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Bizalmi elv
Az angliai és walesi pártfogói szolgálat*

Angliában és Walesban a pártfogó szolgálat eredete 1877-re, a bírósági
misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. Az 1925-ös büntető
jogi törvény hivatalosan felhatalmazta a bíróságokat helyi hivatásos

gyobb mereteket, amikor megindult a belügyminisztérium által finan
szírozott egyetemi, vagy a minisztérium által szervezett képzés. 1964- 
ben helyi pártfogó szervezetek vállalták az elítéltek utógondozását, és 
hivatásos pártfogókat küldtek a börtönökbe azzal a céllal, hogy a sza
badulásra váró fogvatartottak reszocializációját előkészítsék.

Azóta a pártfogoltság a büntetőjog 
kulcsterületévé vált. Ennek főbb állomá
sai: 1967-ben bevezették az ideiglenes 
szabadlábra helyezést, 1973-ban a köz
hasznú munkát. A 10-17 évesek számára, 
az ítéletet megelőzően jelentést készítet
tek a szociális helyzetet felmérő jelenté
sek helyett; kombinált rendelet készült, 
amely magában foglalja a felügyeletet és 
a közérdekű munkát egyaránt.

1997-ben a büntetőjogi törvény- 
könyvön kívül az új törvényhozás továb
bi felelősségekkel ruházta fel a szolgála
tot: a kábítószer-fogyasztók vizsgálatával 
és kezelésével; a veszélyes bűnelkövetők 
(szexuális zaklatok, erőszakos bűnelkö
vetők) szabadulás utáni tíz évig kiterjeszt
hető ellenőrzésével megfigyelő kamerák
kal; a fiatalkorúakkal foglalkozó, külön- John Harding

'  Az 1998. május 28-29-én rendezett magyarországi konferencián elhangzott előadást közlésre 
előkészítette és szerkesztette Tóth József, a MAPOSZ elnöke
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böző szakemberekből (civil tisztek, szociális munkások, rendőrök, pedagógusok, egész
ségügyi dolgozók) álló munkacsoport létesítésével; az utolsó figyelmeztetés jogával, a 
gyermekjogi rendelet bevezetésével fiatalkorúak számára. Nevelési tanácsadást és kép
zést tarthatnak a szülők számára (esti tanfolyamokon) a fiatalkorúak bírósága révén.

Anglia és Wales 54 pártfogó területre oszlik. Minden területnek megvan az önálló, bírók
ból, rendőrbírákból és választott személyekből álló foglalkoztató bizottsága, amely kinevezi a 
pártfogói szolgálat vezetőjét, a vezető menedzsereket, hivatásos pártfogókat és a nem rendsze
resített személyzetet. A bizottságok mérete területenként változik. A legkisebb, 15 hivatásos 
pártfogót foglalkoztató, Wales vidéki területén található, a legnagyobb London központjában, 
amelynek 1200 dolgozója közül több mint 600 hivatásos pártfogó.

A szolgálat jövedelmének 80%-át a belügyminisztériumtól, 20%-át helyi hatóságok adó
iból kapja. A hivatásos pártfogók általában olyanokból válnak, akik elvégeztek egy kétéves 
posztgraduális képzést „pártfogástanból” (szociológia jo g , kriminológia stb.). Meg kell felel
niük a pártfogókkal szemben támasztott követelményeknek, fizetésük és munkafeltételeik pe
dig államilag meghatározott.

Mind a pártfogók által végzett munkát, mind a pártfogókat ellenőrzi a belügyminisztérium 
és akormány. Vizsgálják, vajon teljesítik-e széles körű, törvényileg kötelező feladatukat. Mun
kájuk végzésekor meg kell felelniük a nemzeti követelmények által előírt feltételeknek, ame
lyek munkájuk minden területére kiterjednek. Ilyen például: az ítélet előtti jelentés a büntető- 
bíróságoknak, a családok jólétét segítő jelentések, pártfogói rendeletek, felügyeleti rendeletek 
fiatal elkövetőkre, közérdekű munkára irányuló rendeletek, kombinált rendeletek, az átmene
ti szállások irányítása és menedzselése, elbocsátás előtti és utáni felügyelet.

