
TAPASZTALATCSERE

I Új módszerek az elítélt nők 
I nevelésében —  Kalocsán

A női kriminalitás világszerte igen eltérő képet m utat. Legalacsonyabb a fejlődő 
országokban, ahol a nők többsége még nem vesz részt a társadalm i m unkam eg
osztásban, legmagasabb pedig azokban a tőkés országokban, ahol az iparosodás 
az urbanizáció ezzel ellentétes helyzetet hozott létre.

M agyarország a nemzetközi összehasonlítás alapján középütt van a nők bű
nelkövetésben való részesedése szempontjából. Tíz év alatt körülbelül 9— 14 ezer 
nő ellen indult büntetőeljárás. A nem erőszakos vagyon elleni, valamint az élet 
elleni bűncselekm ényekben magas az arányuk. (Az elmúlt öt év adatai alapján a 
végrehajtható szabadságvesztésre ítélt nők száma emelkedő tendenciát mutat. 
1983-ban 1212 embert, 1987-ben pedig m ár 1360 embert érintett ez az intézke
dés.)

Több kutató felvetette, hogy helyes-e a szabadságvesztés végrehajtásában 
egyenlő alapelveket alkalm azni a két nemnél, egyenlő gyakorlati rendelkezések
kel élni a férfiaknál és a nőknél. A kérdés igen összetett, a válaszokban sok az el
lentm ondás. Bár az utóbbi tíz évben született jogszabályok, utasítások, panaszok 
a megjelent nevelés-, illetve munkáltatásfejlesztési koncepciók oldották a koráb
bi merev, erősen konzervatív szemléletet. Több szabadságot adtak a bv. intézetek 
a parancsnokaiknak és a nevelési szolgálatoknak.

A z  alábbiakban megkíséreljük összegezni azokat a tapasztalatainkat, melye
ket az elmúlt években szereztünk a női elítéltek büntetésvégrehajtásának egyes 
területein. Rám utatunk azokra a lehetséges módszerekre, amelyekkel korsze
rűbbé tehető a női fogvatartottak reszocializációja. Keressük azokat a pontokat, 
amelyek az összekötő kapocs szerepét tölthetik be a börtön és a társadalom  kö
zött.

H azánkban ma a fiatalkorú női elítéltek büntetésvégrehajtását a Pálhalmai 
Börtön és Fogház mélykúti részlegében hajtják végre. A felnőttkorúakat a Kalo
csai Fegyház és Börtön, illetve több megyei bv. intézet, avagy bv. egészségügyi in
tézmény fogadja. Véleményünk szerint ideálisabb lenne a fogvatartott nőket két 
nagy intézetben elhelyezni, ahol az ellátás és a m unkáltatás feltételei könnyeb
ben kialakíthatók.

A Kalocsai Fegyház és Börtön befogadóképessége lehetővé teszi, hogy a 
fogvatartott nők mintegy 50%-ával mi foglalkozzunk. Jelenleg felnőttkorú fegy
ház és börtön fokozatra ítélt nőket, átmeneti és gyógyító-nevelő csoportosokat, 
szigorított őrizeteseket tartunk fogva. Befogadunk előzetesen letartóztatottat 
nem jogerősen elítéltet is.

Az alábbiakban a jogerős elítéltek élet és vagyon elleni bűncselekményének 
összehasonlító adatait közöljük:
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Id őp on t 1985 1986 1987 1988

É let ellen i 
b ű n elkövetők 151 156 142 150

V agyon ellen i 
bű n elkövetők 319 343 347 456

Az élet elleni bűncselekm ény miatt 
elítélt nők szám a évek ó ta magas. 
T öbbségük prim itív, m ostoha életkö
rülm ények közt, m egalázó helyzetben, 
á llandó  feszültségben élt. Bűntudat, 
m unkába m enekülés, félelem  a külvi
lágtól jellem zi őket.

