Mi a FECSKE?
A FECSKE a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport, szabadult
fogvatartottakból, családtagjaikból, civilekből, a börtönnel foglalkozó
szakemberekből álló hálózat. Abban hiszünk, hogy mindenkinek joga van a
szabadságvesztés büntetését emberséges körülmények között tölteni, a
fogvatartottak gyermekeinek, családtagjainak pedig a hozzátartozójukkal
minőségi kapcsolatot tartani. Az emberséges börtönkörülmények, a szociális
szolgáltatások segítik a szabadulás utáni talpra állást, a sikeres
visszailleszkedést a társadalomba.
A családdal való minőségi kapcsolattartás az emberséges bánásmód része.

A FECSKÉ-t azért hoztuk létre, hogy a magyar
börtön égető és rendszerszintű problémáin
együtt gondolkozhassanak az érintettek. Egy
önszerveződő mozgalom alapjait teremtjük
meg és kialakítjuk a fogvatartottak és családjuk
érdekképviseletének új, hatékony formáit.

Mit értünk el 2021-ben?
1. Felrepült a FECSKE! Közösséget építünk
2. Hozzájárultunk, hogy a családtagok szorosabb kapcsolatban
maradhassanak:
a. telefonon
b. és személyesen
3. Hozzájárultunk ahhoz, hogy arcot és hangot kapjanak az érintettek
4. Mit tervezünk 2022-re?
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1. Felrepült a FECSKE! Közösséget építünk
A FECSKÉ-t működő közösséggé formáltuk, melynek tagjai rendszeres
kapcsolatban állnak egymással, egyeztetnek a közös ügyünk, az
emberséges fogvatartás megteremtéséért.

Elindult a FECSKE honlapja, a fogvatartas.hu, amin
keresztül egyre több érintettnek adunk segítséget,
tájékoztatást, kisokost készítettünk a bevonulás
előtti legfontosabb tudnivalókról, és a csoporton
keresztül egyre többen segítik a sorstársaikat.
Szabadultakkal beszélgetünk a tapasztalataikról, ez
segít a közösségépítésben, a börtönnel kapcsolatos
rendszerszintű problémák feltárásában és
kezelésében.
Jelen vagyunk több facebook-csoportban, ahol a fogvatartottak
hozzátartozói a tagok, nagyjából 1500-an. Ők számíthatnak ránk, ha
szakmai tanácsra, tájékoztatásra van szükség.
Elmentünk nyári fesztiválokra (pl.
Ördögkatlan, Kolorádó), ahol az
érdeklődőket
vitajátékkal,
börtönszleng-szótárral
és börtönkvízzel hoztuk közelebb a
fogvatartottak világához.
A fesztiválokon elmondtuk: mindannyiunk
érdeke, hogy a börtönbüntetés letelte után
új életet kezdhessenek a volt fogvatartottak.
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2. Hozzájárultunk, hogy a családtagok szorosabb
kapcsolatban maradhassanak
a)...telefonon I.
2021-ben a FECSKÉ-ben a fogvatartottak és családjuk közötti kapcsolattartás
javítására koncentráltunk, ami a börtön utáni újrakezdés egyik alapvető
feltétele.
Kutatást készítettünk arról, hogy ma, és különösen a járvány idején hogyan
működik a kapcsolattartás, azért, hogy pontos ismereteink legyenek a
kapcsolattartás gyakorlatáról, annak akadályairól, és megfogalmazhassuk
javaslatainkat. A kapcsolattartás, ezen keresztül pedig a szabadulás utáni
sikeres újrakezdéshez a lenti lépések járulnának hozzá:
a legszegényebbeknek méltányos időkeretben kell biztosítani az ingyenes
telefonálást;
a „börtöntelefon” percdíját 69-ről legalább
25 forintra kell csökkenteni, hogy igazodjon
a kinti legdrágább, a feltöltőkártyás árhoz;
meg kell teremteni a visszahívás lehetőségét
a hozzátartozóknak, barátoknak;
el kell törölni a 35 ezres letéti díjat, amit
azért kell fizetni, hogy a fogvatartott
egyáltalán megkaphassa a telefont;
a szabadulás előtt is biztosítsák a mobilt a raboknak, ne kötelezzék őket,
hogy 45 nappal korábban adják le;
nagyobb arányban kell biztosítani az ingyenes internetes videotelefonálási
lehetőséget vagy e-mail küldést.
A tanulmányt és a javaslatainkat elküldtük minden érintett szervezetnek.
Nem sokkal később 10 napra csökkentették azt az időtartamot, amikor a
szabadulás előtt le kell adni a bv.-s mobiltelefont, így a fogvatartottak az
egyik legfontosabb időszakban is intézhetik a kapcsolattartóikkal a
hazatérésük szervezését.
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2. Hozzájárultunk, hogy a családtagok szorosabb
kapcsolatban maradhassanak
a)...telefonon II.
Az ombudsman jelentésben mondta ki: a magas telefonos percdíjak és a bv.
mobilkészülékért fizetendő letéti díj rendszere sérti a fogvatartottak és a
hozzátartozóik alapvető jogait, és igazságtalan, hogy a rossz anyagi
helyzetben lévőknek szinte lehetetlen a telefonos kapcsolattartás.
Azért küzdünk, hogy ugyanúgy, mint a szabad életben, a fogvatartottak is
elérhető áron telefonálhassanak, ezért támogattuk a hozzátartozóikat
abban, hogy petíciót indítsanak. A petícióban a hozzátartozók hangot adtak
annak, hogy a börtönbeli telefonálás elfogadhatatlanul drága, hatalmas
problémát okoz a családnak és raboknak egyaránt, és hátráltatja a
szabadulás utáni sikeres reintegrációt.

