NEPREKINUTA

VEZA

Djeci treba reći da u zatvoru postoje ograničenja
koja se tiču zakona, ALI NE I OGRANIČENJA
KOJA SE TIČU LJUBAVI. - Marie-France Blanco
Tijekom 2015. godine u kaznenim
tijelima bilo je ukupno 1430
zatvorenika i maloljetnika koji su
roditelji 2583 maloljetne djece, te
103 zatvorenice i maloljetnice,
majke 210 maloljetne djece.

Tijekom 2015. godine svoje očeve je posjetilo
1307 maloljetne djece, pri čemu je 55% očeva
koji su imali barem jedan posjet. Svoje majke
posjetilo je ukupno 107 djece, pri čemu je 58%
majki koje su imale barem jedan posjet svoje
djece.

Roditelji maloljetne djece čine trećinu (32,88%) populacije koja se u
zatvorskom sustavu nalazila na dan 31. prosinca 2015. godine. Od
2549 osoba na izdržavanju kazne, 838 njih jesu roditelji.
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Od ukupno 838 roditelja među osobama na izdržavanju kazne,
njih 785 (93,68%) su očevi, a 53 (6,32%) su majke.

31. prosinca 2015. godine, od ukupno 1508
maloljetne djece, njih 1397 imalo je oca na
izdržavanju kazne, odnosno odgojne mjere, a
111 djece imalo je majku lišenu slobode.
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Tijekom 2015. godine zabilježeno je
ukupno 8807 posjeta djece roditeljima
na izdržavanju kazne, od čega su očevi
primili 8205 posjeta, a majke su primile
602 posjeta.
Najduži posjet maloljetnog djeteta ocu
trajao je 290 minuta, a najduži posjet
majci trajao je 240 minuta.

Broj ukupnih posjeta zatvorenicima i zatvorenicama tijekom
godina linearno pada što ne slijedi promjene u brojnosti
zatvorske populacije. Međutim, broj posjeta maloljetne djece
roditeljima nije u padu.

U odnosu na 2014. godinu, tijekom
2015. godine došlo je do porasta
broja roditelja koji su primili barem
jedan posjet svog maloljetnog
djeteta.

U poluotvorenim i otvorenim uvjetima
izdržavanja kazne gdje najveći broj
zatvorenika koristi izlaske za posjet
obitelji, manje je posjeta maloljetne
djece jer se susreti odvijaju u mjestu
prebivališta ili boravišta.

Na učestalost kontakata djece s roditeljima lišenim slobode
utječu različiti čimbenici: udaljenost kaznionica i zatvora od
mjesta prebivališta, materijalne mogućnosti obitelji,
obiteljski odnosi.

Neprekinuta veza - povezujuće roditeljstvo iza rešetaka
Projekt financira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