Az elítélt nők több  m int 50%-a va
gyon elleni bűncselekm ény m iatt van intézetünkben. Szám arányuk az elm últ öt 
évben em elkedett. A lopást, rab lást elkövetők közt sok a cigány szarm azasu.
A bűn te ttek  hátterében  m unkakerü lő  életm ód, alkoholfüggoseg, szétzilált csaladi 
környezet lelhető fel. T öbben hivatkoznak  a sikkasztok kozul az ellenorzes laza-

SaSaTevékenységünket az elítéltek összetétele és a m eglevő tárgyi-szem élyi felté
teleink befolyásolják  alapvetően. „

In tézetünk  1896-ban épült a belváros sziveben. A szűk belső udvarok  megvi
selik az elítélteket. A nagy létszám ú (24—33 fős), zsúfolt zarkakban  a fogvatar
to ttak  nehezen tu d n ak  u ra lkodn i érzelm eiken. A kedvezőtlen adottságokat több
féleképpen  p róbáltuk  oldani. O tthonossá tettük  a közösségi helyisegeket, időn
ként még a folyosókon is ta rtu n k  foglalkozásokat (pl. gyógytornát, barkácsolást, 
alko tókört stb.). K osárlabdapa lánko t, rö p lab d ah áló t szereltünk fel az udvaron, 
ahol egyébként lábteniszezésre is van m ód. M unkahelyi testm ozgást szerveztünk 
az ü lőm unkát végzők szám ára. A m unkáltatás korszerűsitese érdekében  emelet- 
ráép ítést kezdem ényeztünk. Az elítéltek egészségvedelm et jó l szolgaija a korsze
rű fűtés. M inden  zárkában  van hideg-m eleg víz, a kozponti fü rdőben  hetente ket- 
szer lehet zuhanyozni, h a ja t szárítani. A piszkos m unkát végzők n ap o n ta  fúrod-
nPtUPK

Ami a személyi feltételek jav ításá t illeti: em elkedett a nevelők létszama. 
A felvett férfinevelők jó  hatással vannak  a női fogvatarto ttakra. K ét eve pszicho
lógusunk is van. A folyam atos egészségügyi ellátást főállású  nogyogyasz szakor
vos bejáró  szerződéses szakorvosok és képzett ápo lok  nyújtják. Az alapellá tás
hoz szükséges legfontosabb  eszközök a rendelkezésünkre allnak.

A nevelők szakm ai-politikai és álta lános m űveltsége gyarapodott. Speciális 
ism ereteiket (történész, irodalm ár, testnevelő stb.) jó l fel tu d jak  hasznaim  a m ód
szertani ku ltú ra  fejlesztésében. Jó színvonalon biztosíto ttuk  tevekenyseguk tech
nikai feltételeit. A belső  őrség személyi á llom ányának  athelyezese a nevelesi szó - 
gálát közvetlen irányítása alá pozitívan hato tt m ind a nevelesre, m ind a b izton
ságra. A felügyelők iskolázottsága még hagy ném i k ívánnivalót m aga u tán .

Az elítéltekkel időben  legtöbbet álta lában  a m unkát irányító  polgári alkal
m azott van együtt. Sok p roblém a m unka közben m erül fel. Indokolt lenne, hogy 
az alapvető  pdagógiai ism ereteket ők is m egszerezhessék. K ülönösen m ost, a tes
tü let m egfiatalodásával időszerű  ez az elvárás. Sok a pedagógiai tarta lék  a neve- 
lő-felügyelő-m unkáltató  összehangolt tevékenységében. A rra kell tö rekednünk , 
hogy a személyi állom ány egyre m agasabb színvonalon feleljen meg a joghátrány  
érvényesítése m ellett a neveléssel szem ben tám aszto tt követelm enyeknek.

T apaszta la ta ink  szerint a bűnöző  nőkre több  olyan sajátosság jellem ző, mely 
a férfi fogvatarto ttó l távol áll, illetve náluk  m ásként jelentkezik. E specifikum ok 
közül em elnénk ki a teljesség igénye nélkül néhanyat. A női ke" y szerkoz°*®egwek; 
ben erős az egoizm us. A nők, azt hiszem , a szabad életben is nehezen fogadnak  el 
m aguk közül vezetőt. R itkán alakul ki bizalom  nőnem ű fonok es nőnem ű beosz
to tt között. A hölgyek álta lában , az elítéltek pedig  fokozottan  hajlam osak  meg
sokszorozott érzelm i életet élni. Ez időnkén t robban  és fegyelmi vetseghez vezet.
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A k alocsai könyvtárban is ta lá ln ak  olvasnivalót az érdeklődők

A visszaeső elítélt nők zöm e iskolázatlan , prim itív személy. A családtól való 
elszakadás, a szeretet iránti vágy sokakat kerget közülük hom oszexuális kapcso
latba. Em iatt időnkén t durván  m egsértik a közösségi együttélés szabályait. A ho 
m oszexuális viszony előfordul a cigány szárm azásúaknái is, ho lo tt ők rettegnek 
attól, hiszen ha a család  tu d o m ására  ju t, k iközösítik őket.

