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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind situaţia specială a femeilor din închisori şi impactul încarcerării părinţilor 
asupra vieţii sociale şi familiale 
(2007/2116(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 6 şi 7 din Tratatul UE şi articolul 4 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, care fac referire la protecţia drepturilor omului,

– având în vedere Declaraţia universală a drepturilor omului (articolul 5), Pactul 
internaţional privind drepturile civile şi politice (articolul 7), Convenţia împotriva torturii 
şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante şi protocolul său opţional 
privind crearea unui sistem de vizite regulate în locurile de detenţie, efectuate de organe 
internaţionale şi naţionale independente,

– având în vedere articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale, protocoalele acesteia şi jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului,

– având în vedere Convenţia europeană din 1987 a Consiliului Europei privind prevenirea 
torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante (CPT),  care a hotărât 
crearea Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a altor pedepse sau tratamente 
inumane sau degradante al Consiliului Europei, precum şi rapoartele CPT,

– având în vedere normele minime ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind tratamentul 
deţinuţilor, din 1957, precum şi declaraţiile şi principiile adoptate de Adunarea generală,

– având în vedere Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, din 20 noiembrie 
1989,

– având în vedere Rezoluţia (73)5 a Consiliului Europei privind ansamblul regulilor minime 
privind tratamentul deţinuţilor, recomandarea R(87)3 privind normele penitenciare 
europene şi recomandarea R(2006)2  privind normele penitenciare europene, 

– având în vedere recomandările adoptate de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei 
şi în special Recomandarea 1747(2006) privind stabilirea unei Carte europene a 
penitenciarelor, precum şi recomandarea 1469(2000) privind mamele şi copiii din 
închisori,

– având în vedere Rezoluţia sa din 26 mai 1989 privind femeile şi copiii din închisori1, 
Rezoluţia sa din 18 ianuarie 1996 privind condiţiile precare de detenţie în închisorile din 
Uniunea Europeană2, Rezoluţia sa din 17 decembrie 1998 privind condiţiile de detenţie 

  
1 JO C158, 26.6.1989, p. 511.
2 JO C 32, 5.2.1996, p. 102.
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din Uniunea Europeană: adaptări şi sancţiuni alternative1 şi recomandarea sa din 9 martie 
2004 adresată Consiliului privind drepturile deţinuţilor în Uniunea Europeană2,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-
0000/2007),

A. întrucât, în temeiul convenţiilor internaţionale şi europene3, orice persoană încarcerată 
trebuie tratată respectând drepturile omului, iar condiţiile de detenţie trebuie să fie 
conforme principiilor de demnitate umană, de nediscriminare şi de respectare a vieţii 
private şi familiale şi trebuie să facă obiectul unei evaluări periodice de către organisme 
independente;

B. întrucât nevoile şi situaţiile specifice ale femeilor încarcerate trebuie luate în considerare 
în cazul hotărârilor judecătoreşti,  în dreptul penal şi în unităţile penitenciare din statele 
membre;

C. întrucât noile reguli penitenciare ale Consiliului Europei reiterează faptul că femeile 
constituie o categorie specială de deţinuţi, care trebuie separate de deţinuţii de sex 
masculin4 şi că autorităţile naţionale trebuie să le respecte nevoile distincte din punct de 
vedere fizic, profesional, social şi psihologic şi să acorde o atenţie specială femeilor 
însărcinate, celor care tocmai au născut şi celor care sunt victime ale violenţei fizice, 
mentale şi sexuale; 

D. întrucât toţi deţinuţii, bărbaţi şi femei, trebuie să aibă acces, în egală măsură, la asistenţa 
medicală, dar politicile penitenciare trebuie să acorde o atenţie specială prevenirii, 
supravegherii şi tratării, atât la nivel fizic, cât şi mental, a problemelor de sănătate 
specifice femeilor; 

E. întrucât un mare număr de femei deţinute sunt sau au fost dependente de stupefiante sau 
de alte substanţe5 care ar putea fi cauza unor tulburări mentale sau comportamentale, 
necesitând, prin urmare, tratament medical şi sprijin social şi psihologic corespunzător în 
cadrul unei politici penitenciare de sănătate la nivel global;

F. întrucât personalul penitenciar trebuie să fie suficient de bine format şi sensibilizat în ceea 
ce priveşte dimensiunea de egalitate între femei şi bărbaţi şi nevoile şi situaţiile specifice 
ale femeilor deţinute; 

