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Több tanulmány szerint, kapcsolat van 
az ími-olvasni tudás alacsony színvonala és 
a büntetett előélet között. A National Aduit 
Literacy Survey (NALS), Országos Felnőtt 
írás-olvasás Felmérés eredményei szerint, 
az Egyesült Államok börtönnépességének 
kétharmada gyengébben tud ími-olvasni, 
mint a szabad lakosság általában. Emellett 
megállapítást nyert, hogy a börtönpopulá
ció egyre fiatalabb, a szabad népességhez 
képest alacsonyabb iskolai végzettséggel 
rendelkezik és sokan közülük rossz anyagi 
körülmények között élnek. A hiányos ími- 
olvasni tudás miatt számtalan esetben, a 
börtönből kikerülők képtelenek jövedelme
ző foglalkozást találni, és gyakran válnak 
visszaesővé. A végzett felmérések azt mu
tatják, hogy azoknak elítélteknek, akik aktí
van részt vesznek valamilyen oktatási prog
ramban, lényegesen kisebb az esélyük arra, 
hogy újra börtönbe kerüljenek. A statiszti
kai adatok szerint 1980 óta az Egyesült Ál
lamok börtönpopulációja megháromszoro
zódott. Az adatok ismeretében az NIFL 
(National Institute fór Literacy), Országos 
Intézet a Műveltségért szakértői szerint ha 
ez a tendencia folytatódik, hamarosan töb
ben lesznek büntetés-végrehajtási intéze
tekben, mint a négy éves főiskolákon.

A National Aduit Literacy Survey 
2001-es felmérése során az alábbiakat ál
lapította meg:

Az elítéltek ími-olvasni tudása alacso
nyabb szinten mozgott, mint a szabad né
pességé általában.

Az alapvető ismeretek hiánya elsősor
ban valamelyik kisebbséghez tartozó, fia
tal, kevésbé iskolázott férfiakra volt je l
lemző.

A fogvatartottaknak csak az 51%-a fe
jezte be a középiskolát, vagy annak meg
felelőjét, míg a szabad népesség körében 
ez az arány 76%-os volt.

Az elítéltek 70%-a az NALS által fel
állított ími-olvasni tudást mérő skála leg
alján teljesített. Ez azt jelenti, hogy ilyen 
irányú tudásuk olyan mértékben volt hiá
nyos, hogy például egy levél elkészítése, 
egy térkép vagy egy buszmenetrend értel
mezése is problémát jelentett számukra.

Azok a fogvatartottak, akik középis
kolai bizonyítványt szereztek sem érték el 
azt a tudás szintet, amellyel a szabad né
pesség ugyanilyen kvalifikáltsággal bíró 
egyedei rendelkeztek.

A kitöltött tesztek vizsgálata során a 
férfi és nő börtön lakók egyformán ala
csony írás-olvasás készséget mutattak.

Az elítéltek 11%-a jelezte, hogy tanu
lási nehézségekkel küszködik, a szabad 
lakosság körében ez az arány csak 3%-os 
volt.

Általában a fiatalkorúak 80%-a vált 
visszaesővé, ez az arány 20%-kal csök
kent azok esetében, akiknek a foglalkoz
tatási programok keretében sikerült az 
írás-olvasás képességén javítani.

A statisztikák szerint azok a fiatalok, 
akik átlag 15,5 évesen kerültek büntetés
végrehajtási intézetbe és befejezték a ki-



lencedik osztályt, általában negyedik osz
tályos szinten tudtak olvasni. Ebben a 
korcsoportban a fiatalkorú elkövetők több 
mint egyharmada negyedikes szint alatt 
teljesített.

A büntetés-végrehajtási intézetben élő 
fiatalkorú elkövetők kb. 40%-a küszködik 
valamilyen tanulási problémával.

A szövetségi börtön rendszer 1982- 
ben tette kötelezővé az írás-olvasás taní
tást a nyolcadik osztályos szintig, majd 
1991-ben a tizenkettedik osztály befejezé
se is lehetővé vált. A szakértők 7-10%-ra 
becsülik azoknak a számát, akik hiányos 
ími-olvasni tudással rendelkeznek.

