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A szeretet nem luxus
A brazíliai APAC-börtön

A brazíliai San Jose dós Campos nevezetű városban van egy börtön, 
ahol nincsenek őrök, éjjel is maguk vannak az elítéltek, s ők zárják az 
ajtót magukra. Több mint 100 fogvatartott él így -  nem is raboknak 
vagy elítélteknek hívják őket, hanem recuperandosnak, ami gvógyulót 
jelent-, az átlagos büntetési idő 12-13 év, s a visszaesők száma 4-5 % kö
rül mozog. A híres APAC-típusú börtönbe sokan elmennek tanulni, 
újat látni. Lehet is. Az APAC az Association fór the Protection and As- 
sistance of the Condemned rövidítése, magyarul: Szövetség az elítéltek 
védelmére és támogatására.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság az elmúlt évben megszerezte egy angol film magyaror
szági terjesztési jogát, ennek a filmnek az a címe, mint e tanulmánynak, s erről a börtönről szól. 
Már sok börtönbe eljuttattuk, ezenkívül közel ezer példány talált gazdára. A filmet 1995 őszén 
levetítettem Pilisszentkereszten egy bv. osztályvezetői értekezleten is.

E börtönnek a működése és „szelleme” számomra igen vonzó, s azt gondolom, egyre töb
bet hallunk majd róla, hiszen már az Egyesült Államokban is megkezdődött e modell „kipróbá
lása”, sőt Skóciában és Brazíliában is. Talán nincs olyan messze, hogy Magyarországon is kö
vessük a példát.

Külön köszönet illeti Dán Wan Ness barátomat, a Nemzetközi Testvéri Börtön társaság jo
gi szekciója vezetőjét, az ő tanulmánya alkotja e dolgozat gerincét. Hosszú kutatást és elemzést 
végzett -  szervezete megbízásából hogy alaposan megismerjék és előkészítsék az APAC- 
program megvalósítását az Amerikai Egyesült Államokban.

Az APAC eredete és háttere
1969-ben egy Cursillo—többnapos lelkigyakorlat-végén dr. Maria Ottobonit megérintet

te az Isten. Abban az időben városi tanácstag volt San Jose dós Campos városában. Szokása volt, 
hogy minden nap végén imádkozott az irodájában. 1972. november 15-én imádkozás közben 
egy hangot hallott, amely arra hívta, hogy segítsen bebörtönzött testvérein. Ennek engedelmes- 
kedve megkezdte a foglyok iránti feltétlen szeretet szolgálatát. Az az elhatározása, hogy a bör
tönben egy szerető családot hoz létre, megindított más Cursillo-tagokat is, hogy hitüket tettre 
fordítsák, és kövessék őt. Hamarosan számos fogvatartottat gondoztak az állami kezelésben lé
vő Humaita börtönben San Jóséban. Idővel egy másik hívő férfi, dr. Silvio Marques Neto csat
lakozott dr. Ottobonihoz. 1972-ben Netót kinevezték San Jose bírójává. Megdöbbenve a fel-
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ügyeletére bízott börtön állapotán, megpróbálta bezáratni azt. Első kísérletei azonban sikerte
lenek voltak, mert felettesei arra hivatkoztak, nincs helyette másik börtön.

1973 végén az APAC a Humaita börtön celláinak már durván a felében végezte fogvatar- 
tott elítéltek gondozását, és ekkortájt kezdte meg az első elítélt intézeten kívüli őrzését. Nyilván 
sok kudarc érte őket ezekben a kezdeti napokban, beleértve a szökéseket is, amelyek miatt el
lenzői jelentős politikai nyomást fejtettek ki az APAC beszüntetéséért. Dr. Ottoboni és dr. Ne- 
to azonban folyamatos tanulási programot dolgozott ki, bevonva e tervező és irányító folyamat
ba az elítélteket, az önkénteseket és a családokat. Minden kockázatot vállaltak az APAC-moz- 
galom érdekében, beleértve személyes hitelességüket, pályájukat, sőt még életüket is. Ez a tö
rekvésük a börtönöket működtető brazil rendőrség igen heves ellenállásába ütközött.

1975-re az APAC-mozgalom kezdett Brazília-szerte elterjedni, részbenaKrisztussírtabör- 
tönben című könyv hatására, amelyet dr. Ottoboni és dr. Neto írt a „visszanevelés” három állo
másáról. Ez a könyv felkeltette az érdeklődést az APAC- program iránt. 1976-ban a brazil el
nök elolvasta a könyvet, majd átfogó tanulmányt kért az APAC-programról, amely a Humaita 
börtönben ekkor már nagyobb teret nyert. A börtönt ugyan még mindig a rendőrség irányította, 
de az APAC létrehozhatott a földszinten egy hálótermet a második állomás szintjén álló fogva- 
tartottaknak, akik már beléptek a program visszalépési szakaszába. A programnak ezt az elemét 
teljesen az APAC irányította, s ez nagy lépés volt annak érdekében, hogy a börtönök a rendőr
ségtől függetlenül működjenek.

1979-ben a Humaita börtönt bírói ítélettel bezárták, annak ellenére, hogy az APAC-program 
rohamosan terjedt. A bezárást az általános állapotok és a rendőrség bmtalitása tette szükségessé. 
A rendőrség szembenállása az APAC-programmal 1981-ben dr. Ottoboni egyik közeli barátja 
elleni orvtámadásban csúcsosodott ki. Dr. Franz de Castro Holzwarthot, a Cursillo-mozgalom 
megalapítóját San Jóséban, a rendőrök ötven lövéssel megölték, miután sikeresen egyezkedett 
egy túszelengedési ügyben egy közeli börtönben. Az APAC-önkéntesek szerint az ok az volt, 
hogy csatlakozott az APAC- mozgalomhoz, és támogatta azt. Ez az eset -  mártírt adva az ügy
nek -  csak táplálta a mozgalom tüzét.Franz Holzwarth halálának évében az APAC az egész or
szágból, egybegyűjtve az APAC-képviselőket, megtartotta első nemzeti kongresszusát.

A politikai nyomás az APAC-program sikereinek elismertetésére azt eredményezte, hogy 
a kormány felajánlotta az APAC-nak, hogy magánintézményként újra megnyitja a Humaita 
börtönt. 1984-ben az APAC mint az első teljesen általa fenntartott intézetet, felújítva megnyi
totta a börtönt.

1988-ban az APAC csatlakozott a Nemzetközi Testvéri Börtöntársasághoz. Ma már több 
mint 120 helyet üzemeltet Brazíliában. Több mint 566 elítélt fejezte be az APAC- programot 
San Jóséban, és azóta szabadon él. Az APAC hivatalos kimutatása szerint csak 4%-ukat ítélték 
el újra bűnelkövetésért.

Az alapítók SílozóSiája
Három férfi az APAC szíve, esze és lelke: dr. Mario Ottoboni, dr. Silvio Marques Ne

to és dr. Hitgo Veronese. Dr. Mario Ottoboni gyakorlott ügyvéd, kiváló költő és tapasztalt 
politikai vezető. Huszonegy évvel ezelőtt, 38 éves korában egy Cursillo-hétvégén kérész-
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tény lett. Kétgyermekes apa volt, amikor szíven ütötte a börtönlakók sóvárgása a gondos
kodó apa és a szerető családi környezet iránt. 1972-ben dr. Mario Ottoboni élére állt az 
APAC-mozgalomnak, önkénteseket és fogvatartottakat lelkesítve arra, hogy úgy szeres
sék egymást, mint egy család. Az „Estamus Juntos” (együtt vagyunk) világosan kifejezi 
álmát és az APAC koncepcióját: úgy szeretni egymást és úgy bánni egymással, mint egy 
család tagjai. Az APAC-ért és a büntetésüket töltő foglyokért kész lenne feláldozni az éle
tét. Dr. Mario Ottoboni idejének nagy részében azokkal foglalkozik, akik közvetlen befo
lyással vannak az APAC-programra. Az APAC elnökeként ő hangolja össze a mozgalom 
mindennapi működését. Fizetés nélküli önkéntes, aki teljes munkaidőben elkötelezte ma
gát az APAC-missziónak.

