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Paradigmaváltás?
A börtöntervezés kérdőjelei 2000-ben

A világ legtöbb részén manapság a nagyobb börtönök iránt 
mutatkozik érdeklődés, abból kiindulva, hogy így csökkenthetők a 
helykiválasztást kísérő gondok. A nagyobb börtönök esetében gaz
daságosabbak az építési és menedzselési költségek, sőt egyre erősö
dik az a nézet, hogy a bűnözői magatartás a kisebb börtönök beve
zetésével sem változott, így kár lenne lemondani a nagyobb építke
zésből adódó gazdaságosabb megoldásokról. Az Egyesült Államok
ban, Nagy-Britanniában, a csendes-óceáni medence országaiban és 
Dél-Afrikában a trend távolodást mutat a bv-falu koncepciójától a 
megakomplexum felé.

Jóllehet nem reménykedem abban, hogy a nagy elítéltlétszámmal dolgozó országok 
visszatérnek a közösségi alapú, kisebb börtönökhöz, ennek ellenére szeretném hozzászó
lásom egy részét annak a kérdésnek szentelni, hogy célszerű bizonyos egyensúly kialakí
tására törekedni, méghozzá a kétféle megközelítés előnyeinek kombinálásával. A kisebb 
börtönökben ugyanis köztudottan könnyebben kialakítható az elengedhetetlenül fontos 
kommunikáció a személyzet és az elítéltek között, a nagyobb börtönökben ugyanakkor ál
lítólag a ráfordított közkiadások kedvezőbb megtérülési arányt mutatnak.

Hogy elébe tudjunk menni a közvélemény megváltozott követelményeinek a börtö
nök szerepéről, nekünk, akik a jövő börtöneinek terveit és irányítását előkészítjük, felül 
kell vizsgálnunk véleményünket a börtönirányításról, a börtönök kinézetéről, az építés és 
az üzemeltetés optimális költségvonzatairól.

Ha nem keresünk alternatív módszereket ajövő börtöneinek menedzselésére, tervezé
sére, építésére és finanszírozására, úgy azok, akiket rehabilitálni kívánunk, és szeretnénk 
produktívabb életre felkészíteni a szabadulás után, képviselet nélkül maradnak és sorsuk 
alakítása olyan döntéshozókra marad, akiket gyakran inkább a célszerűség, a hasznosság 
érdekel, mint a ráfordítás megtérülési aránya.

Kozmetikázó média
Hogy még komplikáltabb legyen a dolog, a hosszú távú tervezés veszíteni látszik fon

tosságából, minthogy a közvélemény és a politikusok gyors és olcsó megoldásokat keres
nek. Ha igénybe veszik is a tervezést, azt a rövid távú eredményektől teszik függővé. Ám 
mindannyian tudjuk, hogy a bűnözői magatartás mintáiban a pozitív eredmények hosszú
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távú megközelítést igényelnek. Sajnálatos módon ez a felfogás ellentmondásba kerül az
zal a manapság vallott nézettel, miszerint a lendület és a tevékenység fontosabb, mint a jól 
megfontolt és menedzselt változási folyamat.

Egy brit vezércikkírónak a miniszterelnöki kabinetről nemrégiben tett megjegyzése 
jut eszembe, amely így hangzott: „ Úgy tűnik, a minisztereket az energikusságuk és nem 
az ítélőképességük alapján ítélik meg.’’ Mi visszacsempészhetjük az ítélőképességet a pa
radigmaváltás menedzselése során, amelyet a jövő börtöneinek tervezésében végrehajtott 
változással juttathatunk érvényre.

Számunkra, akik tervelőkészítéssel és konkrét tervekkel foglalkozunk, úgy tűnhet, 
hogy a teendők meghatározását (amelyet korábban felelős vezetők végeztek, majd krimi
nológusok, a büntetés-végrehajtás illetékesei, tájékozott politikacsinálók és építészek in
terpretáltak) tulajdonképpen azok ragadták magukhoz, akik a média jelentéseire, a koz
metikázott közvélemény-kutatásokra és speciális érdekcsoportok véleményére alapozzák 
politikájukat. Mondhatnánk, hogy ez mindig is így volt. Ám az utóbbi évtizedben a kor
rekciós építészet a legtöbb esetben olyan börtönmissziót vett alapul, amely a lehető leg
jobb gyakorlatot tükrözte az operatív realitásba ágyazva, s amely elismerte a börtönök ket
tős funkcióját: a fogva tartást és a felkészítést.