A pártfogó szolgálat vezetői az alábbi területeken felelősek a helyi pártfogó bizottság
nak: a szolgálat hatásfoka és hatékonysága, a szolgálat stratégiai tervezése és kivitelezé
se, az esetleges változások kezelése, a bíróságok, a börtönök és a helyi közösségek felé 
irányuló szolgálat felügyelete és fejlesztése, a szolgálat minőségének biztosítása, az anya
gi szükségletek biztosítása, a pártfogók teljesítménye, továbbképzése és irányítása.

A pártfogó szolgálat központi szerepet tölt be a bíróságokon, a börtönökben és a rend
őrségen vezetett adminisztráció intézésében. Ezenkívül az elkövetők számára lehetősé
get igyekszik biztosítani a külvilággal való kapcsolatfelvételre, köszönhetően a szerve
zet helyi hatóságokkal meglévő viszonyának. Igaz ez például az oktatásra, a lakásügyre, 
de igaz a szociális segítségre vagy a helyi munkahelyek teremtésére is. Mindezeken fe
lül a pártfogók kapcsolatban vannak a helyi egészségügyi hatóságokkal is, hogy lehető
séget adjanak a kábítószerfüggőknek, a mentálisan be nem számíthatóknak, az alkoho
listáknak és a szexuális bűncselekmény áldozatainak, hogy anonim vizsgálatokon vehes
senek részt. Végül pedig a szolgálat vállalta, hogy a külső, önkéntes szektor révén egyéb 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. Ezek közé tartozik az elszállásolás, a szabad idő egész
séges felhasználása, drogosok kezelése, alkoholisták felvilágosítása, képességek felmé
rése és munkakeresés. Külön foglalkoznak az etnikai kisebbségekkel és olyan önkénte
sek toborzásával, akik segíteni tudnak a pártfogoltaknak, vagy a börtönből szabadultak
nak. A pártfogásra jutó pénz hét százalékát fordítják az önkéntesekkel való kapcsolattar
tás fejlesztésére.
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A szolgálat fő feladata, hogy a következőkön keresztül szolgálja a bíróságot és a kö
zösséget: jelentés készítése a bíróságok számára, az elkövetők ellenőrzése a közösségen 
belül, olyan programok biztosítása az elkövetők számára, melyek által a törvényben elő
írtaknak meg tud felelni, és ezáltal minimálisra csökken a társadalom veszélyeztetettsé
ge, a gyermekek családban történő, biztonságos fejlődésének biztosítása, segíteni a kö
zösségeket a bűnmegelőzésben, illetve a bűncselekményeknek a sértettre kifejtett hatásá
nak minimalizálásában.

Céljai fenntartásának érdekében a szolgálat vállalja, hogy rávilágít azokra a visel
kedésekre és körülményekre, melyek bűncselekményt eredményeznek és tönkreteszik 
az áldozatokat/sértetteket, a bűnesetek megelőzésének érdekében együtt dolgozik a kö
zösségekkel és a közösségekért, elősegíti a családok jólétét, mindenkivel szigorúan, 
nyíltan és tisztelettel bánik.

A szolgálat elsődleges felelősségei a következők: pontos és időszerű információk
kal látja el a bíróságokat az ítélethozatal segítésére, megtervezi és ellenőrzi a közössé
gek elkövetőkre vonatkozó ítéletét, helyeket biztosít az átmeneti szállókban, kockázati 
felbecsülést és egyéb felméréseket készít a börtönszolgálatnak, előkészíti a fogvatartot- 
takat a szabadulásra, és felügyeli őket szabadulásuk után, előkészíti a bíróságok által 
igényelt gyámügyi beadványokat, és ha szükséges, közvetítőként működik a szülők kö
zött.

