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A  kétezredik év
A börtön az értékek 

és a hatékonyság
Aligha beszélhetünk börtönökről anélkül, hogy ne gondoljunk rövi
den vissza a 70-es évek elejére, amikor a rehabilitációs ideológia vi
rágkorát élte. A „kezelési” ideológia erőt merített abból az elgondo
lásból, hogy az ember, beleértve a bűnözőt is, a társadalom értékes ré
sze. Ezért a tartalomtól és jelentéstől megfosztott puszta büntetésnek 
nincs erkölcsi igazolása. A rossz útra tévedt embernek pedig segíteni 
kell, hogy ismét hasznos tagja lehessen a társadalomnak.

A  rehabilitációs ideológia 
és a neoklasszicizmus

Mint minden ideológiával, a kezelési ideológiával is visszaélhetnek. Ennek szemléltetésé
re talán elegendő egy pillantást vetni a korabeli Amerikára, egy olyan országra, amelynek köz
ismert az újítások iránti nyitottsága, ahol uralkodó a gondolatszabadság.

1965-ben Montrealban tartották az ötödik nemzetközi kriminológiai konferenciát a „Bű
nözők kezeléséről”. A bűnmegelőzési módszerek egész sorát mutatták be: a kezelési módok 
közül különös értéket tulajdonítottak az orvosi vagy sebészi módszernek. Fontanesi felhívta 
a figyelmet a nagyagysebészet fontosságára, amelyet, bár a bűnözést serkentő tényezőket nem 
csökkenti, mégis alkalmazni kellene, ha az egyéb terápiás lépések sikertelenek maradnak. Ha
sonlóképpen nem szabad lemondanunk a kísérletekről, mert azzal az ilyen terápia fejlődését 
gátolnánk.1

A kezelés pszichológiai módszereivel szintén foglalkoztak.2 A terápiás eljárásban külön
leges fontosságot tulajdonítanak a hipnózisnak, amellyel változásokat érhetünk el az emocio
nális tapasztalatban, a jellemben és az akaratban. Sajnálatos azonban, hogy a hipnózis rene
szánsza nem járt szélesebb körű és rendszeresebb alkalmazásával a bűnözők kezelésénél Jegy
zi meg Pacheco e Silva. A pszichoanalízis különleges erejét is fel kellene használni a bűnözés 
ellen, élve a bűnöző tudatalattijának ismeretével.3

A narkoanalízis szintén a kezelés nélkülözhetetlen módszere, amelynél a gondolatok ki-
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nyilvánításának szabadsága feletti ellenőrzést különféle gyógyszerezéssel megszüntetik. Az 
ellenvetések dacára nincs semmilyen érv az ellen, hogy miért ne alkalmaznák ezeket a kezelé
si módszereket a bűnözőkön, ha az a javukat szolgálja.4

Ez utóbbi bizonyítja a társadalom különleges gondoskodását a bűnözőről. A hatalom, 
amellyel a bűnözőket kormányozzuk, feljogosít minket arra, hogy megítéljük, mi jó nekik.

A 70-es évek elején azt is megmutatták, hogy milyen, egymással teljesen ellentétes elkép
zeléseket alakítottak ki olyan szerzők, akiket még ma is a humanisztikus pszichológia úttörő
iként tartanak számon. Carlos Rogers 1961-ben megírta könyvét Személlyé válva címmel. Új 
szóhasználatot alkalmazva jelentős megkülönböztetést vezetett be a konzervatív osztályozás
ban a normális és az abnormális, a becsületes és a bűnöző, az egészséges és a beteg között. A 
személyt, akit „kezel”, „kliensnek” és nem páciensnek nevezi anélkül, hogy mindentudó dok
tornak adná ki magát, ő csak a terápiát alkalmazó, aki a megfelelő személyek között kommu
nikálást teremt, amiből mind a kliens, mind a terápiát alkalmazó hasznot húz.5

A kriminológia területén Rogershez legközelebb Fenton áll. Fenton munkáját Kézikönyv a 
csoportos tanácsadás alkalmazására büntetés-végrehajtási intézetekben címmel a 60-as évek 
közepén adták ki.'1 Ebben a művében Fenton hangsúlyozza a konstruktív csoportos kölcsönha
tást, amelyet az alábbiaknak kell jellemeznie: a szabad vita megteremtése és a bűnöző elfogadá
sa olyannak, amilyen; a bűnöző számára annak lehetővé tétele, hogy felfogja azoknak az érzel
mi konfliktusoknak a jelentőségét, amelyekből bűnöző tevékenység keletkezhet; az emocioná- 
lisklímajavításaaz intézetben; kezelés konstruktív személyek közötti kapcsolatoksegítségével.

