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Lancaster Farms
Brit rezsim amerikai

A Lancaster Farms (Lancasteri Gazdaság) egy fiatalkorú bűnelköve
tőknek fenntartott intézet és előzetes fogva tartó központ Lancaster vá
rosának peremén. Első ízben 1993. március 9-én fogadott be elítélteket 
Jelenleg a fogvatartottak egyharmada jogerős, kétharmada nem jog
erősfiatal bűnelkövető, ám az intézet megnyitása óta folyamatosan vál
tozik a jogerős-nem jogerős fogvatartottak aránya. A hosszúidős íté- 
leteseket rendszerint átviszik a képzést nyújtó börtönökbe.
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Az intézetet C kategóriás felnőtt börtönnek tervezték és építették. A 
tervezés egyes sajátosságai miatt az épület nem alkalmas az évről év
re emelkedő számot mutató előzetesek elhelyezésére. Módosítások 
váltak szükségessé más területeken is.
A börtönt az „új generációs” tervezési modellnek megfelelően építet
ték. Eredetileg három épületben hat önálló lakókörlet volt egy köz
ponti zöldterület köré rendezve. Innen közelíthető meg a tevékenysé
gi központ, a tornaterem és a futballpálya, a látogatási épület, a műhe
lyek, a kórház és egy kisebb elkülönítő és ápolórészleg. Az intézet 
nemrégiben még két önálló lakókörlettel egészült ki, de ez az épület 

nem illeszkedik az eredeti központi elrendezéshez, így improvizációra volt szükség a tevé
kenységi központ megközelítésének kialakításához.

Nemrégiben két újabb, hasonló tervezésű lakórészleg épült. A börtön jelenlegi befogadó- 
képessége 504 fő, egyágyas cellákkal. Néhány cellában emeletes ágyat helyeztek el, ezzel 
megnövekedett a börtön összkapacitása. Legtöbbször azonban az emeletes ágyas cellák fel
adata inkább az öngyilkosságok megelőzése. Általában a fiatalkorúak párosával való elhe
lyezése nem tekinthető biztonságosnak: ha csak lehet, el kell kerülni.

Az „új generációs” börtönelrendezés mögött az Egyesült Államokban az az elgondolás hú
zódott meg, hogy az ilyen intézmények minimális személyzet alkalmazását teszik szükséges
sé könnyű ellenőrizhetőségüknek köszönhetően. Ugyanakkor a fogvatartottak biztonságának 
garantálása és az ellenőrzés érdekében szigorú osztályozási rendszerre és elkülönítésre volt 
szükség olyan elítéltkategóriák esetében, mint a „sebezhetők” és a „ragadozók”. Tekintve, 
hogy állandóan változó elítéltállománnyal dolgozunk, erre soha nem volt igazán lehetőségünk. 
Olyan rezsimet kellett kialakítanunk, amely megkerüli ezt a problémát. Zaklatásellenes intéz
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kedéseink hatékonysága lehetővé tette számunkra, hogy az elkülönítés minden formájáról le
mondva is eredményesen működjünk.

A Lancaster Farms elrendezése építészeti szempontból attraktív. A személyi állomány a 
lakókörleteket „denevérszámyaknak” becézi. A részlegek megjelenése futurisztikus és imp- 
resszív, ennek köszönhetően ösztönző kihívást jelentettek számunkra, hogy ilyen különleges 
épületegyüttes különleges börtönrezsimet érdemel.

A Lancaster Farms kiváló biztonsági eredményekkel büszkélkedhet, s a National Security 
Audit Team (Országos Biztonsági Felügyeleti Csoport) az 1996. évi inspekció során a legma
gasabb minősítést adta az intézetről.

