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Więzienie jako 
środowisko     
nauki
Kto otwiera szkołę, ten zamyka więzienie. 
(Victor Hugo)
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Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych

projekt EESPIP

Realizując projekt EESPIP spotkaliśmy się z kierownikami, oficerami i 

więźniami w różnych europejskich ośrodkach penitencjarnych. W ramach 

projektu EESPIP, realizowanego w latach 2018-2021, staramy się znaleźć 

rozwiązanie problemu dostępu więźniów do szkoleń w zakładach 

karnych w 5 krajach: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Rumunii.

Pierwsza część projektu składała się z ankiety przeprowadzonej w 

ośrodkach detencyjnych i więziennych, skupiającej się na trzech 

głównych obszarach:

Postrzeganie edukacji w więzieniu dla menedżerów i ich 

zaangażowanie w system.

Postrzeganie więziennictwa jako edukacji dla funkcjonariuszy i 

ich zaangażowanie w system

Postrzeganie więziennictwa jako edukacji dla więźniów i ich 

zaangażowanie w system

Naszą grupą docelową były głównie kobiety i mniejszości w 

więzieniach.

Po przeprowadzeniu tego badania (pełne wyniki i prezentacja projektu 

na stronie www.eespip.eu), pracowaliśmy nad możliwością włączenia 

strażników więziennych w dostęp do szkoleń dla osadzonych, oferując 

im dodatkowe szkolenia.

http://www.eespip.eu
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Edukacja w więzieniu różni się od edukacji oferowanej w otwartym środowisku. Jest 

ku temu kilka powodów:

Na poziomie samego więzienia

• Brak personelu,

• Brak środków,

• Brak zaangażowania personelu.

Na poziomie więźniów

• Trudności osobiste i finansowe więźniów,

• Podstawowy poziom wykształcenia i brak zaangażowania,

• Zmienność: niektórzy więźniowie nie pozostają na tyle długo, aby ukończyć 

studia, podczas gdy inni, wręcz przeciwnie, skazani na długi okres, nie widzą 

takiej potrzeby.

W pierwszej kolejności przedstawmy cel edukacji: 
Oto kilka różnych definicji:
 

Jaka jest różnica w edukacji więziennej?

Rolul critic al educației adulților în dezvoltarea societății a fost recunoscut demult. 

De la prima conferință internațională privind educația adulților din 1949, statele 

membre UNESCO și-au dublat eforturile pentru a se asigura că adulții au dreptul de 

a-și exercita dreptul fundamental la educație. Conferințele ulterioare de la Montreal 

(1960), Tokyo (1972), Paris (1985) și Hamburg (1997) au reafirmat acest drept și au 

sugerat modalități de realizare a acestuia. În 1976, Conferința generală a UNESCO a 

aprobat Recomandarea de la Nairobi privind dezvoltarea educației adulților (UNESCO, 

1976), care consacră angajamentul guvernelor de a promova educația adulților ca 

parte integrantă a sistemului educațional într-o perspectivă de învățare continuă.

”Învățarea și educația adulților sunt componente centrale ale învățării pe 

tot parcursul vieții. Cuprinde toate formele de predare și învățare care au 

scopul de a se asigura că toți adulții participă la societate și la posibilitățile 

de angajare. Educația adulților are multe definiții: este înlocuitorul educației 

primare pentru o proporție foarte mare de adulți din lume; este complementul 

educației elementare sau profesionale pentru mulți oameni care au primit doar 

o educație foarte incompletă; extinde educația celor pe care îi ajută să facă 

față noilor cerințe ale mediului lor; îmbunătățește educația celor care au un 

nivel ridicat de educație; și este un mijloc de dezvoltare individuală pentru toți. 

(Faure și colab., 1972, pp. 231-232).
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Jednakże wiele badań doprowadziło do opracowania różnych 

środków ułatwiających udział więźniów: 

Badania empiryczne nad cechami społeczno-demograficznymi 

więźniów zwróciły uwagę na niski poziom wykształcenia i brak 

kwalifikacji w zakładach karnych (Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 

2001: 37). Z utylitarnego punktu widzenia, podczas gdy przestępczość 

jest negatywnym zjawiskiem zewnętrznym o ogromnych kosztach 

społecznych, edukacja może zmniejszyć aktywność przestępczą i 

wskaźniki przestępczości (Lochner, Moretti, 2001). Podejście oparte 

na prawach człowieka podkreśla również potrzebę realizacji działań 

edukacyjnych w zakładach karnych, aby stworzyć możliwości 

“pomocy więźniom w reorganizacji ich izolacji w pozytywny sposób [...] 

poprzez zachęcanie więźnia do rozwoju jako osoby” (Coyle, 2009: 94).

