
Az elítélt nők helyzete 
néhány külföldi 

államban
Szomorú tendencia, hogy a Föld álla
m ainak többségében a férfiakéhoz vi
szonyítva dinam ikusabb növekedést 
m utatkozik meg a női elítéltek szám á
ban. Ez a dinam izm us például az USA- 
ban és N agy-Britanniában a dupla ará
nyú növekedést jelent.

A nők férfiakhoz viszonyított popu
láción belüli átlagos arányához (50% ) 
képest a börtönnépességen  belül 
ugyanez az arány napjainkban is csu
pán m indössze kb. 5% . A tendenciózus 
növekedésre választ kereső kutatások 
eredm ényeként született magyarázatok 
közül a leginkább elfogadott az, amely 
a növekedést a női szerepek m egválto
zásában, a nők szám ára m egnyílt élet- 
lehetőségek (ennek m egfelelően a bűn- 
cselekm ény elkövetésének lehetősége) 
kiszélesedésében, valam int a női elkö
vetőket övező, példás büntetést köve
telő közhangulatban és hatósági fellé
pés deform itásában látja.

Vannak olyan országok, ahol a m a
gyarázat kézenfekvőbbnek  tűnik: a 
szigorú drogellenes szabályok m egho
zatala váltott ki ugrásszerű növekedést 
a női börtönpopuláció nagyságában. 
Ezt tám asztja alá az az Egyesült Á lla
mokból szárm azó adat is, amely sze
rint a női elkövetők számának robba
násszerű növekedése 1986-1996 kö
zött (a szigorú kábítószer ellenes sza

bályozás bevezetését követő időszak
ban) droggal kapcsolatos bűncselek
m ények esetén 888% -os, míg ugyanez 
az arány egyéb esetekben 129% -os 
volt.

A női börtönpopuláció összetételé
re, társadalm i hátterére, életkilátásaira 
vonatkozó adatok nem sok eltérést mu
tatnak a férfi elítéltekkel való összeha
sonlításban.

Az elítélt nők többsége 30 évnél fi
atalabb, iskolázatlan, szakképzettség
gel nem rendelkezik és rendkívül sze
gény. A kisebbségek -  csakúgy, mint a 
férfiaknál - túlreprezentáltak, az elítél
tek jelen tős része pedig ún. m egélheté
si bűnöző.

Az erőszakos bűncselekm ényt elkö
vetők aránya nem számottevő, legjel
lemzőbb közülük a hozzátartozó vagy 
egyéb, az elítélthez közelálló személy 
(barát, m unkatárs etc.) sérelmére elkö
vete tt erőszakért szabadságvesztés 
büntetését töltő nő.

D él-Ázsiában, különösen Indiában, 
szem beötlően magas az em berölésért 
elítélt nők száma. A térség társadalm á
ban évszázadok alatt rögzültek, a ma
gánélet kereteit is szigorúan behatáro
ló szabályok, amelyek számos esetben 
terem tenek lehetőséget a nők ellen el
követe tt családon belüli erőszakra. 
Ezek aztán egy ponton megszűnnek lé



tezni a hosszú évekig tűrő házastárs 
számára. Az elszenvedett m egaláztatá
sok, a lelki és fizikai terror okozta sé
relmek felhalm ozódva szomorú befe
jezést, je len tenek  m ind az áldozat, 
mind az elkövető számára.

Nem meglepő, annál elkeserítőbb 
tény, hogy a legtöbb elítélt nő gyerm e
két egyedül nevelő szülő, sokszor egé
szen kicsi, közvetlen anyai felügyelet
re szoruló gyerm ekkel. Az ebben rejlő 
veszélyekkel igen kom olyan szám ol
nia kell m inden, a felnövekvő generá
ció irányában felelősen gondolkodó 
társadalom nak.

Az elítélt nők között világviszony
latban kevés a visszaeső bűnöző, annál 
több azoknak a száma, akik korábbi 
életük során fizikai vagy szexuális 
erőszakot szenvedtek el. Az erőszakot 
elkövetők köre a vérszerinti vagy ne
velőapától, fiútestvértől kezdődően az 
osztálytárson, tanáron keresztül a há
zas- vagy élettársig terjedően rendkí
vül „ színes” képet mutat.

