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Przedmowa

K

ontakty seksualne wśród więźniów
są niezaprzeczalnym faktem. Jednak
decydenci polityczni i szefowie zakładów
karnych, jak również służby medyczne
zaprzeczają istnieniu w więzieniach
aktywności seksualnej osób tej samej
płci. Homofobia to globalna koncepcja
negowania ludzkiej różnorodności
tożsamości seksualnej. Po raz kolejny
opór przeciwko dostarczaniu opartych
na dowodach strategii prewencyjnych
jest napędzany politycznie i moralnie!
Kolejny raz znajdujemy przykład, że
skuteczne i wydajne strategie walki z HIV
i innymi chorobami przenoszonymi drogą
płciową są blokowane przez kulturowe
lęki głęboko zakorzenione w emocjach i
nieznajomości łatwych do zastosowania
metod zapobiegania.
Wyniki te pokazują, że skuteczne
strategie związane z HIV/AIDS mogą
być wdrażane jedynie w szerszym
kontekście zmiany postaw wobec
mniejszości i dyskryminowanych tzw.
populacji dewiacyjnych. Jeśli jednak
w 2030 r. zamierzamy osiągnąć Cele
Zrównoważonego Rozwoju (SDG),
musimy wziąć pod uwagę kluczowe
społeczności. Jeśli tego nie zrobimy, nie
uda nam się osiągnąć celów SDG!

Źródło: fortune.com

Prof. dr Heino Stöver
Instytut Badań nad Uzależnieniami (ISFF)
Uniwersytet Nauk Stosowanych we
Frankfurcie nad Menem/Frankfurt,
Niemcy
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Streszczenie

W

edług Międzynarodowego
Centrum Studiów Więziennych
(ICPS) w tym momencie na całym
świecie przetrzymywanych jest ponad
10 milionów osób, z czego ponad
2,2 miliona przebywa w Stanach
Zjednoczonych. Zdrowie w zakładach
karnych można omawiać z punktu
widzenia etyki, prawa i zdrowia
publicznego. Uważamy, że chociaż
osadzeni są pozbawieni wolności,
władze muszą im zapewnić dostęp do
usług zdrowotnych na odpowiednim
poziomie. Ze względu na to, że większość
osadzonych powróci do społeczności
po wykonaniu wyroku, kroki podjęte
w celu zagwarantowania im dobrego
stanu zdrowia w zakładzie karnym,
będą ich zabezpieczeniem przed
przeniesieniem chorób zakaźnych poza
więzienie. Dlatego zachowanie dobrego
poziomu zdrowia osadzonych powinno
być traktowane jako jeden z głównych
elementów zdrowia publicznego.
Częstość występowania głównych
chorób zakaźnych (MIDs) jest znacznie
wyższa wśród osadzonych niż w całym
społeczeństwie. Szacuje się, że w 2016
r. około 389 000 osadzonych żyło z HIV/
AIDS, co stanowiło 3,8% przebywających
w zakładach karnych na całym świecie,
następnie 1 546 500 osadzonych
cierpiących na zapalenie wątroby typu C
(15,1%), 491 500 przewlekłe zapaleniem
wątroby typu B (4,8%) i 286 000 czy
aktywną gruźlicę (2,8%).
W środowisku więziennym sposoby
przenoszenia zakażeń są takie same
jak w społeczeństwie: używanie
niesterylnego sprzętu do iniekcji,
seks bez zabezpieczeń, niebezpieczne
tatuaże, piercing i inne formy penetracji
skóry, dzielenie się maszynkami oraz
przyrządami do golenia, itp. Liczne
czynniki, w tym zły stan wody i urządzeń
sanitarnych, przeludnienie oraz brak
dostępu do odpowiedniej opieki
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zdrowotnej, są czynnikami determinującymi nadmierne obciążenie chorobami zakaźnymi w
więzieniach.
Opracowano wytyczne mające na celu poprawę świadczenia usług opieki zdrowotnej i zasad
kontroli chorób w zakładach karnych. W wielu z nich zaleca się stosowanie prezerwatyw jako
skutecznej interwencji mającej na celu zmniejszenie liczby zakażeń przenoszonych drogą
płciową (STI). Celem niniejszego raportu jest ocena dostępności, zasięgu i ocena przeszkód w
dystrybucji prezerwatyw w jednostach penitencjarnych na całym świecie.
Dane dotyczące prezerwatyw znaleźliśmy w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych
na temat dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych w 58 spośród 193 krajów,
w tym w zakładach karnych w krajach takich jak: Afganistan, Albania, Algieria, Argentyna,
Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina,
Kanada, Chile, Kostaryka, Chorwacja, Republika Czeska, Republika Dominikańska, Estonia,
Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, Gwatemala, Niemcy, Islandia, Indonezja, Iran, Kazachstan,
Kirgistan, Lesotho, Litwa, Luksemburg, Namibia, Holandia, Norwegia, Macedonia, Madagaskar,
Mołdawia, Palau, Paragwaj, Peru, Portugalia, Rumunia, Serbia, Seszele, Słowacja, Słowenia,
Afryka Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Tajlandia, Tunezja, Ukraina,
Wielka Brytania i USA. Kraje, w których prezerwatywy są dostępne w kompleksach więziennych
Źródło: aljazeera.com