G. întrucât menţinerea legăturilor familiale este un instrument esenţial în prevenirea recidivei 
şi a reintegrării sociale şi este un drept de care beneficiază toţi deţinuţii, copii acestora6, 
precum şi ceilalţi membri ai familiei, şi că exercitarea acestui drept este de multe ori 

  
1 JO C 98, 9.4.1999, p. 299.
2 JO C 102 E, 28.4.2004, p. 154.
3 Articolele 1, 3, 5 şi 12 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi articolul 1 din Principiile fundamentale 
privind tratamentul deţinuţilor, adoptate de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în rezoluţia sa 
45/111 din 14 decembrie 1990;
4 Recomandarea R (2006)2 menţionată mai sus.
5 Recomandarea R (2006)2 menţionată mai sus.
6 Articolul 9 alineatul 3 din Convenţia privind drepturile copiilor  menţionată mai sus.
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complicată în cazul femeilor, date fiind poziţiile geografice ale centrelor de detenţie 
pentru femei;  

H. întrucât interesul superior al copilului trebuie luat mereu în considerare atunci când se ia o 
decizie privind separarea acestuia de părintele încarcerat sau nu1;

I. întrucât, în temeiul Convenţiei privind drepturile copilului menţionată mai sus2 statele 
semnatare s-au angajat să asigure tuturor copiilor, fără niciun fel de discriminare şi 
indiferent de statutul juridic al părinţilor, respectarea drepturilor prevăzute în această 
convenţie, în special dreptul la asistenţă medicală corespunzătoare, la activităţi de recreere 
şi educaţie, şi întrucât acest angajament trebuie să se aplice şi în cazul copiilor care 
locuiesc cu un părinte încarcerat;  

J. întrucât, dincolo de pedepsirea unui act ilegal, rolul unităţilor penitenciare ar trebui să 
includă şi reintegrarea socială şi profesională, având în vedere cazurile de excludere 
socială şi precaritate a nivelului de trai în cazul unui mare număr de deţinuţi/deţinute3; 

K. întrucât este fundamental ca, pentru echilibrul psihologic şi reintegrarea în societate şi în 
câmpul muncii, deţinuţii, femei sau bărbaţi, să aibă acces în egală măsură la un loc de 
muncă, la formare profesională şi la activităţi de recreere în timpul detenţiei; 

L. întrucât femeile încarcerate trebuie să aibă acces, fără nicio formă de discriminare, la un 
loc de muncă remunerat, precum şi la programe de formare profesională diversificate şi 
adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii;

M. întrucât reuşita reintegrării sociale a deţinuţilor/deţinutelor, precum şi prevenirea recidivei 
depind de calitatea încadrării pe toată durata detenţiei şi, în special, de parteneriatele cu 
întreprinderi sau organisme de asistenţă socială, precum şi de supravegherea şi asistenţa 
socioprofesională oferite după ispăşirea pedepsei, 

Condiţii de detenţie 

1. încurajează statele membre să aloce resurse suficiente pentru modernizarea şi adaptarea 
infrastructurilor lor penitenciare şi să pună în aplicare recomandarea R(2006)2 menţionată 
mai sus în vederea asigurării de condiţii de detenţie care să respecte demnitatea umană şi 
drepturile fundamentale, în special în ceea ce priveşte locul de detenţie, sănătatea, igiena, 
alimentaţia, aerisirea şi lumina; 

2. reiterează cererea adresată Comisiei şi Consiliului cu privire la adoptarea unei decizii-
cadru privind normele minime de protecţie a drepturilor deţinuţilor în temeiul articolului 6 
din tratatul UE4 şi invită Consiliul să promoveze elaborarea unei Carte penitenciare 
europene comune statelor membre ale Consiliului Europei care să permită o armonizare a 
condiţiilor de detenţie în Europa şi afirmarea clară a drepturilor şi obligaţiilor 
deţinuţilor/deţinutelor; 

3. invită Comisia să includă în raportul său anual privind drepturile omului o evaluare a 
respectării drepturilor fundamentale a deţinuţilor/deţinutelor şi a condiţiilor speciale 

  
1 JO C 32, 5.2.1996, p. 102.
2 Articolele 1, 3, 5 şi 12 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi articolul 1 din Principiile fundamentale 
privind tratamentul deţinuţilor, menţionate mai sus; 
3 Recomandarea R (2006)2 menţionată mai sus.
4 Recomandarea R (2006)2 menţionată mai sus.
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prevăzute în cazul femeilor;