Fenton kezelési modellje mentes az orvosi beavatkozásoktól, Clockwork Orange-é az 
averziós terápiáktól, hipnózistól vagy az elektrosokkos terápiától, bár ezt a modellt olyan kor
szakban fejlesztették ki, amely „az ember javára” tele volt az effajta találmányokkal.

Maslow szembeszegült a hagyományos pszichiátriai kategóriákkal és másképpen látta a 
problémát: „ A deviancia pszichológiája nem korlátozhatja magát a skizofrénia tanulmányo
zására. Magába kell foglalnia a cinizmust, önkényeskedést, hedonizmust, az értékek elveszté
sét, az előítéleteket, gyűlöletet, kapzsiságot, önzést és ehhez hasonló jelenségeket és jellemző
ket. Az értékrendszer szempontjából pontosan ezek a legsúlyosabb betegségek. ”7

Ugyanebben az időszakban a kezelési ideológiát komoly bírálat érte Martinson kutatásá
ban.* Munkájának fontosságát mutatja, hogy még ma is idézik őt szinte minden kriminológiá
val foglalkozó munkában vagy értekezésben. A Martinson által feltett alapvető kérdés az, hogy 
mindabból, amit a bűnözőknek rehabilitációjuk reményében felkínálunk, mi hatékony? („Mi 
működik?”) A bűnözési és visszaesési arány növekedése fényében válasza gyors és egyszerű 
volt -  „Semmi sem működik”. Az ezt követő kutatásaiban végrehajtott néhány változástól el
tekintve.’ Martinson megsemmisítő kritikával illette a rehabilitációs ideológiát, amihez később 
néhány kriminológus és pszichológus is csatlakozott. A kritika legjobban a politikának felelt

I
meg, különösen a konzervatív politikának.

Talán nem puszta véletlen, hogy több, változatosabb filozófiai és pszichológiai tendencia 
alakult ki Amerikában, mint Európában, amely néha csak felszedi az óceán másik oldalán lét
rejött találmányokat. A középkori filozófiai örökség terhétől mentesen az Egyesült Államok 
hosszú időn át hangsúlyozta az emberi szabadság és a kötetlen alkotás fontosságát. Talán az 
alkotás szabadságához való ragaszkodásnak köszönhető, hogy a fogyasztói filozófia jobban
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virágzott Amerikában, mint máshol. Az előzőekben említett hatékonyság minden tevékeny
ség védjegyévé vált. És mivel könnyebb és kényelmesebb valamit a rövid távú eredmények 
alapján megítélni, nem meglepő, hogy sok tudományág magáévá tette ezt az elvet. A techno
lógiai tudományok megpróbálnak rábeszélni bennünket a gyorsétkezési rendszer értékére és 
a társadalomtudományok annak az erejére, hogy az emberi magatartást ellenőrzés alá vonjuk 
és hozzáigazítsuk a rendszerhez. A hatékonyság elve legjobban a politikának felel meg, mivel 
a politikusok mindig kénytelenek a polgároknak -  szavazóknak -  gyors eredményeket ígérni.

Gyakorlatilag lehetetlen a börtönökről anélkül beszélni, hogy ne hivatkoznánk ezeknek a 
marginális szociális intézményeknekahatékonyságára, amelyek abban a pillanatban közelebb 
kerülnek figyelmünk gyújtópontjához, mihelyt a növekvő bűnözési arány magyarázatául bűn
bakot kell keresni és találni.

A hatékonyság mérlegelése elleni egyik érvet Heather ajánlotta"1 a bűnöző típusról szóló 
elmélet bírálatával kapcsolatban. Ezek az elméletek könnyűvé teszik az életet minden gyakor
ló szakértő számára: mentesek minden kötelezettségtől, hogy figyelmeztessenek valamilyen 
változásra a társadalmi helyzetben, vagy hogy befolyásolják azt: nem kell, hogy megváltoz
tassák a beállítottságukat; koncepciójuk nem az azonos talajon álló kölcsönhatás és kommu
nikáció koncepciója, hanem találkozás az egyik oldalon a fennkölt tudomány és a másik olda
lon a státusz és jogok nélküli deviáns személy között.

