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В БЪЛГАРИЯ ИМА ЕДИН
ЗАТВОР ЗА ЖЕНИ,
a затворите за мъже са
общо 11. България не е
единствената държава
в ЕС с един затвор за
жени. Голяма част от
останалите страни обаче Малта, Люксембург,
Кипър, Естония - са
несравнимо по-малки по
площ и население.

За разлика от България,
в Австрия, Ирландия и
Белгия, където също
има само един затвор
за жени, има мъжки
затвори с отделни
женски крила в тях.

Повечето жени не са
посещавани от
роднините си именно
поради
отдалечеността и
високите разходи,
свързани с това.

Единственият
затвор за жени,
създаден през
1962 г., се намира
в Сливен.

Жените са много
малък дял от
затворническата
популация (3%).

Общо 7 479
затворници в
България

Заради това
пенитенциарните
политики не са
диференцирани
спрямо нуждите
на жените.

36%

58

от жените в
затвора имат
деца под 18 год.
Всяка трета от тях
е самотна майка.

са проследените
бременности в
периода 2011-2014 г.,
като само 11
бременни жени са
били освободени, за
да родят по
местоживеене.

Материалните
условия в
затвора не са
подходящи за
настанените
жени.

Настанените в яслата
майки и бебета са
подложени
на изолация,
пренаселеност и
липса на занимания.
Жените не желаят
да бъдат
настанявани там.

Недостатъчен
брой душове,
тоалетни и
мивки.

Липсва санитарен
възел в килиите.
Налага се жените
да използват кофа
за физиологичните
си нужди.

Ограничен
достъп до
топла вода.

Месечно на затворничките се полага:

10 дамски
превръзки

2 сапуна

200 г. прах за
пране

0 хигиенни
консумативи

0 хавлии

82%
от жените са
попаднали в
затвора за
ненасилствени
престъпления.

0

2x

бягства от
затвора и
посегателства
върху служебни
лица от жени.

по-рядко жените
влизат в затвора
за втори или
следващ път,
отколкото
мъжете.

0 тоалетна
хартия

въпреки
това...

5x
по-често мъжете
биват предлагани
за предсрочноусловно
освобождаване,
отколкото
жените.

Източник:
Данните се отнасят за конкретни дати и периоди, посочени в доклада на БХК "Жени в затвора".