Dr. Silvio Marques Neto az APAC esze. 1970 táján bírói kinevezést kapott, most is a 
bírói testület tagja, s mint kiváló bíró szolgál Sao Paulo városában. Kezdetektől fogva hir
dette és finomította az APAC elveit, éveken át szolgálván mint a testületi tanács (igazga
tóság) elnöke. Dr. Neto az APAC-program érdekében vitatkozik annak politikai ellenző
ivel, miközben óvatosan navigál a brazil kormány politikai vizein. O lépett először kap
csolatba a brazil elnökkel, és vette rá, hogy elolvassa a Krisztus sírt a börtönben című 
könyvet. O a híd az APAC és a rendőrség, a bíróság és a büntetés-végrehajtó szervek köz
ti ideológiai szakadék fölött. Dr. Silvio Neto álma az APAC-koncepció kiterjesztése más 
államokra és országokra az egész világon. Amikor azt kérdezték tőle, miért tette föl bírói 
pályáját az APAC-ra annak idején, azt felelte: „Valamit tenni kellett!” Világosan látja az 
APAC-program iránti igényt világszerte.

Dr. Hugó Veronese kitűnő pszichológia professzor, ő az APAC „lelke”. Már a kezde
tekben csatlakozott az APAC-hoz, és fő feladata volt a program pszichológiai alátámasz
tása. Dr. Veronese a testületi tanács elnökeként szolgál, példamutató odaadással dolgoz
va a börtönben. O az APAC öreg bölcse, aki megtestesíti és világosan kifejezi a mozga
lom sikerének alapelveit. Az APAC-ról vallott filozófiáját a következőkben látja: „A bűn 
a szeretet erőszakos és tragikus elutasítása.”

A z  APAC filozófiája
Az alapítók, a Cursillo-mozgalom, az önkéntesek és az elítéltek együttes hatásának 

eredményeként létrejött az iránymutató filozófia, amely alapjául szolgál a programnak 
és működésének. Ha megvizsgáljuk a gyakorlati elemeket, és megfigyeljük az önkéntes 
munkatársak és elítéltek közötti kölcsönös együttműködést, és kikérdezzük azokat, akik 
a programban részt vesznek, megértjük azt a filozófiaértelmezést, amely az APAC-ot 
működteti. Ez a következő elemeket foglalja magában:

7. „Öld” meg a bűnt, mentsd meg az embert! Az APAC tagjai szentül hiszik, hogy „a 
bűn” és „az ember” nem ugyanaz. Egy ember annyiban bűnös, hogy torz képet alakított 
ki önmagáról, az apjáról, anyjáról vagy Istenről. Ezek a képek azoknak a „bűnös” tevé
kenységeknek eredményei, amelyeket a számára fontos családtagok vagy tekintélyes 
személyek részéről tapasztalt életében, s amelyeket megerősítettek a személy saját nega
tív választásai. A cél ezért „megölni” a bűnt, a torzképek lerombolásával. Ezt csak a pél-
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dás szerepmodellek hosszan tartó, elkötelezett, feltétel nélküli szeretetén keresztül lehet 
megvalósítani.

2. A család egyaránt lehet a hűn gyökere, és a gyógyulás forrása. A téves képek ott
hon kezdődnek. A rosszul működő családok gyakrabban termőtalajai a bűnös tevékeny
ségeknek. Ezért a fogvatatott gyógyulásának és talpraállásának elsődleges feltétele az 
egészséges családi élet kialakítása. Csak egy egészséges család megteremtésével lehet új 
képekkel helyettesíteni a régi, romboló képeket, és történhet igazi gyógyulás. Csak akkor 
tudjuk átölelni Istent, mint gondoskodó és szerető Atyánkat. Ez a gondolat mélyen be
ágyazódik minden APAC-tevékenységbe. Az APAC-hoz forduló elítélteket azon az ala
pon szűrjük, hogy a család támogatja-e és számba jöhet-e, mint gyógyító. Az APAC-ön- 
kéntesek és elítéltek pótcsaláddá lesznek, ahol dr. Mario Ottoboni mintegy „apaként”, az 
önkéntesek pedig keresztszülőkként szolgálnak. A döntéseket inkább mint nagy család, 
semmint valamiféle szervezet hozzák. Az elítéltek családjait bevonják a fogvatartottal 
kapcsolatos tervezésbe és gyógyításba, önmagukat is úgy kezelik, mint az APAC-család 
tagjait. Az „Estamos huntos” (együtt vagyunk) több mint mottó; ez az APAC legbensőbb 
valóságának kifejezése.

Az APAC tagjainak mély meggyőződése,hogy Isten szeretetének ereje mindenkit meg tud 
változtatni, aki nyitott a változásra. Hiszik, hogy ha valaki elég szenvedést élt át, és felkínálko
zik számára a remény, akkor valószínűleg megváltozik. Ezért óvatosan olyan elítélteket fogad
nak be a programjukba, akikről hiszik, hogy valóban készek a változásra. Ha egyszer már 
APAC-ban van az új fogvatartott, teljesen megbíznak benne, felelősséggel ruházzák fel saját 
magáért, eközben támogatják ilyen irányú törekvéseiben.

Isten szeretete a változás forrása, és mi vagyunk a csatornái. Minden változás lehetséges 
Isten által. Isten szeretete meglágyítja a szíveket, meggyógyítja a fogvatartottaknak az élet 
romboló képeitől elferdült lelkét. Mégis, mi vagyunk Isten szeretetének csatornái, és önzetlen 
gondoskodásunk tapintható jelein keresztül kezdik a foglyok megtapasztalni Istent. Szerete
tünk kifejezései tettekké alakítják hitünket, minden szolgálat olyan befektetés az életükbe, mint 
Isten működése, hogy újjáépítse életüket.

Ez a gondolat áll a Cursillo-mozgalom középpontjában és áthatja az APAC minden moz
zanatát. A foglyok érkezésük napjától kezdve tapasztalhatják a meg nem szolgált, nem remélt, 
valóságos szeretet kézzel fogható jeleit az önkéntesektől, a személyzettől és az elítéltektől 
egyaránt. Ez nyilván sok rabnak nyomasztó,és érzelmileg,.kihúzza a talajt a lábuk alól”. A sze
retet megengedi, hogy a belátás tövisei átjárják a megkérgesedett rabok szívét, lelkét.

A szeretet filozófiája egy gondoskodó családban magában foglalja a fegyelmezést is. 
A fegyelmet, amely nem zsarnokoskodó, nem ok nélküli vagy következetlen. A fegyelem
nek a szeretet egy másik kifejezéseként kell szolgálnia, amely az ember felelősségérzeté
ben gyökerezik. E célból a mértékadó viselkedést világosan meg kell értetni, a hibákat 
gyorsan megnevezni,és mindenkinek viselnie kell tette következményeit. És bármi legyen 
is a hiba vagy a vétség, a szeretetet feltétlen, és érthető módon kifejezésre kell juttatni. Az 
APAC-programja és fegyelmezési módszere ezt a filozófiát tükrözi.

