale en 
psychologische hulp in het kader van een algemeen gezondheidsbeleid voor gevangenissen,

F. overwegende dat het gevangenispersoneel voldoende scholing moet krijgen op het gebied 
van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de specifieke behoeften en omstandigheden 
van vrouwelijke gedetineerden en daarvan bewust moet worden gemaakt,

G. overwegende dat de instandhouding van de gezinsbanden een essentieel middel vormt om 
recidive te voorkomen en maatschappelijke re-integratie te bewerkstelligen en een recht is 
van alle gedetineerden, hun kinderen5 en andere gezinsleden, en dat vrouwen dit recht vaak 
moeilijker kunnen uitoefenen door de geografische spreiding van detentiecentra voor 
vrouwen,

H. overwegende dat het belang van het kind altijd in aanmerking moet worden genomen bij 
besluiten over de vraag of het al dan niet bij de gevangen ouder kan blijven6,

  
1 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 154.
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 adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 45/111 du 
14 décembre 1990; 
3 Recommandation R (2006)2 précitée.
4 Recommandation R (2006)2 précitée.
5 Article 9, paragraphe 3, de la convention relative aux droits de l'enfant précitée.
6 PB C 32 van 5.2.1996, blz. 102.
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I. overwegende dat op grond van bovengenoemd Verdrag inzake de rechten van het kind1 de 
staten die partij zijn, zich ertoe hebben verplicht te waarborgen dat alle kinderen zonder 
enige vorm van discriminatie en onafhankelijk van de wettelijke status van hun ouders alle in 
dit verdrag genoemde rechten kunnen genieten en vooral het recht op passende 
gezondheidszorg, op vrije tijd en op onderwijs, en dat deze verplichting eveneens moet 
gelden voor kinderen die bij hun gevangen ouder verblijven,

J. overwegende dat de penitentiaire inrichtingen zich behalve op de bestraffing van een 
onwettige daad ook moeten toeleggen op maatschappelijke en professionele re-integratie, 
gezien de sociale uitsluiting en armoede die een groot aantal gedetineerden in het verleden 
hebben ervaren2,

K. overwegende dat gelijke toegang van gedetineerden, mannen en vrouwen, tot werk, 
beroepsopleidingen en vrije tijd gedurende hun gevangenschap van fundamenteel belang is 
voor hun psychologisch evenwicht en hun re-integratie in de samenleving en de wereld van 
het werk,

L. overwegende dat vrouwelijke gevangenen zonder enige discriminatie toegang moeten 
kunnen krijgen tot betaald werk en tot een breed scala aan beroepsopleidingen die zijn 
afgestemd op de eisen van de arbeidsmarkt,

M. overwegende dat het welslagen van de maatschappelijke re-integratie van gedetineerden en 
het voorkomen van recidive afhankelijk zijn van de kwaliteit van de begeleiding die tijdens 
de gevangenschap wordt gegeven en vooral van de samenwerkingsverbanden met 
ondernemingen en instellingen die sociale bijstand verlenen, en van het toezicht en de 
sociaalprofessionele ondersteuning die na het uitzitten van de straf worden geboden,

Detentieomstandigheden

1. moedigt de lidstaten aan voldoende middelen te investeren in de modernisering en 
aanpassing van hun penitentiaire infrastructuren en bovengenoemde aanbeveling R(2006)2 
uit te voeren teneinde te zorgen voor zodanige detentieomstandigheden dat de menselijke 
waardigheid en de grondrechten worden gerespecteerd, vooral op het gebied van huisvesting, 
gezondheid, hygiëne, voeding, ventilatie en licht;

2. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de Raad om een kaderbesluit goed te keuren met 
minimumnormen ter bescherming van de rechten van gedetineerden op grond van artikel 6 
van het EU-Verdrag3 en nodigt de Raad uit de opstelling van een gemeenschappelijk 
Europees Penitentiair Handvest voor de lidstaten van de Raad van Europa te bevorderen, 
zodat de detentieomstandigheden in Europa kunnen worden geharmoniseerd en de rechten en 
plichten van gedetineerden nog eens duidelijk onder woorden worden gebracht;