Komisja Europejska zaleca rządom 
państw członkowskich wdrożenie polityki 
uwzględniającej następujące kwestie: 

1. Wszyscy więźniowie powinni mieć dostęp do edukacji, 

która powinna obejmować edukację podstawową, szkolenia 

zawodowe, działalność twórczą i kulturalną, wychowanie 

fizyczne i sport, edukację społeczną i zaplecze biblioteczne; 

2. Edukacja w zakładzie karnym powinna być podobna do tej 

zapewnianej w świecie zewnętrznym dla odpowiednich grup 

wiekowych, a możliwości edukacyjne powinny być możliwie jak 

najszersze; 

3. Edukacja w zakładzie karnym powinna mieć na celu rozwój 

osobowości, z uwzględnieniem kontekstu społecznego, 

ekonomicznego i kulturowego; 

4. Wszystkie osoby zaangażowane w administrowanie systemem 

penitencjarnym i zarządzanie zakładami karnymi powinny w jak 

największym stopniu ułatwiać i zachęcać do edukacji; 

5. Wykształcenie nie powinno być uważane za mniej ważne niż 

praca w systemie więziennym, a skazani nie powinni ponosić 

strat finansowych ani innych szkód w wyniku otrzymywania tego 

wykształcenia; 
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6. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić więźnia do 

aktywnego udziału we wszystkich aspektach edukacji; 

7. Należy wprowadzić programy rozwojowe mające na celu 

zapewnienie, że wychowawcy więzienni przyjmą odpowiednie 

metody kształcenia dorosłych; 

8. Szczególną uwagę należy zwrócić na więźniów mających 

trudności, w szczególności tych, którzy mają trudności z 

czytaniem i pisaniem; 

9. Kształcenie zawodowe powinno mieć na celu szerszy rozwój 

jednostki przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian na rynku 

pracy; 

10. Przynajmniej raz w tygodniu więźniowie powinni mieć swobodny 

dostęp do dobrze zaopatrzonej biblioteki; 

11. Edukacja, kultura fizyczna i sport powinny być rozwijane i 

wspierane; 

12. Istotną rolę powinny odgrywać działania twórcze i kulturalne, 

ponieważ dają one więźniom szczególne możliwości rozwoju 

osobistego i ekspresji; 

13. Edukacja społeczna powinna obejmować elementy praktyczne 

umożliwiające więźniowi kierowanie swoim codziennym życiem 

w zakładzie karnym, aby ułatwić mu powrót do społeczeństwa; 

14. Skazani powinni mieć możliwość uczestniczenia, w miarę 

możliwości, w edukacji prowadzonej poza zakładem karnym; 

15. Społeczność zewnętrzna powinna być w jak największym 

stopniu zaangażowana w edukację więźniów, nawet jeśli ma 

ona być prowadzona wewnątrz zakładu; 

16. Należy podjąć środki umożliwiające więźniom kontynuowanie 

edukacji po zwolnieniu; 

17. Zakładom karnym należy zapewnić niezbędne środki finansowe, 

wyposażenie i kadrę nauczycielską, aby umożliwić osadzonym 

uzyskanie odpowiedniej edukacji.

(Rekomendacja nr r (89) 12 Komitetu Ministrów dla państw 

członkowskich w sprawie likwidacji zakładów karnych (przyjęta przez 

Komitet Ministrów 13 października 1989 r. na posiedzeniu zastępców 

ministrów 4298).



6

EESPIP
Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych

În general, în Europa, putem vedea și înțelege educația în penitenciare din perspectiva 

modului în care o anumită țară a Administrației Penitenciare percepe deținuții: cetățeni 

sau infractori.

Din perspectiva de cetățean, educația în penitenciare este văzută ca un drept 

fundamental al omului, iar abordarea este de a asigura același acces și aceeași 

calitate tuturor elevilor, indiferent de locul în care are loc învățarea. În acest context, 

abordarea se îndreaptă către principiile educației adulților.