A tisztelet, a bizalom és a felelősségérzet kulcsfogalmak az önbecsüléshez. Magától 
értetődő kiterjesztése az APAC-ot átható „család” filozófiának a hit, az egymás iránti bi
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zalom, tisztelet és felelősségérzet. Ezt úgy kell venni, mint a feltétlen szeretet természe
tes következményét, és amelyet egy családtagnak tanúsítania kell a másik iránt. A fogva- 
tartott másokról és Istenről alkotott képének újraépítésekor elsőnek a saját magáról alko
tott képet kell újraépítenie. Ezért az egymás iránti bizalom, a valódi felelősségvállalás a 
„család” érdekében, fontos része az APAC-programnak, hogy a fogvatartott a saját csa
ládjában is vállaljon felelősséget.

A változás fokozatosan történik. A negatív, torzult kép önmagáról, Istenről és mások
ról lassan alakult ki az idő folyamán, és az APAC tagjainak nincsenek illúzióik az időt il
letően, amely ezeknek a képeknek a lerombolásához és újak felépítéséhez szükséges. Ők 
már tudják, hogy amíg nem vagy képes egyre jobban szeretni, nem várhatod el egy elítélt
től, hogy egy csapásra teljesen megváltozzon. A bizalom és felelősség fokozatai a teljesí
téshez kötődnek. Egy szigorú értékmérő pont- és szintrendszer segítségével döntik el, 
hogy felkészült-e az elítélt a következő állomásra, lépésre. így a visszatérés a társadalom
ba fokozatos, amely apró lépésekben valósul meg,és amely állandó szisztematikus figye
lést és támogatást foglal magában. Miközben a fogvatartott változásának lehetőségébe ve
tett hit szilárd, magát a változási folyamatot gondosan óvjuk, úgy, hogy ne legyen irreális 
reményekkel kudarcra ítélve.

Az APAC működése 
és programjai

Az APAC-programnak öt fázisa van. Ezeket nagy gonddal vezetik, mivel döntő 
jelentőségűek a program egészének sikerében. Minden esetben, amikor az elítélt az egyik 
színhelyről átmegy a következőre, az igazgatóság megtárgyaljaés javaslatot tesz a bíróságnak. 
A bíró hozza meg a végső döntést, hogy mehet-e az elítélt vagy sem a következő fázisra, de a 
döntés nagymértékben az APAC javaslatán alapszik. A program általános sikerében nagy 
fontossága van a „felvétel” vagy szűrés fázisának, ezért azt az egész folyamat szerves részének 
tekintjük. Figyelemre méltó erőfeszítések történnek az elítélt és családja „lelkének 
felkészítésére”, mielőtt beveszik a programba,és beteszi a lábát az intézetbe.

A felvétel fázisának az a célja, hogy növelje az elítélt sikerének esélyeit azáltal, hogy 
gondosan választja ki és készíti fel az APAC-programra. Sok időt fektetnek ebbe a 
folyamatba, a besorolást gondosan végzik, hogy pozitív „kritikus tömeget” válogassanak 
ki az elítéltek közül. Egy fogvatartott felvételét az APAC-programba gyakran hosszú 
várakozás előzi meg: általában több mint 300 elítélt vár felvételre a San Jose dós Campos- 
i APAC-börtönbe. Az APAC sikere részben azon alapul, hogy szembe tudja-e állítani 
magát a többi börtön sajnálatra méltó körülményeivel. Ezért az elítélteket nem küldik 
közvetlenül az APAC-ba. Először állami börtönre ítélik őket, és azután kell felvételért 
folyamodnia az APAC-hoz. így jobban motiváltak a változásra, amikor az APAC-ba 
jönnek. Egy 12 oldalas kérvényt kell az elítéltnek kitöltenie, és az APAC-hoz benyújtania. 
Mind az elítéltet, mind a családját kikérdezik, hogy lássák,mennyire komoly az 
elkötelezettségük az APAC-program iránt. Az elítélt személyi dossziéját is áttekintik, 
hogy megismerjék addigi viselkedését. Ha a kérvényt már benyújtották és a családi
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kapcsolatfelvétel megtörtént, megbeszélést tartanak az igazgatóságon, aztán attól 
függően, hogy mi a megbeszélés eredménye, Dr. Mario Ottoboni egy ajánlással felveszi 
a kapcsolatot a bíróval, aki elrendeli az elítélt áthelyezését az APAC-hoz. Fontos 
megjegyezni, hogy sem a bűntény típusa, sem a kérvényező nem játszik szerepet az 
APAC-ban sem a programozásban, sem a bánásmódban, sem pedig a szabadon bocsátás 
iránti döntésben. Ez egészen egyedülálló dolog. A fogvatartott jellemző vonásai az 
APAC-ban nagyon hasonlóak más börtönökéhez. Az világosan látható, hogy az APAC 
nem fölözi le a „könnyű súlyú” bűnelkövetőket az állami börtönökből, amit a következők 
bizonyítanak: a fogvatartottak több mint 60%-a 30 éven aluli, legtöbbjük hajlamos a 
bűnelkövetésre. Több mint 50% erőszakos bűncselekményért tölti büntetését, gyilkosság, 
rablás és nemi erőszak miatt. Durván 70%-uk analfabéta vagy félanalfabéta, amikor az 
APAC-hoz kerül. Amikor az APAC-hoz kerül valaki, adatlapot nyitnak róla. Az adatla
pot az elítéltek vezetik, ez tartalmazza a befogadó jegyzőkönyveket, orvosi és pszicholó
giai jelentéseket, hivatalos levelezést, az elítélttel kötött megállapodásokat és szerződé
seket, az elítélő végzést, fegyelmi feljegyzéseket.

Maximális biztonsági őrizet 
(I. szint)

Miután az elítéltet az APAC-program befogadta, az APAC legbiztonságosabb részlegé
be szállítják, ahol várhatóan kiszabott büntetésének egyhatodát fogja eltölteni. Erre az idő
szakra tizenegy tízágyas cella van fenntartva az elítéltek számára. Jelenleg 98 fogvatartott van 
az I. szinten.

Az I. szint általános célja, hogy tiszteletet és értéket csepegtessen a fogvatartottba a fele
lősségvállalás tanítása közben. Az APAC szavaival: „öld meg a bűnt, hogy megmentsd az 
embert”. Ez az APAC „átnevelés” fázisa, amikor az önmagáról, Istenről és a családról alko
tott régi képet lerombolják és újat alkotnak. A sajátos kulcsterületek a következőket foglalják 
magukban:

1. Jellemfejlesztő értékek betáplálása. Ebben a szakaszban az elítélt világképét fogalmaz
zák újra és a jellemét építik újjá. A fogvatartottak ezt „drágakőcsiszolásnak” nevezik.

2. Eredményesség a munka révén. Komoly erőfeszítések árán újraépítik a fogvatartott ér
tékítéletét, tiszteletérzését az értelmes munka által. Ez a törekvés mind a három szint folya
mán megmarad.

3. Az önértékelés és önbecsülés újraépítése. Ez a kulcskérdés minden következő fázis kö
zéppontjában. A rab önértékelését helyre kell állítani, ha boldogulni akar.

4. Isten szeretetének megtapasztalása. Mind a változási stratégiában, mind a célban és ál
taluk, ebben a fázisban Isten szeretetének kézzelfogható jelei árasztják el a fogvatartottakat. 
Legtöbbjük számára ez az első alkalom, hogy megtapasztalják a szeretetet, és ez annyira za
varba ejtő számukra, hogy gyakran azt mondják, „megbilincselték őket a szeretet láncai”.