A bűnözés rendkívül fontos politikai kérdéssé vált, a munkanélküliséghez vagy az 
ország gazdaságának az állapotához hasonlóan azon problémák közé tartozik, amelyek 
egyaránt érdeklik a politikusokat és a közvéleményt is. A pártfogó szolgálatnak a reha
bilitációs célok szem előtt tartása mellett, a nyilvánosság védelme érdekében köteles
sége felbecsülni, milyen veszélyt jelent az elkövető a lakosságra, valamint kötelessége 
hatékonyabb felügyeletet biztosítani. A pártfogók egyre inkább kapcsolatban állnak a 
sértettekkel, és tájékoztatják őket az erőszakos elkövetőkre kirótt ítéletekről, valamint 
az elítélt küszöbönálló szabadulásáról.

A kormány is elvárja a szolgálattól, hogy hatékony, különböző vizsgálatokon ala
puló, sikeres felügyeleti stratégiát dolgozzon ki. Az igazságszolgáltatási folyamatban a 
többi képviselettel is egyre szorosabb partneri viszony alakul ki. Például, tájékoztatják 
a rendőrséget arról, mely elkövetők hajlamosak arra, hogy további bűncselekményeket 
kövessenek el. Az információcserét követően a szolgálat a többi szervvel együtt sze
mélyre szabott tervet dolgoz ki az esetleges bűncselekmény megelőzésére. Az akció ré
szeként a rendőrséggel és a helyi hatóságokkal közösen olyan biztonsági tervet dolgo
zunk ki, amely csökkenti a bűncselekmények lehetőségét (például megfigyelő kamerák 
elhelyezése forgalmas pályaudvarokon vagy a kábítószerfüggő elkövetők megfigyelé
se az érintett körzetekben).

De milyenek maguk az elkövetők? Milyen a bűntettek módja, egyéni jellegzetessége
ik és szociális helyzetük? Változott-e a pártfogó szolgálat klientúrája az elmúlt évek során?

Azon pártfogoltak száma, akik már „börtönmúlttal” rendelkeznek, a hetvenes évek 
18%-áról 1996-ra 40%-ra emelkedett. Ugyanebben az időintervallumban, az 1979. évi 
28%-kal összehasonlítva, a felügyelet alatt állók felét helyezték vád alá betörés, rablás
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vagy más bűntény elkövetése miatt. Az elkövetők átlagéletkora nőtt. 1979-ben 50%-uk 
21 év alatti volt, ma 22%-uk.

A szolgálat kimutatta, hogy a bűntény ismételt elkövetésének esélye nagyobb, ha az 
elkövető szociálisan hátrányos helyzetű. A felügyelet alatt álló elkövetők több mint fele 
alkohol-, illetve kábítószerfüggő. Kisebb, de jelentős részük olyan szellemileg nem be
számítható személy, aki állandó lakhellyel nem rendelkezik. A felügyelet alatt álló 150 
000 embert tekintve, a szolgálat rászorul az önkéntes és hivatásos szervezetekkel való egy
re szorosabb együttműködésre annak érdekében, hogy szembe tudjon szállni a munkanél
küliség, hajléktalanság, rossz egészségi állapot és függőségek okozta problémákkal.

Figyelemre méltó az a tény, hogy a növekvő munkamennyiség ellenére a pártfogói 
rendeletek 80%-a sikeres, és csak 9%-át kell ismételt elkövetés miatt beszüntetni. A köz
érdekű munkára és az ideiglenes szabadlábra helyezésre vonatkozó arányok 71%, illet
ve 90%.

Pártfogó és pártfogolt kapcsolata
A szolgálat által biztosított felügyelet feltétele az ítéletet megelőző jelentés. Pártfogók 

évente 225 ezer oldalnyi jelentést készítenek a bíróságok számára. A pártfogó vagy a he
lyi irodában készíti el a gyanúsítottról szóló jelentést, vagy a helyi börtönben, ha a gyanú
sított vizsgálati fogságban van. A pártfogónak 15 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy elő
készítse a jelentést, és -  ha szükségét érzi -  beszéljen a gyanúsított családtagjaival, házas
társával is. A jelentésben érinteni kell a nemzeti követelmények által felsorolt területeket, 
amelyek a következők: a szóban forgó bűntett (a tények összefoglalása, a tett komolysá
gának felbecsülése, a gyanúsított vádhoz való hozzáállása, a jelenlegi bűncselekmény 
összefüggéseibe helyezése, korábbi bűncselekmények megemlítése, a társadalmi veszé
lyesség felbecsülése, további bűncselekmények, a bűnismétlés valószínűsége, következ
tetések, esetleges javaslat közérdekű munkára).