Din perspectiva de infractor, educația este văzută ca un instrument pentru a reduce 

recidivarea. Accentul este pus pe integrarea profesională și modul în care contextul 

formării profesionale sprijină acest lucru.

Vocea principală în contextul european, care stabilește 

standardele și regulile educației în penitenciare, este 

Consiliul Europei. A vedea persoana aflată în închisoare ca 

cetățean, membru al societății, este esențială pentru politica 

penală a Consiliului Europei în general și pentru politica sa 

de educație în penitenciare în special. Politica Consiliului 

privind educația în penitenciar este prezentată cel mai 

complet în Educația în penitenciare (Consiliul Europei, 

1990) și aceasta este susținută cu fermitate în Normele 

penitenciare europene (Consiliul Europei, 2006). În ultimele 

trei decenii, Recomandările Consiliului Europei (COE) privind 

educația în penitenciare (1989) au oferit principalul punct de 

referință și standarde general acceptate pentru serviciile 

de educație privativă de libertate. Convenția COE pentru 

protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(1950) a declarat că ”nimănui nu i se va refuza dreptul la 

educație”, în timp ce Principiile de bază pentru tratamentul 

deținuților) au proclamat că ”Toți deținuții vor avea dreptul 

să participe la activități culturale și educație care vizează 

dezvoltarea deplină a personalității umane” (Națiunile 

Unite, 1990, Rezoluția 45/111: nr. 6). Aceste drepturi au fost 

reiterate de Regulile penitenciare europene în promovarea 

”accesului la programe educaționale care să fie cât mai 

POLITICA
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cuprinzătoare posibil și care să răspundă nevoilor lor individuale ținând cont de 

aspirațiile lor” (COE, 2006, 28.1). Mai mult, Carta drepturilor fundamentale a Comisiei 

Europene a recunoscut că ”orice persoană are dreptul la educație” (COE, 2007).

A vedea persoana aflată în închisoare ca cetățean, membru al societății, este esențială 

pentru politica penală a Consiliului Europei în general și pentru politica sa de educație 

în penitenciare în special. Bărbații și femeile închiși sunt considerați îndreptățiți la 

o formă de educație a adulților pe care cei din comunitatea din afară ar trebui să 

o aibă la dispoziție pentru ei. Consiliul Europei consideră educația adulților ca ”un 

factor fundamental al egalității de șanse educaționale și al democrației culturale” și o 

consideră ca promovând ”dezvoltarea rolului activ și a atitudinilor critice ale femeilor 

și bărbaților, ca părinți, producători, consumatori, utilizatori de mass-media, cetățenii 

și membri ai comunității lor”.

În politica Consiliului Europei, educația adulților este ”văzută a fi mai degrabă 

participarea și experiența decât absorbția pasivă a cunoștințelor și abilităților; este 

un mijloc prin care oamenii explorează și descoperă identitatea personală și de grup” 

(Consiliul Europei, 1990: 18). Astfel, o recomandare cheie în Educația în închisoare 

este ca toți deținuții să aibă acces la un curriculum larg, scopul fiind ”de a dezvolta 

întreaga persoană având în vedere contextul său social, economic și cultural” 

(Consiliul Europei, 1990: 8). Abordarea aici este foarte clară de a vedea persoana 

aflată în închisoare ca un cetățean deplin și ca o ”persoană întreagă”.

De-a lungul anului 2017 până în 2019, a fost organizată o revizuire și o cercetare privind 

statutul educației în penitenciare în Europa, sub coordonarea Grupului de lucru format 

din experți Europris. Concluzia a fost că, chiar dacă politica sprijină educația adulților, 

în practică vedem accentul pe abilitățile de bază și pe cele vocaționale: ”structurat 

invariabil în jurul remedierii nivelului scăzut de alfabetizare/competențe numerice 

și dezvoltarea nivelului scăzut de abilități de angajare. În timp ce identificarea și 

abordarea competențelor de alfabetizare de nivel scăzut și promovarea abilităților 

de angajare sunt funcții necesare și importante ale educației, acestea sunt adesea 

accentuate excesiv în raport cu furnizarea de științe sociale mai generale, arte și 

științe umaniste. Acest dezechilibru poate discrimina și limita aspirațiile pentru acces 

echitabil și pentru a oferi o serie de oportunități care să răspundă nevoilor populației 

penitenciare mai mari.”