5. Figyelemtanúsítás mások iránt. Ezt a fontos szempontot vizsgálják, mielőtt a fog
vatartott elhagyná ezt a szintet, mivel ez az újjászületett jellem bizonyítéka, ami a mások 
iránti törődésben testesül meg.



KITEKINTÉS

6. Tanult felelősségvállalás. Más kulcsterületekkel egybevágóan remélik, hogy a 
fogvatartott megtanul felelősséget vállalni „családjáért” úgy a börtönben, mint otthon. 
Ez megnyilvánul munkájában, becsületességében és a mások iránti önzetlen gondosko
dásban.

Ezek a kulcsterületek állnak az I. szint céljainak középpontjában, és valósulnak meg 
többféle stratégia segítségével. A legfontosabb stratégiák közül néhányat a következőben 
részletezünk:

Emberi értéknövelő órák. Hetenként értékekkel kapcsolatos és jellemfejlesztő órákat 
kell tartani minden I. szinten álló fogvatartottnak. Ezeken az órákon elvárják tőlük,hogy 
kis és nagy csoportokban is részt vegyenek. Ezeken az órákon például megvitatják azokat 
az elemeket, amelyek nyomán jó ember fejlődik, szemben azokkal az elemekkel, amelyek 
nyomán bűnöző fejlődik ki. A 11 kis csoportban a fogvatartottak közel két órán át vitat
koznak ezeken a kérdéseken, majd beszámolót készítenek a csoport többi tagjának. Aztán 
újból összegyűlnek az auditóriumban,és minden kis csoport beszámol a teljes csoportnak 
arról, hogy mire jutott. A jellemformálás és értékfejlesztés legnagyobb része ilyen kiscso
portos foglalkozásokon valósul meg az APAC-ban.

Szimbólumok. A jellemformáló értékeket szimbólumokkal is közvetítik. Ezen a szin
ten a fogvatartottak több mint felének van felelős tisztsége. Ez nagyon nagy értéket kép
visel, jelentősen növeli az önbecsülést, ugyanakkor lehetőséget ad a felelősségvállalás 
tanulására. Ezenkívül vizuális szimbólumok és üzenetek is közvetítik az APAC alapfi
lozófiáját, amelyek stratégiailag vannak elhelyezve mindenhol az egész intézetben, és 
amelyek mindig megerősítik azokat az értékeket, amelyeket az órán tanult és tapaszta
latban ismert meg ennek a fázisnak a folyamán. Az intézet rendjét és tisztaságát nemcsak 
egészségügyi okokból értékelik; ez a rabok értékítéletének és méltóságának vizuális 
megerősítése.

A család bevonása. A családok sarkalatos elemei a programnak, döntő szerepet játsza
nak az elítélt sikerében. Szöges ellentétben más börtönökkel, itt a családtagokkal tisztelet
tel és méltón bánnak, és azt az érzést táplálják bennük, hogy az intézet az otthonuk. A csa
ládok hetente kétszer tehetnek látogatást, és alig korlátozott a mozgásuk az intézetben, mi
után átesnek egy felületes, fegyver utáni motozáson. Ebben a fázisban bátorítják a fogva- 
tartottakat, hogy hívják be, és tartsanak más módon is kapcsolatot a családjukkal. Az APAC 
számos szolgáltatása kiterjed a családra, beleértve az orvosi, pszichológiai és vallási ellá
tást. Sok családtagnak éppúgy, mint a raboknak, az APAC a családja. A családok ilyen szé
les körű bevonásával az APAC növeli a program sikerének esélyét, helyreállítva a család 
dinamikáját, létrehozva a remény és a kölcsönös felelősség szövetségét. Erős családi segí
tő struktúrát épít fel, amely megkönnyíti a fogvatartott visszatérését a társadalomba.

Önkéntesek bevonása. Ebben a fázisban kulcsstratégia az önkéntesek bevonása a fog
vatartottak és családjaik gondozásába. Az önkéntesek három szinten működnek. Többen 
teljes munkaidőben, adminisztratív feladatok ellátásával, beleértve az intézet működésé
nek mindennapi igazgatását. Más önkéntesek saját eredeti foglalkozásuk szerint mint ta
nárok, fogorvosok, orvosok vagy ügyvédek szolgálnak. De nagyjából 35 önkéntes köz
vetlenül a fogvatartottakkal és családjaikkal dolgozik, mint „keresztszülő” vagy „szpon-
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zor”. Ezek az önkéntesek pozitív felnőtt szerepmodellek, akik helyettes szülőkként szol
gálnak. A „keresztszülők” egy fogvatartottat vállalnak „keresztfiúnak”, és úgy fogadják 
be az életükbe, mintha a saját gyermekük lenne. Ezek az önkéntesek a család összehozá
sában is részt vesznek, és megkezdik a gyógyító folyamatot. Megoldják a problémákat, 
közbenjárnak, és más módokon vezetik a családot a felépülésben. Úgy tevékenykednek, 
mintha valóban keresztszülők lennének.

Felelősségre vonás és fegyelem. Másik kulcsstratégia e fázis szándékainak és céljainak 
megvalósításához a fogvatartott felelősségre vonása és a fegyelem megszervezése. A hang
súlyt a problémák megelőzésére helyezik. Ha az erőfeszítések egy probléma megoldásá
ban személyek közti vagy cellaszinten sikertelenek, az ügyet a fogvatartottak tanácsa elé 
viszik. Néha a tanácselnök megpróbálja a problémát anélkül megoldani, hogy összehívná 
az egész tanácsot. Három különböző szintű felelősségre vonás létezik a társaságban:

Egyéni szint. A legalapvetőbb szinten minden fogvatartottnak kötelessége, hogy 
ügyeljen a testvérére. Ezért mindannyian egymás „őrangyalaiként” szolgálnak. Mind
egyiktől elvárják, hogy segítse a többieket boldogulni.

Cellaszint. A felelősségre vonás második szintje a cellaszint. A tizenegy cella mind
egyike választ három képviselőt, akik mint koordinátor, alkoordinátor és titkár képvise
lik a cellát. Ez a három személy van megbízva azoknak a problémáknak a megoldásával, 
amelyekbe a cellatársaik belekeverednek. Ezenkívül a cella-koordinátor feladata a cella 
felügyelete és javaslattevés a tanácselnöknek pontadásra vagy elvonásra. Elsődlegesen fe
lelősek a cella körletének tisztaságáért és a vitás kérdések megoldásáért.

A fogvatartottak tanácsa. A fogvatartottak irányításának és felelősségre vonásának legma
gasabb foka a fogvatartottak tanácsa. Ez a tanács tizenöt tagból áll, minden tagot a fogvatartot
tak választanak maguk közül. A tanács elnökét azelőtt dr. Ottoboni jelölte ki, most már őt is vá
lasztják. Az elnök biztosítja, hogy a tanácsban legalább egy tag legyen mind a tizenegy cellá
ból; azonban a tanácstagoknak cellaszinten nincs más megbízatásuk, mint a megfigyelés és 
visszajelzés atanácselnöknek. Rendes körülmények között a tanács hetenként legalább három- 
szor-négyszer összeül. Ha egy fegyelmi ügyről tanácskoznak, a tanács bevonja a fogvatartot
tat a probléma megoldásába, és a fegyelmezésre vonatkozó döntésbe. A pontelvonás a 
leggyakrabban használt fegyelmezési eszköz, és akkor alkalmazzák, ha a cellalakók negatív 
magatartása három hónapnál tovább fennáll. A tanács titkára minden fogvatartott pontállásá
ról heti kimutatást vezet. A pontelvonást a napos igazgatónak (az igazgatóság tagja) kell jóvá
hagynia. Nemritkán előfordul, hogy egy hónap alatt mindössze három elítélt részesül pontel
vonásban. E fázis sikerének kritikus eleme, hogy a fogvatartottaknak értelmes munkalehető
ségeik legyenek. Minden fogvatartott kap egy mindennapos rutinfeladatot, amely az APAC- 
család napi kényelméhez szükséges. Általában ezek a feladatok a háztartással és karbantartás
sal kapcsolatosak. Ezenkívül a fogvatartottak naponta részt vehetnek kreatívabb munkában is, 
művészi és szakmai tevékenység formájában. A legtöbb fogvatartott úgy érkezik az APAC- 
hoz, hogy orvosi és pszichológiai ellátásra szórni. Mivel sokan olyan börtönökbe voltak zár
va, ahol orvosi ellátás nagyon korlátozottan vagy egyáltalán nem létezett, itt ez a krisztusi sze
retet és gondoskodás kézzelfogható megjelenése lesz számukra. Az egyik volt bűnelkövető el
mondta, hogy az önkéntesek szó szerint visszadajkálták az életbe. Korábban nyúzottan és ha-

