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Nemzetközi tapasztalatok

A bűnözés növekedése 
F ranciaországban

A közbiztonság csökkenése nem 
pszichózis, mint ahogy azt egyesek ál
lítják, hanem valóság. A fegyveres rab
lások, merényletek, különböző agresz- 
sziók, lopások és betörések egyre sza
porodnak Franciaországban, és jelzik 
egy egyre aggasztóbb jelenség méreteit. 
A belügyminisztériumnak az 
1975—1985 évek bűnözésére vonatko
zó tanulmánya a bűncselekmények és 
vétségek óriási méretű növekedését 
mutatja, és számokban fejezi ki a fran
ciák aggodalmát.

A 20 oldalas statisztika a szokásos 
három csoportba osztja a bűncselek
ményeket: súlyos bűncselekmények, 
közepes súlyú bűncselekmények és vét
ségek. A statisztika összes adata azt bi
zonyítja, hogy a bűncselekmények és 
vétségek száma rendkívüli mértékben 
növekedett 1975 és 1985 között, éspe
dig különösképpen 1980 és 1985 között 
(a súlyos bűncselekményeké 71,5 szá
zalékkal, a közepes súlyú bűncselek
ményeké pedig 52,65 százalékkal). Bár 
a statisztika szerint 1985-ben viszony
lagos csökkenés következett be
1984-hez képest (2,78 százalék), e cse
kély javulás a tanulmány szerint in
kább az áldozatok magatartásának 
tudható be, akik újabban sokszor nem 
tesznek feljelentést.

A biztonság csökkenésének érzetét 
elsősorban a súlyos bűncselekmények 
elszaporodása okozza. E körbe tartoz
nak a rablások, gyilkosságok, a kábító
szer-kereskedelem és a fegyveres zsaro
lások. E bűncselekmények száma ösz- 
szességében tíz év alatt majdnem há

romszorosára nőtt: a fegyveres rablá
sok száma 153 százalékkal, az erőszak
kal elkövetett lopásoké 167,7 százalék
kal nőtt, a kábítószer-kereskedelem út
ján elkövetett bűncselekmények száma 
tíz év alatt tízszeresére, vagyis az 1975 
évi 412-vel szemben 1985-ben 4046-ra 
emelkedett. A bűncselekmények szá
mának általános növekedése már 1975 
és 1980 között is igen erős volt (57,9 
százalék), de az utóbbi öt évben még 
jobban felgyorsult (71,5 százalék).

E növekedés különösen szembetűnő 
a fegyveres rablások (számuk 1980 és 
1985 között 84 százalékkal, 1984 és 
1985 között 16,3 százalékkal növeke
dett) és a nők ellen közterületen erő
szak útján elkövetett lopások terén 
(számuk 1975 és 1980 között 107 száza
lékkal, 1980 és 1985 között 85,6 száza
lékkal emelkedett). Ez utóbbi bűncse
lekmény, amely 1975-ben az erőszak
kal elkövetett lopásoknak csupán 39 
százalékát képviselte, ma azok több 
mint felét (55,9 százalékát) teszi ki. 
Míg 1985-ben az utcán erőszakos mó
don elkövetett lopások kétharmada 
nők ellen irányult, addig ez az arány 
1975-ben fordított volt.

Hasonló növekedés tapasztalható a 
kábítószer-kereskedelem terén. A nö
vekedés, amely már 1975 és 1980 kö
zött is nyugtalanító volt (87,1 száza
lék), az utóbbi öt évben robbanásszerű
en felgyorsult (424 százalék). Csupán 
1985-ben 23,6 százalékkal emelkedett a 
kábítószer-kereskedelemmel kapcsola
tos bűncselekmények száma. Ennek ki
hatása van a kábítószer-élvezettel kap
csolatban elkövetett bűncselekmények
re is, amelyek száma tíz év alatt 732 
százalékkal növekedett (1975: 3088,
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1980: 10 187, 1985: 25 704). A bűnö
zést tanulmányozó szakemberek sze
rint a kábítószer-élvezet ugyan nem 
mutat emelkedést, a kábítószer-keres
kedelem azonban továbbra is növek
szik.

A fegyveres rablások száma az 1975. 
évi 340-nel szemben 1980-ra 890-re és 
1985-ben 1556-ra növekedett. Bár a 
rablógyilkosságok száma (1975: 181, 
1985: 263) és az egymás közti fegyveres 
leszámolások száma (160 eset
1985-ben, szemben az 1975. évi 107-tel) 
kisebb mértékben növekedett, e bűn- 
cselekmények nagy szerepet játszanak 
a bizonytalanság légkörének fenntartá
sában.