M egfigyeléseink a lap ján  elsősorban  a visszaesők terjesztik  a m unkakerülő , 
antiszociális életm ód igazolását, és igyekeznek a felelősséget m indig m ásra hárí
tani. Ú jabban  egyre több  fiatal gondolja , hogy nem  kell dolgozni, a nőt köteles a 
férje eltartan i. A szalagon dolgozó asszonyok egyes csoportjai helytelenítik  eze
ket a nézeteket és vélem ényüknek hangot is adnak.

Oktatás — művelődés

Az elítéltek iskolázottságának, m űveltségének em elését fontos fe ladatnak  tek in t
jük. H isz’ ada tok  sora bizonyítja, m ilyen alacsonyan kvalifikáltak fogvatartottja- 
ink. C sak zárójelben jegyezném  meg, hogy a felm entett és beiskolázott tanulók 
létszám ánál a tanév közbeni m agas fluk tuáció t is figyelem be kell venni . . .

Az á ltalános iskolai ok tatást olyan pedagógusok végzik, akik az egyik helyi 
iskolából já rn ak  be hozzánk. M unkájukat főállású  tan ítónő  irányítja. A beiskolá
zottak  többsége nem  szívesen tanul. Egyénenként kell őket m otiválni a rendsze
res tanulásra . A tan áro k  és a nevelők m indent m egtesznek e cél érdekében, m axi
m álisan együttm űködnek. K özépiskolai ok tatásban  m ost vett részt először fogva
tarto tt. N éhány nevelő rendszeresen korrepetálta , m inek következtében eredm é
nyes érettségi vizsgát tett.

Az elítéltek öntevékeny csoportjainak  részvételével kom plex közm űvelődési 
tevékenységet végzünk. Tudjuk, hogy a szabadidő  tervszerű és pedagógiailag
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hasznos eltö ltésének rendkívül nagy szerepe van a nevelésben. M iután  a közös
ségben rendezett, ugyanakkor az egyén igényeit is kielégítő p rogram ok kedve
zően hatnak  a személyiség fejlesztésére, törekszünk arra, hogy m inél több  ilyen 
foglalkozást szervezzünk. Ezeken olyan szerepkapcsolatok  és viszonylatrendsze
rek alaku lnak  ki, am elyek egészségesen befolyásolják az alá- és fö lérendeltek  kö
zötti szituációk elviselését.

Term észetesen tisztában  vagyunk azzal, hogy lehetőségeink m ég csak meg 
sem közelítik a szabad élet ad ta  k ilátásokat, mégis úgy véljük, igyekeznünk kell a 
szabad időben  zajló foglalkozásokat pedagógiailag  kihasználni, fogvatarto ttjaink  
szám ára pedig  m inél több  kulturális lehetőséget, így az azok közti választás lehe
tőségét is biztosítani. A fokozatok szerint differenciáló  ku ltú rkörletünk  éves 
program m al rendelkezik.

•  Igyekszünk elítéltjeink politikai, irodalm i, képzőm űvészeti ism ereteit 
bővíteni — a tévé, a rád ió  és a könyvtárhálózat által, a T IT -előadások 
révén, és a Heti H íradó  meg egyéb újságok, fo lyóiratok cikkeinek se
gítségével.

•  T örekszünk fogvatarto ttja inkat esztétikai élm ényhez ju tta tn i, film vetí
tések  és -elem zések révén, rád ió já tékok  és különböző lem ezek m eg
hallgatásával.

•  A szakkörökben (így a kézim unkaszakkörben és a szín játszócsopor
tokban) alkotó  m unka folyik, ahol kü lönböző rendezvényekre készül
nek fel az elítéltek. D e szervezünk vetélkedőket, szavalóversenyeket 
és író-olvasó találkozókat is.

•  M iután a sport hozzájárul az elítéltek regenerálódásához, segíti a ben 
nük lévő feszültség fe lo ldását, m egterem tettük  egyesek szám ára az in 
tézeten kívüli, ellenőrzött testedzés feltételeit, a többségnek pedig  egy
szerű gyakorla tokat és udvari já ték o k a t szerveztünk.