4. îndeamnă statele membre, ţările candidate şi eventuale state candidate la aderare să 
ratifice protocolul opţional la CPT1 privind crearea unui sistem de control independent al 
locurilor de detenţie şi invită Consiliul şi Comisia să încurajeze ratificarea acestei 
convenţii şi a protocolului său în cadrul politicii externe a UE;

5. invită statele membre să integreze dimensiunea de egalitate între femei şi bărbaţi în 
politica lor penitenciară şi în centrele de detenţie şi să ţină seama într-o mai mare măsură 
de aspectele specifice fiecărui sex şi trecutului deseori traumatizant al femeilor deţinute2, 
în special prin sensibilizarea şi pregătirea corespunzătoare a personalului;

6. solicită statelor membre să garanteze femeilor acces egal şi nediscriminatoriu la toate 
tipurile de servicii medicale, a căror calitate trebuie să fie echivalentă serviciilor de care 
beneficiază restul populaţiei, pentru a preveni şi trata eficient bolile specific feminine3;

7. reaminteşte necesitatea de a lua măsuri în favoarea unei mai bune conştientizări a nevoilor 
distincte ale femeilor deţinute în materie de igienă la nivelul infrastructurilor penitenciare 
şi a produselor necesare pentru igienă;

8. invită statele membre să adopte o politică penitenciară de sănătate la nivel global, care să 
permită identificarea şi tratarea tulburărilor psihice şi mentale încă de la începutul 
perioadei de detenţie şi asigurarea unei asistenţe medicale şi psihologice tuturor 
deţinutelor dependente, respectând, în acelaşi timp, particularităţile feminine; 

9. recomandă să nu se recurgă la detenţia femeilor însărcinate decât în ultimă instanţă şi ca, 
în cazul în care sunt încarcerate, să li se acorde o atenţie specială în special în materie de 
alimentaţie şi igienă şi să beneficieze de supraveghere prenatală şi postnatală;  

10. subliniază faptul că, în măsura posibilităţilor, naşterea ar trebui să aibă loc în afara 
spaţiului de detenţie; 

Menţinerea legăturilor familiale şi a relaţiilor sociale 

11. recomandă să se acorde o mai mare  prioritate sancţiunilor alternative încarcerării, în 
special în ceea ce priveşte mamele, în cazul în care pedeapsa este mică, iar riscul pentru 
securitatea publică este redus, dat fiind faptul că încarcerarea acestora poate provoca grave 
perturbări în viaţa familială, mai ales în cazul familiilor monoparentale (mame singure)  
sau cu copii cu vârste mici4; reaminteşte că, atunci când stabilesc pedeapsa, autorităţile 
judiciare ar trebui să ţină cont de aceste elemente, în special de interesul superior al 
copilului care are un părinte inculpat; 

12. invită statele membre să sporească numărul centrelor de detenţie pentru femei şi să ia 
  

1 JO C 32, 5.2.1996, p. 102.
2 Articolele 1, 3, 5 şi 12 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi articolul 1 din Principiile fundamentale 
privind tratamentul deţinuţilor, menţionate mai sus.
3 Recomandarea R (2006)2 menţionată mai sus.
4 JO C 32, 5.2.1996, p. 102.
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măsuri pentru o mai bună repartizare teritorială a acestora pentru a facilita menţinerea 
legăturilor familiale şi amicale ale femeilor deţinute1; 

13. recomandă statelor membre să încurajeze instituţiile penitenciare să adopte reguli flexibile 
în materie de modalităţi, frecvenţă, durată şi orare ale vizitelor care ar trebui permise 
membrilor familiei, prietenilor şi terţelor persoane; 

14. invită statele membre să faciliteze legăturile familiale, în special relaţiile părinţilor 
încarceraţi cu copiii lor, cu excepţia cazurilor în care acest lucru nu este în interesul 
copilului, prin crearea de structuri de primire în care atmosfera să fie diferită de cea din 
mediul carceral şi în care să fie posibilă desfăşurarea de activităţi comune şi un contact 
afectiv corespunzător;

15. solicită insistent statelor membre să se conformeze obligaţiilor lor internaţionale2, 
asigurând egalitatea drepturilor şi egalitate de tratament pentru copiii ai căror părinţi sunt 
deţinuţi, şi să creeze condiţii de viaţă adaptate nevoilor lor, permiţând astfel buna lor 
dezvoltare din punct de vedere fizic, mental, moral şi social; 