3. verzoekt de Commissie in haar jaarlijkse verslag over de mensenrechten een beoordeling op 
te nemen van de eerbiediging van de grondrechten van gedetineerden en van de bijzondere 
detentieomstandigheden voor vrouwen;

4. spoort de lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-lidstaten aan het 
facultatief Protocol bij het Europees Verdrag ter voorkoming van marteling en onmenselijke 

  
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.
3 Recommandation R (2006)2 précitée.
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en onterende behandeling1 tot instelling van een systeem voor onafhankelijk toezicht in de 
detentie-inrichtingen te ratificeren en verzoekt de Raad en de Commissie de ratificatie van dit 
verdrag en het bijbehorende protocol in het kader van het buitenlandse beleid van de EU te 
bevorderen;

5. verzoekt de lidstaten de gelijkheid van vrouwen en mannen in hun gevangenisbeleid en in de 
detentiecentra te integreren en meer rekening te houden met de seksespecifieke behoeften en 
het vaak traumatische verleden van vrouwelijke gedetineerden2, met name door 
bewustmaking en passende scholing van het personeel;

6. roept de lidstaten op vrouwen een gelijke en niet-discriminerende toegang te waarborgen tot 
elke vorm van gezondheidszorg, die een gelijkwaardige kwaliteit moet hebben vergeleken 
met de zorgverlening aan de rest van de bevolking, zodat specifieke vrouwenziekten 
doeltreffend kunnen worden voorkomen en behandeld3;

7. wijst op de noodzaak maatregelen te treffen om beter rekening te houden met de specifieke 
hygiënebehoeften van vrouwelijke gevangenen op het niveau van de penitentiaire 
infrastructuren en hygiënebenodigdheden;

8. verzoekt de lidstaten om een algemeen gezondheidsbeleid voor gevangenissen vast te stellen 
waarbij fysieke en psychische stoornissen onmiddellijk na opsluiting in de gevangenis 
worden opgespoord en behandeld en om alle verslaafde gedetineerden medische en 
psychologische hulp te verlenen met inachtneming van de specifieke behoeften van vrouwen;

9. beveelt aan de detentie van zwangere vrouwen slechts als uiterste middel te overwegen en in 
geval van opsluiting bijzondere aandacht aan hen te schenken, vooral op het gebied van 
voeding en hygiëne, en voor en na de bevalling toezicht op hen te houden;

10. onderstreept dat de bevalling voor zover mogelijk buiten de gevangenis dient plaats te 
vinden;

Instandhouding van de gezinsbanden en sociale relaties

11. beveelt aan vaker te opteren voor straffen ter vervanging van detentie, vooral voor moeders, 
wanneer de straf en het gevaar voor de openbare veiligheid beperkt zijn, voor zover 
opsluiting kan leiden tot een ernstige verstoring van het gezinsleven, met name als zij aan het 
hoofd van eenoudergezinnen staan of jonge kinderen hebben4; herinnert eraan dat de 
gerechtelijke instanties bij de keuze van de straf met deze aspecten rekening dienen te 
houden, vooral met het belang van het kind van de vervolgde ouder;

12. verzoekt de lidstaten het aantal detentiecentra voor vrouwen te vergroten en deze beter over 
hun grondgebied te spreiden om het voor vrouwelijke gevangenen gemakkelijker te maken 
hun gezins- en vriendschapsbanden in stand te houden5;

  
1 PB C 32 van 5.2.1996, blz. 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 PB C 32 van 5.2.1996, blz. 102.
5 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.
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13. beveelt de lidstaten aan de penitentiaire inrichtingen te stimuleren om soepele regels vast te 
stellen voor de vorm, de frequentie, de duur en de tijdstippen van de bezoeken van 
gezinsleden, vrienden en derden;

