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Αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η εξέταση και αξιολόγηση των προβληµάτων που
οι κρατούµενες στις γυναικείες φυλακές της χώρας µας αντιµετωπίζουν σε σχέση µε
την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελµατική τους επανένταξη.
Από ποικίλες έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς προκύπτει ότι ο ποινικός εγκλεισµός
ως θεσµός στερητικός της ελευθερίας επηρεάζει άµεσα την οικογενειακή και
επαγγελµατική ζωή των κρατουµένων, τόσο κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, όσο και
µετά την απόλυσή τους. ∆ηµιουργεί ρήγµα στις προσωπικές και κοινωνικές τους
σχέσεις εξαιτίας του στίγµατος αλλά και της φυσικής αποµάκρυνσης για µικρά ή
µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δυσχεραίνει την επιστροφή στην αγορά εργασίας και
υποθάλπτει την υποτροπή.
Η σηµασία της διατήρησης και σύσφιξης των οικογενειακών δεσµών κατά τη
διάρκεια της φυλάκισης προκύπτει από ερευνητικά πορίσµατα, που καταδεικνύουν
ότι οι δεσµοί αυτοί αποτελούν για τις κρατούµενες κύριο σηµείο αναφοράς µε την
έξω κοινωνία και εποµένως συντείνουν στην άµβλυνση του ιδρυµατισµού και
διευκολύνουν την κοινωνική ενσωµάτωση µετά την αποφυλάκιση.
Ειδικότερα στην παρούσα µελέτη:
•
•
•

•

∆ιευκρινίζεται η έννοια της κοινωνικής επανένταξης
Εξετάζεται το νοµικό πλαίσιο που διέπει το σωφρονιστικό σύστηµα της
χώρας, µε έµφαση στους επιµέρους δεσµούς που προάγουν την επανένταξη
∆ιερευνώνται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες κρατούµενες
σχετικά µε τη διατήρηση των οικογενειακών σχέσεων και δεσµών, κυρίως µε
τους συντρόφους και τα παιδιά τους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό τους
περιβάλλον καθώς και η ιδιαίτερη περίπτωση των µητέρων που έχουν τα
µικρά παιδιά τους µέσα στη φυλακή
Αναλύονται και αξιολογούνται οι συνθήκες κράτησης, η επικοινωνία µε τον
έξω κόσµο, τα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσα στη φυλακή,
αλλά και η µετασωφρονιστική υποστήριξη εκ µέρους της πολιτείας µετά την
αποφυλάκιση, ως θεσµοί που συµβάλλουν αποφασιστικά στην προετοιµασία
και υλοποίηση της κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης.

Τέλος επιχειρείται η εξαγωγή συµπερασµάτων και διατυπώνονται προτάσεις
κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες τείνουν προς τρεις κατευθύνσεις:
Α. Την όσο το δυνατόν µειωµένη χρήση της στερητικής της ελευθερίας ποινής,
δηλαδή της φυλάκισης, και το άνοιγµα της φυλακής στην έξω κοινωνία, µε τη
διευρυµένη λειτουργία θεσµών, όπως οι άδειες εξόδου (ιδιαίτερα για µητέρες
κρατούµενες), η υπό όρο απόλυση, το συχνό και χωρίς περιορισµούς στα πρόσωπα
επισκεπτήριο, την τακτική είσοδο στη φυλακή προσώπων και οµάδων στήριξης, τη
διοργάνωση
ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων
και
διαλέξεων,
κλπ.
Β. Την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης µέσα στη φυλακή, όταν η στερητική της
ελευθερίας ποινή είναι απολύτως αναγκαία, σε συνδυασµό µε το σεβασµό των

δικαιωµάτων
των
κρατουµένων,
Γ. Τη λειτουργία στη φυλακή προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης
εκπαίδευσης από εξειδικευµένους φορείς, που να υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν
καταρτίζουν τις κρατούµενες, µε σκοπό τη διευκόλυνση της κοινωνικής
επαγγελµατικής τους επανένταξης, τα οποία να συνεχίζονται και µετά
αποφυλάκιση.
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