Ha azt kívánjuk a börtöntől, hogy hatékony legyen, olyannyira hatékony, hogy (legalábbis 
nagy valószínűséggel) a helyes útra terelje a bűnözőt büntetésének letöltése után, meg kellene 
kémünk ugyanezt az intézetet, hogy változtassa meg mindazt a szociális feltételt, amely a bűnt 
előidézi, messzi távolságban a börtönöktől. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ahol a bű
nözésről van szó, a börtönök, mint amilyenek általában mostanság, nem viselik a maguk fele
lősségét. De nem tisztességes dolog a börtönt hibáztatni egy elvesztett csatáért, miközben a 
börtönön kívül, a társadalomban elveszítjük a hábo rút egy igazságosabb és jobb világért. Olyan 
világban, amelyet ellenségeskedés, félelem és agresszivitás jellemez mindennel szemben, ami 
különbözik tőlünk, becsületes, egészséges és engedelmes állampolgároktól, olyan világban, 
amely közömbös a mások fájdalmával szemben. Mi a börtönöket bíráljuk a hatékonyság hiá
nya miatt és hibáztatjuk a bűnözésért.

Úgy látszik, azzal próbáljuk kijavítani a rendszerben lévő hibákat, hogy számos alkotóré
szének csak egyikére összpontosítunk. Hasonlóképpen hajlamosak vagyunk a visszaesést a si
kertelen rehabilitációnak vagy általában a börtönök hatékonysága hiányának betudni. De ez
zel behunyjuk szemünket a tény előtt, hogy az a világ, amelybe visszavisszük bűnözőinket, 
kellemetlen és elutasító, ellenséges és erőszakkal teli -  röviden: olyan világ, amely önmagá
ból termeli ki a bűnözést. A börtönben szerzett jó tapasztalatot hamarosan tönkreteszi a rossz 
befolyás.

így nem csoda, hogy a börtönök hatékonyságáról folytatott viták ördögi körben forognak, 
amely rehabilitációs ötletekkel kezdődik és a bűnözés növekvő mértékével fejeződik be. E 
szélsőségek között áll a büntetésről szóló elképzelések sora, az igazságszolgáltatási modelltől 
az elrettentésig.

Talán ez ad választ arra, hogy miért vesztette el a humanista filozófia, pszichológia és kri
minológia olyan gyorsan a csatát a neoklasszicista ideológiával és a „csupán pusztaság” mo-
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deliekkel szemben. Mártimon némi megkönnyebbülést hozott azzal, hogy mentesítette az 
egyiket, mint a politikai hatalom vagy a törvényesen megadott hatalom képviselőjét mások -  
a börtönben lévő bűnözők -  felett, az önértékelés kötelezettségétől. A többség Rogers egyen
rangú alapon való kommunikációját túl nehéz elképzelésnek és mindenekelőtt túlzottan kelle
metlen feladatnak találta. Ezen túlmenően nehéz támogatni azt az elképzelést a humanista 
közelítésről, hogy mi, a tisztességes és normál állampolgárok, tanulhatnánk valamit a bűnö
zőkkel megfelelően létesített viszonyból. Az ilyen közelítés határokat szab amások felett gya
korolható hatalommal való visszaélésnek. Azonban van-e nagyobb kísértés, mint az, hogy va
lakinek hatalma van mások felett? Ennél a pontnál fel kell idézni Maslow szavait, hogy egész
séges emberek nem szeretnek hatalmat gyakorolni mások felett." Bárki, aki a büntetőpolitikát 
alakítja a társadalmi hatalom helyzetéből, állandóan törődjön az egészségével és tegyen is ér
te valamit.

Az Igazságszolgáltatás Új Korszaka eltörölte a kezelési ideológiával való nyilvánvaló 
visszaéléseket az emberi személyiségbe történő beavatkozásoktól a formális jogi visszaélése
kig, amelyek például határozatlan ítéletekben nyilvánultak meg. Mégsem lehet figyelmen 
kívül hagyni bizonyos kutatási tanulmányokat, amelyek a börtönökben lévő viszonyokkal fog
lalkoznak. Jessica Mitford 1970-1973-ban tanulmányozta a börtönviszonyokat. Úgy találta, 
hogy a börtönök többségében teljes cenzúra van, mivel a leveleket, amelyeket elítélteknek írt, 
visszaküldték; a fegyelemsértések eredménye példás büntetés volt és a besúgást jutalmazták; 
a börtönben elkövetett bűncselekményekért a büntetést bírósági eljárás nélkül szabták ki és az 
elítéltek nem folyamodhattak senkihez a börtönben velük történtek miatt.12