stanowią 30 procent całkowitej liczby krajów na całym świecie.
Bardzo niewiele dokumentów, zarówno w recenzowanych czasopismach, jak i w pozostałej
literaturze, omawia programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych, prawdopodobnie
dlatego, że w wielu kulturach dyskusja na temat seksu- zwłaszcza homoseksualizmu – jest tematem
tabu. W większości krajów, w których istnieją programy dystrybucji prezerwatywy dla więźniów,
zakres tej interwencji jest nieznany. Ponadto w większości krajów, w których istnieją takie programy
dla osadzonych, brakuje systematycznego monitorowania i oceny skuteczności programu.
Stany Zjednoczone stanowią dobry przykład kolidujących ze sobą praw związanych z tym
programem, w których przepis dotyczący dystrybucji prezerwatywy jest w mocy w prawie
federalnym, ale na poziomie lokalnym prawo federalne nie jest stosowane, a nowe zarządzenia
są wciąż ustalane. W niektórych krajach decydenci polityczni nie uznają istnienia aktywności
seksualnej w więzieniach i wykorzystują je jako wymówkę dla braku prezerwatyw. W wielu
krajach, w których funkcjonują programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych, są one
rozprowadzane bez lubrykantu.
Namibia jest przykładem kraju, w którym nie ma żadnego programu zorganizowanej dystrybucji
prezerwatyw, a prezerwatywy są „przemycane” do zakładów karnych. Zajęcie się wyżej
wymienionymi kwestiami doprowadziłoby do lepszego zaopatrzenia osadzonych w prezerwatywy,

a w konsekwencji do zmniejszenia
obciążeń związanych z STI nie tylko wśród
osadzonych, ale również wśród ogółu
społeczeństwa na całym świecie.

Wykaz skrótów
AIDS

Zespół nabytego niedoboru
(upośledzenia) odporności

BBC

British Broadcasting
Corporation

EAM

Ewangeliczne Stowarzyszenie
Malawi

EMCDDA
HBV
HCV
HIV
HRW
ICPS
IDU
MOP

Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii
Wirus zapalenia wątroby typu
B
Wirus zapalenia wątroby typu
C
Wirus nabytego niedoboru
(upośledzenia) odporności
Human Rights Watch
Międzynarodowe Centrum
Studiów Więziennych
Osoby używające narkotyków
w iniekcjach
Międzynarodowa Organizacja
Pracy

MIAA

Stowarzyszenie Malawi
Interfaith AIDS

MIDs

Poważne choroby zakaźne

MSM

Mężczyźni utrzymujący
kontakty seksualne z
mężczyznami

NSW

Nowa Południowa Walia

OWIES
PWIDs
STIs
UNAIDS
UNDP

Substytucyjna Terapia
Opioidowa
Osoby, którzy wstrzykują
narkotyki
Infekcje przenoszone drogą
płciową
Program Narodów
Zjednoczonych w sprawie HIV/
AIDS
Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju

UNODC

Biuro Narodów Zjednoczonych
ds. Narkotyków i Przestępczości

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia
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Kontekst i cel
przeglądu

1.1. Statystyki dotyczące zakładów
karnych na świecie

Według International Center for Prison
Studies (Międzynarodowego Centrum
Studiów Więziennych, ICPS) w tym
momencie ponad 10 milionów osób na
całym świecie jest przetrzymywanych w
zakładach karnych i innych zamkniętych
ośrodkach, z czego ponad 2 miliony w
Stanach Zjednoczonych, ponad 1,65
miliona w Chinach, 640 000 w Federacji
Rosyjskiej, 607 000 w Brazylii, 418
000 w Indiach, 311 000 w Tajlandii,
255 000 w Meksyku i 225 000 w
Iranie1. Roczna liczba osadzonych jest
trzykrotnie większa, co daje łączną
liczbę 30 milionów2. Najwyższy wskaźnik
uwięzienia na 100.000 mieszkańców
należy do Seszeli (799), następnie
do USA (698), St. Kitts & Nevis (607),
Turkmenistan (583), USA. Wyspy
Dziewicze (542), Kuba (510), Salwador
(492), Guam - USA (469), Tajlandia
(461), Belize (449), Federacja Rosyjska
(445), Rwanda (434) i Brytyjskie Wyspy
Dziewicze (425)1. Jak sugeruje ICPS,
przynajmniej ponad połowa państw
na świecie stosuje kary pozbawienia
wolności na poziomie poniżej 150, kary
pozbawienia wolności mogą znacznie
różnić się w zależności od regionu czy
kraju.

