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JCN -projekti II seminar Dublinis
Kui Tallinnas märtsikuus peetud esimese ühtlustada kõrge
riskitasemega kurjategijatega tehtavas töös kasutatavaid mõisteid ja
termineid, siis teisel seminaril toimus 13.-14.06.2013, võrreldi ja jagati
teavet selle kohta, kuidas korraldatakse partnerriikides kõ
taasühiskonnastamist nende vanglast vabanemisel.
Selleks moodustati kohalolijatest kaks töörühma, kus töö käis
paralleelset mõlemas grupis, kuhu kuulusid esindajad erinevatest
riikidest. Ühe töörühma eesmärk oli võrrelda se töörühm keskendus
sekkumistele töötasid ühesuguse küsimustikuga. Grupitööde tulemusi
esitleti osalejatele pärast rühmatööde lõppu.
Lisaks
anti
osalejatele
ülevaade
Iirimaal
läbiviidavatest
otsiaalprogrammidest, riskihindamisest ja kurjategijatega tehtavast
tööst.
Järgmine seminar toimub Helsingis. S partneririikides rakendatavatest
kõrge riskitasemega kurjategijate taasühiskonnastamise mudelitest ja
nende arendamisest.
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Tähelepanekuid Dublini seminarilt
Seminaril
kogemusi
vahetades
selgus,
et
kurjategijate
ohtlemispõhimõtted samad. Nii nagu Eestiski toimub ka Saksamaal,
Iirimaal ja Soomes vangistuse algfaasis kinnipeetava riskide
hindamine ning täitmisplaani koostamine.
Erinevustena võib välja tuua, et näiteks Saksmaal on loodud
spetsiaalne diagnoosimiskeskus, kes annab kõikidele raske kuriteo
(mõrva, tapmise või seksuaalkuriteo) toimepannutele põhjaliku
hinnangu sekkumisvajaduse kohta. Ka Iirimaal on loodud spetsiaalne
süsteem (Integrated Sentence Management System), mille
ülesandeks on tagada ohtlikele kurjategijatele intensiivsem ning
põhjalikum sekkumine riskide maandamiseks. Samuti toimub kõigis
neljas riigis teatud perioodi möödumisel täitmisplaani ülevaatamine,
möödunud perioodi hindamine ning vajadusel muutmine. Suuremat
tähelepanu pööratakse ka vabanemisfaasile st selgitatakse välja
peamised probleemid, mis kaasnevad vanglast lahkumisega ning
koostatakse plaan nende lahendamiseks.
Peamise murekohana jäi kõikide riikide puhul kõlama vähene
koostöö teiste asutuste ja mittetulundusühingutega ning ühiskonna
vähene huvi kurjategijate ühiskonda naasmisse

Arbour Hilli vangla külastus
Kahepäevase seminari jooksul oli osalejatel võimalus kü
kohalikke vanglaid, millistest enim huvi pakkus Arbour Hilli v
Tegemist on otse Dublini kesklinnas asuva 19. sajandil ehitatud
hoonekompleksiga, mida varem ka kuid pärast renoveerimist 1975.
aastal avati seal vangla. Van viibib hetkel 144 meessoost
kinnipeetavat on toime pannud seksuaalkuriteo. Ülejäänud viibivad
vanglas muude raskete kuritegude tõttu.
Esmamulje, mis tekkis Arbour Hilli vanglasse sisenedes oli puhtus,
vaikus ja rahu. Seda, et Arbour Hilli vanglas korrarikkumistega
probleeme ei ole, kinnitasid ka vangla töötajad. kinnipeetavatest on
eelnevad kogemused “tavavanglatega”, kuhu nad mingil juhul tagasi
sattuda ei taha. Samuti on Iirimaal seksuaalkurjategtijate karistusajad
väga pikad suurema osa oma elust. Seetõttu peavad koduks. Suurem
osa kambreid selles vanglas on ühekohalised ni kinnpeetavad on need
üsna hubaseks ja mugavaks sisustanud.
Oma osa on ka sellel, et Arbour Hilli asukate päevad on kasulike
tegevustega tihedalt sisustatud. Võimalik on õppida ja seda alates
järelaitamistundidest lugemisoskuse omandamiseks kuni kõrgkoolini
välja. Toimuvad erinevad kursused ja töötavad ringid. Kasutusel on ka
suur hulk sotsiaalprogramme.
Kõigil vangidel on võimalik töötada köögitöödel ning pesumajas.
Arbour Hilli vanglas trükitakse suur osa kogu riigiasutustes
vajaminevatest trükistest, samuti valmistatakse seal raamatuid
pimedatele ning ehitatakse ja remonditakse Braille kirja masinaid.
Jäätmekäitlus on selles vanglas korraldatud erilise tähelepanuga.
Kogu tekkiv prügi sorteeritakse hoolikalt ning seda
teenust pakutakse ka teistele vanglatele. Arbour Hilli vanglasse
tuuakse kokku teiste riigiasutuste vananenud IT siis osadeks lahti
võetakse ja taaskasutusse saadetakse.
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Eesti kriminaalhooldajad osalesid konverentsil Londonis
27. juunil toimus Londonis rahvusvaheline konverents SOMEC (Serious Offending by Mobile European
Criminals). Tegemist on käesoleva aasta jaanuaris alguse saanud ja kaks aastat vältava Euroopa Liidu poolt
rahastava projektiga. Projekti veab NOMS ehk National Offender Management Service for England&Wales.
Konverentsile oli osalejaid kutsutud erinevatest riikidest ja organisatsioonidest. Eestist esindasid JCN projekti
liige vanemkriminaalhooldusametnik- metoodik Katriin Savitš ja kriminaalhooldusametnik Epp Sepri.
SOMEC projekti eesmärk on välja töötada ja arendada riikidevahelist koostöövõrgustikku ja
informatsioonivahetust, mis on seotud kõrgohtlike kurjategijatega, sh seksuaalkurjategijate ja
vägivallakurjategijatega.
Konverentsil esitasid presentatsioone erinevate institutsioonide esindajad, nagu näiteks Interpol, Europol,
Acro. Samuti oli päeva teises pooles grupitöö, eesmärgiga võrrelda erinevates riikides olevaid süsteeme ning
riigisisest asutuste informatsioonivahetust.
Järgmise
sammuna
on
ettevalmistamisel
telefoniintervjuud
Euroopa
Liidu
liikmesriikide
vanemkriminaalhooldusametnikega..

Tallinna vangla osaleb Euroopa Komisjonilt programmi Criminal Justice
raames toetuse saanud projektis „European treatment and transition
management of high risk offenders - Justice cooperation network (JCN)”,
mille eesmärgiks on luua ja arendada võrgustikutööd keskendudes
eelkõige kõrge riskiga kinnipeetavate vabastamisega seotud
probleemidele ja tegevustele, võrrelda ja jagada erinevate riikide
kogemusi ja praktikat kõrge riskiga kinnipeetavate kohtlemisel ning
arendada koostööd ning luua üleeuroopaline võrgustik ja parimat
praktikat koondav andmebaas keskendudes vabanemisjärgus kõrge
riskitasemega vangide sihtgrupile.
Rohkem infot projetki kohta: http://jcn.pixel-online.org/index.php

