
 

Hur säkra är Europas fängelser i och med offentliga 
budgetminskningar? 

 
EPSU/RCN:s konferens, 25-27 februari 2015, London 

 
 

Förslag till program 

 
 
Observera att detaljer och tider kanske ändras. Ett slutligt program får du i din deltagarmapp på 
mötet.  
 

Onsdagen den 25:e februari 2015 
14:00 – 17:00 Ombuden anländer till RCN:s huvudkontor och besöker ett fängelse i 
London (valfritt)  
 
 
Torsdagen den 26:e februari 2015 

09:00 Välkomnande och presentationer av RCN och EPSU 
Janet Davies – RCN:s direktör för sjukvård och tjänsteutförande   
Nadja Salson – EPSU:s ansvariga för statsförvaltning  
Ombuden presenterar sig  
Rapport om EPSU:s verksamhet, inklusive projekt om social dialog lett av SNLP 
(Rumänien)  

09:30 Senaste trender beträffande fängelsebefolkningen och kriminalvårdare 
 

Europarådet eller International Centre for Prison Studies, Essex University   
10:00 Arbetsmiljö – utmaningar i fängelser  

 
o Global översikt, Världshälsoorganisationens Europaregion, enheten för hälsa i 

fängelser  
o De första resultaten av EPSU:s kartläggning, Labour Research Department, 

Lionel Fulton 
 

Diskussion  

11:00 Kaffepaus    
 

11:20 Förhandlingar om bättre arbetsmiljönormer  
 
o Sjukvård i fängelser (kort video) och hur infektioner och skador av vassa 

instrument förhindras, inklusive tillämpning av EPSU/HOSPEEM:s avtal i 
fängelser, Ann Norman och Rose Gallagher, RCN, Storbritannien  

o De fackliga skyddsombudens roll och inverkan av budgetminskningar: 
Erfarenheter i Storbritannien  

      Erfarenheter i Grekland  
o Förhållandet klienter/personal och utbildning om arbetsmiljö: erfarenheter i 

Norge  
 

Diskussion  
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12:30 RCN bjuder på lunch 
 

14:00 Arbetsgrupper (på engelska och på många språk) 
o Stöd för personal att hjälpa klienter i fängelse: Övervakning/stöd/ emotionell 

intelligens Dr Liz Walsh RCN, ordförande för CJS Forum  
 

o Fackliga strategier om att förhandla säkra arbetsvillkor – medlemsförbund i 
EPSU  

 

16:30 Tillbaka till plenum - första dagen avslutas  
 

18:30 RCN bjuder på middag – (på RCN:s huvudkontor) 
 

 
Fredagen den 27:e februari 2015 
 
 

 9:00 Rapport om arbetsgrupper  
 

10:00 Utrymmet för europeiskt samarbete om en säker, anständig och 
rehabiliterande miljö  

  
Paneldebatt 
 

o Linda Harris, NHS England, ordförande för klinisk referensgrupp om 
hälsa och rättsväsendet  

o Nick Hardwick – Chefsinspektör för fängelser  

o Europris – europeisk organisation för fängelse och kriminalvårdstjänster, 
gemensamma utbildningsnormer  

o EPSU:s medlemsförbund 
 

12:30 Slutsatser och nästa steg 
 

13:00 RCN bjuder på lunch 
 

14:30  
-16:00 

Redaktionsgrupp för EPSU:s policy om utbildning av kriminalvårdare (endast på 
engelska)  

 