T A N É V 1983— 1984 1984— 1985 1 9 8 5 -1 9 8 6 1 9 8 6 -1 9 8 7 1 9 8 7 -1 9 8 8

összlétszám 613 660 613 624 606

nem  végezte  el a 8. osztályt 253 285 253 269 265

felm en tett „ tan u lók ” 133 188 143 141 121
b eisk olázott tanulók 193 152 158 152 118

lem orzso lód ott tanu lók 52 11 17 24 22
tanu lm ányi átlag 2,7 2,8 2,5 2,6 2,9

Az em lített p rogram okat részben intézeti erőkkel, részben társadalm i szervek se
gítségével ütjük nyélbe. De tám ogatjuk  azt is, hogy az elítéltek egym ástól docen- 
do discim us a lapon  tanu ljanak . A jövőben  alkotó , barkácso ló , szabó-varró, illet
ve főzőtanfolyam ok szervezésével is m egpróbálkozunk. Ezek előnyére válhatnak  
a szabadulóknak , m egerősíthetik  őket az anya, a feleség és a háziasszony szere
pében.

N em  kellene idegenkedni a d ivatbem utatók  szervezésétől, az arc- és h a jáp o 
lás m űhely titkainak  elsajá tításátó l sem. A hosszúidős elítéltek, sajnos, jó  néhány, 
nőkkel szem ben tám aszto tt elvárástól elszoknak, hiszen nem  áll m ódjukban  azok 
gyakorlása.
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Szakképzés — munkáltatás

A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyik fő eszköze a m unkálta
tás. A nem rég közzétett m unkáltatásfejlesztési koncepció alap ján  végiggondoltuk 
feladatainkat. V állalatunk fő profilja  1953-tól a m unkaruhagyártás. E konfekció- 
ipari tevékenységben az elítéltek 62%-át foglalkoztatjuk. A szalagrendszerű te r
melésben szorosan egym ásra épülnek a m unkafázisok. M inden elítélt érdekelt 
abban, hogy becsületesen végezze m unkáját. Az egym ásrautaltság konfliktuso
kat, vitákat, összetartást és szolidaritást egyaránt kivált.

A m unkát, sajnos, egyre inkább olyan személyekkel kell elvégeztetni, akik 
korábban soha nem  dolgoztak sem m iféle közösségben, sem m iféle üzemben. 
E helyzet elég nehéz feladat elé állítja a m űvezetőket. A m unkafolyam atokat úgy 
kell betanítaniuk, hogy közben m ind a m inőség, m ind a határidő  követelm ényei
nek eleget tegyenek. A m unkafeltételek fejlesztésével, a teljesítm énybérezés, 
újabban pedig a m inőségi bérezés m eghonosításával igyekszünk körülm ényein
ket a szabad életben folyó m unkavégzéshez közelíteni, ezzel is tám ogatva a m aj
dani társadalm i beilleszkedést. A differenciált foglalkoztatás lehetőségeit K alo
csán bővíti az EM IK Á -nál szervezett külső m unkáltatás is.

Egyre nagyobb gond a m egváltozott m unkaképességűek foglalkoztatása. 
M egoldatlan a gyógyító-nevelő csoportba sorolt személyiségzavarosok terápiás 
kezelése is. N övelhetnénk elhelyezkedési esélyeiket a szabadulás után, ha bizto
sítani tud n án k  elsősorban a saját profilunkban , esetleg a társadalm i igényekhez 
igazodva m ás terü leten  a szakképzést. Ám törekvéseinket m esszem enően akadá
lyozza az a körülm ény, hogy az elítéltek alacsony iskolai végzettsége m iatt szak
képzést nem  lehet szám ukra szervezni. M ég az évente szervezett betanítottm un- 
kás-képzés sem nyújt igazi képesítést a fogvatartottak szám ára, csupán igazolást 
tudunk  adni sikeres vizsga esetén.

Az egészségügyben hiány van segédápolókból. Bár az elsőbűntényes fiatal 
felnőttek részére az elm életi képzést meg tu dnánk  szervezni, de ez mit sem ér, 
m ert a jogszabály által előírt gyakorlati képzést viszont m ár nem  áll m ódunkban 
garantálni. Term észetesen m inden lehetséges m ódon igyekszünk segíteni a szaba
dulókon, igyekszünk tám ogatni őket elhelyezkedésükben. Úgy véljük, a szabás
varrás tanfolyam  nem csak az elítéltek m anuális készségét fejleszti, hanem  megél
hetést is nyújthat szám ukra.