A közepes súlyú bűncselekmények 
száma — ide tartoznak elvben a kisebb 
súlyú és kisebb társadalmi kihatású 
bűncselekmények — szintén példa nél
küli mértékben emelkedett. Zárak fel
törésével, illetve anélkül elkövetett be
töréses lopások száma 170 százalékkal, 
illetve 33 százalékkal, a szándékos testi 
sértéseké 33 százalékkal növekedett, és 
emelkedett a robbanószerek felhaszná
lásával elkövetett bűncselekmények 
száma is. Az 1975—1980 közötti idő
szakban az e kategóriába tartozó bűn- 
cselekmények száma 32,5 százalékkal, 
az 1980—1985 közötti időszakban pe
dig 52,7 százalékkal nőtt, ami azt jelen
ti, hogy ma 1000 lakosra 11 ilyen bűn- 
cselekmény esik.

A lopás a mai idők egyik új problé
mája. A különböző kategóriákba tarto
zó lopások az összes bűncselekmények 
és vétségek 63,6 százalékát teszik ki.
E cselekmények — amelyek félúton 
állnak a bűncselekmények és kihágá
sok között — nagy számuknál fogva 
aggodalmat és a bizonytalanság érzését 
keltik. A közvéleményben közvetlen 
megrázkódtatást kiváltó súlyos bűncse
lekmények mellett (1975-ben 1000 la
kosra 0,5,  ̂ 1985-ben 1,2 esett) a „má
sodrangú” bűncselekmények szaporo
dása is állandó aggodalomban tartja a 
lakosságot.

Mérgezik a társadalmi légkört a gép
kocsilopások (1975 és 1985 között a 
növekedés 48 százalék), az autórádiók
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gyakran többszöri ellopása, a parkoló 
gépkocsik kifosztása (1975 és 1985 kö
zött +  67 százalék), a csekkfüzetek el
lopása (+185 százalék), a fedezetlen 
csekkek (+123 százalék) és egyéb csa
lások (+ 167  százalék). Ilyen és hason
ló bűncselekményekből és vétségekből
1985-ben 1000 lakosra 43,3 százalék 
esett, szemben az 1975. évi 30,4-del.

A biztonság hiánya elsősorban a 
nagyvárosokra jellemző: itt növekszik 
a legerősebben az erőszakos bűncse
lekmények száma. Ez az emelkedés 
1975 és 1985 között egész Franciaor
szágban 123,3 százalékot tett ki (Lilié
ben 1975 és 1980 között 48,6 százalék, 
1980 és 1985 között 44,9; Párizsban
22,4 százalék, ill. 26,2 százalék; Lyon
ban 47,3 százalék, ill. 38,2 százalék; 
Marseille-ben 32,9 százalék, ill. 46,9 
százalék; végül Nizzában, amely „re
kordot” ért el: 1975—1980 között 6,8 
százalék, 1980—1985 között viszont 
79,3 százalék).

Mindezek a statisztikák világosan 
megmagyarázzák, miért halt meg ta
valy szolgálatának teljesítése közben 
56 rendőr és csendőr, sebesült meg to
vábbi 2600. Ez év első negyedévében a 
rendőrhalottak száma már 24, a -sebe
sülteké pedig 1142. (Le Figaro)

Az üzérkedés elleni harc 
Lengyelországban

Lengyelországban immár öt éve 
szervezetten folyik a harc az üzérkedés 
bűncselekménye ellen. Az e kérdésben 
elfogadott törvény megszigorította az 
üzérkedés bűncselekménye esetén ki
szabható büntetéseket, az országban 
megalakult az üzérkedés elleni harcot 
szolgáló központi bizottság, majd létre
jöttek a vajdasági és más helyi bizott
ságok.

Mint Tadeusz Skora, az igazságügy
miniszter első helyettese és az üzérke
dés elleni harc céljából létrehozott köz
ponti bizottság alelnöke elmondotta, 
az üzérkedés bűncselekménye további 
terjedését főleg úgy sikerült megállíta
ni, hogy csökkent a kisebb jelentőségű



ilyen jellegű bűncselekmények száma. 
Két-három évvel ezelőtt még tömeges 
méretekben fordult elő, hogy a boltok
ba beérkező árut elrejtették, később pe
dig a piacokon magasabb áron értéke
sítették. Ma az üzérkedésnek egy ennél 
jóval veszélyesebb fajtája lépett előtér
be, melyben három terület is érdekelt: 
a gyártó (ipar), az állami és a magánke
reskedelem.

