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Korrekciós szolgálat
Kockázatértékelés 

és rehabilitáció Kanadában
A Correctional Service of Canada, a Kanadai Korrekciós Szolgálat 
a szövetségi minisztérium egyik szerve, a legfőbb államügyész he
lyettesének felügyelete alatt. Testvérszervezeteink közé tartozik 
még a Nemzeti Pártfogó Testület (National Parole Board), a Királyi 
Kanadai Lovasrendőrség (Royal Canadian Mounted Police) és a 
Kanadai Biztonsági Hírszerző Szolgálat (Canadian Security Intel- 
ligence Service).

Kanadában a büntetés-végrehajtás fele
lősségén a szövetségi, a tartományi és a te
rületi kormányzat osztozik. A tartományi 
és a területi kormányzatok felelősek a két 
évnél rövidebb ítélettel sújtott elítéltekért. 
Ezenkívül kizárólagos felelősség terheli 
őket a probációra ítéltekért, a fiatalkorú és 
az előzetes fogvatartottakért.

A mi szolgálatunk a kétéves vagy 
hosszabb ítéletek végrehajtásáért felelős. 
Hozzánk tartozik egy sor büntetés-végre
hajtási intézet irányítása, valamint a felté
telesen a közösségbe visszaengedett bűnel
követők felügyelete. Olyan korrekciós 
szervezet vagyunk, amely egyidejűleg 
koncentrál a börtönökre és a közösségi 
központú korrekcióra.

Számos ország büntetés-végrehajtási 
I rendszerével összehasonlítva szolgálatunk 
nem nagy. 41 szövetségi börtön (11 maxi
mális, 19 közepes és 11 minimális bizton
sági fokozatú), 15 közösségi korrekciós lé- 

|tesítmény és 64 pártfogó hivatal tartozik

irányításunk alá. Korrekciós szolgálatunk 
erősen decentralizált és regionalizált.

A hozzánk tartozó bűnelkövetők jel
lemzői: 53 százalékuk 20-34 év közötti;
49.6 százalék első büntetését tölti; 53,4 
százalékuk 6 évnél rövidebb büntetést tölt;
13.7 százalékuk(több mint 1800 elítélt) 
gyilkosság miatt kirótt ítéletet tölt. 
Ezenkívül hozzávetőleg 62 százalék (8400 
elítélt) „I. kategóriás bűncselekményért” 
kiszabott ítéletet tölt. Ez olyan bűntettet je 
lent, amely a kanadai büntető törvény- 
könyv szerint súlyos személyi sérülést oko
zó cselekménynek minősül. Az 1. kategóri
ás bűncselekményeken kívül 6,2 százalék 
11. kategóriás bűncselekményért kirótt íté
lettel ül (súlyos kábítószeres bűntettek). Az 
I. vagy II. kategóriás bűncselekmény elkö
vetésében vétkesnek találtat-bizonyos fel
tételek mellett -  át lehet irányítani a Nem
zeti Pártfogó Testülethez, akár a végrehaj
tási rendelkezés teljes idejére szóló fogva 
tartás céljából is.
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Jelenleg körülbelül 1500 elítélt és 9500 
közösségi megfigyelés alatt álló bűnelkö
vető felett rendelkezünk. 10 500 alkalma
zottunk van, a költségvetésünk mintegy 
egymilliárd kanadai dollár.

Az 1993-94. pénzügyi évben a Kanadai 
Korrekciós Szolgálat összesen 620 millió 
dollárt költött az elítéltek fogva tartására. 
Ez az összeg a következőkből tevődött 
össze: 480 millió dollár az elítéltek bizton
ságára és ellátására a szövetségi intézetek
ben; 120 millió dollár berendezésekre, épí
tésre és más tőkebefektetésre; 20 millió 
dollár elítéltek tartományi intézmények
ben való elhelyezésére a szolgálatok közöt
ti csereegyezmény keretében.

Ezen túlmenően a Kanadai Korrekciós 
Szolgálat 215 millió dollárt fordított olyan 
rehabilitációs programokra és szolgáltatá
sokra, amelyekre a szövetségi börtönökön 
belül került sor azzal acéllal, hogy a bűnel
követőket törvénytisztelő állampolgárok
ként integráljuk a társadalomba. 125 millió 
dollárt költöttünk a közösségben élő bűnel
követők felügyeletére.