Alapcélunk a következő mottóval összegezhető: „Ne legyen újabb áldozat!” Fontos, 
hogy inspiráló és pozitív célt állítsunk magunk elé. A legtöbb emberhez hasonlóan a bör
tönszemélyzetre is pozitív célok hatnak ösztönzőleg. Az embereket a fokozott elvárások 
nagyobb teljesítményre sarkallják, ezért a célokat magasra kell tenni. A megnyitáskor az 
volt a célunk, hogy „egy modellintézményt hozzunk létre a fiatalkorú előzetes őrizetesek 
és a fiatal bűnelkövetők részére”. A célnak egyértelműnek kell lennie, ezért a „modellt” 
úgy definiáltuk, mint a mások számára utánzásra érdemes gyakorlatot. Ezzel a meghatá
rozással már mérhetővé vált munkánk sikere. Tudtuk, hogy amennyiben a börtönünkben 
alkalmazott stratégiát és rendszert máshol is javasolják és bevezetik, akkor sikerrel jár
tunk.

Azt szoktuk mondani: „Tartsd őket bent, tartsd őket biztonságban, tartsd be mindkét 
szabályt!” E mondás arra utal, hogy az elítéltek biztonságának szavatolása éppoly fontos, 
mint fogva tartásuk. A zaklatás negatív hatást gyakorol a börtönrezsimre, a börtönben lé
vő egyénekre, az intézmény biztonságára és belső rendjére. Ennélfogva alapvető fontos
ságú a zaklatás megakadályozása. A zaklatásellenes fellépés feltétele, hogy az egész in
tézmény, de leginkább az elítéltek többsége elfogadja. Az ilyen események kiszűréséhez 
és elutasításához mindenki támogatására szükség van. Közösen kell megbeszélni a prob
lémákat a fogvatartottakkal, s következetes fellépéssel kell példát mutatni, hogy a közös
ség bizalmát megnyerjük. A cselekvés elmulasztása zaklatás gyanúja esetén katasztrofá
lis hatású, s azonnal meghiúsítja a biztonságos börtön kialakítására tett erőfeszítéseket.

A Lancaster Farms a hasonló létesítmények közül a legalacsonyabb arányt mutatja az erő
szakos cselekmények tekintetében, s nagyon ritkán fordul elő erőszakos cselekmé-nyeknek 
betudható súlyos sérülés az elítéltek vagy a személyi állomány körében.

A gondjainkra bízott fogvatartottak hatékony kezelése és ellenőrzése érdekében fontosnak 
tartjuk a fogvatartottak magatartásának és problémáinak minél jobb megértését. A mi esetünk
ben kulcsfontosságúnak bizonyult egy tanfolyam, amely A fogvatartott serdülőkornak meg- 
értése és kezelése címet viseli. A tanfolyamot aTrust fór the Studyof Adolescence( Alapítvány 
a Serdülőkor Tanulmányozására) szervezettel együttműködve fejlesztettük ki. A képzésnek 
köszönhetően nagyobb önbizalommal tudjuk befolyásolni és motiválni a fiatalkorúakat. 
Meggyőződésünk, hogy a serdülőkorúnknak fegyelemre, szervezettségre, tevékenységre és 
célokra van szükségük az életben. A legpozitívabban a biztonságos, fegyelmezett, de ugyan
akkor értelmet kínáló környezetre reagálnak.

Úgy véljük, nem elhanyagolható a börtönök hatása a fiatalokra. Jóllehet már hangsúlyoz-
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tűk a börtönrezsim számos aspektusának hatását a bűnelkövetői magatartásra, nyilvánvalóan 
szükség van olyan stratégia kialakítására, amely konkrétan erre a kérdésre koncentrál.

Megközelítésünk alapjaként a kriminológiai kutatás vonatkozó eredményei szolgálnak. 
KonkrétanFairington (1983)említendő, valamint Williams, aki 1992-ben alkalmazta Farring- 
ton kutatási eredményeit a börtönrezsimek kialakításában. Ez a tevékenység vizsgálat alá vet
te a bűnelkövetői viselkedést befolyásoló tényezőket,saz alábbi szempontokat emelte ki: a de
likvens életstílus-kezelése; készségfejlesztés, oktatás és hivatalos képesítések; az impulzív re
agálás mérséklése.