A legtöbb büntetés-végrehajtási inté
zet biztosítani tudja a szakoktatást, felnőtt 
alapoktatást és a GED („érettségi’) felké
szítő tanfolyamokon való részvételt. Az 
oktatási programba beiratkozott fogvatar- 
tottak száma minden államban 7% és 86% 
között mozog. Az elítéltek 70%-a önfej
lesztési céllal kapcsolódik be a foglalkoz
tatási programba, kb. 60%-uk piacképes 
szakmát kíván szerezni, 40%-uk csökken
teni akarja a visszaesés esélyét.

{Eredménye^:

Különböző tanulmányok kimutatták, 
hogy a visszaesés aránya kisebb azon fog- 
vatartottak körében, akik oktatási progra
mokban vettek rész. Minél szélesebb körű 
a képzés, annál valószínűbb, hogy az el
ítélt eléri a kitűzött célját.

Egy virginiai felmérés során 3000 fog- 
vatartott visszaesési rátáját vizsgálták. 
Azok közül, akik nem vettek részt a fog
lalkoztatási programban 49% került visz- 
sza büntetés-végrehajtási intézetbe, azok 
aránya pedig, akik részt vettek ilyen prog
ramban és visszaesővé váltak, mindössze 
20% volt.

New Yorkban azok az elítéltek, akik 
GED-t szereztek, kisebb számban követ
tek el újabb bűncselekményt, mint azok, 
akik jártak órákra, de nem szereztek 
GED-t.

Egy illionisi tanulmány kimutatta, 
hogy azok között, akik nyolc osztályt vé
geztek, vagy annál alacsonyabb szintű bi
zonyítvánnyal rendelkeztek, 62%-os volt 
az újraletartóztatási arány. A középiskolát 
végzettek körében 57%, a főiskolai vég
zettséggel rendelkezők körében 52%-os 
volt ez az adat.

(iPotitifiai impfif{áció

Az országos cél, hogy minden, az 
Egyesült Államokban élő felnőtt tudjon 
ími-olvasni, ami a börtönben élőkre is vo
natkozik.

Azok az elítéltek, akiknek van közép
iskolai bizonyítványuk, sem szükségkép
pen rendelkeznek azokkal az írás és olva
sási készségekkel, amelyek ahhoz kelle
nek, hogy megtalálják a helyüket a társa
dalomban. Ezen kívül a teljesítményük 
alacsonyabb, mint az azonos végzettség
gel rendelkező szabad lakosságé általá
ban.

Ahogy az „Országos Felnőtt Irni-ol- 
vasni Tudásról Készült Felmérés első át
tekintése” c. tanulmány jelezte, alacso
nyabb írás-olvasás készségről tanúságot 
tevő egyének nagyobb valószínűséggel 
munkanélküliek. E jelentés szerint a fel
mérés idején az 1. és 2. fokon teljesítő fel
nőttek 34-52%-a volt munkanélküli. Mi
vel a fogvatartottak több, mint kétharma
da teljesít ezeken a szinteken, esélyük ar
ra, hogy szabadon bocsátásuk után mun
kát találjanak, jelentős mértékben csök
ken, hacsak nem képzik magukat a bünte
tésük letöltése alatt.



Az NALS azt is megvizsgálta, hogy 
elítéltek milyen terjedelmű nyomtatott 
anyagokat olvasnak. A fogvatartottaknak 
csak a 11%-a jelentette, hogy nem olva
sott könyvet a körülhatárolt hat hónapos 
időszak alatt, míg a szabad népesség köré
ben ez az arány 17%-os volt. Azok, akik 
jelezték, hogy nem olvastak könyvet, 
olyan alacsony szinten teljesítettek a tesz
tek megírása során, hogy kiderült, bármi
lyen tartalmú szöveg értelmezése gondot 
okoz számukra, ami nem egy egyszerű 
felirat, vagy utasítás.

Az NALS tesztek azt mutatták, hogy 
elítéltek számolni sem tudtak jól, segít
ségre volt szükségük a matematika példák 
megoldásában.

Az elítéltek 11%-a saját maga jelezte, 
hogy tanulási nehézségekkel küzd, míg a 
szabad népesség körében ez az arány csak 
3%-os volt.

Ezek a fogvatartottak az írás-olvasás 
felmérés legalsó szintjét érték el, és csak a 
legalapvetőbb feladatokat tudták elvégez
ni. Az a tény, hogy a tanulási nehézségek
kel küzdő emberek aránytalanul nagy 
számban vannak jelen a börtönpopuláció
ban, szükségessé teszi, hogy a szakembe
rek az oktatási tevékenység során speciá
lis módszereket alkalmazzanak.

