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Închisoarea
ca mediu
de învățare
Cine deschide o școală, închide o închisoare.
(Victor Hugo)
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Proiectul EESPIP
În cadrul proiectului EESPIP, ne-am întâlnit cu manageri, gardieni și
deținuți în diferite centre penitenciare europene. Proiectul EESPIP, care
se desfășoară în perioada 2018-2021, încearcă să ofere o soluție la
problema accesului deținuților la formare în instituțiile penitenciare
din 5 țări: Franța, Spania, Portugalia, Polonia și România.
Prima parte a proiectului a constat într-un sondaj realizat în centre de
detenție și închisori, concentrându-se pe trei domenii principale:
Percepția educației în penitenciare pentru manageri și
implicarea lor în sistem.
Percepția educației în penitenciare pentru gardieni și implicarea
lor în sistem
Percepția educației în penitenciare pentru deținuți și implicarea
lor în sistem
Publicul nostru țintă a fost în principal femeile și minoritățile etnice
aflate în închisoare.
În urma acestui sondaj (rezultate complete și prezentarea proiectului
pe www.eespip.eu), am lucrat la posibilitatea implicării gardienilor
penitenciarelor în accesul la instruirea deținuților, prin oferirea acestora
pentru formare suplimentară.
.
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Dar să ne punem de acord mai întâi asupra scopului
educației:
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).

Cu ce este diferită educația în închisoare?
Educația în închisoare este diferită de educația oferită într-un mediu deschis. Există
mai multe motive pentru aceasta:
La nivelul închisorii în sine

•

Lipsa de personal,

•

Lipsa mijloacelor,

•

Lipsa implicării personalului.

La nivelul deținuților

•

Dificultățile personale și financiare ale deținuților,

•

Nivelul de bază al educației lor și lipsa de implicare,

•

Volatilitatea lor: unii prizonieri nu stau suficient de mult pentru a finaliza un curs
de studiu, în timp ce alții, dimpotrivă, condamnați pe un termen lung, nu văd
necesitatea acestuia
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Cu toate acestea, o mulțime de cercetări au condus la dezvoltarea
de diferite măsuri pentru a facilita participarea deținuților:
Cercetările empirice asupra caracteristicilor socio-demografice ale
deținuților au evidențiat nivelul scăzut de educație și lipsa calificărilor
în închisori (Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 2001: 37). Din punct
de vedere utilitar, în timp ce criminalitatea este o externalitate
negativă cu un cost social extraordinar, educația poate reduce
activitatea criminalității și ratele criminalității (Lochner, Moretti, 2001).
Abordarea drepturilor omului subliniază, de asemenea, necesitatea
implementării activităților educaționale în închisoare pentru a oferi
oportunități de ”a ajuta deținuții să își reorganizeze detenția întrun mod pozitiv [...] încurajând deținutul să se dezvolte ca persoană”
(Coyle, 2009: 94 ).

Comisia Uniunii Europene recomandă
guvernelor statelor membre să pună în
aplicare o politică luând în considerare
următoarele:
1. Toți deținuții vor avea acces la educație, care ar trebui să includă
educație de bază, formare profesională, activități creative și
culturale, educație fizică și sport, educație socială și facilități de
bibliotecă;

2. Educația în închisoare ar trebui să fie similară cu cea oferită în
lumea exterioară pentru grupele de vârstă corespunzătoare, iar
oportunitățile educaționale ar trebui să fie cât mai largi posibil;

3. Educația în închisoare ar trebui să aibă ca scop dezvoltarea
întregii persoane, luând în considerare contextul său social,
economic și cultural;

4. Toți cei implicați în administrarea sistemului penitenciar și în
gestionarea unităților de detenție ar trebui să faciliteze și să
încurajeze educația pe cât posibil;

5. Educația nu ar trebui considerată mai puțin importantă decât
munca în sistemul penitenciar, iar deținuții nu ar trebui să sufere
din punct de vedere financiar sau de altă natură ca urmare a
primirii acestei educații;
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6. Ar trebui depuse toate eforturile pentru a încuraja deținutul să
participe activ la toate aspectele educației;

7. Ar trebui puse în aplicare programe de dezvoltare pentru a se
asigura că educatorii din penitenciare adoptă metode adecvate
de educație a adulților;

8. O atenție specială ar trebui acordată deținuților cu dificultăți
speciale, în special celor cu dificultăți de citire și scriere;

9. Formarea profesională ar trebui să vizeze dezvoltarea mai largă
a individului, ținând seama în același timp de evoluția pieței
muncii;

10. Deținuții ar trebui să aibă acces gratuit la o bibliotecă bine
aprovizionată cel puțin o dată pe săptămână;

11. Educația fizică și sportul ar trebui dezvoltate și încurajate;
12. Activităților creative și culturale ar trebui să li se acorde un rol
important, deoarece oferă deținuților oportunități speciale de
dezvoltare și exprimare personală;

13. Educația socială ar trebui să includă elemente practice care să
permită deținutului să-și gestioneze viața de zi cu zi în închisoare,
pentru a facilita întoarcerea sa în societate;

14. Deținuților ar trebui să li se permită să participe cât mai mult
posibil la educația oferită în afara închisorii;

15. Comunitatea externă ar trebui să fie implicată cât mai mult
posibil în educarea deținuților, chiar și atunci când va fi oferită în
interiorul închisorii;

16. Ar trebui luate măsuri pentru a permite deținuților să își continue
educația după eliberare;

17. Închisorile ar trebui să dispună de fondurile, echipamentele și
personalul didactic necesare pentru a permite deținuților să
primească o educație adecvată.
(Recomandarea nr. R (89) 12 a Comitetului Miniștrilor către statele
membre privind educația în închisoare (adoptată de Comitetul
Miniștrilor la 13 octombrie 1989 la reuniunea 4298 a delegaților
miniștrilor).
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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.

POLITICA
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
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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”.

PRACTICA
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.”
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Femeile în închisoare: pedeapsa dublă
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)

O izolare care reduce accesul la activități
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)
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Cum privesc profesioniștii din domeniul justiției
educația în închisoare?
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.
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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:
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.

În concluzie, câteva mărturii printre
multe altele:
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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