Egyesek szerint az üzérkedés elleni 
harc sziszifuszi m unka; tényleges ered
ményekre csak akkor lehet számítani, 
ha sikerül radikálisan megjavítani a 
közellátás helyzetét. Ebben kétségkívül 
sok igazság van, ugyanakkor tény az is, 
hogy az üzérkedés hihetetlen méreteket 
öltene, ha nem lépnének fel ellene a 
törvény teljes szigorával.

A társadalom egyes esetekben 
aránytalanul súlyosnak tartja az üzér
kedés bűncselekményére kiszabott 
büntetéseket. A krakkói kerületi bíró
ság például nemrég 250 ezer zloty 
pénzbüntetésre ítélte azt a személyt, 
aki a hatósági árnál magasabb áron 
nyereséggel adott el egy üveg vodkát és 
kísérletet tett két további üveg vodka 
eladására. A hatóságok azonban követ
kezetes harcot kívánnak folytatni az 
üzérkedés ellen, és a szigorú szankció
kat a társadalom túlnyomó része indo
koltnak tartja. Ami a legveszélyesebb 
üzérkedési bűncselekményeket illeti,
1984-ben az üzérkedés bűncselekmé
nyéért elítélt 11 519 személy közül 731 
volt azok száma (arányuk 6,3 száza
lék), akik nagyobb értékű (200-300 ezer 
zlotyt meghaladó értékű) áruval üzér
kedtek. 1985-ben az üzérkedésért elítélt 
12 594 személy közül a nagyobb értékű 
áruval üzérkedők száma 952 volt (7,5 
százalék). Az elítéltek közül minden 
második állami vagy szövetkezeti vál
lalat dolgozója, minden ötödik pedig 
vezető beosztású dolgozó.

Ami a büntetőpolitika tendenciáját 
illeti, 1985-ben — az előző évhez ké
pest — a bíróságok üzérkedés bűncse
lekményéért csaknem kétszer annyi 
esetben szabtak ki szabadságvesztés
büntetést (az üzérkedés bűncselekmé
nyéért elítéltek több mint 9 százaléká

nál). A továbbiakban a tárca elsősor
ban a pénzbüntetést kívánja előtérbe 
állítani, emellett széles körben kíván 
olyan mellékbüntetéseket is alkalmaz
ni, mint vagyonelkobzás, kizárás meg
határozott hivatalok gyakorlása köré
ből, foglalkozástól eltiltás, az ítélet 
nyilvánosságra hozatala. Az utóbbi 
büntetésfajta kérdésében Lengyelor
szágban a vélemények eltérnek. A tár
ca véleménye, hogy a büntetés nyilvá
nosságra hozatalának a legmegfele
lőbb formája, ha ez a nyilvánosságra 
hozatal a lakóhely vagy az elítélt sze
mély munkahelye területére szorítko
zik. Csak társadalmilag különösen in
dokolt esetekben célszerű az ítélet saj
tóban történő nyilvánosságra hozatala, 
akkor is a lényegtelen részletek kiha
gyásával. (Rezczpospolita)

A parmai 
börtönkísérlet

Patyolattiszta épület, frissen festett 
padok a kertben, távolabb csillogó szö
kőkút. Ilyen kép fogadja a látogatót a 
parmai kísérleti börtönben, amelyet 
egy hajdani ferences rendi kolostorból 
alakítottak át. Itt a rokkant elítélteket 
tartják fogva.

Ez a kísérlet új perspektívát nyit a 
börtönbeli élet előtt. Az elítélteknek le
hetőségük van arra, hogy rács nélkül, 
szabad levegőn találkozzanak felesé
gükkel és 14 éven aluli gyermekeikkel. 
Az engedélyt azonban csak a jó maga
viseletét tanúsító elítéltek kapják meg, 
azok, akik a munkában, iskolai tanul
mányaikban, a sport- és kulturális te
vékenységek során, pihenéskor kifo
gástalanul viselkednek.

