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1995-ben Bill clinton aláírta a Violent Crime Control 
and Law Enforcement Act-et,1 amelynek értelmében 
az amerikai szövetségi kormány megvonta azt az 
anyagi támogatást, amely (a Pell Grant Program kere-
tében) a börtönbüntetésüket töltő nők és férfiak szá-
mára lehetővé tette, hogy főiskolára járjanak. Ennek 
eredményeképpen New York állam egyik szigorúan 
őrzött büntetés-végrehajtási intézményében egy 15 
éve tartó főiskolaprogramnak szakadt vége, és ugyan-
erre a sorsra jutott másik 340 program országszerte. 
a börtönben tapinthatóvá vált a feszültség, az addig 
főiskolai, főiskola-előkészítői, felnőttképzési vagy fel-
zárkóztató kurzusokra járó nők arcán csalódottság és 
kétségbeesés tükröződött. a fegyőrök közül néme-
lyek szintén aggodalmuknak adtak hangot, mivel 
tudták, hogy a főiskolai képzésben való részvétel a 
börtön „békéje” szempontjából alapvető fontosságú.

a terepkutató jegyzete: alig hittem a fülemnek, az 
egyik fegyőr, egy hadnagy, a környék lakóival beszél-
getve azt mondta: „igen, ez [a főiskolára járás lehető-
ségének megszüntetése] problémát jelent. amikor fő-
iskola van, éjjel olvasással vannak elfoglalva. amikor 
nincs, akkor verekszenek, egymást marják.”

1 az erőszakos bűncselekmények elleni fellépésről szóló tör-
vény, illetve a törvény végrehajtásáról rendelkező hatá rozat. 
(a ford.) 

Rabok egy csoportja, szövetkezve a börtönben 
dolgozó önkéntesekkel, a helyi közigazgatással és 
a környékbeli egyetemekkel, néhány hónapon belül 
megszervezte a főiskola visszaállítását. az ekkor, 
1995-ben elindított College Bound-program, amely 
mellett az egyetemek és főiskolák magánforrásokból 
és önkéntes alapon létrehozott konzorciuma is teljes 
mellszélességgel kiállt, már majdnem tíz éve mű-
ködik. a környékbeli 8-10 egyetem és főiskola egy 
közös tanszéket hozott létre, amely lehetővé tette a 
fogvatartott nők számára, hogy részt vegyenek egy 
szociológia Ba-képzésben. Mára már a börtönbün-
tetésüket töltő nők egyharmada bekapcsolódott az 
oktatásba, ideértve azokat is, akik (középfokú iskolai 
végzettséget nyújtó) felnőttképzésben vagy főiskolai 
előkészítő képzésben vesznek részt.

a főiskola magját képező Tanulóközpont olyan szá-
mítógépekkel van felszerelve, amelyek nincsenek az 
internetre csatlakoztatva, emellett a konzorciumot 
alkotó főiskolák és egyetemek által adományozott 
könyvek, magazinok, újságok és zászlók állnak ren-
delkezésre. az itt tanuló nők véleménye szerint: „ha 
segítségre van szükségem, itt találok – néha ez csak 
annyit jelent, hogy valaki fenéken billent, hogy azzal 
foglalkozzak, ami a feladatom, és hogy fejezzem be a 
beadandó dolgozatokat”.

Cikkünk egy részvételi akciókutatási projekt „intim részleteit” foglalja össze. A kutatatás egy szigorúan 
õrzött nõi börtön falai között megvalósuló oktatási programhoz kapcsolódott. A börtönreform támogatóival 
ezúttal arra az elhatározásra jutottunk, hogy szándékosan nem tüntetjük fel a cikk szerzõjeként az összes 
– jelenleg börtönben élõ vagy egyetemen dolgozó – kutatót, hiszen most olyan, a munkánk során feltá-
ruló kényes és bonyolult helyzetekrõl szeretnénk beszámolni, amelyek a hatalommal való visszaélésre és 
strukturális erõszakra épülõ intézmény sajátjai. A cikkben tárgyalt témákról a börtönben élõ nõk vagy volt 
fogvatartottak aligha beszélhetnének anélkül, hogy ne rontsanak saját helyzetükön. Az írás a részvételi ak-
ciókutatás eredményeire támaszkodva, a börtön falain belül létesített fõiskola hatását mutatja be. Legfõbb 
célja azonban mégiscsak az, hogy felvesse azokat az episztemológiai, morális, módszertani és politikai 
kérdéseket, amelyekkel a különbözõ programokat indító akciókutatók szembesülnek a neoliberális társa-
dalmat fenntartó és megerõsítõ állami intézményekben, a börtönipar komplexumaiban. Tanulmányunkban 
azzal a kritikai szereppel is foglalkozunk, amely a kivételezett megszólalási helyzetben lévõ „kívülállóra” 
azt a feladatot osztja, hogy beszámoljon arról, hogyan õrlik fel napjainkban a börtönök a színes bõrûek 
és a szegények sokaságát.
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a főiskola a börtön minden szegletében jelen van. 
a „körleten” tanulócsoportok foglalkoznak kvalitatív 
kutatási módszerekkel, Michel Foucault vagy alice 
Walker (afroamerikai feminista szerző) munkáival. 
az egyik nő arról számolt be, hogy még sötétedés 
után is, éjjelig hallotta a klaviatúra jól kivehető kopo-
gását, s azt is elmesélte, amikor egy rabtársa éjfélkor 
halkan átkopogott hozzá a falon, hogy helyesírási és 
központozási kérdésben a tanácsát kérje.