PRACTICA
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Detenția femeilor este o realitate puțin cunoscută care are o 

fatalitate importantă. Este surprinzător să observăm cantitatea 

limitată de muncă și cercetare realizată de academicieni sau 

experți în penitenciare pe această temă. (Parcours de femmes 

(noiembrie 2019))

Femeile aflate în închisoare ar trebui să aibă acces la un program 

complet de activități motivante (muncă, antrenament, studiu și 

sport) pe picior de egalitate cu bărbații. Delegațiile vizitatoare 

ale CPT întâlnesc prea des femei deținute cărora li se oferă 

activități considerate ”adecvate” (de exemplu, cusut sau obiecte 

de artizanat) și care sunt excluse de la cursuri de formare 

mai profesională rezervate bărbaților. Numărul mic de femei 

înseamnă uneori că nu este considerat viabil să înființezi un atelier 

exclusiv pentru acestea. Cu toate acestea, o astfel de abordare 

discriminatorie nu poate decât să consolideze stereotipurile 

învechite cu privire la rolul social al femeilor.

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) January 2018)

Separarea strictă a cazării pentru femei și bărbați este în teorie 

însoțită de posibilitatea de a participa la activități mixte. În practică, 

”cartierele pentru femei” din cadrul instituțiilor care găzduiesc 

bărbați și femei sunt de obicei înconjurate de pământ, izolate de 

restul penitenciarului, ceea ce face ca accesul la diferite servicii 

- precum servicii medicale, formarea sau ateliere - să fie mai 

dificil pentru femei. Acest lucru face mai dificil accesul femeilor 

la diferite servicii - cum ar fi serviciile medicale, formarea sau 

atelierele - mai ales că trebuie să fie însoțite în toate mișcările lor. 

Prin urmare, în aceste instituții, femeile nu au, în practică, acces la 

majoritatea activităților, care sunt destinate în principal celui mai 

mare număr: bărbații.

(Prison Observatory, January 2016)

Femeile în închisoare: pedeapsa dublă

O izolare care reduce accesul la activități
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Iată câteva extrase din viziunea managerilor

Educația este văzută ca un mijloc de a ajuta deținuții să se integreze în societate. 

O majoritate a fost de acord că sistemul lor corecțional oferă un număr durabil de 

programe pentru deținuți. Managerii raportează că tot personalul este conștient de 

procesul de educație și reintegrare. Cu toate acestea, în interviurile față în față din 

închisoarea românească, era evident că personalul de securitate nu cunoștea complet 

programele de educație pentru adulți sau de alfabetizare disponibile.

Educația formală și informală (activități de formare și învățare) în afara clasei este 

foarte frecventă. Când au fost întrebați despre importanța implicării personalului 

penitenciarului în încurajarea și sprijinirea educației în penitenciar, majoritatea 

respondenților au considerat că este foarte important ca personalul penitenciarului să 

fie implicat în ambele domenii.

Ei consideră că este relevant ca personalul penitenciarului să fie implicat în orice mod 

care sprijină educația în închisoare, de exemplu, având diferite discuții cu deținuții, 

prin diferite programe și implicarea ONG-urilor (organizații neguvernamentale), prin 

recompensarea deținuților care au finalizat cursuri de formare profesională sau care 

și-au evaluat educația. Cu toate acestea, toate aceste lucruri sunt greu de făcut dacă 

închisoarea este supraaglomerată.

Când respondenții au fost întrebați dacă personalul de securitate sau administrativ a 

fost implicat formal sau informal în susținerea activităților educaționale din închisoarea 

lor, cei mai mulți au răspuns pozitiv, iar personalul a fost responsabil cu paza, însoțirea 

sau transportul la diferite activități în afara penitenciarului, supravegherea, susținerea 

dezvoltării programelor educaționale, în special în ceea ce privește conștientizarea 

caracterului obligatoriu al participării deținuților la aceste programe și oferirea de 

sprijin și încurajare deținuților.