Olaszország viszonylatában egyedü
lálló kísérletről van szó, amelyet — si
ker esetén — más büntetésvégrehajtási 
intézetben is bevezetnek; az elítéltek 
megelégedéssel nyugtázták. Végtére sa
ját magatartásuktól függ, hogy a pró
bálkozás ne kísérlet maradjon, hanem 
normál gyakorlattá váljék. Három hó
nap után a börtön igazgatója részletes 
beszámolót küld írásban az igazság
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ügyi minisztériumnak, amely az ered
ményeket mérlegelve dönt, hogy más 
börtönökben is engedélyezi-e az úgy
nevezett „levegő +  zöldterület” mód
szer bevezetését.

A választás nem véletlenül esett a 
parmai börtönre, mert annak ellenére, 
hogy krónikus munkaerőhiánnyal 
küszködik és 200 elítéltről kell gondos
kodnia (köztük jó néhány életfogytig- 
lanra ítélttel és volt terroristával), ha
gyományosan nyitott szellemű, már 
1979-ben kiengedték az elítélteket bör
tönön kívüli munkahelyekre. Most 
szervezett szakmai tanfolyamokra jár
nak az elítéltek. A színjátszó- és zenei 
tanfolyamok mellett októbertől infor
matikai tanfolyamokat is szerveznek 
majd számukra.

A börtön igazgatója és az elítéltek 
életét közelről figyelő börtönkáplán 
egyhangúlag állapítja meg: a hajdani 
kolostorból átalakított börtönépület 
nem jelent eszményi megoldást, nin
csenek megfelelő struktúrák ahhoz, 
hogy a börtönigazgatóság terveit való
ra váltsák. Egyelőre csak a tervekben 
szerepel egy korszerű börtönépület 
megépítése a városon kívül. (La Stam- 
pa)

Rendellenességek 
a brit börtönökben

Nagy-Britanniában a kormány csök
kenteni kívánja a rendkívüli munkát a 
börtönökben, ami a büntetésvégrehaj
tási őrök élénk tiltakozását váltotta ki 
és beszüntettek a normális munkaren
den kívül eső minden egyéb tevékeny
séget. Ez azután szükségszerűen a szol
gálatok átszervezésére vezetett és kor
látozni kellett a rokonok látogatását, 
valamint a szabad levegőn tölthető 
órák számát. A következmény a fogva
tartottak tiltakozása, sőt erőszakos cse
lekményei. Számos börtönben olyan 
méretű rongálásokra és gyújtogatások
ra került sor, hogy a normális élet hely
reállítása nagyon nehéznek tűnik. 
A kormány kénytelen volt a katonai 
szerveknek utasítást adni katonai tábo

rok előkészítésére, ahol esetleg a meg
rongált és alkalmatlanná vált börtö
nökben fogvatartottak elhelyezhetők 
lennének. Az amúgy is túlzsúfolt bün
tetésvégrehajtási intézetekben az at
moszféra rendkívül feszült. A zavargá
sok folytán legalább 6 őr súlyosan 
megsérült. A northeye-i börtönben a 
fellázadt foglyok kövekkel és téglákkal 
fogadták a kivonuló tűzoltókat, és ez
zel sikerült megakadályozniuk a tűz el
oltását, amely elpusztította a börtön 
kórházát, a kápolnát, a hivatali helyisé
geket és a cellák nagyobb részét. 
A wymotti börtönben 800 fogvatartott 
egy teljes éjszakán át szabadon garáz
dálkodott, miközben összetörtek min
dent, ami a kezük ügyébe került. 
A börtönök túlzsúfoltságára jellemző, 
hogy már 6 hónappal ezelőtt a bünte
tésvégrehajtási szervek arra kérték a bí
róságokat, hogy a szabadságvesztésre 
ítélést az „elengedhetetlen” esetekre 
korlátozzák. Egyébként a 18 ezer bün
tetésvégrehajtási őrnek hetente átlag 
17 óra rendkívüli munkája volt a 40 
órás normális munkaidőn felül. Kere
setüknek 30 százaléka a rendkívüli 
munkából származott. A kormány a 
„takarékosság” jegyében elutasítja a 
létszámemelésre vonatkozó javaslato
kat. (L ' Osservatore Romano)