Ebben a börtönben a fogva tartott nők nyolcvan szá-
zaléka viseli nyomait a gyerek- vagy felnőttkorában 
elszenvedett nemi erőszaknak, legtöbbjük történeté-
ben megjelenik az oktatási rendszerből való kiesés, 
az erőszakos családi háttér és szociális környezet, 
illetve valamiféle személyes és társadalmi cserben-
hagyottság. a főiskola – még ha a börtön falain belül 
is – lehetőséget nyújt számukra, hogy megtanuljanak 
másokban bízni, másoktól segítséget kérni, múltjukat 
újrafogalmazni, másoknak adni, új jövőképet kiala-
kítani. Közülük némelyek számára ez az első ilyen 
lehetőség, távol a családjuk vagy az élettársuk által 
jelentett fenyegetéstől, erőszaktól és/vagy a végelát-
hatatlan feladatok nyomásától.

1995-ben a régebbi fogvatartottak (akik tudták, 
hogy a főiskolai program alatt inog a talaj) megkér-
ték Michelle Fine-t, hogy mérje fel a főiskola hatását. 
Túlságosan is nyilvánvaló volt, hogy az akciókutatás 
a rácsok mögött szinte lehetetlen, miközben égetően 
fontos. Konzultáltunk a börtön egyik magas beosz-
tású felügyelőjével, aki – miután New York állam 
Büntetésvégrehajtás-ügyi Hivatala hivatalosan is en-
gedélyezte – jóváhagyta a tervet. Rosemarie Roberts 
és Melissa Rivera, doktori hallgatók, egy kutatás-
módszertani szemináriumot vezettek a börtönben, 
amelynek keretében tizenöt diák személyes kérdé-
seket állított össze a főiskolának a börtönéletre gya-
korolt hatásáról. Eltérő személyes tapasztalataikra és 
egyéni kreativitásukra támaszkodva olyan kérdéssort 
állítottak össze, amely ötvözte az önéletrajzi szálat és 
a programra vonatkozó átfogó kérdéseket.

a kérdések többfélék voltak, például: „Milyen ha-
tást gyakorol a főiskola az ön vallásosságára? Mi-
lyen változást idéz elő a főiskola azon nők életében, 
akik életük jelentős részében szüleik és/vagy férfiak 
szexuális zaklatásának voltak kitéve? Milyen hatást 
gyakorol a főiskola az anyákra? Gyermekeikre? a 
leszbikusokra? Milyen hatást gyakorol a főiskola a 
rossz színvonalú középiskolákból érkező fiatal nőkre? 
Hogyan vélekednek a fegyőrök a főiskolaprogramról?

Minden kérdés alapján készült öt interjú, ezeket a 
diákok által kiválasztott és a börtönben büntetésüket 
töltő nők maguk készítették más elítéltekkel (ezek-
ről az interjúkról nem készült hangfelvétel, mert a 
börtönben nem engedélyezték volna). Voltak, akik 
keménynek tartották a munkát, míg mások nagyon 
izgalmasnak ítélték a szemesztert – mindenesetre a 
félév végére, a kollektív munka eredményeképp 75 

interjút sikerült összegyűjtenünk. az interjúkat készí-
tő tizenöt nő közül hét döntött úgy, hogy csatlakozik 
a „Főiskola a börtönben” kutatócsoporthoz.

az így létrejött kutatócsoport minden tagja – 
Kathy Boudin, iris Bowen, Judith clark, aisha Elliot, 
Michelle Fine, Donna Hylton, Migdalia Martinez, 
‘Missy’ Melissa Rivera, Rosemarie a. Roberts, Pam 
smart, María Elena Torre és Debora upegui – négy 
éven át kettő-négyhetente összeült (természetesen 
azok híján, akiket ideiglenesen vagy végleg máshova 
helyeztek át). Mindannyian azért dolgoztunk, hogy 
a főiskola végleg visszakerüljön a börtön falai közé. 
a csoport tagjai New Yorkból, Jamaicáról, Maine-ből, 
Puerto Ricóból és Kolumbiából származtak. Voltak 
közöttünk elítéltek és büntetlenek, bevándorlók és 
született amerikaiak, leszbikusok, hetero- és biszexu-
álisok, és voltak közöttünk olyanok, akik erőszaknak 
estek áldozatul, továbbá olyanok is, akiket gyilkos-
sággal vádoltak. Egyesek a „kivételezett” részlegről 
jöttek, míg mások „zuhanósok” azaz visszaesők vol-
tak (vagyis folyamatos megfigyelés alatt álltak), és 
közülünk néhányan haza is járhattak. Mindannyian 
beszéltünk angolul és többen beszéltek spanyolul is. 
Eltérő mértékben érdekelte a csoport tagjait a politika 
és az aktivista kutatás, eltérő fontosságot tulajdoní-
tottunk az öltözködésnek, a körömlakkozásnak és a 
hajviseletnek, a harcnak saját igazunkért, és az is kü-
lönböző mértékben foglalkoztatott minket, hogy mi 
az, amit a fegyőrök megtehetnek és mi az, amit nem. 
a saját tér, a szabadság, az érintkezés és az időbeosz-
tás korlátozottsága apránként egy közös cél felé terelt 
minket: át akartunk jutni azokon a falakon, amelyek 
elválasztottak bennünket egymástól, és el akartunk 
keríteni a magunk számára egy szegletet, amelyben 
a bizalom és a munka légköre uralkodik. Délelőtt 9 
és 11 között tartott gyűléseinket gyakran töltöttük 
nevetgéléssel, vitatkozással vagy pletykálkodással, 
mindeközben persze megvitattuk és rögzítettük azo-
kat a dolgokat, amelyek kutatásunk szempontjából 
fontosnak tűntek, illetve tisztáztuk, hogy mi az, ami 
jobb, ha köztünk marad.