14. verzoekt de lidstaten het contact tussen de gezinsleden te vergemakkelijken, vooral tussen 
gedetineerde ouders en hun kinderen, tenzij dat niet strookt met het belang van het kind, door 
bezoeken mogelijk te maken waarbij geen gevangenissfeer heerst en waarbij gezamenlijke 
activiteiten en passende affectieve contacten kunnen worden gerealiseerd;

15. spoort de lidstaten aan hun internationale verplichtingen1 na te komen door kinderen die bij 
hun gedetineerde ouder wonen, gelijke rechten en een gelijke behandeling te geven, en 
levensomstandigheden te creëren die zijn afgestemd op hun behoeften en het mogelijk maken 
dat zij zich in fysiek, psychisch, moreel en sociaal opzicht goed ontwikkelen;

Maatschappelijke en professionele re-integratie

18. beveelt de lidstaten aan de noodzakelijke maatregelen te treffen om alle mannelijke en 
vrouwelijke gedetineerden een gevarieerde keuze te bieden uit adequaat betaalde banen, vrij 
van elke segregatie op grond van geslacht en elke andere vorm van discriminatie;

19. verzoekt de lidstaten meer middelen te investeren, bijvoorbeeld door het gebruik van de 
communautaire financiële instrumenten die betrekking hebben op werkgelegenheid en 
sociale integratie zoals het Europees Sociaal Fonds en Progress, in de ontwikkeling van 
programma’s voor een leven lang leren en beroepsopleidingen die zijn afgestemd op de 
behoeften van de arbeidsmarkt en met een diploma worden afgesloten;

20. is van oordeel dat maatschappelijke en professionele re-integratie eenvoudiger worden 
wanneer er op grotere schaal gebruik wordt gemaakt van regimes van semivrijheid waarbij 
de gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken of een beroepsopleiding kunnen 
volgen, tenzij de risico’s voor de openbare veiligheid groot zijn en er een zware straf is 
opgelegd;

21. herinnert eraan dat de gevangene gedurende de detentieperiode en daarna moet kunnen 
rekenen op sociale bijstand om hem of haar voor te bereiden op de terugkeer in de 
maatschappij, en vooral bij het zoeken naar een woning en werk, zodat sociale uitsluiting of 
recidive voorkomen wordt;

22. moedigt de lidstaten aan informatie en goede praktijken uit te wisselen over de 
detentieomstandigheden, vooral voor vrouwen, en over de doeltreffendheid van maatregelen 
op het gebied van beroepsopleidingen en maatschappelijke re-integratie;

23. verzoekt de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, onderzoeken te financieren naar 
de doeltreffendheid van nationale strafrechtstelsels en naar de effecten van een 
gevangenisstraf op de mogelijkheden om aan het maatschappelijke, gezins- en beroepsleven 
deel te nemen;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen van de lidstaten, de toetredende landen en de kandidaat-lidstaten 
en potentiële kandidaat-lidstaten.

  
1 Recommandation R (2006)2 précitée.
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TOELICHTING

In Europa vormen vrouwen gemiddeld ongeveer 4,5% tot 5% van de totale gevangenispopulatie 
(van 2,9% in Polen tot 7,8% in Spanje).

De gevangenissen zijn nog steeds voornamelijk ingericht op mannelijke gedetineerden en 
houden vaak geen rekening met de specifieke problemen van vrouwen. Het percentage 
vrouwelijke gevangenen is klein, maar neemt wel toe. De belangrijkste aandachtspunten zijn 
gezondheidszorg, de situatie van moeders met kinderen en professionele en maatschappelijke re-
integratie.

Onder vrouwelijke gevangenen blijkt het drugsgebruik hoog te liggen en een groot aantal van 
hen heeft in het verleden te maken gehad met psychologisch, fysiek of seksueel misbruik. Er 
dient uitdrukkelijk te worden gekeken naar de gezondheidszorg voor vrouwen en hun 
hygiënebehoeften. Vooral zwangere gedetineerden hebben gespecialiseerde middelen en 
aandacht nodig als het gaat om voeding, lichaamsbeweging, kleding, medicatie en 
geneeskundige zorg.