Conklin két kutatási tanulmányt idéz (Karagianis 1978 és kutatás Kaliforniában 1971 -ben), 
amelyek azt mutatták, hogy az összes forrásnak csak a 6 százalékát használták fel kezelési cé
lokra, míg a fennmaradó részt biztonsági rendszerekre és karbantartásra költötték.1'' Ezért We- 
igend megfigyelését, hogy csak gyenge szándék volt a  kezelési elképzelés megvalósítására, 
egészen komolyan kell venni.14 A 70-es évek börtönlázadásai nem a kezelés elleni tiltakozá
sok voltak, hanem az embertelen viszonyok, a túlzsúfoltság és a kínzások ellen (például az at- 
ticai lázadás 1971-ben).

Miközben hitelt adunk az új korszaknak, hogy legitim leszámolást végez a kezelési ideo
lógia tévképzeteivel, el kell ismerni, hogy ideológiai összeütközésekre került sor akadémiai 
szinten és ezeknek kevesebb befolyása volt a börtönökben uralkodó konkrét viszonyokra. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy csupán az idő múlása is befolyásolta a börtönöket. A neok
lasszicizmus mindenhol a világon telezsúfolta a börtönöket. Az Egyesült Államokban az 
1980-1990-es időszakban a rabok száma megduplázódott.15 Az európai adatok nem ennyire 
drasztikusak, de az elítéltek száma itt sem csökken. Némely országok, egyik ezek közül Hol
landia, új börtönök építését tervezik, most kétszer annyi elítéltnek.

Amikor a büntetéspolitikai dimenzióról beszélünk, nem szabad elmulasztanunk megem
líteni a politikusokat, akik azt a véleményt hajtogatják, hogy a bűnözésre adandó válasz a szi
gorúbb törvényekben, a keményebb ítéletekben és a börtönök nagyobb számában rejlik.1''

A bűnmegelőzés hatékonysága növekvő mértékben a bűnözőkkel szembeni erőszakban 
mutatkozik meg, Hammurabi „szemet szemért” törvényének megfelelően. A hatékonyságtól 
mint a modem fogyasztói társadalom uralkodó gondolatától megszállottan elfelejtjük a szá
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momra sorsdöntőnek tűnő kérdést feltenni: „Vajon, amit mi a bűnözőkkel a büntetőpolitika ne
vében teszünk, tisztességes, elfogadható és erkölcsileg igazolható-e?”

Ha csak egy pillanatra el tudnánk felejteni a magasztos rehabilitációs célokat és az azokra 
kijelölt módszereket és helyette a büntetőpolitikai intézkedések erkölcsi igazolhatóságát kér
deznénk meg, akkor talán ezeket a célokat könnyebb lenne elérni.

Hibás korrelációkat és nem bizonyítható hatásokat bemutatva figyelmen kívül hagyjuk az 
alapvető morális kérdéseket. Ahhoz, hogy választ kapjunk ezekre a kérdésekre, magunkba kell 
tekintenünk. A tükörbenézés kellemetlen, amit mi, erkölcsös és normális állampolgárokként 
„a dolog természeténél fogva” inkább elkerülnénk.

A börtön, mint (nem) kezelési intézmény
Az európai szárazföldi jog önelégültebb, mint az angolszász jog. A jogfilozófia fejlődésé

vel bizonyos tudományos diszciplínáknak hátat fordított, amelyekből a büntetés területén le
hetett volna valamit tanulni.

Fontos kérdés, amit évtizedeken keresztül feltesznek a börtönökkel kapcsolatban: bevezet
ték-e a kezelést a börtönökben, vagy elhagyták? Ez az a kérdés, amivel kapcsolatban van a bör
tönök feloszlatása kezeléses és nem kezeléses börtönökre.

Miért gondolom, hogy ezt a kérdést rosszul tették fel?
Ezt a felosztást azzal a feltevéssel indokolják, hogy vannak intézetek, ahol nem alkalmaz

zuk az elítéltek befolyásolásának különféle módszereit. Ezek azok az intézetek, ahol az elítélt 
csupán letölti büntetését, de nincsen szándék a rehabilitálására.