Folyamatos „dialógusba” merültünk, abban az 
értelemben, ahogyan Paulo Freire ezt a fogalmat 
használja: „az ok-okozati összefüggéseket újra és 
újra vizsgálat tárgyává kell tenni: ami igaz az egyik 
pillanatban, nem biztos, hogy következőben is ép-
pen úgy lesz igaz”.2 Freire célja olyan tanulócsopor-
tok kialakítása volt – ez a mi esetünkben a főiskolai 
hallgatók, és a részvételi akciókutatást végző kuta-
tók közösségét jelentette –, amelyben a cél a „tények” 
vizsgálata, az „okok” újbóli szemrevételezése, illetve 
a „felelősség” olyan kritikai kontextusba történő be-
ágyazása, amely az életrajzi-, a politikai- és a történeti 
elemeket is figyelembe veszi. a feladat nem egysze-
rűen abban állt, hogy mindannyian megtanuljuk azt, 
„ami van”, hanem hogy kritikai elemzésre késztessük 
magunkat azzal kapcsolatban, „ami volt”, hiszen ez 
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teszi lehetővé – ahogyan Maxine Greene is javasol-
ná –, hogy képzeletünket szabadjára engedjük azzal 
kapcsolatban „ami lehetséges”.3 Létrehoztunk egy 
olyan teret, amelyet bell hooks „a radikális nyitottság 
terének” nevezne,4 egy határsávot, egy szakadékszéle 
állapotot. „Ezen a helyen tartózkodni nehéz, ámde 
szükséges feladat. Ez nem egy biztonságos, ››őrzött‹‹ 
hely. az egyén itt veszélyben van. a közösség tudja 
megtámogatni…”5

ilyen támogató közösséget hoztunk mi létre. a leg-
élesebb választóvonalat köztünk az jelentette, hogy 
egyesek börtönbüntetésüket töltötték, míg mások 
szabadok voltak, de a bőrünkön lévő különböző teto-
válások és lelki sebeink összehoztak bennünket egy-
mással a közös munkán, aggodalmakon, az íráson és 
egyéb közös dolgainkon keresztül. Noha célunk kö-
zös volt, a „fehér felsőbbrendűség” és a globális tőke 
által létrehozott struktúrák és falak jelentős mérték-
ben, de meglehetősen eltérő módon hatottak mind-
annyiunk életére.

Különbözőségeink általában gazdagítottak, né-
melykor azonban szétválasztottak bennünket. Rá-
jöttünk, hogy tudatunkra és tudásunkra rányomja 
a bélyegét, hogy honnan jöttünk, és hogy milyen 
emberek akarunk lenni. Erről az „akaratról” (vagyis 
a tudatos választásról) kemény vitáink voltak. Közü-
lünk azok, akik a New York-i Egyetem falai között 
működő Graduate Centerben dolgoztak, a bűnözést 
és a tömeges bebörtönzést sokkal inkább struktu-
rális okokra vezették vissza. a börtönben élő nők 
viszont egy olyan nyelvezetet használtak, amely az 
„egyéni cselekvések”, a „személyes felelősség”, illet-
ve a „társadalmi egyenlőtlenségeken belüli egyéni 
választás(ok)” szempontjait emelte ki és ötvözte. itt 
nem egyszerűen a kritikai (progresszív) és konzerva-
tív álláspont közötti ideológiai szakadékról volt szó. 
Ezek a különbségek és viták mindig a társadalmi pri-
vilégiumokról, a túlélő intézményrendszerről szóltak, 
egyúttal húsbavágó élményeket idéztek fel.