A legfontosabb talán az, hogy az egész intézmény részére kidolgoztuk a bűnelkövetői ma
gatartás kezelési programját. Számos tanfolyamot szervezünk azzal a céllal, hogy az elítélte
ket magatartásuk felülvizsgálatára motiváljuk. Azt akarjuk elérni, hogy ők akarjanak megvál
tozni. Bűnözésellenes programokat is tartunk, amelyek a megváltozáshoz hivatottak segítsé
get nyújtani.

Több csoportos foglalkozást is tartunk az „egyenlő partnerség” elve alapján. A csoporto
kat általában elítéltek vezetik, de a személyzet is segít. A foglalkozások célja ugyanaz, mint a 
bűnelkövetői magatartásra összpontosító programoknak. Ez annyira sikeres tevékenységi te
rületnek bizonyult, hogy a lehetőség szerint bővíteni kívánjuk.

Fontos kérdés a készségek és a tudás fejlesztése, az elérhető képesítések megszerzése.
A fogvatartottakat aktívan bátorítjuk az ilyen képzésben való részvételre, legyenek akár 

jogerős vagy nem jogerős elítéltek.
A Lancaster Farms -  jóllehet, nagy fluktuációjú előzetes büntetés-végrehajtási intézetről 

van szó -  az elítéltek által megszerzett s a nemzeti szakképzési jegyzék szerint kiadott képesí
tések és oktatási díjak tekintetében rendszerint lekörözi a nagyobb képzési központoknak szá
mító börtönöket.

A legfontosabb erőforrás
A legfontosabb erőforrásunk a személyi állomány, amely intelligens szakemberekből áll. 

A személyzet minden kategóriája (bv-tisztek, ápolók, menedzserek, festők, tanárok, irodisták 
stb.) kiképzettek a serdülőkornak kezelésére, mindenkit folyamatosan emlékeztünk céljaink
ra. Ösztönözzük őket az elítéltekkel való kapcsolatokra, s bátorítjuk, hogy kapcsolódjanak be 
olyan problémamegoldó bizottságokba, mint a zaklatásellenes vagy az öngyilkosság-megelő
ző bizottság.

Haa személyi állomány energiáit az elítéltek befolyásolására kívánjuk fordítani, akkor sze
rintünk a vezetéstől meg kell kapniuk a következőket: rendszeres konzultáció a feladatokról s 
azok irányairól, valamint megfelelő tájékoztatás; a velük szemben támasztott pozitív követel
mények kinyilvánítása; támogatás; elismerés; lehetőség a fejlődésre és cselekvésre; rendsze
res kommunikáció; pozitív környezet.

A fentieken túlmenően megfelelő létesítményeket is biztosítanunk kell. Hangsúlyozzuk a 
személyzetnek, hogy jól végzik ezt a magas színvonalú munkát, és kiemeljük annak társadal
mi hasznosságát. Minden szinten bátorítjuk a jó kapcsolatokat, és elfogadjuk, hogy a humor 
(sőt a vidámság is) gyakran annak a jele, hogy jól mennek a dolgok.
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A Lancasteri Gazdaság soha nem áldozza fel a biztonsági szempontokat, de az ellenőrzés 
biztosítására szándékosan inkább szociális, mintsem fizikai eszközöket választunk. Nem be
csüljük alá a fizikai eszközök szerepét, s alkalmazzuk is ezeket, ha indokoltak és hatásosak. 
Egy reformálásra, megváltoztatásra hangolt börtönrezsimben azonban, véleményünk szerint, 
nemes cél az elítéltek együttműködésének elnyerése, különösen, ha az nagymértékben segíti 
a zaklatásellenes intézkedéseink sikerét, s lehetőséget teremt az elítélteknek személyiségük 
fejlesztésére. A Lancasteri Gazdaságban bátorítjuk a fi atal elítélteket arra, hogy vegyenek részt 
olyan tevékenységekben, amelyek javítják önbecsülésüket és önképüket. Bekapcsolódhatnak 
partnerszintű oktatási programokba, támogatást nyújtó csoportokba -  például az úgynevezett 
„meghallgatok” (öngyilkosjelölteket támogató csoport) - ,  lehetnek képviselők és szószólók. 
Ahol csak lehet, megkíséreljük kifejleszteni és fenntartani a személyi felelősségérzetet.