A jelentéskészítőnek jogilag mérlegelnie kell, vajon a bűntény „elég súlyos-e” a 
közérdekű munkához, vagy „annyira súlyos”, hogy börtönbüntetést kell maga után von
nia. Világosan ismertetnie kell azokat a feltételeket is, amelyeket a gyanúsítottnak be 
kell tartania a közérdekű munka végzéséhez, illetve fel kell vázolni az azok elmulasz
tása esetén bekövetkező intézkedéseket. Ha a gyanúsított szellemileg nem beszámítha
tó, illetve kábítószerfüggő, a pártfogó feltételként szabhatja az elvonókúrán való rész
vételt, illetve a pszichiátriai kezelést. Az ítéletet természetesen a bíró vagy a rendőrbí
ró hozza. A bíróságok a pártfogó által közérdekű munkára vagy más büntetésre (például 
pénzbírság) tett javaslatok körülbelül 50%-át fogadják el. Az ítéletet követően a kiren
delt pártfogó informálja az elkövetőt a felügyelet, illetve közérdekű munka első napján 
tartandó beszélgetésről.

A pártfogoltság időtartama hat hónaptól három évig terjedhet. A pártfogoltaknak kö
telességük adott időközönként jelentkezni pártfogóiknál, bejelenteni lakcímváltozásukat, 
munkaviszonyukat, jó magatartást és szorgalmat kell tanúsítaniuk.

A pártfogó és a pártfogolt közötti kapcsolat középpontjában a jogsértő magatartás
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elemzése és a pártfogolt szociális szükségletei (munkanélküliség, hajléktalanság) állnak. 
A munka hatékonyságát csoportos foglalkozások vagy a személyre szabott egyéni meg
oldások segítik. A siker kulcsa egy olyan felügyeleti tervben rejlik, amelyben a pártfogó 
és a felügyelő közösen dolgoz ki programot.

A helyi szervezetek pártfogói a különböző jogsértő magatartásformák alapján számos 
programot dolgoznak ki, például szociális képzést tartanak szexuális bűncselekményt el
követőknek, ittas vezetőknek, jogosítványuktól megfosztott gépjárművezetőknek, ottho
ni erőszakot elkövetőknek, bántalmazóknak, ezenkívül elvonókúrát alkoholfüggők szá
mára.

A következő programok szolgálnak a jogsértő magatartás visszaszorítására: olyan 
megközelítések, amelyek viselkedési vagy kognitív módszerekre alapulnak, amelyek 
olyan mértékben tartják felügyelet alatt az elkövetőt, amilyen veszélyt az a közösségre je
lent. Kutatják és felismerik a bűnténnyel kapcsolatos tényezőket, amelyeket aztán az 
egyéb szükségletektől elkülönülten kezelnek. Olyan tanulási stratégiát alkalmaznak, 
amelyek aktívan bevonják az elkövetőket, ugyanakkor erősen strukturáltak, tehát a prob
lémamegoldó és szociális kapcsolatteremtési képességek fejlesztésére összpontosítanak. 
Segítik az elkövetők munkához jutását, általánosságban az alkalmazott módszerrel össz
hangban lévő célokat tűznek ki, amelyek az elkövetők problémáinak széles skáláját ma
gukban foglalják. E programok a közösségre alapulnak, segítik az elkövető családjával és 
a valós élettel kialakuló kapcsolatát.

A legutolsó pont különösen fontos, ha összehasonlítjuk a közösségben folytatott prog
ramokat a börtönkörnyezetben folytatottakkal. Bár a fogvatartottak is részesülnek ilyen 
programokban, de számuk elenyésző. A börtön az elkülönítés helye, ahol a rehabilitáció 
csekély szerepet játszik. A közösségre jelentett veszély alapos felmérése után azonban 
ezeket az elkövetőket is felügyelet alá helyezik.