Kényes
egyensúly

A börtönök büntetésként szolgálnak a 
múltbeli bűncselekmény miatt s a jövőbeli 
bűncselekmény megelőzése érdekében, a 
bűnelkövetőnek a társadalomból való eltá
volításával. Börtönrezsimek, azaz a keze
lési és rehabilitációs programok a bűnözői 
magatartás okainak megszüntetésére és 
hosszabb távon a jövőbeli bűnözői maga
tartás kialakulásának mérséklésére szol
gálnak azáltal, hogy az elkövetőt úgy térít
jük vissza a társadalomba, hogy nagyobb 
eséllyel legyen képes törvénytisztelő pol
gárként élni. Mindent egybevetve, a börtö

nöknek és a korrekciós szolgálatoknak a 
köz védelmét kell szolgálniuk. A hosszú tá
vú biztonságot az szavatolja, ha a bűnelkö
vetőket sikeresen visszavezetjük a társada
lomba. Ebből kiindulva, közbiztonsági cél
jaink elérése érdekében két alapvető straté
giai vonalat követünk: az egyik a börtönök 
biztonságos és humánus ellenőrzése, a má
sik -  az előzővel párhuzamosan követett -  
stratégia pedig az elítéltek bátorítása és se
gítése, hogy törvénytisztelő polgárokká 
váljanak.

Az egyensúly megtalálása -  egyfelől a 
biztonság fenntartása, másfelől a rehabili
táló megközelítés között -  mindig kihívás a 
büntetés-végrehajtás számára. Történelmi
leg visszatekintve ez az egyensúly a leg
több ország igazságszolgáltatásában gyak
ran kibillent valamelyik irányba. Könnyű 
ugyanis eltolódni egy erősen büntető jelle
gű ellenőrző rendszer felé, amelyben meg
határozó szerephez jut a biztonság, és 
amelyben a hosszú távon biztonságot kíná
ló rehabilitáció esetlegessé halványul. Ma
napság Kanadában -  több más országhoz 
hasonlóan, polarizálódni látszik a közvéle
mény s szaporodnak a büntető intézkedé
sek előtérbe helyezését követelő hangok. E 
jelenséget csak erősíti a bűnözési arány -  
különös tekintettel az erőszakos bűncse
lekményekre -  vélt emelkedése, illetve a 
kormány bűnüldöző politikájának haté
konyságával szemben megmutatkozó, fo
kozódó általános elégedetlenség. Kanadá
ban ez ráadásul olyan körülmények között 
jelentkezik, amikor az utóbbi néhány be
számolási időszakot figyelembe véve évről 
évre csökken a bűnözés és az ország bünte
tés-végrehajtási rendszerét számos ország 
meglehetősen jónak tartja.

Megjegyzendő, hogy a média „bűnö
zésnek” szentelt megkülönböztetett figyel
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me felkorbácsolja a társadalom félelmeit, s 
mi több, fokozza azt a hiedelmet, hogy a 
bűnözés gyorsan emelkedik és esetleg ki
csúszott az ellenőrzés alól.

E fejleményekkel egyidejűleg egyre in
kább érzékelhető a tájékozott és szervezett 
érdekcsoportok (köztük a bűntettek áldo
zatait tömörítő egyesületek) tevékenységé
nek hatása, akik törvényes célokkal, popu
lista támogatással figyelemmel kísérik 
munkánkat és megkísérlik befolyásolni a 
büntetés-végrehajtás irányultságát.

Ilyen megkülönböztetett figyelem mel
lett nem meglepő, ha a közvélemény álta
lános „háborút” sürget a bűnözés ellen, és 
az sem, ha e követelések fényében a tör
vényhozók határozott büntetőszankciókat 
szorgalmaznak a bűnelkövetők elrettenté
sére, megbüntetésére és cselekvésképte
lenné tételére.