Meer dan de helft van de vrouwelijke gedetineerden in Europese gevangenissen zijn moeders 
met ten minste één kind. Dit percentage is in Spanje en Griekenland bijzonder hoog. Kinderen 
die bij hun moeder in de gevangenis blijven, hebben adequate bescherming en zorg nodig en 
mogen op geen enkele wijze worden gediscrimineerd. De gevangenschap van vrouwen kan 
ernstige gevolgen hebben wanneer zij vóór hun detentie de enige verzorger van hun kinderen 
waren. 
Een aanvullend probleem is de instandhouding van gezinsbanden. Omdat er minder 
gevangenissen voor vrouwen zijn, is de kans aanwezig dat zij ver van hun huis en 
leefgemeenschap in hechtenis zitten, waardoor de bezoekmogelijkheden worden beperkt. 

Vrouwelijke gevangenen kunnen ook te maken krijgen met discriminatie wat betreft de toegang 
tot arbeids-, onderwijs- en opleidingsvoorzieningen, die vaak ontoereikend en op traditionele 
vrouwenberoepen gericht zijn en zelden zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. 

Omdat het aantal vrouwelijke gedetineerden in veel Europese landen stijgt, soms zelfs sneller 
dan de mannelijke gevangenispopulatie (zo nam het aantal mannelijke gevangenen in Engeland 
en Wales tussen 1992 en 2002 met 50% toe, terwijl dat percentage voor de vrouwen maar liefst 
173% bedroeg1), is het noodzakelijk geworden stappen te ondernemen om in de behoeften van 
vrouwelijke gevangenen te voorzien.

Gezondheidszorg in de gevangenis

Uit bijna alle onderzoeken naar de leefomstandigheden van de gevangenispopulatie spreekt 
ongerustheid over de gezondheidszorg in de gevangenis. Volgens internationale en Europese 
normen en verdragen moeten alle gevangenen, mannen en vrouwen, gelijke toegang tot 
gezondheidsdiensten krijgen, die van dezelfde kwaliteit moeten zijn als de zorg die aan de 
algemene bevolking wordt verleend. 

Hoewel vrouwelijke en mannelijke gedetineerden in bepaalde opzichten met dezelfde 
gezondheidsproblemen te kampen hebben, bestaat er een aanmerkelijk verschil in de aard, 
intensiteit en complexiteit van de problemen bij beide seksen. De meeste gevangenissen zijn 

  
1 Women and the criminal justice system, Fawcett Society, 2004
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voornamelijk voor mannen ontworpen en in de gezondheidsbehoeften van vrouwen wordt door 
het beleid, de programma’s, de procedures en het personeel vaak onvoldoende voorzien. 
Vrouwen hebben aanvullende en andere behoeften, niet alleen met betrekking tot hygiëne, 
kraamzorg en gynaecologische gezondheid maar ook tot psychologische gezondheid, vooral 
omdat zij in het (recente) verleden vaker te maken hebben gehad met fysiek, emotioneel of 
seksueel misbruik.

Daarom is het belangrijk te onderstrepen dat er gezondheidszorgprogramma’s en 
hygiëneomstandigheden moeten worden gerealiseerd die zijn afgestemd op de specifieke 
behoeften van vrouwelijke gedetineerden en dat het medisch personeel van de gevangenis 
adequate scholing moet krijgen. Daarnaast dient er een geïntegreerde aanpak te komen van 
verslaving of andere gezondheidsproblemen.

A. Drugsverslaving

De gevangenispopulatie kan worden beschouwd als een risicogroep in termen van drugsgebruik: 
drugsgebruikers zijn in gevangenissen oververtegenwoordigd en een belangrijk percentage 
vrouwelijke gedetineerden is veroordeeld wegens overtredingen in verband met drugs (de 
meesten wegens drugsbezit). Dit laat zien dat drugs een groot probleem in het leven van 
vrouwelijke delinquenten vormt, een probleem dat alleen maar toeneemt1.