Az egészség javítása és az egészséges életmód kialakítása létfontosságú feladatnak minősül a 
Lancaster Farms intézetben. Nagy létszámú és elkötelezett személyzet foglalkozik a bíróságok ál
tal hozzánk irányított elítéltek őrizetével és gondozásával. A fiatal férfi fogvatartottak közül sokan 
itt kapnak először tájékoztatást s gyakorlati segítséget az egészséges életvitelhez. Ugyanilyen lelke
sedéssel kezeljük a fizikai, az emocionális és a szociális egészséget. A börtön teljes területe, minden 
részlege és műhelye meghatározott szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. A lakókör
letekben céltudatosan törekszünk a személyi higiéné, az egészség és a biztonság, a helyes étrend ja
vítására. Az egészséges életmód szelleme lengi be a sporttermet is. A szülői gondoskodás, a bizton
ságos szex, az emberi fejlődés kerül előtérbe az oktatási foglalkozások vitatémái során.

Alacsony és egyre csökkenő arányban fordul elő önkárosítás a fogvatartottak, körében, ön- 
gyilkosság pedig még soha nem történt.

Már a kezdetekkor felismertük, hogy a bűn és bűnhődés kérdése nyugtalanítja a különfé
le politikai nézeteket valló embereket. Igyekeztünk behozni őket a börtönbe, hogy tájékoztat
hassuk a munkánkról, s hogy ők is véleményezhessék munkánkat. Nem tekintjük nyűgnek a 
látogatókat. Inkább lehetséges támogatási forrást látunk bennük. A személyi állományt is ösz
tönözzük, hogy hozzák el családtagjaikat és barátaikat. Gyakran hoznak magukkal olyanokat, 
akik különféle klubok, társaságok, oktatási intézetek és sportegyesületek tagjai. A foglalkozá
sok után a tornatermünket helyi klubok és testületek használják, amelyekben a személyzet tag
jai is képviseltetik magukat. Mindennek köszönhetően széles kapcsolati kört alakítottunk ki. 
Bátorítjuk amunkatapasztalatot nyújtó programokat és adiákprojekteket. Rendszeresen foga
dunk ápolóképzősöket hathetes gyakorlatra, valamint menedzserképzős hallgatókat a közeli 
főiskoláról rövid, de hasznos projektek keretében. A YMCA (Keresztény Ifjúsági Szervezet) 
alapszervezetet tart fenn börtönünkben. Minden hónapban -  néha gyakrabban is -  fogadunk 
látogatókat, amikor más börtönök személyzete keres fel minket. Mindenkit szívesen látunk. 
Jelenlétük állományunkra is ösztönzőleg hat, s elítéltjeink is jó néven veszik az érdeklődést. 
Reméljük, hogy a börtön így kevésbé tűnik a társadalomtól elszigeteltnek.

Az eredmény végső mércéje a visszaesés csökkenése, ám gyér kilátások vannak a sikerre, 
különösen az előzetesközpontban, hiszen nagy a fluktuáció, s rövid a fogva tartási idő. A szük
séges erőfeszítéseket ettől függetlenül meg kell tenni. Jelenleg nyomon követjük a tőlünk 
YMCA-szállókba átkerülteket, mivel elbocsátáskor elhelyezést s bizonyos támogatást kap
nak. Az előzetes visszajelzések biztatóak.



FÓRUM

Egyedi tervezés
A külső kerítés biztonságossága

A Lancaster Farms külső biztonságát egy átmászást megnehezítő csővel felszerelt kerítés 
biztosítja. Ezenkívül nincsenek távolabbi védőakadályok, mint az Egyesült Államokban, ezért 
a szökéseket még a kerítéshez jutás előtt meg kell akadályozni. A külső kerítés félmagasságig 
védve van, és riasztóval van felszerelve. Ezen túlmenően a terület belső zónákra van osztva, s 
a zónákat határoló kerítések egyáltalán nem elhanyagolhatók. Amikor az intézetet megnyitot
tuk, nem volt egységes vélemény arra vonatkozóan, hogyan lehet a leghatásosabban védeni 
azokat a sarkokat, ahol a zónakerítés a külső kerítéssel találkozik. Erre két megoldást alkalmaz
tunk, ám egyik sem teljesen kielégítő. Egy másik említésre érdemes probléma, hogy amikor 
beavatkozást figyelő riasztókat szerelünk az acéllal fedett kerítésekre, a riasztók érzékenysé
ge csökken azokon a helyeken, ahol a vé-dőréteg a legvastagabb.
Haladási zónák