A fiziológiai elváltozások lehetősé
ge és a betegségek nagyobb veszélyt 
jelentenek a fogvatartott gyengébbik 
nem számára. A HÍV fertőzöttség és a 
m entális m egbetegedések száma je len 
tősen m agasabb körükben, m int a fér
fiak esetében.1

A börtönben élő nők életkörülm é
nyeire és jövőbeni kilátásaira vonatko
zó, term észetszerűleg nem kim erítő, 
de globális vonatkozású ismeretek b ir
tokában objektíven értékelhetők azok 
a civil és korm ányzati kezdem ényezé
sek, amelyek kifejezetten az elítélt nők 
helyzetének jav ítására  irányulnak. Bár 
a börtönöket és azok szabályait első
sorban férfiak készítették, főképpen

férfiak szám ára, az itt bem utatásra ke
rülő néhány példa bizonyítja, hogy a 
nők eltérő biológiai és egyéb szükség
leteit tekintetbe lehet és kell is venni, 
speciális kezelési technikák alkalm a
zásával, civilek bevonásával új utakat 
lehet nyitni az elitéit nők gondozásá
ban. Egy fontos követelm énnyel azért 
feltétlenül szám olnunk kell: a női el
ítéltekkel szemben csak a szükséges és 
indokolt m értékben alkalm azható a po
zitív diszkrim ináció, a jogszabályi ke
retek között, a nemek közötti egyenlő
ség elvének a büntetés végrehajtásban 
való érvényesítése mellett.

Külföldi női 
elítéltek kezelése 

Nagy-Britanníában
Az E gyesült K irályság büntetés 

végrehajtási intézm ényeiben is komoly 
problém át je len t a börtönpopuláció  
olyan m értékű hom ogenitása, amely 
társadalm i osztályhoz tartozáson, faji, 
etnikai alapon és nemzeti hovatartozá
son alapulva egyes hátrányos helyzetű 
elítélt csoportok, leszakadásához ve
zet. Az elm últ évszázad 80’-as éveinek 
közepén a börtönnépességben arányta
lanul nagy létszám ban képviseltették 
m agukat a szegényebb népréteg, külö
nösen a kisebbségek nőtagjai. Az elíté
lés szem pontjából kiem elt bűncselek
mény kategóriát a kábítószerhez kap
csolódó bűncselekm ények alkották. A 
szegény, külföldi nők céltáblájává vál
tak a faj-és idegengyűlölő, nemi alapú 
előítéletes gondolkodásnak, hát még 
az elítéltek.

M érföldekre hazájuktól, családjuk
tól egy olyan ellenséges, idegen kör-



nyezetben, m elynek sokszor a nyelvét 
sem ism erik. Elképzelhetetlen kiszol
gáltatottságukat tetézi, hogy jogaikkal 
a legcsekélyebb m értékben sincsenek 
tisztában.

Az elíté lt nők szociális helyzetének 
jav ítására  létrehozott terv, felism erve 
az idegen országból szárm azók helyze
tében rejlő veszély nagyságát 1991- 
ben útjára indította a HIBISCUS elne
vezésű program ot. A program három 
fő irányban határozta meg feladatát. 
E lsőként az idegen ajkú és kultúrájú 
elítéltek jog i képviseletének ellátásá
ban, valam int helyzetükről, jogaikról 
való folyam atos tájékoztatásban. Má
sodsorban a külvilággal - elsősorban a 
családdal - történő kapcsolat felvétel
ében és fenntartásában való segítség- 
nyújtásban. A harmadik, talán legnehe
zebb feladat a közvélem ény és az igaz
ságszo lgá lta tás e lő íté le tességének  
m egszüntetésére irányult, pl.: a külföl
di e lítéltek  otthoni életkörülm ényeiről 
szóló inform ációk napvilágra hozásá
val.