Volgens een recent onderzoek hebben echter slechts enkele Europese landen 
behandelingsprogramma’s voor aan drugs verslaafde gevangenen ontwikkeld2.

In zijn jaarverslag van 20063 concludeert het EWDD dat tegenwoordig wordt aangenomen dat 
het voor de ontwikkeling van een doeltreffende respons op drugsgerelateerd gedrag absoluut 
noodzakelijk is om inzicht in sekseverschillen te krijgen. Verder stelt het EWDD vast dat gelijke 
toegang tot diensten en aandacht voor seksespecifieke kwesties binnen die diensten twee van de 
belangrijkste voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van hoogwaardige zorg op dit gebied. Uit 
nationale verslagen over 2006 blijkt dat slechts vier landen (Frankrijk, Portugal, Slowakije en 
Zweden) projecten voor drugs gebruikende vrouwelijke gevangenen hebben, die specifiek op 
hen zijn afgestemd.

B. Geestelijke gezondheid

De gevangenis is op zichzelf niet alleen een slechte oplossing voor de behandeling van personen 
met acute en chronische psychische ziekten. Het isolement en de passiviteit die detentie met zich 
meebrengt, kunnen ook bijdragen tot de ontwikkeling van psychische aandoeningen. Het 
gevangenispersoneel wordt weliswaar geacht orde en veiligheid te handhaven, maar toch is de 
gevangenis nog steeds een vijandige omgeving met een mogelijk negatieve uitwerking op 
personen die aan geweld en misbruik zijn blootgesteld. Daarom is het van het allergrootste 
belang dat er een geïntegreerd gezondheidsbeleid komt waarmee zowel geestelijke als 
lichamelijke problemen worden aangepakt, en dat psychisch zieke gevangenen psychologische 

  
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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hulp krijgen.

C. Zwangerschap

De Mensenrechtencommissie van de VN merkt in haar commentaar op het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten op dat zwangere vrouwen die van hun vrijheid 
zijn beroofd, te allen tijde een humane behandeling met respect voor hun inherente waardigheid 
moeten krijgen, vooral tijdens de geboorte en verzorging van hun pasgeboren kinderen; de staten 
die partij zijn, moeten verslag uitbrengen over de voorzieningen hiervoor en over de medische en 
gezondheidszorg voor zulke vrouwen en baby’s.1

Zwangere gedetineerden moeten voor en na de bevalling adequate medische zorg krijgen, maar 
wellicht vormt hun situatie voor het mager toegeruste en op veiligheid gerichte 
gevangenispersoneel geen medische prioriteit. In de standaardminimumregels voor de 
behandeling van gevangenen wordt in regel 23 (1) aanbevolen dat er in instellingen voor 
vrouwen speciale accommodatie moet zijn voor alle pre- en postnatale zorg en behandeling2. Zij 
hebben ook speciale behoeften op het gebied van voeding, medische zorg en lichaamsbeweging 
waaraan in de gevangenis onvoldoende wordt voldaan.

Moeders in de gevangenis

Detentie van de moeder kan leiden tot volledige ontwrichting van het gezinsleven. De scheiding 
is schadelijk voor de moeders en voor de kinderen, die onschuldig slachtoffer worden van het 
besluit dat over hun moeder is genomen.
De gemiddelde leeftijd van de meeste vrouwelijke gevangenen in Europa ligt tussen de twintig 
en veertig jaar en dus is de kans aanwezig dat deze vrouwen moeder zijn of worden. Wanneer zij 
bij hun arrestatie al moeder zijn, zijn zij vaak de belangrijkste of enige verzorger van hun 
kinderen. 
Volgens Rachel Taylor gelden voor 2002 de volgende cijfers in het Verenigd Koninkrijk:
- 66% van de vrouwelijke gedetineerden was moeder;
- 55% had ten minste één kind boven de zestien jaar. Meer dan een derde van de moeders had 
een of meer kinderen onder de vijf jaar;
- 34% van de moeders was een alleenstaande ouder voordat zij in de gevangenis belandde, en dit 
percentage bedroeg zelfs 43% als gekeken werd naar degenen die op het moment van vrijlating 
verwachten een alleenstaande ouder te zijn.