Ilyen körülmények közepette nem ne
héz elvéteni a „biztonság” és a „kezelés” 
közötti egyensúlyt és könnyű átbillenni a 
biztonságközpontú oldalra. A hangsúly 
könnyen áthelyeződik a kezelésről és a re
habilitációról az ellenőrzésre és a korláto
zásra. Könnyű és „kockázatmentes” dolog 
erős, biztonságos és jól ellenőrzött börtö
nöket építeni és üzemeltetni. Ennek ellené
re nem hiszem, hogy az ilyen felfogás a tár
sadalom valós érdekeit szolgálná, sem a 
biztonság, sem a források optimális fel- 
használása szempontjából, inkább azt val
lom, hogy a kiegyensúlyozott megközelí
tés nagyobb biztonságot és védelmet kínál 
mind a falakon belül, mind a falakon kívül.

Költség és 
biztonság

Büntetés-végrehajtási szakemberek lé
vén, jól tudjuk, hogy a megfelelő program

hatásos a megfelelő emberek esetében -  
amennyiben motiválnak a változásra -  és 
ha megfelelő programokba kapcsolódnak 
be megfelelő időben, a megfelelő módon és 
a megfelelő helyen. Módunkban áll befo
lyásolni, hogy hány elítélt viselkedik meg
felelően a börtönökben és hogyan boldo
gulnak szabadulás után. Börtönmenedzser
ként ugyanakkor azzal is tisztában va
gyunk, hogy a legjobb program sem ér sem
mit, ha a börtönök nem békések vagy ha túl 
sok elítélt szökik meg. Egyszerűen megfo
galmazva: nem maradunk elég ideig hiva
talban ahhoz,hogy elvégezzük, amit kell. A 
börtönkömyezet általános biztonsága hatá
rozza meg a lehetőségét, hogy továbbra is 
megfelelő programokat kínálhassunk. Az a 
börtönkörnyezet, amelyet biztonsági 
szempontból kialakítunk, nagymértékben 
meghatározza kezelési és rehabilitációs 
programjaink eredményességét. A kívánt 
egyensúly kialakítása érdekében alapvető
en fontos annak a kockázatnak a felbecsü
lése, hogy a fogvatartott újabb bűncselek
ményt követel.

Természetesen nem közömbösek a 
költségek sem. A helyes kockázatbecslés 
és az eredményes kockázat-menedzselés 
szorosan összefügg forrásaink -  ideértve a 
pénzt és a fizikai létesítményeket is -  meg
felelő hasznosításával. Kanadában például 
az elítéltek fogva tartása jelentős költséget 
képvisel. 1993/94-ben egy elítélt szövetsé
gi börtönben való fogva tartásának átlagos 
évi költsége 45 753 dollár volt, ezen belül a 
szélső értékeket az elítélt közösségen belü
li megfigyelése képviseli 8500 dollárral, 
valamint a mentális intézeti ellátás évi 110 
ezer dollárral. 1993/94-ben az átlagos évi 
fogva tartási költségek a következők sze
rint alakultak a szövetségi intézetekben 
biztonsági szintek szerint:
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Fogva tartási költségek a szövetségi intézetekben 1993-94-ben
Regionális kezelési központok 110 000 dollár
Maximális biztonsági fokozat 66 371 dollár
Közepes biztonsági fokozat 40 008 dollár
Minimális biztonság és korrekciós farmok 39 179 dollár
Női létesítmények 78 221 dollár

Ezért rendkívül fontos, hogy részletei
ben ismerjük a fogvatartottakat és a bizton
ságos őrizetükhöz elégséges legalacso
nyabb biztonsági szintű intézménybe he
lyezzük őket.

Mi a Kanadai Korrekciós Szolgálatnál 
úgy véljük, hogy a büntetés-végrehajtás fe
lelősséggel tartozik mind a társadalomnak, 
amely megbízónk, mind az elítélteknek, 
akiknek az ítéleteit végrehajtjuk. A mun
kánk lényegében bűnmegelőzés, hiszen 
egyfelől az elítéltek által a börtönben kép
viselt kockázat kezelhetővé tételére törek
szünk, másfelől a bűnelkövető visszaesővé 
válásának kockázatát igyekszünk minima
lizálni, miután visszatér a közösségbe.