Négy évig dolgoztunk együtt, és ezalatt kidolgoz-
tunk egy komplex, többféle módszertant alkalmazó 

eljárást, hogy feldolgozzuk kuta-
tási anyagainkat: a főiskola műkö-
désével kapcsolatos dokumentu-
mokat és feljegyzéseket; a 9 darab, 
diákokkal és lemorzsolódott diá-
kokkal szervezett fókuszcsoport 
eredményeit; a börtönbüntetésü-
ket töltő elítéltek kamaszkorú gye-
rekeivel folytatott fókuszcsoportos 
beszélgetést; a már szabadult nők-
kel készített 20 interjút; további in-
terjúkat a programot támogató és 
az azt ellenző fegyőrökkel. Emel-
lett figyelembe vettük a tanszéki 
és egyetemi adminisztrátorok által 
végzett felméréseket is. E módsze-
rekhez a szakértelmet a Graduate 
Center kutatói és a „belső” kutatók 
szolgáltatták. Ezzel párhuzamosan 
New York állam Büntetésvégre-
hajtás-ügyi Hivatalát arra kértük, 
hogy a visszaesők arányáról végez-
zen több ezer börtönből szabadult 
nő körében széleskörű, kvantitatív 
longitudinális vizsgálatot 36 hóna-
pon keresztül, amelyben összeha-
sonlíthatók lesznek a főiskolaprog-
ramban részt vettek azokkal, akik 
nem vettek benne részt.6

az általunk használt módszere-
ket és a kapott eredményeket az 
olvasó megtalálja a honlapunkon 
(www.changingminds.ws). Rövi-
den, az összegyűjtött adatok nagy-
mértékben megerősítették azt a 
feltételezésünket, hogy a főiskola 

Fotó: Tehnica schweiz (László Gergely Rákosi Péter)
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pozitív hatást gyakorol a bebörtönzött nőkre és gyere-
keikre, a börtön „békéjére”, a szabadon bocsájtás utáni 
időszakra, a nőknek a szabadulás után a közösségek-
ben tanúsított társadalmi szerepvállalására, valamint 
jelentős megtakarítást eredményez, amennyiben nem 
kell a visszaesők utáni költségeket (kb. 30 ezer dollár 
évente és személyenként) az adófizetőknek állniuk.

New York állam Büntetésvégrehajtás-ügyi Hivatala 
longitudinális vizsgálatot végzett. Ebbe 274 olyan nőt 
vontak be, aki szabadon bocsátása előtt beiratkozott 
főiskolai hallgató volt. Őket hasonlították össze 2031 
olyan nővel, akik szabadon bocsátásukat megelőzően 
nem vettek részt főiskolai képzésben (a kutatásban 
súlyozással igyekezték korrigálni az elítélt által el-
követett bűncselekmény és a börtönbe vonuláskor 
rögzített iskolai végzettség hatásait az eredmények-
re). a 36 hónapon át zajló vizsgálat szerint a vissza-
esők aránya azok között, akik nem jártak főiskolára, 
29,9% volt, míg azok esetében, akik jártak, 7,7%. Ezen 
kívül a fókuszcsoportok során és a felmérésekben a 
nők, gyerekeik, a tanszék oktatói és számos fegyőr 
beszámolt azokról a jelentős változásokról, amelye-
ken a rabok – a kialakuló főiskolai kultúrával egye-
temben – keresztülmentek. a bebörtönzött nők, akik 
közül a legtöbben életük jelentős részében a szegény-
ség, a rasszizmus és a férfiak áldozatai voltak, arról 
számoltak be, hogy a főiskolán „hallottam a saját 
hangomat”, „láttam a saját aláírásomat” és „magam 
döntöttem dolgokban”. Ezek a nők olyan cselekvők-
ként kezdtek magukra tekinteni, akik döntéseket hoz-
nak, és akik újabb döntéseikkel képesek lehetnek a 
múltban szerzett sebeiket begyógyítani. a főiskolára 
járókból közösségi vezetők lettek a börtönben, majd 
szabadulásukat követően aiDs-ellenes programok 
szervezésében vettek részt, illetve olyan projekteket 
kezdeményeztek, amelyek az oktatás és a nevelőszü-
lői rendszer jobbítását, a börtönbüntetés kiváltását, a 
börtönből történő gyereknevelés segítését, az érintett 
gyerekek számára tartandó foglalkozások szervezését 
tűzték ki célul. a kutatás tapasztalatait felhasználva, 
olyan egyéni és – a foglalkozásokon átadandó – tár-
sadalmi jövőképet alakítottak ki, amelyben múltjuk 
már nem kísért.

a „bensőséges kapcsolatok”, amelyek belőlünk, 
egy kutatócsoport tagjaiból közösséget kovácsoltak, 
lendületet adtak a munkának. Természetesen állandó 
felügyelet alatt álltunk, sőt, azzal is tisztában voltunk, 
hogy a program és az együttműködés jövője rend-
kívül bizonytalan. Gyakorlatilag bármi – ha valaki 
a csoportból túl sokat sír, vagy ha túl sok ételt vi-
szünk be magunkkal – indokot szolgáltathatott volna 
a személyzetnek, hogy véget vessen a programnak. 
Üléseink hangulata a reménykedés és a jövőbe nézés, 
illetve a kétségbeesés és a félelem között ingadozott: 
kollektív tudattalanunk nem engedte, hogy vala-
melyik állapotban tartósan bennragadjunk. a meg-
beszéléseken vagy az órákon időnként abba kellett 

