
 
 

 

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR  
INOM KRIMINALVÅRDEN 
12 december 2006, Prag 

  
Antagen av EPSU:s styrelse  det 4 juni 2007 

 
Introduktion 
 
Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna det fackliga arbetet på fängelser på 
europeisk nivå: 

 Gemensamma utvecklingstrender och problem i Europas fängelser 
 Effekten av EU:s sociala lagstiftning, EU-stadgan för grundläggande rättigheter, EU:s 

dagordning för avreglering av offentliga tjänster (till exempel offentlig-privata partner-
skap, aktuella initiativ gällande koncessioner, sociala tjänster och sjuk- och hälsovård, 
tjänstedirektivet) samt utveckling på det inrikespolitiska och rättsliga området, bland 
annat samrådsförfarandet om alternativ till häktning i väntan på rättegång 

 Effekt av Europarådets fängelseregler 
35 fackliga delegater som organiserar arbetstagare inom kriminalvården (och relaterade 
tjänster) från 13 europeiska länder och representanter från Penal Reform International och 
Europarådet träffades i Prag 9-12 december 2006. De diskuterade gemensamma 
utvecklingstrender, utmaningar, prioriterade krav. De enades om ett antal framtida åtgärder 
på nationell och europeisk nivå i syfte att stärka samarbetet mellan EPSU:s medlems-
förbund, förbättra arbets- och levnadsvillkor vid Europas fängelser samt stödja bra alternativ 
till fängelsestraff. 
 
 
Huvudsakliga gemensamma utvecklingstrender & utmaningar: 
• Antalet intagna ökar på grund av hårdare straff och kriminalisering av nya befolknings-

grupper, till exempel, migranter utan dokument (också fler centrum för förvar/avvisning 
där levnadsvillkoren ofta till och med är sämre än i ”normala” fängelser) 

• Överbeläggning på fängelser är en viktig fråga i många länder och påverkar arbets- och 
levnadsvillkor inom kriminalvården 

• Ökat antal intagna med psykiska störningar, drog- och alkoholbeoende 
• Dålig arbetsmiljö i många länder, bland annat på grund av smittsamma sjukdomar (hiv, 

tbc, hepatit).  
• Brist på resurser och/eller en budget som prioriterar fängelse framför behandling 
• Ökad risk för  privatisering 
• Negativ bild av arbete på anstalt, och ofta sämre arbetsvillkor i förhållande till andra 

offentliga tjänster. 
• Isolerade kriminalvårdare, brist på stöd från ledningen, brist på utbildning, en hotfull och 

våldsam arbetsmiljö (mellan personal, mellan personal och intagna, och bland intagna), 
hög frånvaro, i några fall kortare förväntad livslängd (till exempel 57 i Storbritannien) 

• Isolerade intagna, dålig respekt för mänskliga rättigheter och behov 
• Allt fler och inflytelserikare organisationer som verkar för intagnas/mänskliga rättigheter 

och straffrättslig reform – samarbetsmöjligheter 
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Politiska principer 
• Social rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter och människans värdighet bör vara 

av central betydelse för  det straffrättsliga systemet  
• Man bör främja integrerade program för förbrytare: t. ex. social-, sjuk- och hälsovårds-, 

frivårds- & säkerhetspersonal behöver arbeta tillsammans. Det medför fackligt 
samarbete mellan olika tjänsteavdelningar på anstalter. 

• Omedelbartt stopp för ökningen av antalet intagna - Fängelsestraff är en sista utväg 
och man bör främja brottsförebyggande verksamhet och social rehabilitering 

• Staten, helst justitieministeriet, ska ha ansvaret för kriminalvården och verkligen 
erkänna anstalters rehabiliteringsmål, vilket har betydelse för departements samarbete, 
ömsesidiga kontroll och resurser 

• Program för korrekt uppträdande både för kriminalvårdare och intagna: bättre arbets-
förhållanden och levnadsvillkor gynnar båda parter 

• Anställda inom kriminalvården har rätt till rimlig lön, arbetsvillkor, utbildning samt en 
säker och sund arbetsmiljö 

• Gemensam avtalsförhandlingsram för anställda inom kriminalvården 
• Fackliga rättigheter bör få ett fullständigt erkännande och efterlevas (kopplat till en 

”avmilitarisering” av kriminalvården i vissa länder) 
• Villkor för intagna bör, åtminstone, överensstämma med Europarådets fängelseregler. 

 
 
Vad kan vi göra inom EPSU? 
1. Öka medvetenheten om en gemensam dagordning för fängelser samt utarbeta 

europeiska normer för utbildning och etik genom att: 
 

 använda EPSU:s befintliga  nätverk, bland annat, för statsförvaltning, för vård och 
sociala tjänster, de nationella samordnarna för EPSU:s kampanj för offentliga tjänster 
av hög kvalitet - livskvalitet, för avtalsförhandlingar (EPSUCOB@), samt organisera 
utbildning i form av workshops, till exempel om att organisera arbetstagare fackligt. 