Megbízásunkat részben úgy tudjuk 
megvalósítani, ha megbízható, biztonsá
gos és emberséges létesítményeket alakí
tunk ki az elítéltek fogva tartására.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkez
nünk arról, hogy az elítéltek túlnyomó 
többsége egy napon visszatér a társadalom
ba. Ennélfogva a „biztonság” kérdése 
újabb dimenziót ölt a börtönkörnyezeten 
túlmenően is. Munkánk hatása túlmutat a 
fogva tartáson. Ha ilyen összefüggésben 
vizsgáljuk a dolgot, akkor a „biztonságot”, 
a kockázatbecslést és a rehabilitációs be
avatkozást olyan meghatározó fontosságú 
és integrált kérdéskörként és stratégiaként 
kell felfognunk, amelyet az ítélet végrehaj
tása során mindvégig szem előtt kell tarta
nunk.

A  környezet 
hatása

Tudjuk, hogy a börtönkömyezet lénye
ges szerepet játszik a pozitív változás ki
alakításában és a társadalmi érdekek elfo
gadtatásában, amely megkönnyíti az elítél
tek visszatérését a társadalomba. Általában 
elfogadott az a nézet, hogy minél eredmé
nyesebben asszimilálja a börtönkörnyezet 
a közösségi környezet jellemzőit, annál 
könnyebb az átmenet a börtönbüntetésből a 
szabad társadalomba. Ezért mindig meg 
kell vizsgálnunk a normálizált környezet 
kialakításának lehetőségét, anélkül, hogy 
megfeledkeznénk a közbiztonság és a bör
tönbiztonság alapvető követelményéről. A 
normalizált börtönirányítás alapja a kom
munikáció, a választás és a felelősség biz
tosítása. Ezeket az elveket betartva az inno
vatív módon megtervezett börtönök haté
konyabbá és biztonságosabbá tehetők, a 
barátságosabb terek megerősíthetik a sze
mélyes felelősség koncepcióját, valamint 
olcsóbban felépíthetők és üzemeltethetők.

Mindez feltételezi a börtönbiztonság 
két lényegi vetületűnek ismeretét. Ezek: a 
statikus biztonság, amely az elítéltek és a 
személyi állomány mozgásának korlátozá
sát, ellenőrzését és védelmét jelenti fizikai 
és technológiai biztonsági eszközök igény- 
bevételével, és a dinamikus biztonság, 
amely az állomány és az elítéltek biztonsá-
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A börtönépítészeti konferencia külföldi résztvevői

gát a személyzet és a fogvatartottak között 
kialakított pozitív, konstruktív interakció 
révén igyekszik megvalósítani és fenntar
tani, lehetővé téve a kezelési és rehabilitá
ciós megközelítés alkalmazását is.

Szeretném bemutatni, hogyan használ
juk információinkat a fogvatartott ítéleté
nek végrehajtása szempontjából alapvető 
döntések meghozatalához, a biztonsági fo
kozat megállapításától az intézeti elhe
lyezés kijelölésén át a konkrét, esetspecifi
kus korrekciós tervek kidolgozásáig, vala
mint az elítélt kockázati és szükségleti 
szintjéhez igazodó kezelési és rehabilitáci
ós programok összeállításáig, amelyek az 
elítélt közösségi felügyeletét is meg
könnyítik.

Az elítélteket érintő döntéseket övező 
bizonytalanság csökkentése (a megfelelő 
kockázati faktorok alapos mérlegelése ré
vén) minden hatékony kockázatmenedzse
lő program alapvető szempontja. A gya
korlatban az elítéltkockázat megfelelő 
elemzése tényező olyan területeken, mint 
az őrizet és a biztonság meghatározása, a

kezelési és rehabilitációs programok kidol
gozása, ideiglenes és feltételes szabadon 
bocsátás, vagy a közösségi felügyelet kö
vetelményrendszere.

