BASTØY
Η «πράσινη» φυλακή

74 χιλιόμετρα νότια του Όσλο και
μόλις 15 λεπτά με το καραβάκι από
το λιμάνι της πόλης Χόρτεν, βρίσκεται
το μικρό καταπράσινο νησί Mπάσταγια,
που έχει προσελκύσει τo ενδιαφέρον
των διεθνών μέσων ενημέρωσης.
Τι το συγκλονιστικό παίζει με αυτό το
νησί; Φιλοξενεί την πρώτη οικολογική
φυλακή του κόσμου.
Κείμενο, Φωτογραφία Ελισάβετ Αρκολάκη
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Απεσταλμένοι των CNN, BBC, Reuters, «Time», ο Μάικλ Μουρ για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Sicko»:
έχουν βρεθεί εδώ κατά καιρούς με σκοπό να παρουσιάσουν στον κόσμο μια διαφορετική πραγματικότητα-φιλοσοφία όσον αφορά το ποινικό σύστημα, την
έννοια της τιμωρίας και της φυλάκισης, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην αλλαγή συμπεριφοράς
ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Απολύτως κατανοητό γιατί τα περισσότερα ρεπορτάζ για
τη φυλακή Mπάσταγια (Bastøy στα νορβηγικά) επικεντρώνονται στην περιγραφή της καθημερινότητας
των κρατουμένων. Πολύ απλά, γιατί δε μοιάζει σε
τίποτα με αυτά που ξέρουμε.
Βρίσκεσαι σε ένα ειδυλλιακό σκανδιναβικό νησάκι, μέσα στο φιόρδ του Όσλο, σε ένα μέρος όπου
γνωρίζεις εκ των προτέρων πως φιλοξενεί τις
εγκαταστάσεις μιας φυλακής. Ωστόσο, όλα είναι
καταπράσινα, ήρεμα και γαλήνια. Δεν υπάρχουν
τοίχοι, φυλάκια, κάγκελα, συρματοπλέγματα, φύλακες με όπλα, φόβος. Όλοι, εκτός των φρουρών
που παίζουν περισσότερο ρόλο επόπτη, φορούν
πολιτικά. Άνθρωποι που έχουν διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα (φόνους, βιασμούς, παιδεραστία,
ληστείες), εκτίοντας τα τελευταία χρόνια της ποινής
τους, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Απόπειρες αποδράσεων υπήρξαν ελάχιστες: στα δύο χρόνια που
εργάζεται στη Mπάσταγια ο Άρνε Κβέρνβικ Νίλσεν,
διευθυντής της φυλακής και ψυχίατρος, μόνο ένας
κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει.
Πώς δουλεύει αυτό το παράδοξο σωφρονιστικό
σύστημα; Η Mπάσταγια είναι ουσιαστικά μια φάρμα που στηρίζεται σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στο ανθρώπινο δυναμικό της: προσωπικό
και κρατούμενους. Η γη καλλιεργείται με άροτρα,
τα απορρίμματα ανακυκλώνονται και γίνονται λί-

πασμα, το βασικό μέσο μεταφοράς είναι το ποδήλατο. Οι κρατούμενοι δουλεύουν καθημερινά από
τις 08:30 μέχρι τις 14:30 και ασχολούνται με την
κτηνοτροφία, την καλλιέργεια της γης, την ξυλουργική, το ψάρεμα, την καθαριότητα, τη μαγειρική. Επίσης, εργάζονται στο καράβι που ενώνει το
νησί με την ηπειρωτική χώρα αλλά και με ό,τι άλλο
απαιτείται για την αυτονομία της μικρής αυτής κοινότητας των 125 κρατουμένων. Για τις διάφορες
εργασίες, ναι, τους επιτρέπεται να δουλεύουν με
μαχαίρια, τσεκούρια και πριόνια. (Στο παρελθόν
εξέτισε την ποινή του κρατούμενος που διέπραξε
δύο φόνους με αλυσοπρίονο, ωστόσο στην Mπάσταγια εργαζόταν ως υλοτόμος στο δάσος!)
Μέχρι και τις 23:00, που πρέπει να επιστρέψουν
στην κατοικία τους (αντί κελιών υπάρχουν χρωματιστά ξύλινα σπιτάκια που συνήθως φιλοξενούν 2-4
άτομα), οι κρατούμενοι έχουν ελεύθερο χρόνο: μπορούν να κολυμπήσουν, να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, να κάνουν ιππασία ή σκι, να βολτάρουν
στο δάσος, να παρακολουθήσουν κάποια ταινία στην
αίθουσα προβολών ή να διαβάσουν στη βιβλιοθήκη.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν.
Έγκλημα και τιμωρία
Το σωφρονιστικό σύστημα των Νορβηγών βασίζεται στη λογική πως η λύση δε βρίσκεται στο να
«κλειδώσεις» έναν άνθρωπο· εάν θέλεις να μειώσεις την εγκληματικότητα, πρέπει να δουλέψεις
μαζί του. Μέγιστη επιβαλλόμενη ποινή είναι τα 21
χρόνια και σε όλους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία
στη ζωή εκτός φυλακής. Το 36% των φυλακών
της χώρας είναι χαμηλής ασφαλείας. Το νορβηγικό
σύστημα «δουλεύει» πάνω στην επανένταξη και την
ομαλή ενσωμάτωση των φυλακισμένων στην κοι-