A Program  évtizedes működése so
rán a külföldi fogvatartott nők követ
kező speciális szükségleteihez igazítva 
szervezte munkáját:

- az érintett populáció 90% -ának el
tarto tt kiskorú gyermeke van hazájá
ban, akivel igényli a folyam atos kap
csolattartást;

- az odahaza hagyott gyerm ekek 
anyagi segítségre szorulhatnak;

- a fogvatartottaknak igényük és jo 
guk van kim erítő és teljes tájékoztatás
ra jogaikkal, ügyük állásával és lehet
séges kim enetével kapcsolatban;

- helyzetük javításához a közvéle
m ényt és az igazságszolgáltatást érzé

kennyé kell tenni a kulturális, vallási, 
nyelvi különbségekből adódó nehézsé
gekre;

- a v isszaesés következm ényeire 
irányuló oktatással az elitéltek rehabi
litációja sikeresebbé tehető;

- az emberi kapcsolatok fenntartása 
különösen az országszerte szétszórtan 
fogvatartott külföldiek körében, akik 
még állam uk külképviseleteivel sem 
tudnak m egfelelő kapcsolatot fenntar
tani.

- a problém ák m egbeszélésére fóru
mok, vitaestek szervezése.

A statisztikák alapján m egállapítha
tó, hogy a külföldi elitéit nők nagy
részt Jam aicából, Nyugat- és Dél A fri
kából, valam int Columbiából szárm az
nak. A kulturális és nyelvi különbsé
gek ellenére nagy hasonlóság m utatko
zik a bűnözést kiváltó  társadalm i 
okokban. Az egzisztenciális bizonyta
lanság nagy terhet ró a nőkre, mely a 
hagyom ányos nőszerepnek - engedel
mes feleség, remek háziasszony - a 
családfenntartói szereppel való kiegé
szülését vonja maga után. Az egész 
életében nyom orban és valamilyen do
mináns férfi (apa, férj, élettárs, esetleg 
a helyi bűnözés feje) irányítása alatt 
élő nő családja „életben tartásáért” 
nagy árat hajlandó fizetni, akár sza
badságát is kockára teszi. Ezeket a 
nyilvánvaló társadalm i tényeket nem 
lehet figyelm en kívül hagyni az igaz
ságszo lgálta tás folyam atában sem, 
még akkor, sem ha a drogokkal kap
csolatos ítélkezési gyakorlatot tenden
ciózusan igyekeznek egységesíteni.2 A 
bűnözés által erősen fertőzött orszá
gokban fo ly tato tt m egelőző jellegű, 
nem csak a bűnözés visszaszorítására,



de a családok szociális helyzetének ja 
vítására is irányuló tervek és a konkrét 
segítségek sokkal célravezetőbbnek  
látszanak, mint a büntető jellegű bün
tetés-végrehajtás fékevesztett tombo- 
lása. Ez utóbbi csak az amúgy is mély 
társadalm i ellentétet növeli a legszegé
nyebb rétegek és a társadalom  egyéb 
osztályai között, teret engedve a rasz- 
szista és idegengyűlölő propagandá
nak. E nézetek terjedését egyetlen m a
gát fejlettnek tartó társadalom  sem tű r
heti meg hosszútávon káros következ
mények nélkül. 3

„Valakinek a lánya”
A usztráliában 1980-óta m űködik 

egy különleges színtársulat. A neve 
m eglehetősen furcsa: „ Valakinek a lá
nya". A színház igazi kuriozitását nem 
a neve adja: a társulat valam ennyi tag
ja  jelenlegi vagy volt börtönlakó nő. A 
módszer, am ellyel, a börtönvilággal 
elítéltként kapcsolatban lévő és volt 
lányok, asszonyok segítséget kapnak 
helyzetük  feldo lgozására, egyszerű  
drám apedagógiai módszer. A színház 
börtönökben és büntetés-végrehajtási 
intézményeken kívül tartja  előadásait, 
a nézőközönség pedig az elítélteken 
kívül az élet m inden területéről érkező 
emberekből áll össze.

Az előadások egyszerű szerepjáté
kok, melyek a különböző elítélti sor
sokból m erítik ötleteiket. A különböző 
kultúrák, karakterek, életutak a színes 
és összetett képek, valam int élethely
zetek felidézésére, m egkom ponálására 
adnak lehetőséget. Az út, ameddig egy 
m entálisan és esetlegesen fizikailag is 
sérült, m egtört elítélt képes m egoszta
ni az évek során felgyülem lett érzése