Az elmúlt két évtized nagy részében a kvantitatív és kvalitatív kutatás mutatott irányt 
a börtönügyi megoldások keresésében. Operatív terveinket és a design-koncepciókat a 
büntetés-végrehajtási szakemberek, az emberi erőforrásokkal foglalkozó specialisták, bí
rók, sőt esetenként az elítéltek véleményét is figyelembe vevő inputra alapoztuk. Úgy gon
dolom, az elkövetkező öt vagy több év során sokkal inkább eredményspecifikus felada
tokra tervezünk majd. Kevesebb lehetőség lesz a börtönök kettős missziójának -  a fogva 
tartásnak és a szabadulásra való felkészítésnek -  az építészeti értelmezésére. Az eredmé
nyesség során tett lépéseink mérhetőbbek lesznek gazdasági és politikai mércével.

Amennyiben a közvélemény-kutatásoknak hinni lehet, a büntetés új prioritásként je 
lenik meg: a hangosabbá vált közvélemény közvetlen összefüggést lát az elmúlt két évti
zed „engedékeny” gyakorlata és az utcákon tapasztalható erőszak között. Ha egyetértünk, 
ha nem, az építészet terén akár határozott eltolódás is jelentkezhet a szigorúbb és ridegebb 
környezet igénye iránt.

Büntetési szempontok
Egész szakmai pályafutásomat az a filozófiai felfogás vezérelte, hogy a bűnözőket 

büntetés gyanánt, de nem a büntetés céljával küldik börtönbe. Ám a jelenleg népszerű bün
tető börtön felfogást figyelembe véve nekem is újra át kell gondolnom, hogyan veheti a

H
 tervezés és az építészet tudomásul ezt a megközelítést anélkül, hogy lemondana azon alap
vető felelősségéről, hogy „felmagasztosítsa az emberi környezetet”. Ki tudunk alakítani 
olyan börtönkörnyezetet, amely minimalizálja az anyagfelhasználást és a berendezést, de 
nem szünteti meg és nem is csökkenti drasztikusan azt a teret, amely a fogva tartással já
ró feladatokhoz szükséges. A tér a legnagyobb szövetségesünk a zsúfolt környezet ellen, 
amely továbbra is jellemzi a börtönkörnyezetet. A tervezési folyamat egyik kihívása az,



FÓRUM

hogy rámutassunk: nem szükséges a börtön teljes területén a legmagasabb biztonsági fo
kozatú anyagokat és technikákat használnunk, ha az irányítás és a személyzet elosztásá
nak gyakorlata él az elítéltek objektív osztályozásából adódó előnyökkel, és nem egysze
rűen abból indul ki, hogy minden elítélt egyfajta viselkedési kockázatot képvisel. Érzékel
hető az a tendencia, hogy a börtönöket a lehető legrosszabb forgatókönyvre felkészülve építik. 
Az átmenet sikeres végrehajtásához feltétlenül szükségünk van a büntetés-végrehajtás irányí
tóinak segítségére. Ez a következőkkel járhat: alacsonyabb építési költség, biztonságos és el
lenőrizhető börtön, valamint több tér a szabadtéri foglalkozások számára. Ennek közvetlen épí
tészeti eredménye egyszerűen a szerényebb megjelenés lesz.

A következő szempont annak az építészeti kifejeződése, hogy a ráfordított pénzért cseré
be optimális értéket kapunk. A tervezői szakma üdvözli az érték komoly szándékú keresését, 
ám az érték eredendően hosszú távú beruházást feltételez. A tervezők üdvözlik azt a követel
ményt, hogy a világosan meghatározott vezetési célokat tükröző operatív programoknak meg
feleltetett tervezési megoldások gazdasági mércével is igazolhatók.