Az érzékszervi elkülönítési kísérletek, amikor az alanyokat teljes elszigeteltségbe hely
ezik, ismertek a pszichológiában. Az emberi test, amely hozzászokott, hogy különféle stimu- 
lusokat kapjon, nem tudná ezeknek a stimulusoknak a hirtelen elvonását elviselni.17

Watzlawick szerint a kommunikációs elmélet egyes számú alapelve az, hogy „Lehetetlen 
nem kommunikálni" ,"1 A kommunikáció lehet szóbeli vagy nem szóbeli. Ez utóbbi gyakran 
tartalmaz olyan üzeneteket, amelyeket nem kívánunk kimondani, de amelyek sorsdöntőek an
nak, akivel kapcsolatunk van.

Ahol megértik a személyek közötti kommunikáció elvét, a kezelés fogalma valamelyest 
más megvilágításban jelenik meg. A kezelés akkor mindenné válik, amit egy emberi lénnyel 
teszünk és minden, amit elmulasztunk megtenni, de meg kellene tennünk. Mindkét cselekedet 
eltéveszthetétlen befolyást gyakorol az emberre és magatartására.

Ha „nem kezeléses” börtönre törekszünk, végső fokon korrekt, hideg és személytelen in
tézményt hozunk létre, ahol az alapvető jogokat nem sértik meg, de ahol a személyzet és a ra
bok közötti emberi kapcsolat hiánya határozott (negatív) hatással lesz a bűnözőkre. Az effajta 
intézmények száma nem kevés, de sokkal több az olyan, amelyben a jogsértések nyilvánvaló
ak, amelyekben a kommunikáció agresszív és egyet jelent azzal, hogy visszaélnek az elítéltek 
feletti hatalommal.

A rehabilitációs ideológia összeomlása után évtizedekkel a szerzők az újjászületéséről ír
nak, az újra „felfedezett” rehabilitációról. A véleményem szerint ismételt vizsgálatot igénylő 
probléma a kérdések helyes feltevése. Ha kellően megfontolják a kommunikáció elméletét, 
akkor lehetetlen azt kérdezni, hogy „Mi működik?”. Először is, mert a bűnözők befolyásolha
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tók; másodszor, nincsenek olyan programok, amelyekről azt lehetne mondani, hogy valóban 
megakadályozzák a bűnözést, a mai büntetési politika egyedüli céljaként. Talán helyesebb len
ne azt kérdezni, hogy mindabból, amit az elítéltek tekintetében teszünk, mi indokolt erkölcsileg.

Ma nincsenek egységes kritériumok az eljárások erkölcsösségére. Ha azt kérdezzük, kinek 
kell meghatároznia a morális viselkedés szabályait, a legkevesebb, amire juthatunk, hogy nem 
a politikusok a legmegfelelőbbek erre. A válasz második részét nem könnyű megtalálni. Olyan 
dolgokban, amelyek ugyanúgy érintik a közhangulatot, mint a bűnözést, nehéz a közvéle
ményre hagyatkozni, amelynek normális esetben a politikai hatalom kritikus közegének kel
lene lennie.19 Ha nem ismernénk teljesen különböző elképzeléseket a bűnmegelőzésről a kri
minológusok munkájában, könnyebb lenne az úgynevezett független szakértőkre támaszkod
ni. De így olyan elképzelésekkel találkozunk, amelyek a biológiai perspektívától kezdődően2", 
ami szerint a bűnözőket kórházakban kellene elhelyezni és a potenciális bűnözőket biogyó
gyászati módszerekkel a terhességtől kezdődően meg kellene figyelni, az elrettentő rendszer 
létrehozásáig terjednek, amelyben a büntetést különleges értékként és a kultúra egy aspektu
saként kellene érteni.21

Lehetséges, hogy miközben a szerzők gyakran hivatkoznak a szociális értékek hiányára, 
azokra az értékekre gondolnak, amelyeket mi elfelejtettünk, vagy a helyükbe más értékeket 
tettünk? Ezek az új értékek büntetésorientált társadalmi rendszerekről szólnak22, ahol nincs he
lye az elmélkedésnek. Az új értékek lényege a másság üldözése, az ellenséges érzés minden
kivel szemben, aki nem olyan, mint mi, az engedelmes és tisztességes polgárok. Ezért talán he
lyénvalóbb nem a kezelés vagy elrettentés újjászületéséről, hanem azoknak az értékeknek az 
újjászületéséről beszélni, amelyeket túl nehéznek találtunk ahhoz, hogy kövessük őket.