A kutatási eredmények azt mutatják, 
hogy az oktatás, képzés a bűnmegelőzés 
egyik leghatékonyabb formája. Az iskolá
zottság segíthet abban, hogy a börtönből 
kikerülőket eltérítse az újabb bűnelköve
téstől. Ezen kívül a fiatalkorú elkövetők 
oktatása, képzése rendkívül fontos kom
ponens a visszaesők számának csökkenté
sében.

E megalapozott feltevések ellenére a 
büntetés-végrehajtási intézetek oktatási 
programjait sok helyen megszüntették.

A jelzett eredmények ismeretében 
megállapítható az írás-olvasás fejlesztésé
nek létjogosultsága a börtönökben. Ezek a 
programok még egy lehetőséget adnak ar
ra, hogy az elítéltek kellő magabiztosság
gal tanuljanak meg írni, olvasni, számol
ni, és másokkal kommunikálni.

A szakértők szerint azonban nem vár
ható el, hogy a büntetés-végrehajtási inté
zetek vállán nyugodjon minden felelős
ség; hiszen az egyéneknek, csoportoknak, 
szervezeteknek, iskoláknak, főiskoláknak, 
vállalkozásoknak és politikusoknak is se
gítséget kell nyújtaniuk ahhoz, hogy ja 
vuljon a fogvatartottak írás-olvasás kész
sége. Átfogó stratégiára lenne szükség, 
ami felkészíti az elítélteket arra, hogy si
kerrel helyt álljanak a világban, amikor 
majd kiengedik őket a börtönből.

y lz  ipari munkavégzési 
programo főszerepe 
az efítéítef̂  éíetéóen

Az Egyesült Államokban 2002-ben 
több, mint 600000 férfi és nő kerül ki a 
büntetés-végrehajtási intézetekből és tér 
vissza a társadalomba, jelentősebb anyagi 
megtakarítások, családi háttér, képzettség, 
szakmai gyakorlat és új munkalehetőségek 
nélkül.

A büntetés kitöltését követő egy éven 
belül a büntetés-végrehajtási intézetet el
hagyó fogvatartottak 60 %-a válik munka- 
nélkülivé. E magas arány egyik oka az, 
hogy a társadalom előítélettel fogadja a 
büntetett előéletűeket, másrészt a börtön
ből kikerülők csekély szakmai ismeretek
kel rendelkeznek, vagy sokan gyakorlati
lag teljesen írástudatlanok.

E probléma egyik orvoslója az Ameri
can Civil Liberties Union (ACLU), a bőr-



tönipar egyik támogatója. A börtönipari te
vékenység a számítógépek felújításától az 
új irodabútorok készítéséig sokféle mun
kát lefed. A közel 2 millió elítélt 7%-a vesz 
részt az ipari programok közül valame
lyikben.

A Szövetségi Börtön Hivatal (Federal 
Burean of Prison) ipari programja, az 
UN1COR bír a legnagyobb jelentőséggel. 
Az UNICOR sikerét tanulmányok tá
masztják alá, amelyek szerint e szervezet 
az ipari programban részt vevők összlét- 
számából 18%-ot foglalkoztat.

Aki a Szövetségi Börtönipar program
jában dolgozik -  a szabadulását követően 
-  nagyobb valószínűséggel jut álláshoz és 
magasabb lesz a fizetése, mint annak, aki 
kimarad belőle. Mindemellett a program 
résztvevői esetében 24%-kal kisebb az 
esélye annak, hogy újabb bűncselekményt 
követnek el.

Néhány 2002-ben bekövetkezett jog
szabály változás miatt azonban csökkent 
azon fogvatartottak száma, akik az 
UNICOR-nál túlórázhatnak és a rehabili
tációs alternatíva is kevesebb lett.

Az ACLU szerint a rehabilitációs prog
ramok lényegesek a börtönlakók életében.

Mindemellett akkor, amikor az Egye
sült Államokban több embert börtönöznek 
be, mint a világ bármelyik másik országá
ban, a joganyag említett változása rossz 
irányba tett, kockázatos lépésnek számít. 
Számos szakértő véleménye szerint a Szö
vetségi Kormánynak még több szakmai 
képzési, munkavégzési, oktatási és kábító
szer kezelési programot kellene nyújtania, 
nem pedig kevesebbet.