Látlelet
az amerikai börtönökről

Egy fiatalembert a múlt évben East 
St. Louisb^n letartóztatott a rendőr, 
mert az autójában nyitott sörkonzervet 
talált. A fiatalembert cellatársa olyan 
súlyosan bántalmazta, hogy m aradan
dó agyi károsodást szenvedett és hátra
lévő éveit tolókocsiban töltheti. A bíró
ság véleménye szerint a tragikus esetre 
azért került sor, mert a büntetlen előé
letű embert egy cellába tették egy 
elítélt köztörvényes bűnözővel. Az 
ilyen támadások egyre növekvő gyako
risággal fordulnak elő az Egyesült Ál
lamok 3300 büntetésvégrehajtási inté
zetében, ahol a túlzsúfoltság és egész
ségtelen börtönviszonyok növelik a fe-
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szükséget és biztonsági problémákat 
teremtenek. Hat év alatt a börtönlakók 
száma 46%-kal növekedett, ma már 
számuk megközelíti a 240 000 főt. 
A szakértők megítélése szerint a „bör
tönök időzített bombák, amelyek bár
mikor felrobbanhatnak”. Mindenki til
takozik, még a börtönlakók is, s olykor 
a börtönből indított peres eljárásaik si
kerrel járnak: bíróság rendeli el a bör
tön korszerűsítését, az ellátás megjaví
tását, a kártérítés fizetését. A fentebb 
idézett fiatalember 3,4 millió dollár 
kártérítést kapott a hatóságoktól.

A börtönök zsúfoltságát többek kö
zött az is okozza, hogy sok alkoholis
tát, elmebeteget és kábítószerest is bör
tönrács mögé dugnak, ahelyett, hogy 
kezelésükről, gyógyításukról gondos
kodnának. A börtönök jelentős része 
sem nevezhető emberi lakhelynek. Egy 
személynek megfelelő cellába gyakran 
két-három embert zárnak, nem kielégí
tő tisztálkodási körülmények között. 
Tornatermeket, átalakított lakókocsi
kat, sőt fürdőszobákat is használnak 
börtöncélokra. Az elítéltek napokig, 
hetekig nem jutnak friss levegőre, 
hosszú sorokban állnak, hogy tisztál
kodáshoz, WC-hez jussanak. Az em
bertelen körülmények növelik az ön- 
gyilkosságok számát, amely 1984-ben 
elérte a 26-ot.

Az új börtönök építési költségei any- 
nyira magasak, hogy szinte lehetetlen
né teszik a költségvetési megszorítá
sokkal bajlódó hatóságok számára az 
építkezést. Egy cella létesítése 50 000 
dollár, egy elítélt börtönben tartásának 
költsége évi 18 000 dollár, jóval maga
sabb, mint a főiskolai tandíjak.

A magáncégek bevonása tűnik a 
megoldások egyikének. A Tennessee 
állambeli Chattanoogában egy magán
cég működteti a 360 személyes bünte
tésvégrehajtási intézetet, és eddig még 
nem volt panasz erre az intézményre.

A költséges kártérítési perek meg
akadályozása céljából az illetékesek 
szigorúbb személyzeti politikát kíván
nak bevezetni a börtönőrök alkalmazá
sa tekintetében. Mivel a fizetések nem 
elég magasak, igazán kvalifikált sze

mélyzetet aligha kapnak a börtönök, 
különösen, ha tekintetbe vesszük az őr
zéssel járó veszélyeket.

Néhány bíró a börtönön kívüli bün
tetésekkel próbálkozik több-kevesebb 
sikerrel. Egy szakértő szerint a börtö
nök lakosságát legalább 25%-kal kelle
ne csökkenteni ahhoz, hogy hatéko
nyabb legyen a szabadságvesztés-bün
tetés rendszere. Egyre többen meg van
nak arról győződve, hogy erre csak az 
egész igazságszolgáltatási rendszer 
gyökeres és átfogó reformja adna lehe
tőséget. (U. S. News and World Report)

AIDS a börtönökben

Az amnesztia gyakorta visszatérő té
ma Olaszországban, ahol a háború óta 
a kormányok már eddig kéttucatnyi 
nagyobb szabású közkegyelmet kezde
ményeztek. Mivel a börtönlakók szá
mát rekordmagasságúnak tartják, az 
olasz hatóságok újabb amnesztiát java
soltak, amely azonban eddig megre
kedt a pártok közötti politikai csatáro
zásokban. Az ország 42 000 börtönla
kója éhségsztrájkkal támogatta a köve
telést. Az igazságügyi minisztérium 
becslése szerint az elítélteknek mind
össze 10 százaléka vett részt az éhség
tüntetésben, más források szerint a 
börtönlakók több mint fele vett részt 
valamely módon a tiltakozó akcióban.