Ha bátorítani kívánjuk az elítélteket ar
ra, hogy törvénytisztelő állampolgárokká 
váljanak és ehhez aktív segítséget akarunk 
nyújtani, akkor tudnunk kell, hogy kik ők, 
mit követtek el, miért követték el, és mind
ezek figyelembevételével mit tehetünk an
nak érdekében, hogy ez ne ismétlődjék 
meg. Nem áll módunkban megváltoztatni 
azokat a -  bűnözői magatartás kialakulását 
meghatározó -  „statikus” tényezőket, ame
lyek nagyrészt az elítélt korábbi életével 
függenek össze, de befolyásunk lehet a 
„szükségletekre”, azaz azokra a dinamikus 
tényezőkre, amelyek az elítéltet és körül
ményeit jellemzik s amelyek -  mint tudjuk 
-  szintén jelentős szerepet játszanak abban, 
hogy az egyén összeütközésbe kerüljön a 
törvénnyel. Ezek olyan tényezők, amelyek 
az eddigi kutatási eredmények szerint irá
nyíthatók kezelési és rehabilitációs beavat
kozás révén és jó  eredményeket ígérnek.
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Ennek megvalósításához kiérlelt koc
kázatértékelő módszerekre és megfelelő 
szakértelemre van szükség, továbbá meg 
kell szerveznünk a megfelelő intézeti el
helyezést, valamint az értelmes, hatékony 
és indokolt rehabilitációs programot. Úgy 
látjuk, hogy ajó programozás, az összehan
golt szervezés alapvető eleme a hatéko
nyabb intézményi ellenőrzésnek és stabili
tásnak, illetve csökkenti a szabadulást kö
vető visszaesés kockázatát.

Korrekciós
stratégia

Az utóbbi években nagy figyelmet for
dítottunk az elítéltek által megjelenített 
kockázatot és szükségleteket átfogóan ér
tékelő módszerek kifejlesztésére, valamint 
arra, hogy felkészítsük a személyi állo
mányt ezen eszközök alkalmazására. Ma 
már olyan „korrekciós stratégiát” folyta
tunk, amelytől az egyes bűnelkövetőkre 
vonatkozó kockázati értékelés, valamint a 
biztonsági oldal optimális összehangolását 
reméljük.

Ennek a korrekciós stratégiának az ké
pezi az alapját, hogy beléptetéskor minden 
egyes elítéltről alapos kockázati felmérést 
készítünk. Amikor egy bűnelkövető a Ka
nadai Korrekciós Szolgálat őrizetébe ke
rül, a felvételi személyzet bűnügyi kocká
zati besorolást készít róla. Ezt az elsődle
ges minősítést az érintett bűnügyi előélete, 
a bűncselekmény súlyossága, korábbi sze
xuális bűncselekmények, valamint a bűn
ügyi dossziéban részletezett (az érvényes 
büntetés alapját képező bűntett körülmé
nyeibe betekintést engedő) más kockázati 
tényezők határozzák meg.

A bűnügyi kockázat általános minősí
tése szakmai véleményekre alapozva ké

szül el, a bűnügyi előélet, a bűncselekmény 
súlyossága, a korábbi szexuális bűncselek
mények figyelembevételével, majd statisz
tikailag valószínűsítik a visszaesés lehető
ségét az úgynevezett SIR-skálán (Statisti- 
cal Information on Recidivism). Ez a skála 
pontrendszer keretében kombinálja a de
mográfiai tényezőket és a bűnügyi elő
életet, s ennek révén becslés készíthető a 
visszaesés esélyeiről. A rendszer számítás
ba vesz számos más értékelési megközelí
tést is, például szakértői elemzéseket és 
konzíliumok során megfogalmazott véle
ményeket.

Ezt követően kell felmérni és elemezni 
az elítéltek szükségleteit. Az általuk kifej
lesztett és intézményesített esetvizsgálati 
procedúra a szükségletek következő hét te
rületét különíti el: foglalkozás; házasé- 
let/család; partnerkapcsolati szociális in
terakció; kábítószerrel való visszaélés; kö
zösségi funkcióik; személyi! emocionális 
orientáció; magatartás.