hagynunk a munkát, hogy a kutatócsoport valame-
lyik tagja részletesen beszámolhasson arról, hogy mi-
féle nehézségekbe ütközik az új hallgatók bevonása 
a kutatásba. Vagy akkor, amikor egy kutatótársunk 
attól rettegett, hogy a programot leállítják, mielőtt a 
diákok le tudnak majd diplomázni. Egy másik cso-
porttag könnyekben tört ki, mert a szülei egészen 
Nevadából jöttek, hogy meglátogassák, ám amikor 
megérkeztek, a fegyőr érdekes módon nem találta a 
látogatási engedélyt, így a találkozásra nem kerülhe-
tett sor. Máskor egy elrontott veseátültetés részleteit 
hallgattuk, vagy közösen próbáltunk vigasztalni az 
egyik – legkevesebb 20 éves börtönbüntetését töltő – 
rabot, amikor megtudta, hogy a fia kábítószert árul, és 
ez ellen innen mit sem tehet. Mindig ilyenkor tudtuk 
meg az aktuális eseményeket is: az egyik hallgatót 
magánzárkába helyezték, mert megpróbálta felvág-
ni az ereit; tetten érték az egyik fegyőrt, amint egy 
civillel intim viszonyba keveredett. Volt olyan, hogy 
szánt szándékkal tartózkodtunk az efféle beszélgeté-
sektől, és a munkára koncentráltunk, hogy legalább 
akkor mi szabjuk meg a kereteket, amikor erre némi 
lehetőség nyílik. Kutatásunk kemény körülmények 
között zajlott, állandóan zajos környezetben, és anél-
kül, hogy magunkban lehettünk volna – persze, ezt 
szándékosan alakították így.

a kutatócsoportban sokat vitatkoztunk arról, 
hogy vajon milyen hozadéka lehet a részvételi ak-
ciókutatásnak. Először is ott vannak az instrumen-
tális hozadékok – a bentlakók többet tudnak arról, 
hogy hogyan működik egy szervezet, egy közösség, 
és főként egy börtön. a résztvevő akciókutatás tehát 
kiváló lehetőség és kifinomult megoldás az alávetett 
tudások összegzésére, legitimálására és terjesztésére. 
a kutatás „külsős” résztvevői számára pedig lehető-
ség nyílik arra, hogy szándékosan naiv kérdéseket 
tegyenek fel, és hogy a hatalommal kapcsolatban vi-
szonylag szabadon kimondják az igazságot, amely a 
vizsgálódás előtt új utakat nyithat. De csak a legrit-
kább esetben viselkedtünk úgy, mint két, egymástól 
elkülönülő csoport. az idő múlásával egyre inkább 
egy olyan koherens női csoporttá váltunk, amely-
nek tagjai számára néha nagyon különböző, máskor 
pedig egymással igencsak rokon célok, kérdések, 
aggodalmak, elméleti vagy politikai ügyek váltak 
jelentőssé.

a Tanulóközpontban egyenetlen, göcsörtös faasz-
talunknál kapkodva adtuk körbe a becsempészett 
gyümölcsöket, kekszeket, valamint írásainkat. Hos-
szú-hosszú kutatási megbeszéléseket folytattunk itt, 
miközben mellettünk a többi nő – a főiskolai prog-
ramban részt vevő hallgatók – kutatási adatlapo-
kat töltöttek ki, a középiskolai végzettséget igazoló 
vizsgára készültek, az „újakat” vették szárnyaik alá, 
avagy vakvezető kutyákkal vettek részt egy újszerű 
kiképzési programban. a kutatócsoportban mindenki 
közkézre bocsájtotta saját írását, amelynek tartalmát 
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az adott szekció által kijelölt téma és saját érdeklődése 
határozta meg. Két beszélgetéstöredék ragadt meg az 
emlékezetemben, amely a demokratikus együttmű-
ködés összetettségét és bonyolultságát szemlélteti egy 
„paramilitáris intézmény” falain belül – ahogy azt a 
részleg börtönőrparancsnoka volt szíves rendszeresen 
figyelmünkbe idézni.

1999. november. Éppen az interjúkat és a fókusz-
csoportokat fejeztük be, amelyek elkészítésében 
az egymással együttműködő „belső” és diplomás 
„külső” kutató volt a segítségünkre. a hanganyag 
legépelése már kész volt, kezdődött az elemzés. a 
Graduate Center kutatói behozták a börtönbe a kó-
dokat, hogy a nőkkel egyeztessék a kódolás mene-
tét. Úgy tűnt, minden rendben megy, amikor Judy 
egyszer csak azt kérdezte tőlem: „szóval a mi fel-
adatunk az adatok összegyűjtése, az elemzést pedig 
te végzed el? Miféle munkamegosztás ez?” Kényes 
kérdés volt ez, de a lényegre tapintott. az etikus és 
a névtelenséget biztosító eljárás érdekében (vajon 
szándéktalanul?) elkülönítettük egymástól az adat-
gyűjtést és az elméleti és politikai jellegű elemzést.  
Úgyhogy hosszú beszélgetés kezdődött közöttünk 

hatalomról, eljárásokról és demokráciáról. azon 
kezdtünk el agyalni, hogy miként tudnánk a legé-
pelt interjúkat bevinni a börtönbe, és otthagyni őket 
(a raboknak ugyanis nincsenek zárható szekrényeik, 
és megszegtük volna a titkosság követelményét, ha az 
interjúkhoz mások is szabadon hozzáférhettek volna). 
a „belső” és a „külső” résztvevők leleményének hála, 
megtaláltuk ennek is a módját.