A fiatalkorú bűnözők esetében is figyelembe kell venni a fenti tényezőket, de a család, 
a kortárscsoport és a neveltetés jelentőségét sem szabad elhanyagolni vagy alábecsülni.

A  pártfogolt lehetőségei
A pártfogói rendeletnek a további feltételeket kell tartalmaznia: a szabadult 12 hóna

pig tartózkodhat a szolgálat vagy más önkéntes szervezet által irányított átmeneti szállá
son. Egy szálláson általában 25 ágy áll rendelkezésre. Az alkohol-, illetve kábítószerfüg
gőknek a velük foglalkozó szálláson kell tartózkodniuk. A szabadultaknak a pártfogó ál
tal előírt szálláson kell tartózkodnia, például kijelölt szálláshelyen vagy munkásszálláson.

A pártfogóknak 60 napig terjedően látogatnia kell egy pártfogói központot. A pártfo-

B
gók által fenntartott központok hetente 4-5 napot tartanak nyitva, lehetőséget adva a 16 év 
feletti elkövetőknek arra, hogy felülvizsgálják sértő magatartásukat és annak okait. A 
programok szem előtt tartják az iskoláztatást is, és céljuk, hogy az elkövetőket nappali ok
tatási intézményekben helyezzék el, vagy szakmai képzésben részesítsék a program vé
gén. A pártfogolt kötelezhető arra, hogy egy legfeljebb 60 napig tartó terápián (például el
vonókúrán) részt vegyen. Szexuális bűntényt elkövetők esetében az időhatár túllépheti a
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60 napot. A pártfogolt köteles részt venni pszichiátriai kezelésen, ha a pszichiáter javas
latot nyújt be a bíróságnak, és van lehetőség megfelelő kezelésre. A kezelés tarthat a párt- 
fogoltság egész ideje alatt, vagy olyan hosszú ideig, amit a bíróság elrendel. A pártfogolt 
köteles részt venni alkohol-, illetve kábítószerelvonó-kúrán. A komoly függőségben szen
vedők nappali, illetve bentlakásos lehetőséget kapnak. A kezelés időtartama nem korlá
tozott. A kezelés tarthat a pártfogoltság egész ideje alatt, vagy olyan hosszú ideig, amit a 
bíróság elrendel.

Közérdekű munka
A közérdekű munkát Angliában és Walesben 1973-ban, kísérleti tárgyalásokat köve

tően vezették be. Közérdekű munkára 16 év feletti fiatalkorúakat és felnőtteket ítélhetnek, 
amelyet 12 hónapon belül, 40-240 órában kell teljesíteni. Az 1991-es rendelet alapján a 
közérdekű munka a kombinált rendelet egy része is lehet, amely egytől három évig terje
dő pártfogoltságot és 40-120 óra közérdekű munkát foglal magába.

A nemzeti követelményrendszer megállapítása alapján a közérdekű munka arra szol
gál, hogy jóvátételt fizessen a közösségnek társadalmi munkán keresztül, valamint a kö
zösségbe való beilleszkedés által megelőzze a további bűntények elkövetését. A büntetés 
abból áll, hogy az elítélt köteles szabad idejének egy részét feladni és közérdekű munká
ra fordítani.

A közérdekű munka legyen fizikai vagy érzelmi erőfeszítést követelő, váljon a közös
ségjavára, segítse az elkövetőt a személyes felelősség és önfegyelem kialakításában, biz
tosítsa a közösség támogatását az elkövető felügyeletében.

Ha a pártfogó az ítéletet megelőző jelentésben javasolja a közérdekű munkát, meg kell 
vizsgálnia, alkalmas-e a munkára az elkövető. Van-e olyan tényező, amely megakadá
lyozza az elkövetőt a közérdekű munka végzésében (például gyenge egészségi állapot, 
szellemi fogyatékosság, függőség)? Rendelkezésre áll-e megfelelő munka? Beleegyezik- 
e maga az elkövető?