Megtérülési mutatók
A magán börtönökkel kapcsolatos kezdeményezés egyik érdekes eredménye az volt, hogy 

megvizsgálták a megtérülési mutatókat a korrekciós felelősség magánszektornak való átadá
sa előtt. Függetlenül attól, hogy mi az elvi álláspontunk a börtönök magánkézbe adásáról, azok 
a vezetők, akik a prioritásokat meghatározzák, egyre inkább érdeklődnek a koncepció iránt, és 
a kifizetődő megoldás példáját látják benne.

Ha megváltoznak az eredményesség kritériumai, akkor logikusan elvárható, hogy azt 
kreatív tervezési megoldások követik. Azon tapasztalatok birtokában, amelyeket az elítéltek 
viselkedése és osztályozása, valamint a normalizálás építési és működtetési költségekre gya
korolt mérséklő hatása terén felhalmoztunk, jobb példákat tudunk ajánlani a döntéshozóknak 
arra, hogyan feleltethetők meg a börtönök a tradicionális értékrendnek, méghozzá új techno
lógia és kedvezőbb érték/pénz hányadot nyújtó anyagok hasznosításával. Annak ellenére, 
hogy a deviáns magatartás -  különösen a kábítószerrel való visszaélés -  kezelése továbbra is 
ugyanolyan fontos feladata a börtönöknek, a közvélemény nagyobb hajlandóságot mutat a 
munkacentrikus programok finanszírozására, ahol jóformán azonnali hozadékra lehet számí
tani, szemben a kezelési folyamat hosszú távú eredményeivel. A jövő börtöneiben a hatékony
ság egyik mércéje az lesz, hogy mennyire készítik fel az elítéltet a munkára (amely a napi re
zsimben és a képzési profilokban tükröződik), akkor az intézményen belüli szakképzésnek iga
zodnia kell a szabadulás után valószínűsíthető foglalkoztatási lehetőségekhez. A képzéshez 
használt tér mérete és jellege a képzés során változik: a hozzáféréssel kapcsolatos korlátozást 
egyre inkább fel kell oldani, párhuzamosan az elítéltnek a képzésben megmutatkozó előrehal
adásával és a munkakészségeit fejlesztő képzés iránt tanúsított felelősségérzetének javulásá
val. A programok számának leszorítására mutatkozó jelenlegi igény nem jelenti azt, hogy le 
kell mondani a technológia és tervezés kínálta kreatívabb és költségkímélőbb megoldásokról 
az elítéltek munkaerő-piaci beilleszkedésre való felkészítése során. A munkakészség piacköz
pontú megközelítésének keretében a programszervezést decentralizálni lehet: több tevékeny-
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ség irányítható a lakórészlegekbe vagy akár a cellakömyezetbe, amely-jóllehet ridegebb kö
zegben -  lehetővé teszi a tanulás önálló ütemezését.

Az egyik növekvő jelentőségű kritérium az lesz, hogy mennyire tudjuk konstruktív mun
kával elfoglalni az elítélteket. A közvéleményt nem érdekli különösebben, hogy a foglalkoz
tatás során követ termelnek ki Alabamában, kerékpár-alkatrészeket gyártanak Magyarorszá
gon vagy számítógépeket szerelnek össze Szingapúrban. Az eredményesség mutatója a tel
jesidős foglalkoztatás. Könnyű persze az elítéltek teljesidős foglalkoztatásáról beszélni, annál 
nehezebb ezt megvalósítani. Ha az Egyesült Államok sok tagállamában működő börtönválla- 
latokhoz (Prison Enterprise Companies) hasonló termelőegységeket akarunk beindítani, ak
kor változtatásokra van szükség a nemzeti és nemzetközi jogszabályokban. Az egyes orszá
gok kormányainak sokkal többet kell tenniük e koncepció támogatása érdekében: vissza kell 
fogni a retorikát és fel kell gyorsítani a szabadkereskedelem korlátainak leépítését, amelyek 
megakadályozzák, hogy a börtön vállalatok a törvénykezési határokon túl is eladhassák termé
keiket és szolgáltatásaikat.