 EU:s sociala dialog på branschvis och branchövergripande nivå (till exempel de 
pågående förhandlingarna om våld på arbetsplatsen). 

    samråd och bidrag till ETUI/REHS-EPSU:s webbplats för fängelsenätverket: bifoga 
rapporter om workshops, bakgrundsforskning, policyuttalande, nyheter, kontaktlista för 
EPSU:s nätverk, bra erfarenheter (till exempel, Nordens etiska fängelsenormer,  
integrerade program för förbrytare i Storbritannien och Tjeckien…).  

 sprida diskussionerna från workshops i nationella fackförbund. 
 utveckla bilateral, gränsöverskridande facklig verksamhet och återkoppling till EPSU (till 

exempel, planerna på att organisera ett möte mellan tjeckiska, österrikiska och tyska 
fackförbund, samt mellan RCN och POA-Skottland i Storbritannien).  

 organisera medvetandehöjande aktiviteter, till exempel en europeisk aktionsdag om 
kriminalvård (med fokus på överbeläggning/bättre tjänster). 

 främja överensstämmelse med Europarådets fängelseregler 
 
2. Ifrågasätta privatisering och avreglering på EU- och nationell nivå genom: 

 faktabaserad forskning om negativa effekter och vilka strategier företagen använder 
gentemot regeringar, huvudsakligen tack vare rapporten om privatisering av fängelser 
www.psiru.org/justice. Organisera specifika möten om denna fråga. 

 fastställa kriterier av hög kvalitet för att utvärdera resultat. 
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 kampanjarbete för att kriminalvård ska undantas EU:s konkurrensregler.   
3. Organisera ett möte i EPSU:s fängelsenätverk före 2009. En utvärdering av handlings-

planens genomförande ska ske under andra halvåret 2008. 
 
 
Uppföljning 
EPSU kommer att skicka rapporten om denna workshop till deltagarna, deltagarförteckning 
och ett frågeformulär om facklig täckning. Kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
(HSS) och kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA)  rapporterar om och antar 
handlingsplanen den 27 mars 2007 respektive den 16 april 2007, följt av styrelsen den 4 juni 
2007. 
 

 
Checklista för EPSU:s huvudsakliga krav för 

 
Bättre arbetsvillkor för anställda vid fängelser 
 
• Färre intagna och mer resurser till brottsförebyggande åtgärder och social 

rehabilitering av brottslingar 
• Bättre arbetsmiljönormer (både för fysisk och psykisk hälsa) 
• Minimikrav gällande antalet arbetstagare per intagen, det vill säga minst 1 

arbetstagare per intagen, för att kunna utföra arbetet och fler arbetstagare som 
arbetar med psyko-sociala frågor  

• Bättre inledande utbildning vid rekrytering och yrkesutbildning, livslångt lärande, 
utbildning om konfliktförebyggande (kunskap om nedtrappning) 

• Arbetsplatser utan diskriminering och jämn könsfördelning bland anstaltspersonal 
• Maximal arbetstid (inkl. jourtid) 
• Tydligare ledningsansvar 
• Tjänstemannastatus, gemensam ram för arbetsvillkor 
• Fler möjligheter till yrkesmässig och social rörlighet 
• Fullständiga fackliga rättigheter 

 
 

Bättre levnadsvillkor för intagna 
 
• Färre intagna och mer resurser till brottsförebyggande åtgärder och social 

rehabilitering av förbrytare 
• Tillräckligt uppmärksamma och ge resurser till grundläggande behov (mat, hygien, 

säkerhet, närhet till familj och vänner)  
• Rätt till utbildning, en hälsosam miljö, meningsfull verksamhet för att förbereda 

rehabilitering 
• Avskildhet - individuella rena celler 
• Förebyggande av självmord 
• Rätt till en rimlig inkomst 
• Yttrandefrihet och rätt för intagna att inrätta förtroenderåd 
 
 
Bättre straffrättsliga system 
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• Många problem som rör arbets- och levnadsvillkor inom kriminalvården kräver  
förbättringar eller reformer av det straffrättsliga systemet 

• Alternativ till fängelsestraff med bra resuser 
• Maximal häktningstid i väntan på rättegång 
• Specifika åtgärder för ungdomsförbrytare  
• Oberoende myndighet för inspektion av fängelser (inklusive samråd med 

fackföreningar på anstalter) 
• Utvärdering av både offentliga och privata anstalters resultat vad gäller återfall i brott, 

social rehabilitering, arbets- och levnadsvillkor 
• Bättre integrering av fängelsevistelsens olika mål och mer konsekvens mellan den 

social-, ekonomi-, inrikes- och justitiepolitik som påverkar fängelsesystemet. 
 
 