it, sérelm eit fájdalm asan hosszú lehet. 
Az atm oszféra, amely nem enged teret 
az izoláltságnak és a megbélyegzett- 
ségnek segítséget, nyújt az őszinte 
m egnyilatkozásokhoz. Számos esetben 
m egtörténik, hogy a külföldiként több
szörösen hátrányos helyzetű fogvatar- 
tottak a szereplő m eghallgatások és az 
azt követő próbák során kerülnek elő
ször olyan helyzetbe, hogy képesek 
beszélni a velük történtekről. Az izo
láltság állapotából felszabadulva rém 
filmekbe illő beszám olókban beszél
nek kisiklott életükről, mely a jelen 
helyzetbe kerülésükhöz vezetett. Az 
odafigyelő m eghallgatásnak bizonyít
hatóan gyógyító, szem élyiségform áló 
szerepe van. Nők, akik egész életük
ben másodlagos lényként, kiszolgálta
tottan tengették életüket, m egtanulnak 
bízni önmagukban, szavaik erejében és 
kim ernek állni jogaik  és érdekeik érvé
nyesítéséért. Ez lehet a terápia igazi 
győzelme. Az élettörténetek folyam á
ban kiem elt szerepet kap az igazság
szolgáltatás által okozott szükségtelen 
sérelmek bem utatása. A szereplők va
lós szerepeket játszanak: van, aki ön
magát alakítja, de vannak rendőrök, 
ügyészek, bírák, őrök is. A „Szólíts a 
nevem en!” címmel já tszo tt előadást 
követően a nézőtéren helyet foglaló 
börtönalkalm azott - szem besülve a 
szem élyiség semmibe vételével a bör
tönökben m egnyilvánuló  általános 
gyakorlatának az emberi lélekre gya
korolt romboló hatásával - őszinte két
ségbeeséssel fogadta meg önmagának: 
a jövőben a körültekintőbben, külön 
önálló egyéniségként tekint minden el
ítéltre. A színház első Canberrában tar
tott előadása után a Legfelső Bíróság



elnöke így fogalm azott kartársainak 
szánt üzenetében: „Ezt látnotok k e ll!”.

A színtársulat m űködtetői az elő
adások legfőbb erényét és erejét - a 
szereplőkre gyakorolt pozitív hatáso
kon kívül - a közvélem ényre gyakorolt 
hatásban látják. A színdarabok bebizo
nyítják a külvilágnak, hogy a börtön
populáció nem egy szem élyiség nélkü
li, homogén m assza. A falak m ögött 
em berek élnek, akiknek egyenként 
más-más sorsa, élete volt és van. Az 
pedig, hogy m ilyen lesz, azokon is m ú
lik, akik a „ s za b a d ” v ilágban 
tevékenykednek.4

Az elítélt nők 
kezelésének alap

elvei Svédországban
A szabadságvesztés bün tetésüket 

töltő nők kezelésére nagy hangsúlyt 
fektetnek Svédországban. Legalábbis 
ezt a következtetést vonhatjuk le, ha 
kezünkbe vesszük a svéd Igazságügy 
M inisztérium nak a szabadságvesztésre 
ítélt nők gondozásának alapelveiről 
szóló 2000. évi jelen tését. 5

A svéd társadalom , a többi skandi
náv állam hoz hasonlóan élen já r  a ne
mi alapokon nyugvó hátrányos m egkü
lönböztetés leküzdésében. A diszkri
m ináció m egszüntetésének fontosságát 
m inden lehetséges form ában és fóru
mon igyekeznek kihangsúlyozni. így 
van ez a női börtönlakók kezelésével 
kapcsolatban k ialak íto tt po litikájuk
ban is. Ezen alapvető vezérfonal men
tén, de a nemek közötti biológiai és fi
ziológiai különbségek figyelem be vé
telével sikerült az elm últ néhány évti
zedben olyan látványos sikereket elér

ni a börtönviszonyok jav ításában , 
amely példaértékű a világ legtöbb or
szága számára.