”Nimic nu este mai rău decât o ieșire uscată”, a spus Muriel Tabeau, directorul 

centrului penitenciar ”Le Havre”, în timpul interviului nostru. O ieșire uscată este o 

ieșire în care persoana eliberată nu are niciun proiect, nici un loc de muncă, nici o 

diplomă. O propoziție simplă, dar care rezumă singură importanța educației într-un 

mediu de închisoare.

Cum privesc profesioniștii din domeniul justiției 
educația în închisoare?
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“Opinia deținuților (extras)

Majoritatea deținuților intervievați au declarat că educația pentru 

ei este cunoașterea, învățarea și dezvoltarea la toate nivelurile, 

permițându-le să-și lărgească orizontul. Este un mod de a găsi 

un loc de muncă, o profesie, este ceva bun și util care îi ajută să 

dobândească abilitățile necesare în societate.

Toate persoanele intervievate consideră că este foarte important 

să aibă educație în rutina zilnică. Au exprimat-o după cum 

urmează:

”Educația este importantă în viața oricărei persoane care dorește 

să atingă un scop în viață, cum ar fi un loc de muncă bine plătit”.

”Educația m-a învățat umilința, respectul de sine mai presus de 

orice. De asemenea, m-a învățat să cred în abilitățile mele și, după 

ce ies din închisoare, aș vrea să-mi continui studiile - să merg la 

universitate”.

”Educația este o modalitate de a găsi un loc de muncă, de a 

dobândi anumite cunoștințe, de a îmbunătăți abilitățile deja 

dobândite.”

”Educația este fundamentală pentru a deveni o persoană mai 

bună”.

”Educația, formarea, îți oferă sens, reduce anxietatea și depresia. 

Dar este atât de greu să o obții când ești o femeie în închisoare”.

La următoarea întrebare ”Cum credeți că 
vă poate ajuta gardianul de penitenciar 
în cursul dvs. de formare?” deținuții au 
răspuns: 

”O prezentare mai bună a formelor de predare disponibile de către 

agenți, ajutor în alegerea cursurilor, luarea în considerare a nevoilor 

acestora și ajutor în urmărire și posibilitatea de a ajuta la cursuri 

atunci când profesorul nu este disponibil.

Trebuie remarcat faptul că mulți deținuți consideră că nu simt că 

gardienii de penitenciar sunt suficient de susținători și că ar trebui 

să îi asculte mai mult, că ar putea să-i ajute indicând cursurile pe 

care le pot urma sau poate îmbunătățind accesul la cărți și școală.”
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Se poate concluziona că:

În concluzie, câteva mărturii printre 
multe altele:

Majoritatea personalului penitenciar nu beneficiază de 

instruire sau sprijin pentru încurajarea și susținerea educației 

deținuților. Cu toate acestea, majoritatea respondenților 

consideră că este important să încurajeze și să sprijine 

educația deținuților. În plus, majoritatea membrilor 

personalului au declarat că pregătirea lor inițială nu 

include nimic despre educație și formare în închisoare.

”Ar trebui să existe mai multă formare, cursuri profesionale, 

activități educaționale, angajarea a mai multor angajați, 

precum psihologi și asistenți sociali, precum și eficiența fiecărui 

departament educațional și colaborarea între departamente.” 

a spus majoritatea gardienilor care erau dispuși să se angajeze 

în sprijinirea educației deținuților.

Guy, 54 de ani. Angers, Franța

”Am făcut mult timp în închisoare, din păcate. Dar, din fericire, 

în ultima mea încarcerare, am participat la cursuri pentru a 

învăța să citesc și să scriu. Acum am un contract permanent, 

lucrez într-un grup de angajatori și în sfârșit pot să am o viață 

normală”.

Annie, 35 de ani.

”Nu am mers niciodată la școală și, de curând, m-am dat 

peste cap. Am ajuns în închisoare după violența în familie, dar 

cu pregătirea pe care am primit-o, am acum un loc de muncă 

și îmi am copiii înapoi.”

Mohamed, 45 de ani.

”Nu vorbeam franceza când am venit în acest oraș. În 

închisoare am învățat și acum mă pot descurca singur. Dar 

când ieși, e greu să-ți găsești drumul. Nu este la fel de ușor ca 

în închisoare unde ei fac totul pentru tine. Pentru că a merge 

la școală în mod voluntar nu este foarte apreciat în rândul 

infractorilor ...”
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