Építészeti szempontból számos kreatív megoldást kínál egy olyan jövőbeli börtön, amely a 
piacgazdaságba ágyazva közösségi foglalkoztatást ösztönöz. A foglalkoztatás széles skálája ala
kítható ki a börtönkömyezeten belül: a „sarki zöldségestől” a több száz szakképzett elítéltet fog
lalkoztató gyárüzemig. Az elítéltek alapvetően vállalkozó szelleműek, ám „tehetségük” súly
pontjai korrekcióra szorulnak. A vállalat és a vállalkozó szellem működőképes állapotba szer
vezhető és ez építészeti megoldásokkal is biztosítható, melynek köszönhetően a jövő börtönét a 
felelősségre nevelésen túl alacsonyabb üzemeltetési és építési költségek jellemzik.

Az utolsó eredménymérő kritérium, amelyet említeni szeretnék, a felelősség, illetve az el- 
számolhatása g kérdése. Ez abszolút nyilvánvaló szempont a társadalom többsége számára, ám 
börtöneinkből általában hiányzik, hiszen az elítéltek helyett a személyzet hozza a döntéseket 
reggeltől estig. Annak érdekében, hogy a felelősség/elszámolhatóság szempontját sikerrel le
hessen bevezetni a börtön erkölcsi világképébe, módosítani kell a vezetési elveket azért, hogy 
az elítéltek előtt több választási lehetőség legyen: az elhelyezéstől a szakképzési lehetősége
ken át a foglalkoztatásig, amelyet fejlődés kísér a viselkedés és az együttműködés terén.

Az építészek a tervezési munka minden fázisában (a nappali használatú helyiségektől a fel
használt anyagokon és berendezéseken át a biztonsági rendszerekig) hozzájárulhatnak az el
ítélt felelősségérzetének javításhoz. A tervező szakma ma már egyértelműen tudatában van, 
hogy aszemélyes kömyezetalakításába való beleszólás kiiktatásaa tisztelet teljes hiányát ered
ményezi mások döntéseivel szemben. Ez a megállapítás a börtönök tervezésére is érvényes. A 
felelősségre alapozott tervezés-amelyet választásorientált vezetési magatartás kísér-nem je
lenti a biztonsági és ellenőrzési megfontolások elhanyagolását. Ha az említett koncepció már 
a börtön tervezés korai szakaszában érvényesül, akkor a tervező team innovatív megközelíté
si formákat tud kidolgozni a felelős döntéshozatal és magatartás ösztönzésére az ellenőrzés 
fenntartása mellett. A technológia integrált megközelítése (amely lehetővé teszi a terek meg
közelítését megfelelő ellenőrzés mellett, ugyanakkor építészeti szempontból lebontja a korlá
tokat, például belépőkártyák és mozgásérzékelő rendszerek segítségével) a személyi válasz
tás lehetőségét villantja fel az ellenőrzés fenntartásával. Ugyanezt a célt szolgálja az elítéltek 
által kontrollált kulcshasználat a cellák megközelítéséhez.



FÓRUM

Összefoglalva: a börtönök módosuló feladatköréhez igazodó tervezés során több té
nyezőt kell számításba vennünk. Ha alábecsüljük a jövő évezredi börtönkép újragondolá
sának fontosságát, akkor valójában átengedjük ezt a feladatot a hangos, de tájékozatlan 
közvéleménynek. Úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni néhány szempontot.

Ezek: a döntéshozatal decentralizálása. A büntetés-végrehajtás illetékesei tisztában 
vannak a decentralizált vezetés koncepciójával és a kisebb egységekre delegált felelősség 
előnyeivel. Az építészet a maga részéről azonosítható lakókörletek kialakításával segít
heti a döntéshozatal átruházását.

Osztályozás viselkedés és teljesítmény szerint. Ha felismerjük, hogy a fogva tartás ka
tegorizálását nem helyes egyoldalúan a bűncselekményre és a kiszabott ítélet hosszára ala
pozni, hanem figyelembe kell venni a várható viselkedési mintákat is, akkor szakíthatunk 
az uniformizált elvárásokkal a személyzettel kapcsolatos követelmények, az építőanya
gok, a kialakított terek és költségek terén.