2000. március. Később, amikor a kutatást lezártuk, 
az a kérdés merült fel, hogy vajon hogyan írjuk meg 
a szöveget? Egyetlen hangon vagy többszólamúan? 
szerepeljenek-e a szövegben a résztvevő akciókuta-
tás által felvetett kérdések és ellentmondások, vagy 
legyen inkább koherens és ellentmondást nem tűrő? 
Mi legyen a feltüntetett szerzők sorrendje? Betűrendet 
alkalmazzunk, vagy külön tüntessük fel a rabokat és 
külön az oktatási központ kutatóit? Esetleg tegyük 
Michelle nevét előre, hogy így „legitimitást” kölcsö-
nözzünk az írásnak? a társadalmi megítélés miatt 
ne tegyük hosszú büntetésre ítélt rab nevét az első 
helyre? Vagy egyenesen a leghírhedtebb rabok neveit 
tegyük a címoldalra, hogy így demonstráljuk, milyen 
erő rejlik az együttműködésben???

Elsődleges célunk azt volt, hogy meggyőzzük New 
York állam törvényhozását: állítsák vissza a főiskola-
program finanszírozását a börtönökben. ugyanakkor 
fontos volt az is, hogy olyan anyagot állítsunk össze, 
amelyet főiskolai campusokban, más börtönökben, ra-
bokat segítő egyesületekben is használni tudnak, sőt 
a rabok hozzátartozói is hasznát veszik. Végül úgy 
döntöttünk, hogy többféle dokumentumot állítunk 
elő. az elsődleges dokumentum egy olyan, többféle 
módszertant használó, de egy nézőpontból íródott, 
tudományosan megalapozott és grafikailag is igényes 
jelentés volt, amelyet a honlapunkon is elérhetővé tet-
tünk (www.changingminds.ws), s amely egyaránt hi-
vatkozik a politikai bal- és jobb oldalra és idéz tőlük 
ajánlásokat. a rabok azt szerették volna, hogy itt a 
Michelle Fine név szerepeljen az első helyen, „Missy” 
pedig ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a nevét hasz-
náljuk. az elkészült jelentést elküldtük az Egyesült 
államok minden kormányzójának, New York állam 
szenátorainak és törvényhozásának. Emellett továb-
bi esszéket jelentettünk meg a feminista módszertan 
tárgykörében,7 amelyben az általunk tapasztalt ellent-
mondásokat vizsgáltuk. Ezen kívül 1000 brosúrát is 
kinyomtattunk angol és spanyol nyelven, amelyben 
igazságosságot követelünk és cselekvésre szólítunk 
fel. Ezeket a brosúrákat helyi és országos segítő szer-
vezetek illetve főiskolák/egyetemek segítettek terjesz-
teni. Létrehoztunk (és négy éven át üzemeltettünk) 
egy honlapot, ahol aktivisták, szervezők, diákok, 
tanárok, rabok és családjaik, valamint a bűnüldözés 
területén, az igazságszolgáltatásban vagy a bünte-
tés-végrehajtásban dolgozó adminisztrátorok teljes 
terjedelmében elérhetik az általunk írott jelentést. Fotó: Tehnica schweiz (László Gergely – Rákosi Péter)
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Ezeket fényképek, levelek, grafikonok, költség-ha-
szon elemzések egészítik ki, illetve a résztvevő nők 
igen gazdag írásai. Jelen pillanatig ennek a honlapnak 
több mint ötezer látogatója volt, az elkészült jelentés-
ből Kalifornia Büntetésvégrehajtás-ügyi Hivatala 50 
példányt rendelt, tanulmányainkat feminista és okta-
tástudományi tanszékeken kötelező olvasmányként 
oktatják. Egy apa, akinek a lánya börtönben követett 
el öngyilkosságot, úgy döntött, hogy anyagilag támo-
gat egy börtönfőiskola projektet, és ő is rendelt pár 
példányt a jelentésből, hogy kiossza saját államának 
törvényhozói között.

amikor azon vitáztunk, hogy kit is értsünk bele a 
kutatócsoportot alkotó „mi”-be, Michelle-nek a követ-
kező naiv ötlete támadt: „Mi lenne, ha valami olyasmit 
írnánk, hogy: mindannyiunkat foglalkoztat a nők el-
len elkövetett erőszak, egyesek közülünk áldozataivá 
váltak, mások csak tanúi voltak, de mindannyiunkat 
felháborít.” Erre Donna azt válaszolta: „Michelle, ne 
szépítsd a helyzetet. szép, amit írsz, de úgy tűnik, el-
kerülte a figyelmedet, hogy közülünk némelyek gyil-
kosság miatt vannak itt.” s egy másik nő megtoldotta: 
„Van, aki gyermekgyilkosság miatt”. s végül az okfej-
tés így bomlott ki: „amikor itt vagyunk a főiskolán, 
vagy ott, a cellában, akkor azon rágódunk, hogy vajon 
mi lehet azokkal az emberekkel, akiknek az életét az 
általunk elkövetett bűnök felforgatták. Vállalnunk 
kell a felelősséget tetteinkért, és azt kérjük, hogy te 
is ezt képviseld. szerintem ez köt össze bennünket 
nőket, feministákat, politikai aktivistákat.”