A külső védelem -  a közepes biztonsági előírásokat alapul véve -  nagyon jónak mondha
tó, de már a kezdetektől fogva világos volt számunkra, hogy nagy fontossággal bír a mozgás 
el lenőrzése a börtönön belül. Az egy ik dolog, amit már a legelején tisztáznunk kellett, az a biz
tonsági haladási zónák határa.

Eredetileg minden mozgás, ami a tevékenységi programokkal függött össze, a zöldterüle
ten át történt. Ezt a területet az épülethez csatlakozó kerítések biztosították. Meghatározott idő 
volt a műhelyekbe, az oktatási központba, a tornaterembe és a kápolnába való eljutásra. Nem 
tapasztaltunk problémát a jogerős és nem jogerős fogvatartottak vegyítése miatt, viszont vol
tak nehézségeink a gyakorlóterület hiánya miatt. Először megpróbáltuk a lakókörletek előtti 
zöldterületen gyakorlatoztatni az elítélteket, ám a tevékenységi és a látogatási részlegbe irá
nyuló mozgások miatt gyakorlatilag lehetetlen volt pontosan nyomon követni, hányán végez
nek szabadtéri testmozgást.

Váratlan problémát jelentettek az olyan helyzetek, amikor verekedések törtek ki az elítél
tek között a gyakorlótéren. A verekedők szétválasztására érkező személyzet esetenként az el
ítéltek túlerejével találta szemben magát. Elemeztük ezeket az incidenseket és arra jutottunk, 
hogy az egyértelmű korlátok hiánya hatással volt az elítéltek magatartására. Úgy vélhették, az 
ő kezükben van az irányítás. Ezt a problémát részben úgy oldottuk meg, hogy kisméretű gya
korlóudvarokat alakítottunk ki az épületszámyakhoz csatolva, de leginkább az hozott megol
dást, hogy a tevékenységek átalakítása révén csökkentettük a hagyományos szabadtéri gya
korlatok iránti igényt. A kisebb gyakorlóudvarok bevezetésével azt tapasztaltuk, hogy az el
ítéltek saját magukra hagyva gyorsan elunták magukat. A „gyakorlat” elérdektelenedett, s vi
lágosan láthatóvá vált, hogyan válhat a börtön a bűnözés iskolájává.

Nagy gondot jelentett számunkra, hogy a lakókörletek a központi zöldterületre néztek. Né
hány kedvezőbb elrendezésű intézménnyel szemben -  ahol a cellaablakok a másik irányba 
néznek-mi egy hatalmas amfiteátrumban találtuk magunkat. Amikor a személyzetnek ki kel
lett vonulnia egy riasztáshoz, ez látványosságot jelentett az elítéltek számára. Az elkülönítő- 
és ápolórészlegbe nagy távolságra kellett kísérni az elítélteket, s a személyzetet gyakran fogad
ta az ablakokból figyelő fogvatartottak hangos hurrogása.
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A lakókörletek ablakait szélesre lehetett tárni, így át lehetett juttatni anyagokat az egyik cel
lából a másikba, s ez a helyzet ráadásul jócskán hozzájárult az ablakok alatti szemétmennyi
ség növekedéséhez. Megpróbáltunk ezen a helyzeten változtatni, s el is értünk némi sikert, ám 
végül az hozott megoldást, hogy az ablakokra támaszt szereltünk, amelynek köszönhetően 
csak résnyire lehet kinyitni az ablakokat. Az elítéltek ablakok alatt való kísérésének problémá
ját, érzésem szerint, az oldotta meg, hogy a fogvatartottak egyre inkább elfogadják az intéz
mény belső rendjének legitimitását.