Elhelyezési szabványok a felelősségre alapozott életmód figyelembevételével. Mosta
nában jelentős nyomás nehezedik a tervezőkre, hogy csökkentsék a tereket a börtönök la
kókörleteiben, valamint a programokhoz használt és egyéb célú helyiségekben, azzal érv
elve: „az elítéltek sem érdemelnek többet, mint a törvénytisztelő polgárok". Erre reagál
va a szabványokat meghatározó testületek -  így például az Amerikai Korrekciós Szövet
ség (American Correctional Association) -  a kötelezően előírt alapterületek csökkentésén 
dolgoznak. A kisebb terekkel gazdálkodó börtönök folytatódó túlzsúfoltsága kevés alkal
mat kínál a széles körű szolgáltatásokat nyújtó és a felelős döntéshozatalt bátorító vezeté
si és építészeti stílus bevezetésére. A nemzetközi büntetés-végrehajtás nem mondhat le az 
alapvető szabványok iránti igényről, a kurrens politikai retorika hatásának engedve.

Vállalkozói megoldások alkalmazása. Sokkal inkább, mint a közelmúltban bármikor, 
a börtönök biztonságos foglalkoztatási központokká válnak. Ehhez azonban először is le 
kell bontani a börtönvállalatok magánszektorhoz hasonló működtetésének útjában álló jo 
gi és gazdasági akadályokat, majd pedig olyan börtönöket kell tervezni, amelyek támo
gatják a produktív foglalkoztatás célkitűzését.

Az állomány képzése és megtartása. Az ipari országok többségében gyakran nagyobb 
a személyi állomány lemorzsolódása, mint a lassan növekedő gazdaságokban. Azzal pár
huzamosan, hogy a világgazdaság jobban fizető álláslehetőségek révén magasabb élet- 
színvonalat kínál, egyre nagyobb nehézséget jelent jól képzett állományt verbuválni a 
büntetés-végrehajtáshoz, ráadásul egyre nehezebb őket megtartani. A kvalifikált szemé
lyi állomány utánpótlásának és megtartásának három legfontosabb tényezőjét továbbra is 
a kedvező bérek és előnyök, előrejutási lehetőségek, valamint munkakörülmények jelen
tik. Már a tervezési megoldásokkal segíteni kell az igényes, tárgyszerű és következetes 
képzési programok lebonyolítását, amelyek megerősítik az állomány önbecsülését és sa
ját fontosságába vetett hitét.

A közvélemény és a politikai vezetés tájékoztatása. Általában igaz, hogy a tájékozot
tabb közvélemény fogékonyabb a változásra. Sok helyen általános támadásba lendült a 
média, s csak fokozza a közvélemény indulatait a növekvő börtönnépesség, valamint az 
emelkedő bűnözési arány láttán, és egyre határozottabban a börtönköltségek csökkenté
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sét követeli. A börtöntervezés és a költségvonzatok szempontjából képesnek kell lennünk 
annak szemléltetésére, hogy a jobban menedzselt és jól megtervezett börtönöknek na
gyobb hasznát látja a közösség. A szociális kiadások növelésének biztos receptje éppen 
az, ha egyszerűen emberraktározásra rendezkedünk be, s úgy teszünk, mintha a közösség 
biztonságban lenne.

A legeredményesebb megoldások támogatása. Átlagosan számolva a világon napon
ta nyitnak meg egy 500 férőhelyes börtönt. Ez évente minimum négymilliárd dolláros épí
tési programot jelent. Tanulnunk kell egymástól és meg kell osztanunk egymással a kuta
tás során elért tervezési és menedzselési ismereteket. A nemzetközi büntetés-végrehaj
tásnak igencsak túl kell lépnie Amerikán, ha a legjobb példák után kutat, ugyanakkor fel 
kell mérni ennek a hatalmas laboratóriumnak a tapasztalatait is. Végtére is minden kultú
ra maga határozza meg a bűnüldözés, a börtönbüntetés, a gondoskodás és a fogva tartás 
optimális arányait. Ezen túlmenően azonban kötelességünk megosztani egymással a ta
pasztalatokat.

Stephen Carter

MINDEN PÉNTEKEN

• •  M

\