A Kanadai Korrekciós Szolgálat prog
ramokat dolgozott ki e kategóriákban, 
azoknak a kutatásoknak a figyelembevéte
lével, amelyek kimutatták, hogy a vissza
esés csökkentése szempontjából melyek a 
legígéretesebb területek. E programokat 
többnyire az intézetekben alkalmazzák, 
néhány program az elítélt szabadulása után 
is folytatódik. A programok egy része köz
vetett módon próbál hatást gyakorolni a vi
selkedési mintákra, más része pedig köz
vetlen befolyásolással kísérel meg ered
ményt elérni. A felvételkor elvégzett érté
kelési folyamat végterméke egy összegző 
jelentés a bűnelkövetőről. A jelentés min
den elítélt esetében záradékot vagy általá
nos kockázati minősítést tartalmaz, amely
nek értéktartománya az alacsony kockáza
ti szinttől a magas kockázati szintig terjed.
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Mind a hét szükségleti területhez megjegy
zést kell fűzni, itt a tipikus határértékek: a 
„közösségi beilleszkedés szempontjából 
ígéretes tényező”, valamint „a továbbfejlő
dés igen indokolt”. A jelentés további ele
mei még: fontossági sorrend a szükségle
tekről, becslés a motiváltság szintjéről, az 
őrizet javasolt biztonsági szintje (minimá
lis, közepes vagy maximális biztonsági fo
kozat), teljes szociális előtörténet és hatá
rozat arról, hogy melyik büntetés-végre
hajtási intézetbe kerüljön az elítélt. Ez az 
átfogó és integrált értékelési csomag képe
zi majd az adott elítélt részére kidolgozan
dó „korrekciós terv” alapját.

A korrekciós tervekre, valamint a reha
bilitációs programok kifejlesztésére és 
megvalósítására vonatkozó elveinket egy 
„kognitív modellre" építettük. Ez néhány 
olyan alapprogram és kezelési program kö
ré rendeződik, amelyeknek az a célja, hogy 
egyfelől társadalomkonformabbá tegyék 
az elítéltek viselkedését és nézeteit, másfe
lől az életben való boldoguláshoz és a beil
leszkedéshez elengedhetetlen készségeket 
kialakítsák és továbbfejlesszék. Ez kieme
li annak fontosságát, hogy az elítélteket 
meg kell tanítani a szükséges készségekre, 
javítva logikus gondolkodási és tervezési 
képességeiket, valamint képessé kell tenni 
őket annak felismerésére, hogy társadalmi 
szempontból elfogadhatatlan viselkedé
sükkel szemben milyen alternatívák kínál
koznak.

Felvételkor a kockázati szint felmérése 
meghatározó a korrekciós terv szempontjá
ból, de már azt megelőzően is, az elítélt biz
tonsági fokozatának eldöntéséhez, s ezzel 
összefüggésben a megfelelő fokozatú in
tézmény kijelöléséhez (maximális, köze
pes vagy minimális biztonsági fokozat). A 
megbízható kockázatértékelés és megfele

lő szakértelem elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az elítéltek indokolatlanul alacsony 
vagy magas biztonsági fokozatú besorolá
sának lehetőségét-és az abból adódó prob
lémákat -  korlátozhassuk. Az elítéltek 
megfelelő biztonsági kategorizálása és el
helyezése alapvetően fontos az általános 
biztonság fenntartása, valamint a rehabili
táció eredményessége szempontjából.

Ennek sikeres megvalósítása hozzájá
rul a börtönök biztonságos működtetésé
hez, a szökési kísérletek korlátozásához, 
valamint az esetleg sikeresen végrehajtott 
szökések közösségre gyakorolt hatásának 
minimalizálásához. Márpedig ezek a meg
fontolások meghatározóak hivatásunknál.

Ugyanakkor komplex és költséges 
szervezeteket kell fenntartanunk. Köteles
ségünk mindig körültekintően bánni a köz
forrásokkal. A megbízható osztályozási 
rendszer megkönnyíti a tervezést és a bün
tetés-végrehajtási feladatok költségeinek 
kordában tartását. Az elítéltek börtönben 
való tartásának költségvonzata nagy eltéré
seket mutat biztonsági szintek szerint. 
Amint már korábban rámutattam, 1993/94- 
ben csak a fogva tartás átlagos költsége 66 
ezer dollárra rúgott a maximális biztonsági 
fokozatú börtönökben, 40 ezer dollárra a 
közepes biztonsági fokozatú börtönökben 
és 39 ezer dollárra a minimális biztonsági 
fokozatúban. A mentális rendellenesség 
kezelésére alkalmas intézményben való el
helyezés átlagosan 110 ezer dollárt jelent 
éves szinten. A másik végletet a közösségi 
ellátás képviseli évi 8500 dollár értékben.