I
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Iáira éheztetve élt egy másik börtönben. Az önkéntesek gyakorlatias szeretete és könyörüle- 
tessége közvetlen eredményeként, miközben kórházi ágyán lábadozott, elhatározta, hogy 
Krisztus szolgálatának szenteli életét. 10 évvel ezelőtti szabadulása óta mint ,,keresztszülő” 
szolgál más fogvatartottak javára. A fogvatartottakat időnként rutinszerűen átszállítják az 
APAC-ban olyan orvosi vizsgálatra, amely elérhetetlen más börtönökben. Fogorvosi kezelés 
hetenként biztosított a fogvatartottaknak, sőt a fogvatartottak és családjaik, ha nem is mind, 
rendszeres pszichológiai tanácsadásban részesülnek e fázisban. A kötelező, már korábban em
lített „Emberi értéknövelő” óra kivételével a programokon való részvétel meglehetősen lazán 
szervezett és önkéntes. Minden fogvatartottnak szükséges bizonyos fokú ími-olvasni tudás ah
hoz, hogy olyan fejlettnek minősítsék, hogy a második fázisba léphessen. A város elemi isko
lai tanítókat fizet, hogy hetenként négyszer három írás-olvasás órát adjanak. A fogvatartottak 
huszonöt százaléka részt vesz valamilyen elméleti képzésben ebben a fázisban. Az elemi kép
zés mellett az APAC különféle tanfolyamokat tart a fogvatartottaknak, úgy mint gépíró, ápo
ló, lámpaemyőfestő, címfestő, autójavító, fodrász. A fogvatartottak közel fele vesz részt egy 
vagy több ilyen programban. /

Vallásos program bőségesen van, bár önkéntes. Bibliaórák, misék, zsoltáréneklés, 
csoportos ima, egyéni ima a napi gyakorlat szerves része az APAC-ban. Protestáns és ka
tolikus papok a városból egész héten át rendszeresen részt vesznek a vezető szolgálatá
ban. A háromnapos Cursillo-események valamelyik változatát évente több alkalommal 
megtartják a börtönben. A vallásos nevelés szó szerint áthatja az APAC minden tevékeny
ségét, elsősorban az ott élő és dolgozó önkéntesek és fogvatartottak életén keresztül.

Közepes őrizet (II. szint)
Az APAC-program ezen szakaszában a hangsúly az elítéltek jellemének és értéktudatá

nak újraformálásáról a társadalomba való visszailleszkedésük megkezdésére helyeződik át. 
Ebben a fázisban a legtöbb fogvatartott ítéletének egyhatodát már letöltötte. Jelenleg 45 fér
fi van az APAC programjának ebben a fázisában. A fázis kulcsterületei a következők:

1. A felelősség magasabb szintjeinek vállalása és megvalósítása. Ez döntő jelentősé
gű a társadalomba való visszatérésnél, ahol az élet realitásai késztethetik őket erre először.

2. Munkavállalás, és a munkaviszony fenntartása a közösségben. Ez is sarkalatos lé
pés a társadalomba való teljes beilleszkedésben.

3. Kapcsolatfelvétel segítő szervezetekkel a társadalomban. Ez fontos eszközt jelent 
annak, aki valószínűleg elidegenedett a legtöbb társadalmi intézménytől. Ez az összeköt
tetés gyakran az egyházzal, a munkaadókkal, az oktató/nevelő intézetekkel jön létre.

4. Közszolgálat teljesítése. Mint az 1. szinten megkezdett produktív, munkás életmód 
kiterjesztését, a fogvatartottaktól elvárják, hogy valami önkéntes, közszolgálati tevékeny
ségbe kezdjenek, amely a mások iránti önzetlenségüket és szeretetüket tanúsítja.

Ezek a kulcsterületek jelentik a 11. szint legfontosabb céljait. Számos egyedülálló stra
tégiát alkalmaznak ezeknek a céloknak az eléréséhez. Ezek a következők.

Külön laktér. A II. szinten álló fogvatartottak külön hálóteremben vannak elszállásol
va az APAC földszintjén, de az őrzött területen kívül. Ebben a hálóban 48 ágy van, és tel-
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jesen a fogvatartottak tartják fönn. Nagyon kevés mindennapi kontaktus van engedélyez
ve az I. szinten levő foglyokkal.

Külső munkára bocsátás. A II. szinten a fogvatartottakat külső munkára bocsátják, és 
elvárják, hogy munkaviszonyt tartsanak fönn. Gyakran segítik őket az álláskeresésben a 
keresztszülők vagy más APAC-önkéntesek. Elvárják tőlük, hogy újonnan elsajátított 
munkaszokásaikat átplántálják az odakinti életbe; alakítsanak ki és folytassanak kielégí
tő munkatapasztalatot egy kinti munkaadóval. És megkívánják tőlük a személyes felelős
ség gyakorlását a reggeli és esti ki- és bejelentkezéssel. Ennek elmulasztása miatt a fog- 
vatartottat visszahelyezik az I. szintre. A vizsgálat idejében 10 ilyen fogvatartott volt az I. 
szinten a 11. és III. szinten elkövetett mulasztások miatt.

A család iránti felelősség vállalása. Ezen a szinten a fogvatartottak szorosabb kapcso
latot tartanak fönn családjukkal. A családok naponta mehetnek látogatóba, a fogvatartot
tak pedig havonta két hétvégét tölthetnek otthon családjukkal. A családokat arra biztatják, 
hogy osszák meg velük problémáikat és nehézségeiket, amelyeket éppen átélnek, s ami
től visszariadtak az I. szinten, amikor a fogvatartott nem volt hajlandó problémáikat saját
jaként kezelni. A keresztszülők folytatják vezető szerepüket, és folyamatosan dolgoznak 
az egész családdal, hogy felkészüljenek a szabadulásra. Ezenkívül a II. szinten a fogva- 
tartottól elvárják, hogy munkabérével támogassa családját, az otthonit és az APAC-belit 
egyaránt. Bár önkéntesen, minden fogvatartott fizet intézetbeli,,háztartásuk” költségeire 
a II. szinten. Családjuk pénzbeli támogatása kívánatos.

Fogvatartott őrszolgálat. Ezen a szinten elvárják a fogvatartottól, hogy ne csak önma
gáért vállaljon felelősséget, hanem I. szinten levő testvéreiért is. E célból a II. szinten le
vő fogvatartottak kísérőkként szolgálnak az I. szinten, ha engedélyt kapnak, hogy elhagy
ják a körletüket. Három fogvatartottnak kell kísérnie egy I. szinten levő fogvatartottat, bár 
előfordulhat, hogy csak egy kíséri.