A. Moeders

Bezorgdheid om hun kinderen wordt door vrouwen in hechtenis als een van de belangrijkste 
factoren genoemd die maken dat zij depressief en angstig worden en zichzelf letsel toebrengen. 
Een namens de Europese Commissie uitgevoerd onderzoek3 bevestigt dat in alle landenrapporten 
wordt benadrukt dat verlies van contact door scheiding van de kinderen een belangrijke oorzaak 

  
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
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is van de pijn die vrouwelijke gedetineerden ervaren. 
Gevangenen die als burger gefaald hebben, kunnen als ouder slagen en bovendien kan ouderlijk 
succes hen helpen betere burgers te worden. Uit onderzoeken is gebleken dat met name op het 
moment van de vrijlating een goede band met het gezin belangrijk is, omdat de kans op recidive 
sterk vermindert wanneer de gedetineerde naar een stabiele gezinssituatie terugkeert1. 

B. Kinderen

In diverse onderzoeken wordt erop gewezen dat het moeilijk is om in het algemeen iets te zeggen 
over wat de gevolgen voor kinderen zijn wanneer zij van hun gedetineerde ouders worden 
gescheiden2. De mate waarin een kind negatief door de gevangenschap van zijn ouders wordt 
beïnvloed, hangt af van een groot aantal variabelen: de leeftijd waarop de scheiding tussen ouder 
en kind plaatsvindt, de duur van de scheiding, de vertrouwdheid van het kind met zijn of haar 
nieuwe verzorger en de mate waarin binnen de leefgemeenschap van het kind een stigma aan 
gevangenschap kleeft3. Als een baby bij zijn moeder blijft, werpt dat complexe vragen op over 
de voorzieningen die voor zulke kinderen aanwezig zijn. De voorzieningen moeten zodanig zijn 
dat zij zich fysiek, mentaal en emotioneel goed kunnen ontwikkelen en dat er interactie kan 
plaatsvinden met mensen buiten de gevangenis (vooral andere kinderen).

In een in 2000 gepubliceerd verslag beveelt de Raad van Europa aan kleinschalige gesloten en 
halfgesloten afdelingen te creëren met sociale dienstverlening voor het kleine aantal moeders die 
een dergelijke vorm van bewaring nodig hebben, waar in een kindvriendelijk milieu voor de 
kinderen kan worden gezorgd en waar het belang van het kind vooropstaat, waarbij tegelijkertijd 
de publieke veiligheid is gegarandeerd4.
Zelfs wanneer er speciale afdelingen voor moeder en baby beschikbaar zijn, is het aantal daarvan 
vaak zeer beperkt. De financiering van deze eenheden is een kostbare aangelegenheid en daarom 
is het aanbod kleiner dan de vraag. 

C. Bezoeken door kinderen in de gevangenis

Bezoeken zijn voor gevangenen een essentiële manier om betekenisvolle relaties met hun gezin 
te onderhouden en daartoe dient zo snel mogelijk gelegenheid worden geboden. Een onderzoek 
in Frankrijk wijst uit dat als een gedetineerde gedurende de eerste zes maanden van de 
gevangenschap geen contact met zijn of haar kind heeft, dat contact na die periode ook niet 
plaatsvindt.5
De instandhouding van de gezinsbanden speelt een belangrijke rol in het voorkomen van recidive 
en de maatschappelijke re-integratie van gedetineerden. Factoren als niet-flexibele 
bezoekvoorwaarden en een onvriendelijke bezoekomgeving kunnen leiden tot verstoring van de 
gezinsrelaties en van het contact met de kinderen. 
De uitdaging is om een omgeving te creëren waarbij veiligheid en een goed contact met het 
gezin in balans zijn (flexibele bezoekvoorwaarden, bezoekruimte die enige bewegingsruimte en 
gezinsprivacy mogelijk maakt, kindvriendelijke omgeving, enzovoorts). 