A biztonsági fokozatok között megmu
tatkozó költségeltérés elsődleges oka az, 
hogy a biztonsági szint emelése nagyobb 
költséggel jár. Nálunk a maximális és a 
közepes biztonsági fokozatú börtönöket ál
talában dupla kerítéssel és behatolást érzé
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kelő rendszerekkel szerelik fel, ezenkívül 
az ilyen intézeteket költségesebb konstruk
ciós megoldások jellemzik. A maximális 
fokozatú börtönökben jóval szigorúbban 
ellenőrzik az elítéltek mozgását, mint a 
közepes biztonsági fokozatú intézmények
ben, ez pedig több őrhelyet jelent és maga
sabb személyzet-elítélt arányt eredmé
nyez. A minimális biztonsági fokozatnál 
nincsenek biztonsági kerítések és kerítés
biztonsági berendezések, továbbá kevésbé 
költséges, szokványosabb lakókörnyezeti 
megoldások jellemzőek, kevesebb aka
dállyal, kevesebb biztonsági ellenőrzéssel 
és jóval alacsonyabb személyzet-elítélt 
aránnyal.

Az elítéltek indokoltnál magasabb biz
tonsági szinten való őrizete nem csupán 
költségesebb, de a rehabilitáció szempont
jából sem kívánatos. Minél magasabb ugya
nis a biztonsági fokozat, annál több statikus 
biztonsági intézkedést léptetnek életbe az 
elítéltek ellenőrzésére, illetve a személyi ál
lomány és az elítéltek védelmére.

Biztonsági
besorolás

Előírás szerint évente legalább egyszer 
felül kell vizsgálni az elítélt biztonsági be
sorolását. A gyakorlatban ezenkívül az el
ítéltre vonatkozó minden fontosabb döntés 
(áthelyezés, ideiglenes távoliét, feltételes 
szabadlábra helyezés) előkészítése során 
újra meg kell vizsgálni biztonsági minősí
tését: megerősítve vagy módosítva azt. A 
felülvizsgálat eredményét a döntéshozó tu
domására hozzák. Ennek a gyakorlatnak 
hála számos elítélt minősítését évente több
ször is átértékelik és az így keletkezett in
formáció integrálódik a többi kockázatér
tékelő döntésbe.

A kockázat/szükséglet értékelésének 
procedúrájára az elítélt közösségbe való 
visszaengedése alkalmával is sor kerül. A 
korrekciós tervet és programokat össz
hangba hoztuk a közösségi programokkal 
és szolgáltatásokkal annak érdekében, 
hogy a lehető legeredményesebb átmenetet 
érjük el az elítéltre kirótt ítélet végrehajtá
sának intézményén belüli és közösségi sza
kasza között.

A fentiekből kiindulva az átfogó, ob
jektív és megbízható biztonsági osztályo
zás meghatározó jelentőségű. Csak növeli 
a fontosságát az a kihívás, amelyet a fogva- 
tartottak abszolút számának növekedése, 
valamint a kormányzat által nyújtott forrá
sok beszűkülése jelent.

A pénzügyi megszorítások továbbra is 
új megoldások keresésére ösztönzik a Ka
nadai Korrekciós Szolgálatot a költségek 
csökkentése és a feladatok hatékonyabb el
látása érdekében. Kanadában a kormány 
takarékossági erőfeszítései mára elérték az 
igazságszolgáltatási rendszert is. A múlt
ban sokan közülünk védve voltak az ilyen 
intézkedésektől, részben munkánk termé
szetének és annak köszönhetően, hogy kor
mányaink elsőbbséget adtak a közbizton
ság kérdésének. Ennek az időszaknak im
máron vége. Ma már mindenkinek jobb tel
jesítményt kell nyújtania a saját területén, 
méghozzá kisebb költséggel.