Azok az alapelvek, amelyek a nők 
börtönbeli elhelyezésével kapcsolatos 
m unkák során körvonalazódtak a kö
vetkezők:

- az elitéit nőket a kizárólag szá
mukra fenntartott büntetés-végrehajtá
si intézetekben, vagy ha ez nem lehet
séges, akkor az intézetek elkülönített 
szárnyaiban kell elhelyezni;

- az intézetek környezetét a női nem 
biológiai szükségleteinek megfelelően 
kell kialakítani;

- a szükséges egészségügyi és m en
tális szolgáltatásokat biztosítani kell;

- m egfelelő látogató körzeteket kell 
kialakítani, különös tekintettel az e l
ítélt nők különböző korú gyerm ekei
nek életkori sajátosságaira;

- a nemi sajátosságra tekintettel, k i
dolgozott kezelési és rehabilitációs 
program okat kell készíteni;

- a büntetés végrehajtásban dolgozó 
alkalm azottakat képzésük során, érzé
kennyé kell tenni a nemek közötti kü
lönbségekből adódó sajátosságok fel
ism erésére és m egfelelő kezelésére,

A M inisztérium jelentéséből kide
rül, hogy a svéd börtönpopuláció töre
dékét képezik a női elítéltek. Ennek 
hátrányos jellege, hogy mind anyagi
lag, mind logisztikailag nagy kihívás a 
nőknek a férfiaktól való elkülönített el
helyezése. (Az utóbbi években három 
új női börtön épült, ez a szám azonban 
még mindig elenyészőnek tűnik az or
szág hatalmas területéhez viszonyítva.) 
1975.-től kezdődő időszakban a női el
ítéltek száma célirányos növekedést 
mutatott, mind az abszolút számokban,



mind a teljes elítélti állom ányhoz vi
szonyítva. Míg az 1970-es években a 
női elítéltek száma a börtönpopuláció 2 
%-át tette ki, ez a szám 1998-ra csak
nem meg háromszorozódott, elérve az 
5,7% -ot (ebből a külfö ld iek  aránya 
19%). A legfrissebb statisztikák alap

ján megállapítható, hogy a nők által 
leggyakrabban elkövetett bűncselek
mények: a lopás és a kábítószerrel való 
visszaélés, míg az ittas járm űvezetés 
évről-évre veszít „ népszerűségéből

A kiszabott szabadságvesztés bünte
tések többségükben rövidek m indkét 
nem esetében. Az börtönpopuláció kb. 
50%-át teszik ki a kábítószerhez kapcso
lódó bűncselekmények miatt elítéltek.

Az erre irányuló kutatásokból m eg
állapítható, hogy bár az érintettek vé
leménye szerint a két nem beli elhelye
zés előnyösebb, az elitéit nők elkülöní
tése összességében több előnnyel jár. 
A férfiak jelenléte sok veszélyt hordoz 
magában (pl.: erőszak, a bűn ism étlés
re hajlam osító környezet fenntartása 
etc.). Amennyiben a szabadságvesztés 
időtartamát az addig függő helyzetben 
élő nők önértékelésének erősítésére is 
felhasználhatják, az egynemű környe
zet egyértelműbb helyzetet terem thet. 
Egy Norvégiában végzett kutatás m eg
állapította, hogy drogfüggő elítélt nők 
körében az egymás között kialakult 
barátságok rendkívüli segítséget je len 
tettek a férfiakhoz kapcsolódó, tévesen 
értékelt női szerepek átértékeléséhez, a 
jövőre vonatkozó m egfelelő helyzetér
tékelés kialakulásához.

A gyerm ekek jo g a ira  vonatkozó 
ENSZ m egállapodást Svédország 
1990-ben hagyta jóvá. Az egyik vagy 
mindkét szülőtől elválasztott gyerm ek

egészséges fe jlődéséhez szükséges 
m értékű kapcsolat tartását, fontosságát 
elism erve 2000. évre lehetővé vált, 
hogy a női elítélteket elhelyező vala
mennyi büntetés-végrehajtási intézet
ben látogató  szobákat, részlegeket 
hozzanak létre. Ezek a helyiségek fel
szereltségükkel képesek m egfelelni a 
látogatóban lévő gyerm ekek korcso
portonként eltérően jelentkező igénye
inek, egészséges környezetet terem tve 
a zavartalan szülő-gyerm ek együttlét 
m egvalósulásához.