Nagy-(Britannia

Az angliai szakértők szintén összefüg
gést látnak az elítéltek képzettsége és a

visszaesés gyakorisága között. A szakkép
zetlen bűnelkövetők könnyebben válnak 
visszaesővé. A fogvatartottak több mint 
fele két éven belül újabb bűncselekményt 
követ el. Az illetékesek véleménye sze
rint, ha a foglalkoztatás során az alapvető 
írás, olvasás, számolás az elítéltek napi 
életritmusának részévé válna, 12%-kal 
csökkenhetne a visszaesési ráta. A statisz
tikai adatok szerint tízből kilenc munka
hely zárul be azok előtt, akiknek hiányo
sak az alapfokú ismeretei.

A brit kormány igyekszik változtatni a 
helyzeten a Skills fór Life program segít
ségével. A számadatok szerint tavaly az 
elítéltek közül több mint 24000 fő szerzett 
alapfokú képzettséget az írás, olvasás, 
számolás területén. Nagy problémát jelent 
azonban az, hogy a büntetés letöltése alatt 
ötből egy elítélt fér hozzá a tanuláshoz, 
ami még mindig nem megfelelő arány. A 
brit kormány közel húszmillió fontot 
szándékozik a börtönoktatás fejlesztésére, 
és modernizálására, új osztálytermek ki
alakítására költeni.

A pénzt arra akarják felhasználni, 
hogy a börtönből kikerülők számára ne le
gyen reménytelen a helyzet a munkaerő- 
piacon. 2002. folyamán a teljes összeg, 
amit a brit kormány a börtönoktatás fej
lesztésére szánt 72 millió font, amely vár
hatóan 87 millióra fog nőni 2003-2004 fo
lyamán.

A felmérések szerint legalább 130 ezer 
fő járja meg a büntetés-végrehajtási inté
zeteket egy év alatt, akiknek a nagyobb 
része formálisan nem rendelkezik végzett
séggel. Tízből négy fogvatartott még egy 
11 éves gyermek írás, olvasás és számolá
si képességét sem éri el. Számukra a bün
tetés-végrehajtási intézet adhatná a lehe
tőséget e hiányok pótlására.



Ezen kívül az előrejelzések szerint 
2010-re tízből kilenc foglalkozás fogja 
megkövetelni a számítógépes ismereteket, 
ezért 2003-ban kétmillió fontot kell in
vesztálni ennek a tudásnak megszerzésé
re. Nagyon fontos, hogy az elítéltek fog
lalkoztatása a büntetetés-végrehajtási in
tézetekben ne csak időtöltés legyen, ha
nem lehetőséget kell teremteni arra, hogy 
fel tudjanak készülni a munkaerőpiac el
várásaira is.

Skót-német együttműködés
Skócia és Németország Szász-Anhalt 

tartománya 1992. óta működik együtt a 
fogvatartottak oktatásában és képzésében. 
Skóciában a Motherwell College a legna
gyobb oktató és átképző központ, amely 
szerződések alapján látja el a képzési fel
adatokat hét -  HMP Barlinnie, Comton 
Vale, Dumfries, Greenoch, Low Mass, 
Polmont, Shelts -  büntetés-végrehajtási 
intézetben. A Motherwell College, vala
mint a Skót Börtönszolgálat (SPS) és 
Szász-Anhalt tartományban az Europais- 
ches Bildungswerk (EBG) továbbképző 
szervezet 2002 márciusától a szakképzés
be való együttműködést még szorosabbra 
fogta.

A Motherwell College sikereit nagy- 
rabecsülik a német tartományban, ahol 
igen magas a fiatalkorú elítéltek, valamint 
a kábító hatású anyagokhoz kapcsolódó 
bűncselekmények száma és a munkanél
küliségi ráta.

A német Szász-Anhalt tartomány bün
tetés-végrehajtási intézeteiben a fegyel
mezés hangsúlyozása háttérbe szorítja az 
oktatás, képzés jelentőségét. A német tar
tomány a Skót Börtönszolgálat segítségé
re számítva igyekszik változtatásokat esz
közölni.