a börtönben, mint minden olyan intézményben, 
amely külső megfigyelés alatt áll, a bentlakók alapo-
san ismerik a mindennapi élet részleteit, értik, hogy 
kívülről fürkésző tekintetek hatolnak az intézménybe, 
és kevésbé hajlandóak az intézmény falai között tör-
ténteket megszépíteni. sőt, a közös munka folyamán 
éppen a börtönben lakó „belső” kutatók voltak azok, 
akik indítványozták, hogy az általunk elkészítendő 
dokumentum az egymással ütköző véleményeket, 
a kritikai észrevételeket és a csoportról lemorzsoló-
dók nézőpontját is megjelenítse. a jelenlegi és a volt 
fogvatartottak ragaszkodtak ahhoz, hogy szó essék a 
felelősségről, a döntésekről és a bűnbánatról is.

a „belső” kutatók szerették volna, ha a strukturális 
és személyes magyarázatok egymást kiegészítve ke-
rülnek elő, és olyan dolgokra szerették volna felhívni 
egymás figyelmét viselkedésükkel és megnyilvánu-
lásaikkal kapcsolatban, amelyeket a külső kutatók 
figyelmen kívül hagytak volna, esetleg féltek volna 
szóbahozni. Előfordult, hogy a rabok, akik éppen 
interjút készítettek valamelyik rabtársukkal, közbe-
vetették: „Viccelsz? Hogy te megváltoztál volna? Épp 
most kaptál magánzárkát!”. Ők követelték azt, hogy 
készítsünk interjúkat azokkal a fegyőrökkel is, akik-
ről köztudott volt, hogy ambivalens vagy ellenséges 
érzéseket táplálnak a börtönfőiskola-programmal 
szemben, vagy például egy olyan, nemrég érkezett 

fiatal nővel, aki korábban egy hírhedt banda tagja 
volt, és még nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy 
főiskolára járjon. 

Noha bíztunk a részvételi akciókutatásban rejlő 
lehetőségekben a büntetés-végrehajtás közegében is, 
számolnunk kellett egynémely kockázattal. a rabok 
sokkal nagyobb veszélynek voltak kitéve, mint mi, 
„külső” kutatók. az ő verseiket, könyveiket, újság-
jaikat, otthonról kapott leveleiket és személyes do-
kumentumaikat kutatták át és dobták ki a kukába, 
amikor az igazgatási személyzet egyik tagja éppen ha-
talmat akart gyakorolni, vagy amikor így próbálták a 
rabot megfegyelmezni azért, amit a kutatás részeként 
leírt – tették mindezt a börtönélet szadomazochista 
szellemében. Mindemellett a részvételi kutatással járó 
kritikai tudatosság kialakulása dühöt és felháboro-
dást szül, ráébredést az igazságtalanságra, s mindez 
a börtönben fokozatosan fortyogni kezd. a résztvevő 
akciókutatás a külvilághoz fordul, de a falakon belül 
a leggyakrabban csak kevés dolog változik. 

Más börtönökben is elindították a főiskolaprogra-
mot, és számos más államban tekintették kiindulási 
alapnak az általunk kidolgozott modellt. ugyanakkor 

Fotó: Tehnica schweiz (László Gergely – Rákosi Péter)
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azon a helyen, ahonnan maga az innováció szárma-
zik, a horizont radikálisan beszűkült. a rabok részvé-
teli elkötelezettsége és a demokrácia kötetlen szelleme 
sorvadásnak indult. a főiskola még mindig műkö-
dik, de a részvétel politikájának, amelynek születését 
köszönheti, már nyoma sincs. a főiskolát többé nem 
irányítja „rabbizottság”. Noha korábban lehetőség 
volt arra, hogy a nevelők vagy a diákok könyveket 
adományozzanak, olyan új szabályok bevezetéséről 
szereztünk tudomást, amelyek előírják, hogy a köny-
vek kizárólag a kiadóktól érkezhetnek (s ezzel lecsök-
ken az elérhető könyvek köre, amelyek pedig mégis 
elérhetők maradnak, azok drágábbakká válnak). És, 
bár nem mindig érvényesítik, van egy szabály, amely 
szerint a rabok nem ölelhetik meg egymást.

a részvételi akciókutatás hatása és recepciója ké-
nyes kérdés. a közönség egy része a sokféle szerző 
miatt hitelesebbnek tekinti a munkát. Mások inkább 
szkeptikusak, mivel a kutatók maguk is rabok voltak, 
az adatok kvalitatív jellegűek, az egész történet pedig 
túlságosan lehangoló. Egyszer Michelle és María az 
állami törvényhozó testület előtti meghallgatás kere-
tében számolt be az eredményekről:

„A börtönfőiskola léte morális szempontból fontos mind 
az egyének, mind pedig a családok és a közösségek szá-
mára. Ezen kívül az állam számára 
anyagilag előnyös, továbbá elősegíti 
az állampolgári részvétel kialakulását. 
Sőt, a börtönfőiskola az adófizetőknek 
is költséget takarít meg. Ezek a prog-
ramok egy konzervatív republikánus, 
és az önök progresszívebb kollégái 
számára is támogathatók, hacsak nem 
kifejezetten az a cél, hogy a színes bő-
rűeket végleg elzárva tartsuk a kana-
dai határnál.”