A börtönökben terjed korunk legsú
lyosabb járványa, a mindeddig gyó
gyíthatatlannak bizonyult AIDS. Az il
letékesek szerint egyelőre nincs szó tö
meges járványról, eddig öt elítélt halt 
meg ebben a betegségben. Mindeneset
re a foglyok között elterjedt homosze
xualitás és az intravénás kábítószer-él
vezet azt valószínűsíti, hogy e szám nö
vekedhet, a veszély nem lebecsülendő. 
A Craxi-kormány tervezete amnesztiát 
adna a legtöbb olyan börtönlakónak, 
akinek börtönbüntetése nem haladja 
meg a 3 hónapot vagy elmúlt már 70 
éves — ez az összes elítélt 20 százalé
kát teszi ki.

A hírhedt milánói San Vittore bör
tönben kezdődött a börtönsztrájk,
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amelynek során az elítéltek mindössze 
teát voltak hajlandók fogyasztani, még 
a családjuk által küldött élelmiszercso
magokat is visszautasították. A minisz
térium állásfoglalása szerint a foglyok 
„felhasználják félelmüket az AIDS-be- 
tegségtől ürügyként arra, hogy mielőbb 
kiszabaduljanak a börtönből — a köz
vélemény szimpátiája folytán”. Egyelő
re a törvényhozás még nem fogadta el 
a javaslatot, de a börtönbeli „nagyta
karítás” — AIDS-pánikkal vagy enél- 
kül — nem várathat magára sokáig. 
(Newsweek)

Kik a bűncselekmények 
áldozatai?

A francia belügyminisztérium meg
állapítása szerint Franciaországban a 
bűncselekmények száma állandóan nö
vekszik, főként a nagyvárosokban: míg 
10 évvel ezelőtt 24 329-et, addig
1985-ben 65 861-et tartottak nyilván.

Ezt figyelembe véve az igazságügyi 
minisztérium országos vizsgálatot foly
tatott arról, kik a bűncselekmények ál
dozatai. A vizsgálat eredményei azt 
mutatják, hogy Franciaországban az 
elmúlt két évben minden ötödik sze
mély valamilyen törvényellenes cselek
mény áldozatává vált.

Ez az eredmény annál is aggasztóbb, 
mivel figyelembe kell venni, hogy 
egyes megkérdezett személyeket külön
böző okok arra ösztönözhetnek, hogy a 
tényeket lényegtelennek tüntessék fel 
vagy el is hallgassák (például azok a 
nők, akik nemi erőszak, vagy a „csalá
don belüli erőszak” áldozatai voltak), 
és így a vizsgálat által jelzett számok 
nem tükrözik a teljes valóságot.

A vizsgálat nyolc típusban sorolta 
fel a sérelmet okozó cselekményeket: 
három ezek közül a fizikai erőszakkal 
kapcsolatos (családon belüli erőszak, 
nemi erőszak, egyéb erőszak), kettő a 
lopással kapcsolatos (betörés, egyéb 
lopás), a három fennmaradó (a fo
gyasztó megkárosítása, a munkaügyi 
szabályok megszegése, az üzleti élettel
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kapcsolatos törvénysértések) heterogén 
csoportot alkot.

A vizsgálatot a 15 éven felüli szemé
lyek egy reprezentatív csoportjában 
folytatták. A megkérdezettek 24 száza
léka úgy nyilatkozott, hogy a felsorolt 
cselekmények legalább egyikének ál
dozata volt.

Kik az áldozatok? Ha robotképet 
kellene felrajzolni, akkor egy, a párizsi 
régióban vagy valamely nagyvárosban 
élő, 25—49 év közötti nőt kellene ábrá
zolni, aki nem dolgozik, vagy az alkal
mazotti kategóriába tartozik.

A nők többször áldozatai az erőszak
nak, mindenekelőtt a nemi erőszaknak 
(a női áldozatok aránya 76,1 százalék, 
szemben a férfi áldozatok 23,9 százalé
kával) és a családon belüli erőszaknak 
(itt az arány 66,4 százalék a 33,6 száza
lékkal szemben).