Felelősségre vonás és fegyelmezés. Külön, nyolc fogvatartottból álló fogvatartotti ta
nács létezik a II. szintű raboknál. Funkciója azonos az I. szinten lévő fogvatartotti taná
cséval: pontelvonás és áthelyezés, az I. szintre fokozás az elsődleges következményei a 
negatív viselkedésnek.

Folyamatos kapcsolattartás az önkéntessel. Ebben a fázisban az önkéntes tevékeny
ségének intenzitása nem hagy alább, hanem „keresztszülőként” megelőzi a nehézségeket, 
amelyek a visszailleszkedéssel járnak. Sok fogvatartott számára ez akkor lép életbe, ami
kor az odabent létrejött kapcsolatot az önkéntesekkel kipróbálják, amikor megkezdik 
visszaútjukat a világba.

Folytatólagos orvosi, fogorvosi és pszichológiai ellátás. Ezek a szolgáltatások to
vábbra is rendelkezésükre állnak a II. szinten álló fogvatartottaknak.

B
.Közösségi kapcsolatok és támogatás. Az APAC komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a 
'á l II. szinten levő fogvatartottak kapcsolatot létesítsenek pozitív közösségi intézményekkel, 
" i  A keresztszülők, az önkéntesek és az igazgatóság azon fáradozik, hogy a fogvatartottat, 
i l  amikor túljut a II. szinten, beszervezze bibliakörökbe, oktatási intézményekbe és egyéb 
f i  pozitív társadalmi létesítményekbe. Nem ritka, hogy a II. szinten levő férfiak egy közös- 
■  ségben vagy templomban tevékenykednek valamely adott estén.
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Minimális őrizet (III. szint)
A III. szint célja az elítéltet teljes mértékben visszahelyezni a társadalomba, mint annak 

együttműködő tagját. Ezen a szinten az elítéltek nem tartózkodnak az APAC-intézetben, ha
nem otthon laknak,és naponta kell jelentkezniük. Erre az időre, számítás szerint, az elítélt bün
tetésének kétharmad részét letöltötte. Jelenleg 64 elítélt van az APAC-program ezen fázisá
ban.

Néhány kulcskérdés, amely fontos az ebben a fázisban levő elítélt sikeréhez:
Folyamatos siker a munkában. Ebben a fázisban kritikus elem, hogy az elítélt képes legyen 

egy állást fenntartani, és folyamatosan haladni a maga választotta területen.
Pozitív együttműködés a társadalommal. Az elítélttől elvárják, hogy értéket adjon közös

ségének a családért vállalt felelősséggel és a közösség szolgálatával.
Teljes visszailleszkedés a közösségbe. Ebben a fázisban az az elítéltek célja, hogy közössé

gi kapcsolatokat létesítsenek és teljesen beilleszkedjenek a közösségbe, amelyben élnek.
Ezt a három kulcsterületet a II. szinten folytatott szakadatlan munka árán érik el. Ezenkí

vül még külön stratégiákat alkalmaz a III. sjzint, nevezetesen:
Napi jelentkezés. A folyamatos ellenőrzést a napi jelentkezéssel valósítják meg. Minden

III. szinten levő elítélt otthon lakik és dolgozik, de naponta jelentkezik az APAC-nál.
Kéthavonkénti eligazítás. A lii. szinten az elítélteknek minden második hónapban szüksé

gük van eligazításra. Az efféle oktatásnak nemcsak az a célja, hogy megtanítsa az elítéltet ar
ra, mit tegyen „visszanevelése” érdekében, hanem az APAC-ot átható szeretet és segítés foly
tatása. Az APAC több III. szintű elítéltet visszahívott már a bejelentkezés vagy más kötelezett
ség elmulasztásáért.

Az önkéntes tevékenysége folytatódik. A keresztszülők továbbra is adják szeretetüket és 
szükség szerint segítik az elítéltet és családját ebben a kemény visszailleszkedő fázisban. A kö
zösséggel való kapcsolatfelvételt ez idő alatt kell megvalósítani.

Az elítélteket elbocsátják az őrizetből, miután teljesítették az APAC-program III. szintjét. 
Ennek a szabadlábra helyezésnek a feltétele további jó viselkedésük, és tartózkodásuk a bűnel
követéstől. Az önkéntesek továbbra is havonta találkoznak az elítéltekkel, és a IV. szinten le
vő személyeket meghívják az APAC-ban havonta tartott rendezvényekre. Az APAC statisz
tikája szerint 566 fogvatartott teljesítette az APAC-program mindhárom őrizeti fázisát a San 
Jose dós Camposban annak kezdetétől a vizsgált időszakig. Ezeknek az embereknek csak 3,84 
százaléka követett el újabb bűntényt.

Tisztségek és feladatok 
az APAC-ban

A már körvonalazott fogvatartotti szerepek és feladatok mellett más felelős szervek is 
léteznek és működnek az APAC-ban. Ezek magukban foglalnak mind külső (igazgató
ság), mind belső (testületi tanács, közgyűlés) igazgatási szerveket. Ezeken kívül az 
APAC-program természetesen elszámolással tartozik a bírói testületnek költségvetési és 
börtönügyekben.
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Az igazgatóság. Az APAC általános biztonságát és napi működését az igazgatóság fel
ügyeli. Az igazgatóság az elnökből (dr. MarioOttoboni), a napos igazgatóból (teljes mun
kaidős önkéntes), és a személyzet és a tanácsadók nyolctagú kabinetjéből áll. Az igazga
tóság elnökét a testületi tanács kétévenként választja; az igazgatóság többi tagját az elnök 
nevezi ki posztjára. Az igazgatóság hetente többször összeül, hogy üzemeltetési ügyek
ben döntsön, és minden kedd este megvitatja a stratégiai feladatokat.

A Testületi Tanács. Dr. Hugó Veronesevel mint elnökkel az élén, a testületi tanács az 
APAC igazgató testületé. Legalább évente egyszer összeül, költségvetési bizottságot tart 
fenn, amely az APAC pénzügyi tevékenységét felügyeli. A tanács egyéb feladatai az el
nökválasztás és az évi jelentés elkészítése. A tanács részt vesz az anyagi alap megterem
tésében és a szervezet közönségtájékoztató szolgálatában. Tagságát a közgyűlés négy- 
évenként választja, 21 tagból áll.

A közgyűlés. Az APAC vezetősége által négyévenként összehívott közgyűlésen részt 
vesz mindenki, aki az APAC-programban érdekelt. Nevezetesen az adományozók, az ön
kéntesek, a volt rabok, és mindenki más, akinek az APAC-program elterjedése szívügye. 
A közgyűlés feladata a testületi tanács megválasztása és az APAC fejlődésének általános 
támogatása országszerte.

A bíró. Minden börtönt egy bíró felügyel, aki felelős mind a fogva tartás körülménye
iért, mind a börtönre ítélt rabok fejlődésének figyelemmel kíséréséért. Az ezekkel a fel
adatokkal megbízott bíró bírálja el az APAC javaslatait egy elítélt befogadására. Ő hozza 
meg a végső döntést, ha az elítéltet át lehet helyezni az APAC-ba, vagy ha magasabb fej
lődési szintre léphet.

Intézmény és működés
A sok évvel ezelőtt épült börtön tisztának és jól karbantartottnak látszik. Az intézmény 

San Jose dós Camposban, a város üzleti negyedének közelében van. A város lélekszáma 
600 ezer.