Erre az egyik legprogresszívebb 
képviselő ezt válaszolta: „attól tar-
tok, hogy éppen ez a lényeg. Nyilván 
ön is tudja professzor asszony, hogy 
New York állam alsó felének bűnö-
zésére épül a felső rész ipara.” Ez azt 
jelenti, hogy New York állam társa-
dalmi struktúrája kettéoszlik egy 
viszonylag fehér és vidéki népesség-
re, illetve a New York városban élő 
szegény színes bőrűek által alkotott 
népességre, amelyhez csatlakoznak 
az állam más részein élő városi sze-
gények. a rabokkal kapcsolatban 
elvégzett egyik vizsgálat kimutatta, 
hogy New York állam börtöneiben 
raboskodók 80%-a New York vá-
ros nyolc közösségéből kerül ki. a 
nagyvárosi bűnözés valódi ipart és 

munkahelyeket teremt a felső rész népességének szá-
mára, hotelek, közlekedés, éttermek, büntetés-végre-
hajtási személyzet, stb.

a börtönök léte és a szükségességüket alátámasz-
tó magyarázatok beleivódtak nemzettudatunkba, 
áthatják a nemzeti és globális gazdaságot. szerény 
válaszként erre a globális jelenségre, a részvételi ak-
ciókutatás egy olyan áramkör bekapcsolását jelenti 
a színes bőrűek tömeges bebörtönzése elleni küzde-
lembe, amelyen keresztül a kritikai hangok és vál-
toztatási lehetőségek áramolni kezdenek. a részvételi 
akciókutatás önálló legitimitással és erővel ruházza 
fel a börtönlakók belső nézőpontját (mind a börtönön 
belül, mind azon kívül), elismerteti az elítéltek mél-
tóságát, nyilvánossá teszi az igazságtalanságot és az 
embertelenséget, valamint közös felelősségvállalásra 
ösztönöz. az akciókutatás az egyet nem értés révén 
születik, a különbözőség erősíti meg, egy tökéletlen 
demokrácia alapján szerveződik, valamint a kétség-
bevonás és az igazság vágya hajtja.

ugrás az időben: 2005-öt írunk, vagyis clinton 10 
éve vonta meg a támogatást a börtönfőiskola-prog-
ramtól. Ebben az évben kutató- és lobbicsoport szer-
veződik rabokból, egykori rabokból, aktivistákból és 
kutatókból, amely az erőszakos bűncselekményekért 
hosszú börtönbüntetésre ítélt nőkre fókuszál. időben 



95

intim részletek

és térben kiterjedt részvételi akciókutatást végzünk, 
egy másik női börtön bevonásával. a kutatás célja, 
hogy láthatóvá tegye azokat a nőket, akik erőszakos 
bűncselekményeket követtek el, vagy akiket ilyen 
bűncselekmények elkövetésével vádolnak, lehetősé-
get adva számukra, hogy az elkövetett bűnről, a fele-
lősségről, valamint annak gender-aspektusairól úgy 
számoljanak be, ahogyan azokat ők maguk látják. az 
első megbeszélésen néhány hosszúidős rab azt kérte 
tőlünk, „külső” emberektől, hogy gyűjtsük össze és 
terjesszük az általuk elmondottakat, és hogy vizsgála-
tunk térjen ki arra is, hogy vajon mi történt azokkal a 
férfiakkal, akiket ugyanazon bűncselekményben való 
részvételért ítéltek el, mint őket, és akik közül – velük 
ellentétben – már sokan elhagyhatták a börtönt. Kér-
ték, hogy vizsgáljuk meg azt is, miként lehetséges, 
hogy egy bűnösségét beismerő nő gyakran súlyo-
sabb büntetést kap, mint a férfi, aki végig tagadott, 
és hogyan fordulhat elő, hogy míg a nő feladata csak 
az volt, hogy a fegyvert elrejtse, míg a ravaszt a férfi 
húzta meg, mindketten egyformán súlyos büntetést 
kaptak. Nem arról szól-e ez a történet, hogy míg a 
férfi eleget tudott ahhoz, hogy elárulja társait, és vád-
alkut kössenek vele, s így kisebb büntetést szabjanak 
ki rá, addig a nők csak keveset tudtak az egészről, 
s így hosszú időre börtönbe kerültek? Pedig, ha a 

férfiak kerülnek börtönbe, a nők felnevelik az otthon 
hagyott gyerekeket; a bebörtönzött nők gyerekei vi-
szont gyakran nevelőszülőkhöz kerülnek, és a nőket 
szülői joguktól sokszor örökre megfosztják.

idáig a börtön falain belül dolgoztunk együtt hosz-
szúidős elítéltekkel, jelenleg szabadlábra bocsátott, 
erőszakos bűncselekményért elítélt hosszúidősök-
ből alakítunk csoportot, hogy megállapíthassuk, a 
gender-szempont milyen szerepet játszik a büntetés 
és a hosszúidős börtönbüntetés kiszabásában, a fel-
tételes szabadlábra helyezésben, hogy a börtönipar 
milyen nem szándékolt negatív következményekkel 
jár. A résztvevő akciókutatás egy újabb hulláma kezdődik 
el, melynek célja, hogy a tömeges bebörtönzési politikával 
szemben a nagy többség által tanúsitott közönyt áttörjük.
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