Sok term előszövetkezet m elléküzem ága foglalkoztat nőket. Az elítéltek egy 
csoportja falusi-tanyasi környezetből jö tt. Ók elsősorban a m ezőgazdaságban ta 
lálhatnak  m unkát. Jó lenne őket pl. kertészkedésre m egtanítani. Érdem es lenne 
bővíteni az intézeten kívüli m unkáltatást is. El tu dnánk  képzelni azt a variációt, 
hogy néhány elítéltért a külső üzem  vállalná a felelősséget. S így az erre érdem es 
fogvatartottak — m egszokva a szabad üzem ben folyó m unkát — könnyebben 
vissza tud n án ak  illeszkedni a társadalom  életébe.

Az elítélt nők 55%-a intézetünkben cigány szárm azású. Velük kapcsolatban 
számos problém a foglalkoztat bennünket. H ogyan szoktassuk tisztaságra, m un
kára őket? M it tegyünk azért, hogy felhagyjanak helytelen szokásaikkal? Hogy 
készítsük fel őket a szabadulás u táni nehézségekre? Tudjuk, hogy a cigányok 
sokfélék. E ltérnek egym ástól előéletük, iskolázottságuk, kultúrájuk, családi-ro
koni környezetük, bűncselekm ényük stb. alapján. Egyes csoportjaik  társadal
m unk segítségével, m ások önerőből — kezdenek felem elkedni. D e még sokan 
nem képesek beilleszkedni: régi életm ódjuk ta la já t veszítve, az ú jat meg nem  ta 
lálva csetlenek-botlanak.

Az a tapasztalatunk , hogy a m ár beilleszkedett cigányok a meglevő pedagó
giai eszközökkel is nevelhetők. Ám az elm aradottabb  rétegből jöttekkel speciális

17



módszerekkel érdem es élni, sajátos eszközöket ajánlatos használni. C supán né
hány problém át jelzünk, melyek megnehezítik nevelésüket. . .

A cigány szárm azású nőkkel beszélgetve m egismerjük a cigányerkölcs nor
máit. Ez utóbbi lényegében törzsi keretekben funkcionáló szokáserkölcs, am it az 
öregebb generáció hagyom ányoz a fiatalokra. A szokáserkölcs szerint a cigány
asszony köteles férjét ellátni, érte — ha kell — lopni, csalni. A cigányerkölcs a 
nem cigányok sérelmére elkövetett lopást, zsebelést és egyéb károkozást nem 
tartja bűnnek. Azt vallják, a gazdagoktól, ha éhes a család, lehet lopni.

A nők érzelmi élete szélsőséges. Cselekedeteiket érzelmeik irányítják. Ebből 
sok problém a adódik, de megvan az az előnye, hogy az emberi hangnem  jobban 
hat rájuk, mint a többi elítéltre. Nagy gondot kell fordítanunk testi nevelésükre 
is, mert számos károsító tényező (korai nemi élet, gyakoribb gyermekszülés, do 
hányzás, alkoholizálás) érte őket igen fiatalon.

M unkába elsősorban a férfiak lépnek, a nő, ha egyedülálló, akkor férjhez 
meneteléig dolgozik, később csak nyáron vállal alkalmi m unkát. M unkahelyét 
m indkét nem gyakran változtatja. írástudatlanságuk, képzetlenségük m iatt á lta
lában csak segédm unkás m unkakörben foglalkoztathatók. Nehezen tűrik a m un
kafegyelmet. S végül vélt vagy valódi sérelmekkel is lehet m agyarázni munka- 
hely-változtatásaikat. A gyerm ekáldás fontos szám ukra, nem  ritka náluk a 10-15 
gyermekes nagycsalád. Ez a tény is erősen befolyásolja a cigány nők m unkaválla
lását, pontosabban m unkába nem lépését.

Ami pedig bennünket illet. Nagy jelentőséget tu lajdonítunk az iskoláztatás
nak, a rendszeres m unkáltatásnak és a nevelés útján történő szemléletváltásnak. 
A közösségben végzett, ugyanakkor anyagi hasznot hozó tevékenység igen jó  ha
tással van elítéltjeink személyiségére. Ragaszkodnak m unkájukhoz, büntetésként 
élik át a tétlenkedést, és kom olyan értékelik a m unkával keresett pénzt. Ez u tób
bit eleinte nem tudják beosztani, de később ellátják belőlük önm agukat, ajándé
kot vesznek gyermekeiknek és tám ogatják rokonaikat.