Az intézet szomszédos egy nagyon forgalmas rendőrállomással, és párhuzamos egy 
forgalmas főúttal. Van benne 11 tízágyas cella, egy 48 ágyas háló, két kápolna, egy nagy 
auditórium, egy nagy ebédlő, hivatali helyiségek, könyvtár, gyengélkedő, fogorvosi ren
delő, gyógyszertár, borbély és különböző raktárak. Nincs központi konyha; az élelmet az 
állam fizeti, helyi vállalkozók naponta hozzák be.

Abban az értelemben, ahogy mi általában az őrizetet értjük, őrizet nem létezik. Mióta 
a fogvatartottaknak kulcsuk van az ajtókhoz a maximálisan őrzött részlegben, a biztonság 
tökéletes. Mindössze egy gyalogos kaput és egy autóbejárót használnak ki- és belépésre. 
A főbejárat nincs mindig bezárva. A napi névsorolvasás este hétkor történik a II. szintű, 
(és este tízkor az I. szintű fogvatartottaknál. A névsorolvasási procedúra oldott,nem lehet 
egy napon emlegetni a máshol megszokottal.

A laza őrzési gyakorlat ellenére a börtön teljesen biztonságos. Tizennégy fogvatartott 
szolgál őrként, szemben egy közbörtönben szolgálatot teljesítő két-három rendőrrel. Há
rom II. szintű fogvatartott szolgál kísérőként egy I. szinten levő fogvatartott mellett, ha az
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valamely hivatalos kötelezettség okán engedéllyel elhagyja az intézetet. A közbörtönök 
őreinek ismert korrupcióját tekintve az APAC az egyik legbiztonságosabb börtön az or
szágban. Számos híradás szerint a közbörtönökben az őrök rendszeresen ellátják a rabo
kat drogokkal és fegyverekkel.

Szökés nincs. A szökésre a következő kifejezéseket használják: kikerülés, repülés, el
hagyás; a „szökés” szót eltérő értelemben használják a különböző emberek, és különbö
ző szituációkra alkalmazzák. A „kikerülést” akkor használják, ha egy rab értékeket ve
szélyeztetve tör ki a börtönből vagy embereket sebesít meg. A „repülés” azt jelenti, ami
kor egy rab eloson. „Elhagyás” akkor történik, amikor egy rabot valamiért kiküldenek, és 
nem jön vissza. Valójában az APAC-program kezdete óta az I. szintről 38 elítélt kísérelt 
meg szökést, akiket három kivételével újra elfogtak vagy maguktól visszajöttek.

Az APAC privát jogi személy, amely naptári évenként készíti el pénzügyi beszámo
lóját és költségvetését. Költségvetési előirányzatát és pénzügyi beszámolóját a testületi 
tanács vizsgálja felül és hagyja jóvá, mielőtt a bíróhoz továbbítják, aki az intézet felügye
letével van megbízva. Ő hagyja jóvá az évi pénzügyi jelentést is.

Nem tudjuk, hogy valójában mennyibe kerül az intézet működtetése. Állítólag az APAC- 
nak évente 20 000 US A-dollárba kerül az intézet fenntartása, de ez nem pontosan mutatható ki.

Ami világos az APAC gazdálkodása körül, a következő: Az intézet működését nem 
korlátozza állami támogatás, privát természetbeni adományok segítségével tartják fenn az 
intézményt. A kormány adja az épületet és fizeti a rabok élelmezését. Egy rab napi élelme 
durván 6 US A-dollár. A helyi önkormányzat csekély illetményt fizet három, az intézetben 
teljes munkaidőben dolgozó önkéntesnek. Ez becslés szerint nagyjából évi 5400 USA- 
dollárt tesz ki. Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott fizetett munkatársat alkalmaz az 
APAC évi 3600 US A-dollár fizetéssel, aki az adminisztrációs feladatokat látja el. Az igaz- 
gató/elnök önkéntes. Az APAC hivatalos beszámolója szerint a brazil állami börtönök 
fenntartása fogvatartottakként évi 6400 USA-dollárba kerül. Az APAC fenntartása fog- 
vatartottakként évi 3000 USA-dollárba kerül. Az adományozók az APAC-nak dollár tíz
ezreket juttatnak minden évben. Főként magán- és közalapítványok teremtik meg a szük
séges alapot. Az az alaptámogatás, amelyet egyéni adományozók adnak, körülbelül havi 
300 USA-dollár. Különböző pénzszerző akciókat szoktak az önkéntesek szervezni, mint 
pl. egy-egy kiárusítás, amely nettó 2000-2000 USA-dollárt hoz. Az APAC-programot 
gazdaságilag tehát a magánszektor tartja fönn.

Az APAC működési stratégiája
Összegyűjtöttük azokat az elemeket, amelyeket az APAC legfontosabb megkülön

böztető jegyeinek tartunk a brazil állami börtönökkel szemben. (Ezeket a következő 
oldalon látható táblázatban mutatjuk be.)

Nyilvánvaló, hogy az APAC előnyös helyzetben van ahhoz képest, amit „földi po
kolnak” hívnak. Mindenki nyer. A bírók eleget tudnak tenni a börtönbüntetés jogszabá
lyi követelményeinek. A fogvatartottak pedig motiválva vannak, hogy bevegyék őket a 
programba.
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Persze nem lehet azt mondani, hogy az APAC sikere egyedül abban áll, hogy jobbak 
a körülményei, nyilvánvaló, hogy a rabok élete az APAC-ban tapasztaltak hatására meg
változik.

A KÉT BÖRTÖNTÍPUS ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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Az APAC-nak számos egyéb társadalmi előnye is van, amelyek fokozzák hatékonyr 
ságát: a családokat nagyra becsülik és tisztelettel kezelik az APAC-ban, lefegy vérzik a bi
zalmatlan foglyokat és ugródeszkaként szolgálnak a beszélgetésekhez a vallásról, és álta
lában az értékekről. A „hatóságok” iránti általános bizalmatlanságot azzal ellensúlyozzák, 
hogy fogvatartottakat alkalmaznak „őrökként”, és az APAC-ot tekintélyuralom-ellenesen 
vezetik az irányításban való részvétel lehetőségével. Az APAC-ban a produktív munka 
létrehozásába fektetett erőfeszítésekkel felszínre hozzák a foglyokban mélyen beágyazó
dott látens munkamorált.

Az APAC-program ilyen módon való szervezésével képes belépni a foglyok életébe, 
elég időt szánva rá, hogy a szeretet erejével lerombolja a régi képeket, és újakat alkosson. 
És annyira teszi magát eladhatóvá a közösség számára is, amennyire kiemeli programjá
nak ezeket a vonásait tájékoztatásaiban. Azonban mint a mi kultúránkban is, a legtöbb em
ber még mindig gyűlöli a bűnözőket és fél tőlük -  ez olyan akadály, amely mindig min
den program elé tornyosul, függetlenül attól, hogy hány vonzó tulajdonságot mutat fel. Az 
APAC nem föntről hozott döntés alapján indította új programjait, hanem létrehozott egy 
erős modellt San Jose dós Camposban, megállapította sikerének sarkalatos elemeit, és ar
ra késztette a helyi társadalmi vállalkozókat, hogy indítsák be a programot a városukban.

Sokszor egy bíró teszi meg a kezdő lépéseket a program megvalósítására, aki vagy dr. 
Netotól, vagy a médiából hallott az APAC-ról. Sokszor a Cursillo-mozgalom révén sze
rez tudomást a helyi vezetőség a dologról, és akkor kapcsolatba lépnek az APAC vezető
ségével, hogy megvalósítsanak egy programot a börtönben. Természetesen ez nagyon las
sú folyamat, amely három külön szakaszra oszlik:
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1. Kezdődik egy látogató programmal a másik börtön korlátozott létszámú csoportjá
nál, akiknek barátságot és kézzelfogható szeretetet adnak. Létrehoznak egy kritikus elítélt 
és önkéntes csoportot.