Ha az elkövető alkalmas, és a bíróság beleegyezését adja, a pártfogó beterjeszti az ese
tet a pártfogó szolgálat illetékes osztályára. A pártfogó jelentést készít arról, milyen mér
tékben veszélyeztetheti az elkövető a közösséget, illetve a pártfogókat, mi a bűntény hát
tere. Minden esetben be kell tartani a nemzeti követelményrendszerben foglaltakat. Mik 
ezek a követelmények?

Az elkövetőnek hetente minimum 5, maximum 21 órát kell dolgoznia. A közérdekű 
munka ideje nem eshet egybe az elkövető rendes munkájával. Nyilvántartást kell vezetni 
az elkövető pontosságáról, a ledolgozott órák számáról, a munka színvonaláról. Az elkö
vetőknek hetenkénti utasításokat kell kapniuk. Elfogadhatatlan magatartás esetén az el
követőket hazaküldik.

Az elhelyezés függ az elkövető képességeitől, a közösségre jelentett veszély mértéké
től és a rendelkezésre álló munkahelyektől. Az elhelyezés általában két kategóriában tör
ténik: A megbízható elkövetőket önkéntes vagy hivatásos szervezeteknél helyezik el a 
szervezet egy tagjának felügyelete alatt. Ez az elhelyezések körülbelül egyharmadát fog-
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lalja magába. Az elkövetőket a következő munkakörökbe helyezhetik el: idősek ottho
nának felújítása (festés stb.), fogyatékos gyermekek napközi otthonában segítés, jóté
kony célú üzletben kisegítés, ifjúsági csoport vezetésében segédkezés.

A csoportos elhelyezést a pártfogó szolgálat által alkalmazott, képzett felügyelő ve
zeti. Általában egy csoport 6-8 főből áll. A felszerelést a szolgálat munkáltatója adja. A 
csoportos elhelyezés csapatmunkára ösztönzi az elkövetőket, és gyakran kézzelfogható 
eredménye van, ami sikerélményt nyújt. A csoportos elhelyezés emellett lehetővé teszi 
a szigorúbb felügyeletet, a felmerülő konfliktusok gyors kezelését. A csoportos elhely
ezés eredménye gyakran látványosabb, jobban észlelhető a közvélemény számára.

Az elkövetőket a következő munkakörökbe helyezhetik el: a sértettek lakóhelyeinek 
új zárakkal, ajtókkal, ablakokkal való felszerelése, lakótelepi házak falainak megtisztí
tása a feliratoktól, firkáktól, megrongált vasútállomás helyreállítása, osztálytermek ki
festése, folyópartok, ösvények, folyómedrek tisztítása, játszóterek építése.

Ha a közérdekű munka meg akarja őrizni hitelességét a bíróságok előtt, szigorú in
tézkedéseket kell hozni és érvényesíteni azokkal szemben, akik nem tartják be a feltéte
leket. Az a munkás, aki nem jelenik meg a munkahelyén, vagy magatartása közösség- 
romboló, visszakerül a bírósághoz, ahol bírságot kell fizetnie, és ahol eldöntik, folytat
hatja-e a munkát, vagy az általa elkövetett tettért újabb büntetést rónak ki rá. Ha az elkö
vető megsérti a szabályokat, két írásos figyelmeztetésben részesül, ha pedig harmadszor 
is mulasztást követ el, szabálysértési eljárás indul ellene.

A hajléktalanság, hasonlóan a munkanélküliséghez, 40%-kal növeli a tett ismételt el
követésének esélyét. A pártfogó szolgálat ezért bevételének nagy részét arra fordítja, 
hogy szállást adhasson a hajléktalan elkövetőknek. Már említettem az ideiglenes szállá
sokat, ahol az elkövető legfeljebb 12 hónapig tartózkodhat, pártfogói felügyelete mellett. 
Az ideiglenes szállások célja a pártfogoltak és szabadon bocsátottak felkészítése a füg
getlen életre. A szállások személyzete segít személyes tanácsadással, csoportterápiával, 
amely érinti például az alkohol- és kábítószer-függőség, valamint a sértő magatartás té
máit, segítik az elkövetőt a munkakeresésben és a szabad idő hasznos eltöltésében, higi
éniai és egészségügyi tanácsadással, az elkövető pénzének kezelésével, jó ételt és szál
lást adnak neki, segítenek az elkövető családjával történő kapcsolatfelvételben, illetve 
annak helyreállításában, felkészítik az elkövetőt a hazatérésre vagy az önálló életre a 
megfelelő időben.