A lakókörleten belül
A lakókörleteken belül egy nagy, szőnyeggel borított terület volt. Azzal a problémával 

szembesültünk, hogy az elítéltek hajlamosak voltak itt rohangálni és idétlenkedni. Nyilvánva
lóan fel kell osztanunk ezt a teret és konstruktívan hasznosítanunk. Az ebédlőasztalokat egye
sével helyeztük el a lépcsőforduló alatt. Az elítéltek csak négyes csoportokban ebédelhettek. 
Ezzel elkerültük a tömeges étkeztetésből adódó gondokat, s ellenőrzött és „civilizált” étkezé
si módszert vezettünk be.

A zaklatásellenes stratégiánk részeként ezenkívül úgy döntöttünk, hogy levesszük a kije
lölt tévészoba ajtaját, a fő televíziót a földszinten helyezzük el. Ez azt jelentette, hogy azok az 
elítéltek, akik nem érezték magukat biztonságban, leülhettek a televízió elé a földszinten, an
nak tudatában, hogy végig a személyzet látókörében vannak. Ez a megoldás nagy tetszést vál
tott ki a fogvatartottak körében. Jelenleg minden gyülekezési időben egy börtöntisztet hely
ezünk a felső lépcsőfordulóba. Mögöttük vannak a zuhanyok. Ezeket többszemélyes haszná
latra tervezték, mi azonban egyszerre csak egy elítéltet engedünk zuhanyozni. A telefonokat 
is ezen a területen szereltük fel. A felső lépcsőfordulón posztoló börtöntiszt tartja ellenőrzés 
alatt a telefonokhoz való haladást is. A telefonkártyákat ellenőrizzük, bármilyen rendellenes
ség fegyelmi eljárást von maga után. A terület megközelítésének ellenőrzése egy kapun ke
resztül történik, így az ügyeletes börtöntiszt mögött egyidejűleg legfeljebb két elítélt tartóz
kodhat, s ők is távol vannak egymástól. A börtöntiszt belátja a földszinti tévészobát és -  a nyi
tott elrendezésnek köszönhetően -  a játéktennet is.

Már kezdettől fogva szigorú dohányzásellenes politikát folytatunk. A gyülekezési terüle
tet szőnyeg borítja, amit semmiképpen nem szeretnénk károsítani. A dohányzás kizárólag a fő
ablak előtti szűk sávban engedélyezett. Ez vonatkozik az állományra is. Mindezek eredménye
ként részlegenként hatvan fogvatartott esti gyülekezési programját va-gyunk képesek ellenőr
zés alatt tartani három börtöntiszt segítségével. Közülük kettő szabadon kapcsolatba léphet az 
elítéltekkel, akár úgy, hogy bekapcsolódik aszabadidős programjukba, vagy úgy, hogy beszél
getést folytat velük nevelőtiszti feladatainak megfelelően. Ez a megoldás annyira sikeresnek 
bizonyult, hogy kis részlegkönyvtárakat és emeleti foglalkoztatót tudtunk kialakítani az épü- 
letszámyban. Általános hasznosításuknak mindenesetre gátat szab, hogy csak a megbízható 
elítéltek juthatnak be erre a területre.
Befogadórészleg