Szolgálatunk éppen jelentős költségve
tés-csökkentéssel kénytelen megbirkózni. 
Annak ellenére ez vár ránk, hogy mi va
gyunk a harmadik legalacsonyabb rezsivel 
dolgozó intézmény a 94 kormányzati főha
tóság közül, és nálunk a legalacsonyabb a 
bérezési átlag a minisztériumok és a hason
ló országos intézmények közül. Tehát nem 
vagyunk többé védett helyzetben munkánk 
jellege vagy mennyisége miatt.
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Ezzel párhuzamosan nagyon komoly 
kihívást jelent számunkra az elítéltnépes
ség jelentős és folyamatos emelkedése, 
mind a börtönökön belül, mind a közösségi 
programokban részt vevő kategóriát tekint
ve. Néhány kivételtől eltekintve, a legtöb
ben most azzal a problémával küszködünk: 
hogyan birkózzunk meg ezzel a példátlan 
növekedéssel, amely túlzsúfoltságot és le
terhelést okoz intézeteinkben és erősen 
próbára teszi közösségi alapú forrásainkat.

A börtönök túlzsúfoltsága miatt előtér
be került a biztonság kérdése és a biztonsá
gos börtönkörnyezet megőrzésének igénye 
a zsúfoltságból fakadó feszültségek és 
problémák ellenében. Mindez aláhúzza a 
megbízható kockázatértékelés, az indokolt 
biztonsági besorolás és a megfelelő intéz
ményi elhelyezés fontosságát, a program
beosztás és a kezelési projektek iránti 
igényt, valamint a dinamikus biztonságfel
fogás előnyeit a zsúfoltság negatív hatá
sainak mérséklése szempontjából.

Az elítéltpopuláció növekedése miatt, 
valamint a kockázatértékelés és a kocká
zatmenedzselés fényében a közelmúltban 
felülvizsgáltuk az elhelyezéssel és az építé
si tervezéssel kapcsolatos politikánkat. In
tézkedéseket dolgoztunk ki annak érdeké
ben, hogy szolgálatunk képes legyen kielé
gíteni az elítéltpopuláció előre jelzett növe
kedésével együtt járó elhelyezési igénye
ket, amelyeket költségkímélő (illetve költ
ségkerülő) módon remélünk megvalósíta
ni. Azaz az ésszerű, megbízható, biztonsá

gos és emberséges ellenőrzésből adódó fel
adatok mellett ösztönözni és segíteni kí
vánjuk az elítélteket a beilleszkedésében. 
Némi vonakodás után hozzájárultunk ah
hoz az elképzeléshez, hogy a börtönnépes- 
ség 25 százalékáig egy cellában két fogva- 
tartott is elhelyezhető legyen.

Az emeletes ágyas elhelyezésen túlme
nően (azaz két elítélt elszállásolása egysze
mélyes használatra tervezett cellákban), az 
új, felújított vagy átalakított helyiségekben 
-  a speciális igényű ellátás eseteit kivéve -  
a többszemélyes elven alapul az elhelyezés 
(azaz a cellákat két elítélt elszállásolására 
tervezik és építik).

Hiszünk abban, hogy az elítéltek meg
változhatnak és abban, hogy ösztönöznünk 
és irányítanunk kell ezt a változást a társa
dalom hosszú távú védelme érdekében. A 
biztonsági megfontolás és a kezelési/reha- 
bilitációs programok kidolgozása és meg
valósítása nem összeegyeztethetetlen, nem 
helyénvaló ezeket kibékíthetetlen stratégi
áknak tekinteni az elítéltekkel való foglal
kozás szakaszaiban. Ennek érdekében fon
tos, hogy átfogó, integrált és rendszerezett 
értékelést adjunk az elítéltekről, majd azt 
időközönként felül tudjuk vizsgálni. Ha 
felvételkor és azt követően átfogó és hoz
záférhető információs bázissal rendelke
zünk az elítélt által képviselt biztonsági 
kockázatról, akkor költségkímélő módon 
alkalmazzuk a korrekciós intézkedések 
egész sorát.

Brendan Reynolds