Az ideiglenes szállások csak korlátozott számú elkövetőt képesek befogadni, ezért a 
belügyminisztérium segélyt utal át az egyes regionális pártfogó szervezeteknek, amelyek 
az összegből további szállást képesek biztosítani az önkéntes és magánszektorokban. 
London központjában mi mintegy 700 ilyen férőhellyel rendelkezünk. A nagyvárosok
ban a pártfogók egy része azzal foglalkozik, hogy fenntartja a kapcsolatot az önkéntes 
szektorral, közvetíti a megfelelő egyéneket, és megszervezi azok felügyeletét. Az önkén
tes szektor különféle szálláslehetőségeket ad a kis garzonlakásoktól kezdve az intézmé
nyesített szálláshelyekig, amelyek mintegy 70 fő befogadására alkalmasak. Az alkalma
zottak száma arányos az elhelyezettek szükségleteivel. Néhány szálló a személyzetre na
gyobb összeget fordít -  azok, amelyek nehezen kezelhető elkövetőkkel (szellemileg be-
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számíthatatlanokkal, szexuális bűntényt elkövetőkkel vagy olyan fiatalokkal, akiknél szi
gorúbb határokat kell húzni) foglalkoznak. Más helyeken kevesebb az alkalmazott. Ide 
olyan lakókat vesznek fel, akik bizonyos felelősségérzettel rendelkeznek életüket és jö
vőjüket illetően.

A pártfogó szolgálat és az önkéntes, illetve független szektor közötti megállapodás ér
telmében a szolgálat évente felülvizsgálja az intézkedéseket és meggyőződik arról, hogy 
hány hely áll rendelkezésre, illetve a pénzükért a megfelelő értéket kapják-e. A szolgálat
nak információt kell biztosítania arról, hogy az elkövetett bűntény alapján az elkövető 
mekkora veszélyt jelenthet, és gondoskodnia kell arról, hogy egy esetleges krízishelyzet
ben a szálló megkapja a megfelelő segítséget, például közösségromboló tevékenység ese
tén, ha a lakó nem fizet bért, vagy ha ismét bűncselekményt követ el.

Foglalkoztatási gondok
Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban folytatott kutatások rámutatnak 

a munkához jutás és a bűntett elkövetésétől való tartózkodás közötti szoros összefüggés
re. Dr. Farrington angliai kutatásai alapján megállapította, hogy az anyagi javak megszer
zéséért bűntettet elkövető fiatal férfiak közül háromszor több a munkanélküli, mint aki
nek van munkája. Az amerikai Dr. Lipsey megállapítása szerint: „A bűntettek ismételt el
követését megelőző legjelentősebb tényező, mely 37%- os javulást eredményez, a foglal
koztatás.”

A pozitív hatást nem pusztán a megfelelő tanácsadás és irányítás éri el, hanem az, hogy 
valóban munkához is jutnak az elkövetők. Világos tehát, hogy az elkövetők munkához ju 
tása növeli a pártfogás hatékonyságát.

Bármilyen kívánatos is azonban a pozitív eredmény, tudatában kell lennünk annak, 
hogy a pártfogó szolgálatok a közösségek legkevésbé nevelhető tagjaival foglalkoznak. 
Az angliai kutatások megállapították, hogy az elkövetők 90%-a 16 éves korában abba
hagyta tanulmányait és semmilyen végzettséggel vagy képesítéssel nem rendelkezik. Az 
iskolai jelentésekből nem hiányoznak a közösségromboló magatartásra, koncentrációs 
nehézségekre, tanulási hiányosságokra, a szülők közreműködésének hiányára, a kisebbek 
zaklatására vagy az iskolából való kizárásra utaló észrevételek.