A befogadórészleg a másik olyan terület, ahol változtatásokra van szükség. A recepciót 
képzést nyújtó börtönre tervezték, s nem előzetesintézet igényeire. Mi nyilvánvalóan sokkal
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több embert fogadunk be és engedünk ki, s ez módosításokat tett szükségessé. Kezdeti megfi
gyeléseink azt mutatták, hogy ha sok elítélt várakozik a fogva tartó teremben, akkor kikerül
nek az ellenőrzés alól, s rendszeressé válik a zaklatás. A kontroll azonnal helyreáll, amikor az 
elítélteket egyénileg „feldolgozzák”, ám amikor egy újabb váróterembe kerülnek (az öngyil
kosság megelőzése érdekében végzett szűrésre és orvosi vizsgálatra várva), akkor újra teljes 
kontroll nélkül maradnak. Ezeket a problémákat úgy oldottuk meg, hogy az új felvételeseket 
elkülönítettük a „visszatérőktől”. Erreacélraegy újabb hely iséget kellett építenünk. Egy nagy
méretű ablak beiktatásával megoldottuk, hogy a másik váróterem áttekinthető legyen. Gon
doskodtunk arról, hogy egy börtöntiszt mindig ott tartózkodjon, s ellenőrizze a procedúrán már 
átesett fogvatartottakat. Természetesen olyan egyszerű trükköket is megtanultunk, mint pél
dául azon tárgyak megjelölése, amelyet az elítéltek maguknál szándékoznak tartani.

A fogvatartó termekbe televíziót raktunk, és külön gondot fordítottunk rá, hogy a felszolgált 
élelemmel ne éljenek vissza. Ez ugyan teljesen nyilvánvalónak tűnik, de annak abiztosítása, hogy 
például kolbászból és hasábburgonyából álló ebéd után rend marad a fogvatartottak távozása 
után, a gondoskodást és a kontrollt jelzi az elítéltek számára. A másik lehetőség az lenne, hogy a 
maradék vagy a nem megfelelőnek talált étel a bútorra, a padlóra vagy akár a falra kerülne. 
Látogatóterem

A legnagyobb problémát azonban a látogatási részleg jelentette. Az a terület, ahol a láto
gatók adminisztrációját és vizsgálatát le kellett bonyolítanunk, fájdalmasan alkalmatlan volta 
naponta érkező látogatók nagy létszámát ismerve. A vizsgálószobától a látogatóteremig 
hosszú folyosó vezetett, még egy kettős lépcsőforduló is útba esett. A látogatóknak sok lehe
tőségük volt a testükön elrejtett kábítószerek elővételére az átvizsgálás után.

Ami magát a látogatótermet illeti, a biztonsági helyzet nyilvánvalóan nem volt kielégítő. 
Minden ellenőrzés sikere a személyzet rendkívüli éberségére épített. Nem volt külön bejárat 
és kijárat. A szökések megakadályozására életbe léptetett intézkedések sajnálatosan hiányo
sak voltak. Ennek köszönhető eddigi legnagyobb hibánk is, amikor egy el-ítéltnek sikerült lá
togatónak álcázva kijutnia az intézményből. Azóta megköveteljük, hogy az elítéltek azonosí
tó élőkét viseljenek, ezenkívül további azonosító intézkedéseket vezettünk be mind a személy
zet, mind a fogvatartottak számára. Ám még mindig nem vagyunk elégedettek ezen a téren. 
Most az egész látogatási részleg átszervezését fontolgatjuk, és a látogatóterem melletti szobát 
akarjuk átvizsgáló helyiségként használni. Nemrégiben vásároltunk egy „kézgeometriát” 
használó elektronikus azonosító rendszert. Az átalakítások révén külön bejáratot és kijáratot 
használva tudjuk ellenőrzés alatt tartani a látogatóterembe belépőket és az onnan távozókat.

Az ideális megoldás az lenne, ha a látogatók egy forgókereszten keresztül távoznának, 
amely egy megfigyelőpontnál lenne felszerelve és valamilyen azonosító rendszerrel lenne egy
bekötve. Ez most nem áll módunkban, de amit tervezünk, az a második legjobb megoldás. So
kat tanultunk a látogatásokkor tapasztalt biztonsági hiányosságokból. Még jelenleg is ez a rész
leg jelenti a legnagyobb kockázatot a szökés szempontjából, s ezért egyértelműen a tervezés 
hiányosságai okolhatók. Minden börtön bejáratánál be kell ren-dezni egy helyet, ahol a láto
gatókkal kapcsolatos adminisztráció és az átvizsgálás megfelelően elvégezhető, é s -  ami a leg
fontosabb -  ahol biztosítható, hogy egyetlen fogvatartott se távozhasson a látogatókkal.

Dávid Waplington