Reintegrarea socială şi profesională

18. recomandă statelor membre să adopte măsurile necesare care să permită deţinuţilor, 
bărbaţi şi femei, să aibă locuri de muncă remunerate corespunzător şi diversificate, lipsite 
de orice segregare bazată pe sex şi de orice altă formă de discriminare; 

19. invită statele membre să investească mai multe resurse, printre care şi instrumente 
financiare comunitare pentru ocuparea forţei de muncă şi integrarea socială, de exemplu 
Fondul social european şi PROGRESS, pentru crearea, în cadrul penitenciar, de programe 
de educaţie pe toată durata vieţii şi de formare profesională adaptate exigenţelor pieţei 
muncii şi care ar putea duce la obţinerea unei diplome; 

20. consideră că, în cazul în care nu există riscuri majore pentru securitatea publică şi în 
funcţia de gravitatea faptei, o mai mare pondere a regimurilor de semi-libertate care să 
permită deţinutului să lucreze sau să urmeze cursuri de formare profesională în exteriorul 
cadrului penitenciar ar putea facilita reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor;

21. reaminteşte necesitatea punerii în aplicare, în timpul perioadei de detenţie şi după aceasta, 
a unor măsuri de ajutor social prin care persoana deţinută să fie pregătită şi asistată  în 
demersurile de reintegrare, în special în găsirea unei locuinţe şi a unui loc de muncă, 
pentru a evita situaţiile de excluziune socială şi de recidivă; 

22. încurajează statele membre să facă schimb de informaţii şi bune practici în ceea ce 
priveşte condiţiile de detenţie, în special în cazul femeilor, precum şi în ceea ce priveşte 
formarea profesională şi reintegrarea socială; 

  
1 Articolele 1, 3, 5 şi 12 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi articolul 1 din Principiile fundamentale 
privind tratamentul deţinuţilor, menţionate mai sus.
2 Recomandarea R (2006)2 menţionată mai sus.
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23. invită Comisia ca, împreună cu statele membre, să finanţeze studii privind eficienţa 
sistemelor penale naţionale, precum şi impactul încarcerării asupra şanselor de participare 
la viaţa socială, familială şi profesională;   

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
guvernelor statelor membre, statelor aderente şi candidate, precum şi potenţialilor 
candidaţi la aderare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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

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

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

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

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

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

Healthcare in prison.

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

Although in some respects women and men in prison face similar health problems, there is a 
significant difference in the nature, intensity and complexity of the problems in the gender 
groups. In prison systems mostly primarily designed for men, women's health needs are often 

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

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

A. Drugs addiction

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

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

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

B. Mental health

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

C. Pregnancy

  
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



PR\689483RO.doc 11/13 PE396.500v01-00

RO

The UN Human Rights Committee in its comments on the International Covenant on Civil 
and Political Rights notes that: " Pregnant women who are deprived of their liberty should 
receive humane treatment and respect for their inherent dignity at all times, and in particular 
during the birth and while caring for their newborn children; States parties should report on 
facilities to ensure this and on medical and health care for such mothers and babies."1

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

Mothers in prison

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

A. Mothers

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

  
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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return is a major disincentive to recidivism1.

B. Children

Several studies have noted the difficulties involved in making any generalisations about the 
impact on children of separation from their parents as a result of imprisonment2. The extent to 
which a child will be affected by parental incarceration depends on a large number of 
variables: the age at which the parent-child separation occurs, the length of separation, the 
child's familiarity with his or her new caregiver, and the degree of stigma that the child's 
community associates with imprisonment3. Keeping a baby with his mother raises complex 
issues about the facilities available for such children to ensure their own appropriate 
development – physical, mental and emotional, including their interaction with external 
people (more especially other children).

The Council of Europe recommends, in a report published in 2000, the development of "small 
scale secure and semi-secure units with social services support for the small number of 
mothers who do require such custody, where children can be cared for in a child-friendly 
environment and where the best interests of the child will be paramount, but where security 
can be offered to the public"4.

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

C. Visits of the children in prison:

Visits are a vital way of maintaining meaningful family relationships to prisoners, and this 
opportunity should be offered as soon as possible. A study in France found that if an offender 
had no contact with a child during the first six months of detention, no further contact with the 
child ensued.5

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

Preparing the future: social and professional reintegration

  
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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Prisons have to fulfil two essential and complementary missions:
- the protection of the public from people who have had dangerous or at least punishable 
behaviours and;
- the reintegration of the convicted persons in the society, at the time of their release.

A. Education, training and employment:

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

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

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

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

B. Social inclusion

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

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

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


