
Nationale acties 

op 28 februari

Stelt u zich even voor dat U hier zou moeten werken!

De gevangenissen in de Europese Unie zitten gemiddeld 
genomen op 125% van hun capaciteit. In sommige landen 
komt men zelfs in de buurt van 200%. Deze toestand leidt tot 
een ongeloofl ijk zware druk op het personeel. Op 28 februari 
2008 wordt het startschot gegeven voor onze campagne 
waarmee we de overbevolking in de gevangenissen willen 
aanpakken. Het is de bedoeling om die instellingen in de 
toekomst tot veilige werk- en leefomgeving om te vormen en 
om te investeren in degelijke alternatieven voor opsluiting.

Oostenrijk  
Evenementen in 28 gevangenissen

Estland 
Evenementen in 3 gevangenissen

Italië 
Conferentie op hoog niveau in Rome

Spanje 
Nationale demonstratie in Madrid (19 feb.) 
en persevenement (27 feb.)

Verenigd Koninkrijk 
Evenementen in 3 gevangenissen 
en nationale persconferentie

Locatie: Vergadering van de Ministers van 

Justitie van de EU-lidstaten in het Justus 

Lipsius-gebouw

Tijdstip: 12.00 - 15.00 u, 28 februari 2008

Eurodemo en happening met 400 

afgevaardigden uit België, Frankrijk, Italië, 

Spanje, Noorwegen, Zweden en het VK

Headline Event: 
Brussel, België 

Dit evenement maakt deel uit van 
de EPSU-campagne voor een Europees 
kader ter verbetering en bescherming 
van de openbare dienstverlening

www.epsu.org

e-mail us at epsu@epsu.org 
(onderwerp: actiedag gevangenissen)

Telefoon: +32 2 250 10 89

Op onze website vindt u een lijst
van de contactpersonen in UW land

The European Federation 

of Public Service Unions

www.epsu.org

The European Federation 

of Public Service Unions

Stop overbevolking in gevangenissen !



Overbevolking

in de gevangenissen

De FEITEN!

FEIT! Gegevens van de Raad van Europa tonen 
aan dat de bevolking in de gevangenissen van de 
27 EU-lidstaten de afgelopen tien jaar gegroeid is tot 
meer dan 600.000 gevangenen: www.epsu.org/prisons
 
FEIT! Gemiddeld genomen zijn er 25% meer 
gedetineerden dan plaatsen die in de instellingen 
zijn voorzien

FEIT! Het personeel in de gevangenissen behoort tot 
de koplopers op het vlak van werkgerelateerde stress

FEIT! Overbevolking in de gevangenissen heeft een 
negatieve invloed op het vermogen om misdaad en 
geweld te beteugelen en bevordert de verspreiding 
van besmettelijke ziekten in gevangenissen

FEIT! De overbevolking speelt een grote rol in de 
hoge verloopcijfers bij het medische personeel in de 
gevangenissen. Die cijfers leiden op hun beurt tot nog 
meer risico’s op het vlak van de gezondheidszorg en 
de veiligheid

FEIT! De overbevolking leidt tot een grotere 
concurrentiestrijd over de beperkte beschikbare 
middelen

FEIT! De overbevolking werkt agressie tussen 
de gedetineerden en tegen het gevangenispersoneel 
in de hand

FEIT! De overbevolking kan leiden tot hogere 
ziekte- en zelfs zelfmoordcijfers 

FEIT! De overbevolking bemoeilijkt in hoge mate 
de rehabilitatie van gedetineerden

www.epsu.org/prisons

Bent u lid van een vakvereniging
in de openbare sector?

De European Federation of Public Service Trade Unions 
(EPSU) vertegenwoordigt meer dan 200 vakverenigingen, 
die samen meer dan 8 miljoen leden tellen. Op www.epsu.
org kunt u nagaan of u deel uitmaakt van onze beweging.

Help ons en neem contact op met uw plaatselijke Europese 
Parlementslid. Breng hem of haar op de hoogte van onze 
campagne.

•  1 gedetineerde per cel

•  (Minstens) 1 cipier per gevangene

•  Behoorlijke arbeidsomstandigheden, inclusief recht 
op opleiding voor personeel

•  Uitbreiding van het behandelende personeel

•  Instroom van gedetineerden stoppen door alternatieve 
maatregelen te introduceren of toe te passen

•  Aantal gedetineerden die nog op hun proces wachten, 
buitenlanders zonder papieren, mentaal zieke of 
drugsverslaafde gedetineerden beperken

•  ‘Commercialisering’ van de gevangenissector tegengaan

•  Erkenning van de positieve rol die vakverenigingen 
en het sociale overleg spelen in de verbetering van 
arbeids- en leefomstandigheden in de gevangenissen

•  Toepassing van de regels van de Raad van Europa 
voor gevangenissen

•  Toepassing van het Handvest van de grondrechten 
van de EU

•  Versterking van de rol van nationale ombudsmannen
en parlementsleden bij de inspectie van gevangenissen

De vertegenwoordigers van het 
gevangenispersoneel in Europa willen 
samen met de EU en de nationale en 
regionale vertegenwoordigers 
de volgende doelstellingen realiseren:

Meer informatie kunt u onder meer bij de 
volgende regionale contactpersonen krijgen:

Oostenrijk
Frank Pauser franz.pauser@justiz.gov.at 

Denemarken
Kim Osteerbye hjo@oao.dk

Estland
Kalle Liivimagi rotal4@hot.ee 

Frankrijk
Celine Verzelletti joffrechristine@yahoo.fr
Marie Odile Esch stsiakkaros@interco.cfdt.fr

Duitsland  
Bernd-Axel Lindenlaub bernd-axel.lindenlaub@verdi.de

Italië
Enzo Bernardo bernardo@fpcgil.it
Fabrizio Rossetti rossetti@fpcgil.it

Noorwegen
Knut Ellstrøm knut.ellstrom@stl.no

Spanje
Jacek Ciacma jciacma@fsap.ccoo.es 

Zweden 
Roal Nillsen roal.nillsen@seko.se

VK
Peter Olech petero@pcs.org.uk 
Ann Norman ann.norman@rcn.org.uk 

Thousands of prison staff, throughout Europe, are expected 

to do their job in a workspace that is becoming intolerable.

Such a workspace would not be acceptable to you.