Voorbereiding op de toekomst: maatschappelijke en professionele re-integratie

  
1 Oliver Robertson's study cited previously.
2 Oliver Robertson observes, ibid., p.11
3 "Forgotten Families - the impacts of imprisonment" in Family Matters, Ann Cunningham, Winter 2001, p.36-37.
4 http://assembly,coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/EDOC8762.htm.
5 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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Gevangenissen hebben twee wezenlijke taken die elkaar aanvullen: 
- de bescherming van het publiek tegen mensen die gevaarlijk of in elk geval strafbaar gedrag 
hebben vertoond, en;
- de re-integratie van de veroordeelde personen in de samenleving, op het moment van hun 
vrijlating.

A. Onderwijs, opleiding en werkgelegenheid

Uit statistieken over vrouwelijke gevangenen blijkt dat zij doorgaans laaggeschoold zijn en een 
gebrek aan beroepsvaardigheden hebben. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft 47% 
geen onderwijsdiploma's. Van de totale bevolking is 2% van school gestuurd, maar onder 
vrouwelijke gedetineerden is dat 33%1. Als men wil dat gevangenen zich tijdens hun detentie 
voorbereiden op een stabieler leven na hun vrijlating, dient onderwijs daartoe een belangrijk 
hulpmiddel te zijn. 

Vanwege beperkte middelen (personeel en financiën) kunnen de gevangenissen in Europa niet 
alle tekorten aan onderwijs en vaardigheden compenseren. Zij moeten alle gedetineerden echter 
wel de gelegenheid bieden de basisvaardigheden te verwerven die nodig zijn voor hun 
toekomstige re-integratie in de maatschappij. 

In veel Europese gevangenissen zijn de beroepsopleidingen voor vrouwen niet afgestemd op de 
vraag van de arbeidsmarkt. De meeste gevangenissen bieden opleidingen aan waarin uitsluitend 
de vaardigheden en capaciteiten worden ontwikkeld voor banen die cultureel en maatschappelijk 
gezien rolbevestigend voor vrouwen zijn (kleding maken, kappen, schoonmaken, werken met 
textiel, borduren, enzovoorts). Deze slecht betaalde activiteiten worden op de arbeidsmarkt niet 
hoog gewaardeerd, wat kan helpen maatschappelijke ongelijkheid in stand te houden en 
maatschappelijke en professionele re-integratie kan ondermijnen. 

De gevangenisautoriteiten moeten worden aangemoedigd mogelijkheden te creëren tot 
hoogwaardige beroepsopleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, en 
tot diverse soorten werkgelegenheid waarbij seksestereotypen geen rol spelen. Samenwerking 
van gevangenisinrichtingen met externe bedrijven om gedetineerden aan het werk te krijgen, 
moeten eveneens worden bevorderd als onderdeel van de rehabilitatie van de gevangene.

B. Sociale integratie

Na vertrek uit de gevangenis krijgen de meeste gedetineerden te maken met een breed scala aan 
fundamentele problemen zoals zorgen voor huisvesting en regelmatige inkomsten, herstellen van 
relaties met kinderen en de zorg voor de kinderen of andere afhankelijke gezinsleden. 

De geslaagde sociale integratie van gevangenen moet tijdens en na de periode van detentie in 
samenwerking met de sociale diensten en andere relevante organisaties worden voorbereid om 
de overgang van gevangenschap naar vrijheid soepel te laten verlopen. Bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de psychologische voorbereiding (verwerking van het misdrijf, omgaan 
met trauma’s en verslavingen via passende psychologische hulp en behandeling) en aan de 
verlening van sociale ondersteuning met het oog op de vrijlating (uitwerken van positieve 
plannen, enzovoorts).

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