A skót szakképzési program átvételé
vel kívánják közel 800 fiatalkorú és kb. 
5400 felnőtt korú elítélt szakképzését si
keresebbé tenni. (Statisztika 2002.) A né
met EBG szorgalmazza a két ország kö
zötti tanonc csere képzés mellett a mű
veltség színvonalának emelését is.

A Motherwell College vezetői szerint 
a képzés lényege az, hogy az elítéltek fel
ismerjék, hogy hogyan válhatnak a közös
ség hasznos tagjává.

A legnagyobb gondot az okozza, hogy 
a fogvatartottak negatív tapasztalatokat 
szereztek az iskolában, sokan még az álta
lános iskolát sem fejezték be. Az írni-ol- 
vasni tudás, a számítógép kezelés megis
merése hasznossá teheti a büntetés-végre
hajtási intézetben töltött időt, és önbizal
mat ad a börtön falai között élőknek.

A Skót Börtönszolgálat végső célja az, 
hogy a képzés, továbbképzés vagy átkép
zés révén a fogvatartottak a büntetés kitöl
tését követően képesek legyenek a mun
kavállalásra és a munkavégzésre.

z

Írország
Írországban a fogvatartottak oktatása 

az igazságügy minisztérium, az Equality 
and Law Reform, számos közösségi okta
tási intézmény és különböző szakmunkás- 
képző iskolák irányításával valósul meg.

Az elmúlt néhány évtizedben az elítél
tek oktatása, képzése fontos része a bünte
tés-végrehajtási intézetek életének. Az ír
országi elítéltek több mint fele önként 
kapcsolódik be valamelyik oktatási prog
ramba, ami nemzetközi viszonylatban is 
jelentős eredmény.

Az alapszintű írni-olvasni tudástól 
egészen a Szabad Egyetemig választhat
nak az elítéltek a képzési formák között. A 
tananyag sokrétű: a testneveléstől, az



A tanulmányban szereplő államok statisztikája:

O r s z á g
N é p e s s é g  

( m il l ió  fő )

F o g v a t a r to t t a k  

s z á m a  ( f ő )

F o g v a t a r to t a k

a r á n y a
( 1 0 0  e z e r  f ő r e )

M a x im á lis  f é r ő h e ly  

a b ü n t e t é s - v é g r e h a j t á s i  
in té z e te k b e n

S k ó c ia 5 ,1 0 6  166 121 5  7 8 0

Í ro r s z á g 3 ,9 2 3 3 7 8 8 6 3  67 1

A n g l ia  é s  W a le s 5 2 ,4 0 71 8 9 4 137 6 4  147

A m e r ik a i  E g y e s ü l t  Á lla m o k 2 8 6 ,0 0 1 9 6 2  2 2 0 6 8 6 N A

NA= nincs adat

egészségügyi és gazdasági tárgyakon át a 
művészeti ismeretekig terjed.

Az elítéltek hozzájuthatnak szakmun
kás képesítéshez, középiskolai alsó
tagozatos és végzős bizonyítványhoz, 
vagy akár diplomához is.

Az írországi Prison Education Service 
céljai:

• rugalmas oktatási programok nyújtá
sa,

• a fogvatartottak önbizalmának növe
lése,

• a személyiség fejlődésének előmoz
dítása,

• a szabadulás utáni életre való felké
szülés,

Christy Gullion: Correction Educa
tion (National Institute fór Literacy, Jan- 
uary 2001.)

Sean Aylward: Work and training 
(Prison Education Service, 2000.)

John Healey: Education and skills 
(Prison Education Conference in Birmin
gham, May 2002.)

• Európa Tanács irányelveinek átvéte
lével megszervezni az elkövetők ok
tatását és képzését,

• összehangolt együttműködés a kü
lönböző oktatási intézményekkel.

1997 nyarán 595 fogvatartott vizsgá
zott az Prison Education Unit-on keresztül

• 85 középiskolai felső tagozatos vizs
gát,

• 182 középiskolai alsó tagozatos vizs
gát,

• 328 szakmunkásvizsgát tett.
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Emma Diamond: Scotlan prison Sys
tem Issued by Beattie Media of Mother- 
well Celloge (December 2001.)

Greg Brook, Kerry Giles, John Hár
mán, Sally Kendall, Felicity Rees, Sara 
Whittaker: Assembling the Fragments 
(Crown, 2001.)

Statistics from International Center 
fór Prison Studies (2002.)
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