Viszont az üzleti élettel kapcsolatos 
jogszabálysértések (mint például a tisz
tességtelen üzleti verseny, a csalárd bu
kás, a vállalatokra vonatkozó törvé
nyek megszegése stb.) 68,3 százalékban 
férfiakat érintenek (szemben a nők 
31,7 százalékos arányával).

Mennyiben célpontjai a bűnözőknek 
az idősebb korosztály tagjai? Az idős 
személyeknek — ha szabad így m onda
ni — „csak” 8,5 százaléka volt külön
böző agressziók áldozata, míg a 25 év 
alattiaknak 28,9 százaléka. Az idős 
korosztály tagjainak 7,5 százaléka vált 
lopás, 7,7 százaléka a fogyasztók meg
károsítása és 10 százaléka betörés ál
dozatává.

A betörések jelentős részének (25,5 
százalékának, illetve 24,5 százaléká
nak) a 35—49 évesek, illetve az 50—64 
évesek az áldozatai. Az üzleti élettel 
kapcsolatos törvénysértések 36 százalé
ka a 35—49 éves korosztályokat érin
tette sérelmesen, akik a 25—34 éves 
korosztállyal együtt első számú cél
pontjai a bűnözőknek. A 25—34 éve
sek elsősorban a fogyasztók megkáro
sításától (az ilyen bűncselekmények 
36,1 százaléka irányul ellenük), az üz
leti élettel kapcsolatos törvénysértések
től (36 százalék), valamint a nemi erő
szaktól (32,6 százalék) szenvednek.



A fiatalabbak is sokszor szenvedő 
alanyai a különböző agresszióknak;
31,5 százalékuk volt áldozata az utóbbi 
két évben a velük egy fedél alatt lakók 
kegyetlen bánásmódjának. Nehéz kü
lönbséget tenni egy jól megérdemelt 
büntetés és az ismétlődő, értelmetlen 
erőszak közt.

A bűnözők tevékenysége a mezőgaz
dasági területeken a legkevésbé gyako
ri. Viszont minél nagyobb egy település 
lakosainak száma, annál gyakoribbak 
az erőszakos cselekmények, pl. 34,7 
százalékot érnek el Párizsban és kör
nyékén. A különböző erőszakos cselek
mények 26 százaléka az ideiglenesen 
foglalkoztatottak és az alkalmazottak, 
48,9 százaléka a nyugdíjas és nem dol
gozó réteg ellen irányul.

Az idős emberek ellen kevesebb ag
ressziót követnek el, mint más rétegek 
ellen, viszont a bűncselekmények leg
gyakoribb áldozatai a nem dolgozó 
személyek (főleg családanyák). A m un
kások a harm adik helyen szerepelnek 
(a megkérdezett személyek 13,2 száza
léka nyilatkozott úgy, hogy az említett 
nyolc törvénysértési típus egyikének ál
dozata volt). Ezután következnek a fel
ső káderek és szabadfoglalkozásúak 
(5,7 százalék), a kisiparosok és keres

kedők (3,2 százalék) meg a parasztok 
(2 százalék).

Vajon Franciaországban rekordszá
mot ér-e el az áldozatok száma? Ami a 
különböző agressziókat illeti, a meg
kérdezett személyek 2,60 százaléka je
lentette ki, hogy ilyennek áldozata 
volt, míg az amerikaiak 2,43 százaléka, 
a hollandok 3,2 százaléka, az angolok 
4,73 százaléka és a kanadaiak 5,7 szá
zaléka, főképpen a fiatalok, mint Fran
ciaországban is.

A nemi erőszak áldozatai, akik zöm
mel szintén fiatalok, a vizsgált mintá
ban alig 0,40 százalékot képviselnek. 
Kisebb az ilyen bűncselekmények ál
dozatainak aránya az Egyesült Álla
mokban (0,09 százalék) és Angliában 
(0,35 százalék), de magasabb Hollandi
ában (1,5 százalék). A lopásnak több 
áldozata van, mint a többi bűncselek
ménynek: a francia lakosság 9 százalé
ka. Az Egyesült Államokban ez csak a 
lakosság 7,18 százaléka, Kanadában 7 
százaléka, Angliában 4,52 százaléka.

A deklarált áldozatok száma nem je
lenti azonban „a bűnözés áldozatai
nak” számát, még kevésbé lehet mércé
je a „bűnözésnek”, e számokhoz hozzá 
kellene számítani az összes olyan tör
vénysértést is, amelynek nincsenek 
közvetlen áldozatai. (Le Figaro)