Bár a pártfogó kötelessége, hogy segítse a pártfogoltakat a munkához jutásban, az egy
re növekvő terhek és a tennivalók sokasága mégsem teszi mindig lehetővé, hogy elegen
dő időt szenteljen a feladatnak. A nagyobb szervezetek külön munkavállalói tanácsadó
kat foglalkoztatnak, vagy olyan ügynökségekkel veszik fel a kapcsolatot, amelyek képzé
si, munkavállalási lehetőségekkel foglalkoznak. Nem elég pusztán elküldeni az elkövetőt 
egy munkaközvetítő irodába. Sokkal hasznosabb szakértőket bízni meg azzal, hogy az el
követővel folytatott beszélgetés során mérjék fel, milyen szükséges intézkedéseket kell 
hozni.

A munkaközvetítő irodákon túl a nagyobb városok rendelkeznek továbbképző köz
pontokkal, amelyek lehetőséget adnak a tanulásra, és olyan képességekkel rendelkező ok
tatókat alkalmaznak, amelyek elengedhetetlenül szükségesek egy fiatal vagy egy többszö-



KITEKINTÉS

rös bűntettet elkövető munkára nevelésében. Ezen felül a kormány olyan szociális mun
kaprogramot támogat, amely lehetővé teszi a 18-24 éves fiatalok számára az államilag tá
mogatott, privát szektor által biztosított programban való részvételt, amely nappali kép
zést, illetve egy szociális intézetben eltöltendő évet foglal magába.

Olyan korban, amikor a költségvetést csökkenteni akarják, a pártfogó szervezeteknek 
egyre több olyan forrást kell találniuk, amelyekből kibővíthetik tartalékaikat. A London 
központjában szervezett jó néhány programunkat részben az Európai Szociális Alap is tá
mogatja, amelynek egyik célja a tagországokban meglévő munkanélküliség csökkentése. 
Az ILPS egy helyi partnerszervezettel és egy helyi továbbképző és vállalkozói szervezet
tel együtt pályáz meg támogatást és szervez szakmai továbbképzést. Újabban a regioná
lis pártfogó szervezetek együttműködnek más országokkal, és kapcsolatot teremtenek tör
vényhozási és üzleti szektorokkal.

Egyaránt fontos az elkövetők számára hasznos munkát találni, és olyan önkénteseket 
toborozni az üzleti szektorból, akik készek a kitartásra és arra, hogy a fiatalkorú elkövetőt 
motiválják. A bűnözés a vállalkozásoknak is sokba kerül, ezért a cégek egyre inkább fe
lelősségüknek tekintik, hogy munkaidőt biztosítsanak alkalmazottaiknak arra, hogy az el
követőket törvénytiszteletre neveljék.

A visszaesés aránya a hatékonyság elsődleges, de nem egyetlen mutatója. A pártfogói 
felügyelet célja a rehabilitáció, nem pedig az elkövető társadalomból való kizárása. A 
pártfogoltságra úgy kell tekintenünk, mint egy ítéleti formára, melynek megvannak a sa
játosságai, s irányulnak az ítéletben előírt kötelezettségek és korlátozások betartására, a 
felelősségteljes viselkedésre való nevelésre, az elkövető magatartásának javítására, az el
követő szociális körülményeinek és társadalmi kapcsolatainak javítására, az elkövető tár
sadalmi veszélyességének csökkentésére.

Szeretnék idézni az általam legjobbnak tartott, szociális munkáról szóló műből, Kon- 
rád György magyar író könyvéből: „Jöjjön mindenki, aki akar; egyikünk beszél, a másik 
hallgatja, de legalább együtt vagyunk."

Az általam vázolt programok meghaladják ugyan a Konrád által leírt hallgató és be
szélő közti kapcsolatot, de a hatékony kapcsolat alapja a bizalom, amely nélkül lehetetlen 
belépni a vázolt területekre.

John Harding