νωνία και επικροτεί το «άνοιγμα» των φυλακών.
Τα τελευταία δέκα χρόνια, το πρόγραμμα στην
Mπάσταγια επιτρέπει στους κρατούμενους να ζουν
όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά και ανθρώπινα, με
δεδομένο πως η επανένταξη είναι πιο εύκολη όταν οι
συνθήκες ζωής μέσα και έξω από τη φυλακή έχουν
όσο το δυνατόν περισσότερες ομοιότητες. Από το
2007 η Mπάσταγια έγινε επίσης η πρώτη «πράσινη»
φυλακή στον κόσμο, με την οικολογία να αποτελεί το
βασικό «εργαλείο επανένταξης», γεγονός που ουσιαστικά τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες χαμηλής
ασφαλείας φυλακές της Νορβηγίας.
Ο Άρνε εξηγεί: «Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε σε περιπτώσεις εγκληματιών είναι η
εκδίκηση. Όμως, πρέπει να σκεφτούμε πως αυτοί
οι άνθρωποι κάποια μέρα θα είναι και πάλι έξω,
ελεύθεροι πολίτες. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε
για να αλλάξουν συμπεριφορά. Να πάψουν να
αποτελούν απειλή για την κοινωνία. Η απώλεια
της ελευθερίας είναι η τιμωρία για τις πράξεις τους
και όχι η στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Mπάσταγια είναι μια αρένα εκπαίδευσης, όπου
αναπτύσσουμε στους κρατούμενους τις έννοιες της
υπευθυνότητας και του σεβασμού. Κάθε πράξη και
εργασία τους στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση.
Κάθε κρατούμενος που καταφτάνει για να εκτίσει
το τέλος της ποινής του έχει πρώτα συμπληρώσει
μια αίτηση, όπου εξηγεί για ποιο λόγο θέλει να έρθει εδώ. Το κίνητρο θα πρέπει να είναι η θέληση να
αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Εάν κάποιος παραβεί
κάποιον κανονισμό, γνωρίζει πως θα επιστρέψει
και πάλι σε υψίστης ασφαλείας φυλακή.
»Στην πλειονότητά τους, άτομα που έχουν
διαπράξει έγκλημα είτε απώλεσαν τον αυτοσεβασμό είτε δεν τον απέκτησαν ποτέ. Εδώ, αυτό

Οι κατοικίες των κρατουμένων.

Αθλητικές εγκαταστάσεις.

Εργαστήριο ποδηλάτων.

Αποθήκη ξυλείας.

Τρεις στρώσεις κάτω από το δέρμα σου είναι στιγματισμένη
μια ξένη ουσία με διάφορες μορφές να σχηματίζουν εικόνες
και γράμματα που σε συμβολίζουν και σε κάνουν να θυμάσαι
κάτι για όλη σου τη ζωή. Και όλο αυτό οφείλεται στη σκέψη
μιας στιγμής. Στιγμάτισε και εσύ τη ζωή σου με κάτι που σε
αντιπροσωπεύει, stigmaτισέ την τώρα.
Διευθύνσεις: Μπότσαρη - Καρακάση, Εμπορικό Civitas, Θεσσαλονίκη
Νέο κατάστημα: Χρυσούπολη Καβάλας
Τα γραφεία της διοίκησης.
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Η εκκλησία και το σχολείο της φυλακής.

προσπαθούμε να αλλάξουμε: να τους μάθουμε να
σέβονται πρώτα τον εαυτό τους και στη συνέχεια
τους άλλους και το περιβάλλον γύρω τους. Να αντιληφθούν πως όλοι ανήκουμε σε κάτι μεγαλύτερο
και πως κάθε πράξη μας έχει άμεσο αντίκτυπο στο
περιβάλλον και εμμέσως σε εμάς τους ίδιους.
»Η τιμωρία, η ποινή, δεν αποδίδει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Το όλο σύστημα έχει βασιστεί στην
αρχή του φόβου και εξελίχθηκε παράλληλα με τις
θρησκείες που θέλουν τον Θεό τιμωρό. Πρέπει
να καταλάβουν επιτέλους πως το σύστημα αυτό
δε λειτουργεί. Μόνο εάν φερθείς με σωστό τρόπο
στους ανθρώπους, θα μπορέσεις, ίσως, να καταφέρεις να τους κάνεις να αλλάξουν συμπεριφορά
και να γίνουν σωστοί πολίτες. Επίσης, πολλοί από
τους ανθρώπους που παραβαίνουν τον νόμο και
διαπράττουν κάποιο έγκλημα δεν αποτελούν απειλή για την κοινωνία. Σε αυτούς τους ανθρώπους
προκαλούμε μεγαλύτερη ζημιά κλείνοντάς τους σε
κελιά και υψίστης ασφαλείας φυλακές».
Δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για το αν
δουλεύει το σύστημα της Mπάσταγια, ωστόσο οι
Νορβηγοί μάλλον κάτι πρέπει να κάνουν σωστά.
Η χώρα τους έχει το χαμηλότερο ποσοστό φόνων στον κόσμο, μόλις 3.300 φυλακισμένους (με
πληθυσμό 5.000.000) και μόλις 20% αποφυλακισμένων που επιστρέφουν στη φυλακή μέσα στα
πρώτα δύο χρόνια απελευθέρωσής τους.
Μπορεί το μοντέλο της Mπάσταγια να μεταφερθεί και σε χώρες όπου η κοινωνία, τα συστήματα, η
οικονομία και οι δομές είναι πολύ διαφορετικές από
της Νορβηγίας; Ήδη η Ρουμανία ακολουθεί τα χνάρια
της, με τον Άρνε να συνεργάζεται με τις αρμόδιες
αρχές για το στήσιμο μιας παρόμοιας οικολογικής
φυλακής σε ένα νησάκι της Μαύρης Θάλασσας.