2. Engedélyszerzés egy kis APAC-program (mindhárom fázis) folytatására a börtö
nön belül, de a rendőrség által fenntartott résztől elkülönítve. Az építő lendület és a prog
ram sikereinek folytatása.

3. Engedélyszerzés az egész börtön átvételére, és minden rendőri közreműködés meg
szüntetése. Pillanatnyilag nincs más börtön, amelyet teljesen az APAC üzemeltet, de szá
mos van átalakulóban, és közel ahhoz, hogy teljesen az APAC vegye kezelésbe. Ez a prog
ram egy Sao Pauló-i börtönben folyik, 60 rabot vontak bele, és nagyon hasonlít a San Jó
sé dós Campos-i APAC-programhoz.

A program hatékonysága
Kivétel nélkül az egész kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy az APAC-prog

ram valóban hatékony. Hatékonyságának áldásai nemcsak a fogvatartottnak és családjának 
váltak javára, hanem az egész közösségnek és a társadalomnak is. Ezek az előnyök: kisebb ará
nyú a visszaesés. Mint korábban említettük, APAC-jelentések állítása szerint a programban 
részt vevő elítéltek között csak 3,84% a visszaesés. Persze ez az információ nem hivatalos for
rásokon alapszik, s ezért megbízhatóságát illetően szembe kell nézni bizonyos kérdésekkel. 
Nagyságát tekintve azonban valószínűleg pontos. A rabok nagy arányban megmaradnak a 
programban. A statisztikai adatok mutatják, hogy a legtöbb rab, akit bevettek a programba, si
keresen végigcsinálja. Nagyon kevés végezte úgy, hogy visszavitték az állami börtönbe. Az 
APAC-jelentések szerint az utóbbi hat évben csak 6 elítéltet kellett „kirúgni” a programból. 
Közvetlen megtakarítások az adózó polgároknak. Korábban már tárgyaltuk, az APAC csak tö
redékébe kerül annak, mint amennyibe az államnak az állami börtönök kerülnek; az állam itt 
csak az élelmezést és az épületet adja. Magánpénzekből, hozzájárulásokból fizetik a nettó ki
adásokat, fogvatartottakként 50%-át az állami börtönök költségeinek.

Közvetett megtakarítások az adózó polgároknak. A közvetett megtakarítás a bűnözés csök
kenésével függ össze. Ezek a költségek tartalmazzák a bírósági költségket, a munkakiesés, a 
fegyintézet és a közbiztonság költségeit.

A közösség felhatalmazása. Az APAC-program felszólítja a társadalmat, vállaljon felelős
séget saját magáért, és felhatalmazza, hogy változtassa meg önmagát. Önkéntesek, üzletem
berek és más érdekeltek a társadalomban tapasztalhatják, hogy erőfeszítésük mit képes meg
valósítani az APAC keretein belül. Az ilyenfajta megbízatás tapasztalata túlmutat önmagán, 
mivel a közösségi gondoskodás más területein is megnyilvánul.

Az APAC sikerének alapelvei
Amikor megértjük az APAC-programot abban a kulturális környezetben, amelyben létezik, 

ki tudjuk kristályosítani azokat a kultúrán túli elveket, amelyeket mi sikere alapján hiszünk:
1. A program sikerének sarkalatos pontja Krisztus jelenlétének valóságát tükrözi.
2. Világos filozófiát hirdet. A foglyoknak újra és újra hallaniuk, látniuk és tapasztaln iuk
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kell a szervezet központi filozófiáját és elkötelezettségét. Ez több mint egy „küldetés kinyilvá
nítása”. Ez az uralkodó értékeknek és hitnek világos kifejezése, amelyből minden döntés ter
mészetesen ered. Nem lehet szakadék a kimondott filozófia, a személyzet és az önkéntes tevé
kenysége között.

3. Felhatalmazó vezetői stílus. A vezetőségnek olyan veztési stílust kell követnie, amely 
bevon minden kockázatvállalót egy probléma megoldásába. Némelyek ezt „részes vezetés
nek” hívják.

4. Vonzó alternatíva a fogvatartottnak. A programnak vonzó alternatívát kell adnia a fog- 
vatartottnak „időnyerés” céljából, hogy Krisztus szeretetének ereje meggyökeresedjen benne. 
Ha a háttérben nem rosszabbak a választási lehetőségek, és a program nem képes olyasmivel 
motiválni a fogvatartottat, ami mellett „lecövekel” a kezdeti időkben, ez komolyan gyengíti a 
bevonásukat.

5. A válogatáskor olyan foglyokat keresnek, akik nyitottak a változásra, és van valami az 
életükben, amire építeni lehet. Az APAC-ban ez a „valami” a családjuk, és a becsületes brazi
lok általában gondot fordítanak e kapcsolatok fenntartására. A programnak fel kell ismernie a 
pályázóban azokat a már meglevő pozitív értékeket, amelyeket erősíteni lehet,és ugródeszka
ként használható a jellemfejlesztéshez.

6. A csoport egyensúlyának megőrzése. Fontos elv, hogy a vezetőség képes és elkötelezett 
legyen felismerni a külső destruktív hatásokat és megvédeni tőlük a programot. Nevezetesen 
ezt az egész fogvatartott-populáción belül egy kritikus pozitív fogvatartotti mag segítségével, 
és az egyéni változás és a közösség visszailleszkedési folyamatának irányításával kell megva
lósítani.

7. Folyamatos fejlődés. A tanulási folyamatnak mind szervezeti, mind egyéni szinten gyü
mölcsözőnek kell lennie, és valahogy be kell épülnie a személyiségbe. Teret kell hagyni a hi
báknak is, és érdemes tanulni belőlük, újrakoordinálva a szervezetet (vagy az egyént). Ennek 
az elvnek sajátos alkalmazása az utógondozó felügyelet. A programnak meg kell őriznie az 
egész visszailleszkedési folyamat alatt kontrollját és a hatását az elítélt felett.

8. Nyilvánvaló, hogy ezt a programot egyedülállóvá és hatékonnyá az teszi, hogy hangsúlyt 
helyez a feltétel nélküli önzetlen szeretet kézzelfogható kifejezésére, amelyet oly sokáig vissza
utasít az el ítélt, mielőtt átengedné magát erejének. Ez a jelenség egyenes következménye a Cur- 
sillo-mozgalomnak, és hatékonysága központjában áll, függetlenül a kultúrától.

9. A közösségre épít. A program sikerének jelentős tényezője, hogy egy behatárolt földraj
zi területre terjed ki. Ez nagyon fontos, amikor a család szerepét igényli a visszailleszkedés fo
lyamatában. Ez döntő fontosságú a II. és III. szint céljaiban és stratégiájában is, ahol sarkala
tos a pozitív kapcsolatok kialakítása azzal a közösséggel, ahova az elítélt vissza fog térni.

10. A fogvatartottak számára a szerepeknek és a feladatoknak világosaknak kell lenniük 
abból a célból, hogy növeljék sikerüket, és csökkentsék kudarcaikat. Ily módon lehetséges a 
felelősségvállalás és a személyiség újjáépítésének fokozása.

Reméljük, hogy egyszer Magyarországon is megteremtődnek annak személyi, törvényi és 
tárgyi feltételei, hogy az APAC-program alapján működjön egy-egy börtön.

Roszík Gábor