A petíciót több mint 2000 ember aláírta, ami hozzájárulhatott, hogy
novemberben 75-ről 69 forintra csökkent a börtönbeli telefonálás
percdíja.
A hozzátartozókkal együtt elhatároztuk: itt nem fogunk megállni! A 6
forintnyi csökkentést elfogadhatatlanul alacsonynak tartjuk. Úgy
gondoljuk, a fogvatartottak és családjaik jó okkal tekintik a magas
percdíjakat kiszolgáltatott helyzetük kihasználásának.
Minden ember megérdemli az emberséges bánásmódot! – üzentük, amikor
a börtönökben a koronavírus-járványra hivatkozva bevezetett aránytalan
kapcsolattartási korlátozásokkal és drága telefonos percdíjakkal szemben
felszólaltunk a nyilvánosság előtt.
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2. Hozzájárultunk, hogy a családtagok szorosabb
kapcsolatban maradhassanak
b)…személyesen
Mindannyiunk számára világos volt, hogy a koronavírus-járvány börtönbeli terjedésének
megakadályozása kiemelkedően fontos. Ugyanakkor a korlátozásoknak a céllal arányosnak kell lenniük,
feleslegesen nem lehet csorbítani a rabok és családjuk jogait. 2020 márciusától – négy hónapot kivéve –
2 és fél éve nem látogathatjuk meg szeretteinket a börtönben, van olyan kisgyerek, aki sosem látta
személyesen az édesapját, van anya, aki betegsége miatt 20 hónapja Skype-on sem láthatta a fiát. Ez
nem igazságos, nem arányos. Ezért:
Elmondtuk a hatóságoknak, hogy a korlátozásokkal párhuzamosan, a rabok és a személyzet közös
érdekében terjesszék ki a kapcsolattartás lehetőségeit, és átmenetileg bocsássák el azokat, akik
idősek, veszélyeztetettek, de maguk nem veszélyesek a társadalomra, feltehetően nem fognak
újabb bűncselekményt elkövetni. Példaként hoztuk a külföldi országokat, pl. Ausztriát, ahol nem
kellett bevonulnia annak, aki három évnél kevesebb börtönbüntetést kapott és alacsony kockázatú
elkövetőnek számított.
A nemzetközi gyakorlat alapján javasoltuk, hogy csökkentsék a rabok számát, pontosan leírtuk, kit
és milyen feltételekkel lehet kiengedni, hogy az mindenki számára biztonságos legyen.
Az ombudsman nem hagyhatja magukra az elítélteket és őreiket! – üzentük levelünkben és kértük,
az alapvető jogok biztosa különös figyelemmel vizsgálja, hogy a fogvatartottakat valóban a
szükséges mértékig sújtják-e az extra korlátozások, pl. kiléphetnek-e zárkájukból, tájékoztatják-e
őket az új szabályokról, a rokonaikkal eleget telefonálhatnak-e, ha már látogatni nem lehet.
Felszólaltunk, amikor 16 hónap után felesleges szigorításokkal indították újra a látogatást:
elfogadhatatlan, hogy radikálisan csökkentették a látogatási időt, a korábbi négy helyett egy felnőtt
mehetett látogatni, a gyerekeknek pedig továbbra sem engedték, hogy személyesen
találkozhassanak szülőjükkel, ha az börtönben van.
Kidolgoztuk, hogy hogyan biztosítsák a biztonságos látogatást (pl. negatív teszt bemutatásával, a
szabad levegőn), mikor már a fél ország a Balatonon nyaralt vagy focimeccsre járt, de a börtönök
még mindig zártak voltak. Kértük, hogy a járvány elmúltával lépcsőzetes rendszerben vezessék
vissza a látogatást: főszabály legyen a családi beszélő, ahol hazai körülményekhez hasonlóan
találkozhatnak a családtagok, szigorítás ehhez képest akkor legyen, ha azt a biztonság indokolja.
A hamarosan szabaduló, jó magaviseletű rabok „hazajárósak” voltak a járvány előtt, havonta több
napra hazamehettek. A járvány miatt ezt a kedvezményt egyik pillanatról a másikra elvesztették,
kompenzációt egyáltalán nem kaptak. Nekik készítettük azt a tájékoztatót, amiből kiderül: mikor
válik jogsértővé ez a korlátozás, és hogyan tudnak ellene fellépni.
A letartóztatás esetében figyelembe kell venni azt is, hogy milyen egészségi állapotban küld valakit
börtönbe a bíróság: elképzelhető, hogy a vírus miatt veszélyeztetett, így a börtönt indokolt „házi
őrizettel” felváltani, ha ez nem veszélyes. Az ügyvédeket segíti a mintaindítvány, amit
összeállítottunk.
Nyilvánosan is elmondtuk, hogy a börtön milyen stigmát jelent, például a település kisboltja kedvelt
és ismert eladójának, aki közlekedési balesetet okozott, de az elidegenedés miatt a több éves
börtönbüntetés után már nem tud visszatérni falujába.
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3. Hozzájárultunk ahhoz, hogy arcot és hangot
kapjanak az érintettek
A FECSKE érintett tagjai elmondták történetüket, hogy mások is
átérezhessék, mekkora nehézség és mennyi áldozatot követel, hogy
megtartsák szeretteikkel a kapcsolatot a lehetetlen körülmények
ellenére. A hozzátartozók magukért és hozzátartozóikért való nyilvános
kiállására ezek voltak az első példák:
az akkor több mint egy éve tartó látogatási tilalom fájdalmairól
számoltak be érintettek a Szabad Európán, Erika azt mondta:
„Élőhalottnak érzem magam, hogy ő már csak egy ilyen virtuális
képként létezik a számomra, mert tényleg így van.”;
egy szabadult nő és egy fogvatartott fiatal férfi párja szerepelt a
Klubrádió Útszélen című műsorában, ami szakértőket is
megszólaltatott és egy teljes adásban foglalkozott például azzal,
hogy milyen kínzó, hogy a családtagok nem tudják egymásról, vajon
elkapták-e a betegséget, azt hogy vészelik át;
volt elítéltek egy nyilvános konferencián beszéltek például arról,
hogy havonta 40 ezer forintot is költöttek telefonra, ami az „igazi
börtönbiznisz”. Egyikük úgy fogalmazott: „Nem vagyok egy ma
született bárány, de mint mindenki, én is szeretetre vágyom.
Nekem is szükségem van ölelésre, de legalább arra, hogy lássam a
családtagjaim arcát, és beszélhessek velük” – a beszélgetésről szóló
blogposztot 45 ezren olvasták;
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egy frissen szabadult nő arról beszélt a
Partizán női börtönökről szóló adásában, hogy
a börtönbüntetés során csak a családi és
baráti kapcsolatok jelenthetnek valamifajta
feltöltődést – 36 ezren látták a műsort;
anyaként még nehezebb megküzdeni a
távolléttel, ami a gyerekeknek mindig traumát
jelent, írtuk a női börtönökről szóló
blogposztban – ezt 11 ezren látták.