Érdekes megfigyelni, hogy a m áról ho lnapra élő nők keresetük tudatában  
anyagiassá válnak, és küzdenek a jobb  fizetést biztosító m unkafolyam atokért. 
A termelési tanácskozásokon m egbírálják egymást, szóvá teszik a m unkaszerve
zés fogyatékosságait, javaslatokkal, ötletekkel állnak elő. Igyekszünk a keresete
ket a szabad életben levő nom enklatúrákhoz igazítani. A külső m unkahelyen fog
lalkoztatottak között sok a cigány. Jól m egállják a helyüket. Ennek azért van 
nagy jelentősége, m ert csökkentik az előítéleteket. Alig fordul elő körükben m un
kával összefüggő fegyelemsértés.

A hiányosan iskolázottak az általános iskola különböző osztályait végzik. 
A tanulás nagy erőfeszítések árán , kellő motiváció m ellett is leginkább presszióra 
folyik. Pedig m inden elvégzett osztállyal nő a lehetőségük, hogy gyermekeiket 
m ásképp neveljék. Az egészségnevelő, felvilágosító m unkába a legtöbb szolgálati 
ág szakemberei bekapcsolódnak. A kezdeti kényszertisztálkodást lassan felváltja 
a környezet rendben tartásának igénye. Reméljük, hogy a szabadulás u tán  is 
megm arad valami ebből a jó  szokásból. Törekszünk fogvatartottjaink tudását a 
nemi élet, a családtervezés, a csecsem őápolás és -gondozás területén is gyarapíta
ni.

Társadalmi kapcsolatok

A büntetésvégrehajtás nevelésfejlesztési koncepciója előírja a társadalm i kapcso
latok bővítésének szükségességét. Intézetünknek sikerült m egerősíteni kapcsola
tait néhány érdekelt szervezettel. A megyében m űködő hivatásos és társadalm i 
pártfogókkal m inden évben találkozunk. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást 
gondjainkról és alkalm azott módszereinkről.
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A m inőségi bérezés bevezetése óta a varrodában is szívesebben dolgoznak

1987-ben egyéves együttm űködési program ot dolgoztunk ki a M agyarorszá
gi C igányok K ulturális Szövetségével. A közös m unka ez idő tájt három  területre 
szorítkozik. A szövetség tagjai előadásokat tartanak  az elítéltekkel közvetlenül 
foglalkozó személyi állom ány számára. Tartalm as program okat szerveznek a sa
játos szubkultúrából jö tt elítélteknek. Az utógondozás sikere érdekében pedig se
gítenek a hagyom ányos cigánymesterségek betaníttatásában.

Az első feladat abból állt, hogy a testület tagjaival megismertessék a cigány
ság m últját, hagyom ányait, művészetét, végül társadalm i helyzetének jelenlegi 
problém áit. N oha az elhangzott előadások élénk vitákat váltottak ki, a konzultá
ciókon ellenvélemények sokasága fogalm azódott meg, senki nem tarto tta felesle
gesnek ezen új ism eretek elsajátítását. Az előadásokat bizonyos m ódosításokkal 
az elítéltek is m eghallgatták.

A szövetség által szervezett szabadidős program ok egyike volt a cigány szár
m azású Hollay K álm án színművésszel való beszélgetés. Elítéltjeink megismer
kedhettek életútjával, valam int az Átok és szerelem c. darabban  nyújtott művészi 
teljesítményével. Érdeklődést váltott ki a cigány képzőművészek kiállítása is.

A m unkáltatás szem pontjából az együttm űködés a rongyszőnyegszövés fel
tételeinek m egterem tésében csapódott le. Ez talán m egélhetést nyújt majd a sza
baduló cigány nők számára. Jó lenne, ha a szövetség segítene abban, hogy évente 
legalább negyven elítélt norm ális életvitelt kezdhessen — szabadulása után. Eh
hez persze letelepedési engedély, m unkahely, lakás kell. így  nevelőink nem érez
nék fáradozásaikat hiábavalónak, és a szövetség presztízse is nőne.