Erkölcsi álláspontjaink
A szerzők gyakran írnak a kezelési és rehabilitációs ideológia újbóli felülvizsgálatának 

szükségességéről1', de ritkán utalnak saját elveik és erkölcsi normáik felülvizsgálatának szük
ségességére.

A világban, amelyben élünk -  meg kell hagynunk-, növekszik a gyűlölet az idegenekkel, 
más vallásokkal és fajokkal, valamint a bűnözőkkel szemben. Ilyen körülmények között vilá
gossá vál ik, hogy értékítéleteink, nézeteink és különösen előítéleteink, mint olyan álláspontok, 
amelyek egy erőteljes érzelmi összetevőt tartalmaznak, hogyan alakulnak ki. Néha tévesen jut
unk arra, hogy azt higgyük, a büntetőpolitikai intézkedések ésszerű érveken alapulnak. Ez igaz 
lehet a műszaki tudományokra vonatkozóan, de aligha alkalmazható a társadalomtudomá
nyokra. Azok, akik azt hiszik, hogy a tudósok összegyűjtik a halálbüntetés mellett és ellen szó
ló érveket, s aztán azok mérlege alapján döntenek, tévednek. Idéznünk kell Klare-f4, aki azt ír
ta, hogy a halálbüntetésről szóló nézetek tele vannak ajellem és vérmérséklet lényeges voná
sainak hangoztatásával. És ezeket a vonásokat életünk korai szakaszában kapjuk, a nézetek, 
amelyekben visszatükröződnek, csak kis mértékben változnak a ráció befolyása alatt. Ugyan
ez vonatkozik a bűnözők kezelésére.

Nem meglepő, hogy olyan kevés dolog fordul jobbra a világon. Az előítéletek az összes sze
mélyiségi komponens közül a legstabilabbak, különösen azok, amelyeket negatív érzelmek hoz
tak létre.



TANULMÁNY

Ami a kétezredik év börtöneit illeti, úgy tűnik, máris elhanyagoltuk a fontos döntések több
ségének meghozatalát. Aligha várható, hogy a helyzet radikálisan megjavul négy éven belül, 
ha a mai feltételek annyira kevéssé stimulálóak, mint amilyenek.

Maradt-e valami emlékezetes ennek a rehabilitációs ideológiának a romantikus korszaká
ból, amely mentes volt a visszaélésektől és igyekezett a bűnözőket komolyan kezelni? A tör
ténelmi emlékezetre való hivatkozás nem olyan naiv, mint ahogy azt az ember elhamarkodot
tan megítélhetné. A történelem, beleértve a kriminológia és büntetéstan történelmét, mindig a 
ciklikus mozgások hálózata, amelyben az ellenséges érzület időszakát a tolerancia és megér
tés korszakai követték. A fontos kérdés az, hogy mit tehetünk ennek a cserének a bátorítására. 
Azt gondolom, először saját magunkba kell tekintenünk, úgy értem, a saját szemünkbe és nem 
a bűnözők szemébe. Ezután ki kell jelentenünk, milyen értékekeiérésére törekszünk. A követ
kező kérdés az, hogy készek vagyunk-e szembeszállni a politikai hatalommal, amely gyor
sétkeztetési recepteket követel tőlünk a bűnmegelőzésre. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy 
vállaljuk a kockázatát az örökös konfrontációnak és konfliktusnak, amire a tudományos elme 
van kárhoztatva? Amennyiben a társadalomtudomány és a politika kezet ráznak, ez a kérdés 
természetesen tárgytalanná válik.

Csak miután megvannak ezek a válaszok, válik világosabbá, hogy a Börtönök 2000 pro
jekt előrehaladást ér-e el abban, hogy olyan intézetekké váljon, amelyekben a fogyasztói filo
zófia a hatékonyságról és bűnmegelőzésről teret enged egy másik értékrendszemek, amelyben 
mindenekelőtt erkölcsi igazolást kap a bűnözőkkel szembeni eljárás. Ezek az alapvető kérdé
sek nem bűnözőket érintenek, hanem közülünk azokat, akik a büntetőpolitikát alakítják vagy 
abban részt vesznek. És mivel semmi dicséretre méltó nem történt már évtizedek óta a börtö
nökben, jogos a kérdés, hogy nem azok hibásak-e, akik a rehabilitációnak vannak alávetve.

Drágán Petrovec
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