Érintettek és szakemberek közel
70-en jöttek el a konferenciára,
amit a kapcsolattartás és
reintegráció témájában
szerveztünk közösen az ELTE
Kriminológiai és Büntetőeljárási és
Büntetés-végrehajtási tanszékeivel.

Az eseményen fogvatartottakkal foglalkozó állami és civil szervezetek képviselői,
kutatók, büntetés-végrehajtási szakemberek, – köztük a MÉCSES
Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság, az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztálya, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat közösségi lakásügynöksége és a Magyar
Helsinki Bizottság munkatársai – és már szabadult fogvatartottak beszéltek a
kapcsolattartásról és újrakezdésről.
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4. Mit tervezünk 2022-re?
Továbbra is az emberséges börtönrendszerért dolgozunk. Ebben kiemelt
szerepe van az újrakezdés egyik alapfeltételének, a kapcsolattartásnak, ezért:
Folytatjuk a küzdelmet a telefondíjak csökkentéséért! A jogot és a
nyilvánosságot használjuk eszközként.
Tovább dolgozunk azért is, hogy látogatáskor a „családi beszélő” legyen a
főszabály, ahol az otthoni körülményekhez hasonlóan találkozhatnak a
családtagok, szigorítás ehhez képest akkor legyen, ha azt a biztonság
indokolja.
Figyeljük a koronavírus-járványra hivatkozva bevezetett látogatási tilalom
alakulását, felszólalunk a szükségtelen és aránytalan korlátozásokkal
szemben, szükség esetén jogi eljárást indítunk.
Elindítjuk a FECSKE Otthon várunk! kampányát, amelyben érintettek
beszélnek arról, hogy hogyan élték meg ők, hogy családtagjuk börtönben
volt.
2022-ben dolgozunk azért is, hogy minden fogvatartott részt vehessen
hozzátartozója temetésén, méltó búcsút vehessen.
Jogklinikát indítunk a Szegedi Tudományegyetem jogász szakos hallgatóinak.
Célunk, hogy minél több, a fogvatartottak jogérvényesítésben tapasztalt, a jogaik
védelmét fontosnak tartó, és helyzetükre nyitott jogász végezzen az egyetemen.
Később ők lesznek bírók, ügyészek, ügyvédek, és büntetés-végrehajtási
szakemberek is.
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