A ritka előfordulás m iatt az állapo
tos elítéltek  speciális elhelyezésére 
nincs mód Svédországban. Ez term é
szetesen nem azt jelenti, hogy a felm e
rülő problém a m egoldására -  még ha 
az előfordulás ritka is - nem történtek 
m egfelelő lépések. Az erre vonatkozó 
nem zetközi előírásokhoz igazodva az 
újszülöttek term észetesen elválasztha
tatlanok édesanyjuktól, életük első 12 
hónapjában. Az ehhez szükséges 
egészségügyi feltételek rendelkezésre 
állnak az elhelyezésre kijelölt vala
mennyi büntetés-végrehajtási intézet
ben. Ezt követően az igazságszolgálta
tás józan ítélőképességére hagyatkoz
hat a büntetését töltő anya. Szerencsé
re, úgy tűnik, nem kerül rossz kezekbe. 
A svéd büntető politika hum ánusságát 
és a felnövekvő generáció iránti elkö
telezettségét példázza az az irányzat, 
amely a vagylagos büntetések alkal
m azásával igyekszik elkerülni azt a 
káros „ m ellékhatást”, amely az anya 
szabadságelvonásával a gyerm eket 
bünteti. A rövid időtartam ú büntetés 
esetén az elítéltnek a közösségben va
ló m eghagyása m ellett erős hatósági 
kontrollal kell számolnia.



Az elítélt nők életlehetőségei kü
lönböznek a férfiakétól. Az alacsony 
iskolázottság, a m ásik nem hez kötődő 
gazdasági és érzelm i függőség, vala
m int a szülői szerep fontossága eltérő 
mértékben jellem ző a gyengébbik nem 
képviselőire. Ebből következően a ne
velésnek és m otivációs foglalkozások
nak tükrözniük kell a nemi szerepek 
különbözőségén alapuló eltérő igénye
ket. A hangsúlyokat át kell helyezni a 
nők esetén. M eghatározó szerepet kap 
a kapcsolati függőségtől való m egsza
badulás fontosságát hangsúlyozó keze
lés éppúgy, m int az anyagi független
ség m egszerzéséhez szükséges, kereső 
foglakozás elvállalásához szükséges 
végzettség m egszerzése. A szülői sze
repre való felkészítés vagy az abba va
ló visszakerülés zökkenőm entessé té 
telére irányuló oktatás szintén az el
ítélt nők körében felm erülő  igény. 
M indezekhez a feladatokhoz elenged
hetetlen az a fizikai és m entális egész
ség, amely leginkább a drogfüggőség
ből szabaduló elítéltek esetén bír fel
becsülhetetlen fontossággal.

M indezeknek az eredm ényeknek és 
fejlődési tendenciáknak elengedhetet
len feltétele a büntetés végrehatásban 
foglalkoztatottak m egfelelő felkészíté
se és az aktuális kutatási eredm énye
ken nyugvó, rugalm as továbbképzése 
nélkül. Különös hangsúlyt kapnak a 
nemek közötti különbségeket bem uta
tásán alapuló képzések, ahol mind a 
m entális, m ind a biológiai sajátossá
gok ism ertetésre kerülnek.

Néhány
zárógondolat

A legújabb statisztikai eredmények 
szerint hazánkban a 12755 fő elítéltből 
722 fő nő. Ez a fogvatartotti populáció 
csupán 6% -át teszi ki. Ez az arány 
m egfelel a világátlagnak. Az arányok 
hasonlóak, a problém ák azonosak, a 
m ateriális lehetőségek különbözőek. 
Az, hogy a m agyar büntetés végrehaj
tás lehetőségei hova sorolhatók a világ 
összes állam ával történő összehasonlí
tásban, igencsak relatív. Talán a kö
zépmezőnybe. Az állami költségvetés
ből szárm azó tám ogatás hagyom ányo
san nem elegendő, de lassan már tuda
tosul a tény, hogy a hiányzó források 
pályázat útján m egszerezhetők. Az el
ítélt nők helyzetével foglalkozó hazai 
szakirodalom  problém a felismerő ké
pessége, érzékenysége nem marad el a 
gazdaságilag fejlettebb országokétól. 
Ugyanez a helyzet a kezelési m ódsze
rek kidolgozására törekvés területén 
is. A közvélem ény szem léletének meg
változtatásában még hátrányban va
gyunk, különösen a skandináv álla
m okkal tö rténő  összehasonlításban. 
Ennek m egváltoztatása azonban hosz- 
szú folyam at és szoros összefüggésben 
van számos más olyan politikai, gaz
dasági és társadalm i je lenséggel, 
amelynek befolyásolására reális esély 
pillanatnyilag nem látszik még körvo
nalazódni sem.

Dr. Pink Edit
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