Valamennyi fogvatartott szem pontjából eredm ényesnek tartjuk a M agyar 
Vöröskereszt kalocsai vezetőségével kialakított partnerkapcsolatunkat. A velük 
együtt folytatott m odellkísérlet alapja az évente közösen kidolgozott program. 
Ehhez m ódszertani segítséget, előadókat, esetenként eszközöket kapunk tőlük. 
Az elítéltfoglalkozásokon szóba kerültek az alapvető egészségvédelmi tudniva
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lók, a káros szenvedélyek elleni küzdelem  problém ái, a balesetek  m egelőzésének 
kérdései, végezetül b izonyos elsősegély-nyújtási, csecsem őápolási ism eretek.

É rdeklődés kísérte a párválasztással, a szexuális élettel és a nem i betegsé
gekkel kapcsolatos előadásokat. Ism erte ttük  a legfontosabb  egészség- és szociál
politikai rendeleteket. T ájékoztattuk  ha llgató inkat a M agyar V öröskereszt célki
tűzéseiről. S úgy véljük, ha  a tanu ltakbó l valam it hasznosítanak , akkor m ár nem  
dolgoztunk  hiába.

A szabadu lást követő társadalm i segítségnyújtás is kedvező tapasz talatokkal 
já rt. A vöröskeresztes aktiv isták  elsősorban  az első bűntényeseket karo lták  fel. 
Az elítéltek szívesen talá lkoztak  az önzetlen  aktivistákkal. A battonyai SOS 
G yerm ekfalu  szám ára szép kézim unkákat készítettek. A kooperáció  révén m eg
szilárdult az egym ás irán ti tisztelet, valam int elértük egym ás m unkájának  m egbe
csülését.

A társadalm i kapcso la tok  erősítését szolgálják azok a T IT -előadók, szakkör
vezetők, illetve pedagógusok, akik rendszeresen  fog lalkoznak az elítélt nőkkel. 
K özism ert tény, hogy a fogvatarto tt nők a szigorúan m eghatározo tt é letrend  kö
vetkezm ényeképp passzívak, önálló tlanok  lesznek. Szem élyiségükben néhány 
bö rtönben  tö ltö tt év m ély változásokat idézhet elő, e lfelejthetnek  pl. bizonyos 
női szerepeket. Felkészítésük a szabad  életre sosem  volt könnyű, ám  a mai tá rsa 
dalm i-gazdasági helyzetben kifejezetten nehéz.

Speciális p rob lém a példáu l a  szakképzetlen, családi háttérrel nem  rendelke
ző női m unkaerő  elhelyezése. H a a fogvatarto ttnak  nincs lakása, szinte m egold
hata tlan  m unkásszállást szerezni szám ára. E g o ndon  igencsak segítene ún. átm e
neti szállások létesítése, ahol m eghatározott ideig élhetne a szabadu lt egyén.

Az is sokat lendít a beilleszkedésen, ha sikerül a fogvatarto tta t a családjával 
k ibékíteni, a velük kapcso la tos p rob lém áit tisztázni. Ehhez a látogatások  színvo
n alá t kellene jav ítan i. In tézetünkben  sajnos egyetlen nagy helyiséget tu d u n k  e 
célra felhasználni. így m eghitt beszélgetésre nincs m ód. Jó  lenne elérni, hogy a jó  
m agaviseletű, szorgalm asan dolgozó elítélt gyakrabban  találkozhassék  hozzátar
tozóival. A ju ta lom te le fon  is jó  hatással lenne néhány  fogvatarto ttunkra. A csa
ládtól való elszakadás ugyanis a nőket sokkal jo b b an  m egviseli, m int a férfiakat.

Végezetül e jtsünk néhány  szót az u tógondozásró l, mely n ap ja in k ra  egyre ne
hezebb fe ladat elé állítja  a pártfogókat. Szerin tünk e m unkába a vöröskeresztes 
ak tiv istákhoz h ason lóan  be kellene kapcso lódn iuk  a H azafias N épfron t hívei
nek, a vállalatok  szakszervezeti b izo ttságainak  is. Sokat tehetnének  a hátrányos 
helyzetűek fe lkaro lása érdekében  az állam polgári jogok  és kötelességek tu d a to sí
tásával, a m unkaerkölcsre neveléssel és az egyre e lharapódzó  elő ítéletek  elleni 
küzdelem m el.

Személyi állom ányunk  m unkája  sokrétű , nehézségekkel, e llen tm ondásokkal 
terhes. C ikkünkben  azokról a kezdem ényezéseinkről írtunk, am elyekkel hozzá 
akarunk  já ru ln i a deviáns nők szem élyiségjegyeinek korrekciójához.

Juhász Lászlóné
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