1.2. Znaczenie zdrowia w zakładach
karnych

Zdrowie w jednostkach penitencjarnych
można omawiać z punktu widzenia etyki,
prawa oraz zdrowia publicznego. Zasady
etyczne dotyczące zdrowia w zakładach
karnych zostały opisane w Deklaracji
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z
Genewy (1948)3, międzynarodowym
kodeksie etyki lekarskiej (1949)4 , rezolucji
Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych 37/194 (1982)5 oraz
zaleceniu nr R7 Komitetu Ministrów Rady
Europy z 1998 r. (Rada Europy, 2014)6.
Wymienione wyżej dokumenty mają
Źródło: thenerve.org
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jedno wspólne przesłanie: chociaż osadzeni są pozbawieni wolności, nie należy ich pozbawiać
odpowiedniej opieki zdrowotnej w czasie pobytu w jednostce penitencjarnej. Zgodnie z prawem,
to rządy są odpowiedzialne za świadczenie usług zdrowotnych dla osób przebywających
w jednostkach penitencjarnych. Oprócz aspektów prawnych i etycznych należy wziąć pod
uwagę, że poziom zdrowia w załadach karnych jest związany z poziomem zdrowia publicznego,
ponieważ większość osadzonych powróci do społeczności po zakończeniu wykonywania kary.
Dlatego też osadzonych należy postrzegać jako most, który może przenosić główne choroby
zakaźne z zakładu karnego na zewnątrz. Te okoliczności podnoszą znaczenie poziomu zdrowia w
jednostkach penitencjarnych jako ważnego elementu zdrowia publicznego.

1.3. Globalna epidemiologia głównych chorób zakaźnych w jednostkach penitencjarnych

Częstość występowania głównych chorób zakaźnych (MIDs) jest znacznie wyższa wśród
osadzonych niż w ogólnej społeczności2. Szacuje się, że 389 000 osadzonych, co stanowi 3,8%
więźniów na całym świecie, cierpi na HIV/AIDS, a następnie 1 546 500 osadzonych ma zapalenie
wątroby typu C (15,1%), 491 500 choruje na przewlekłe zapalenie wątroby typu B (4,8%) i 286
000 ma aktywną gruźlicę (2,8%)7. W oparciu o modele matematyczne autorzy doszli do wniosku,
że „zmniejszenie wskaźnika uwięzienia osób zażywających narkotyki (PWIDs) i zapewnienie
im dostępności do substytucyjnej terapii opioidowej (OAT)” mogłoby zmniejszyć liczbę osób
zarażonych HIV/AIDS wśród osadzonych na całym świecie.

1.4. Wyższe ryzyko zakażenia w zakładach karnych

Ryzyko zakażenia istnieje zarówno poza zakładem karnym, jak i wewnątrz niego. Ryzyko to
dotyczy osób, które używają niesterylnych strzykawek, uprawiają seks bez zabezpieczeń,
wykonują tatuaże, piercing lub stosują inne formy penetracji skóry, wspólnie użytkują maszynki
i inny sprzęt do golenia. Istnieją pewne specyficzne zachowania wysokiego ryzyka, takie jak
„rytuały braterstwa”, o których wiadomo, że zwiększają ryzyko przeniesienia zakażenia w
zakładach karnych2,7. Warunki panujące w jednostkach penitencjarnych, takie jak przeludnienie,
słaba jakość wody oraz brak dostępu do odpowiednich usług opieki zdrowotnej również
ułatwiają przenoszenie zakażeń8. Niedawno w badaniach oszacowano globalną częstotliwość
występowania zachowań wysokiego ryzyka, w tym zażywanie narkotyków drogą iniekcji (IDU),
seks bez zabiezpieczeń wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM),
jak również wykonywanie tatuaży i piercing 9. Według tych szacunków regionami o wysokim
poziomie iniekcji były Azja i Pacyfik (20,2%), Europa Wschodnia i Azja Środkowa (17,3%) oraz
Ameryka Łacińska i Karaiby (11,3%). Niski poziom IDU w więzieniach stwierdzono również
w Afryce Wschodniej i Południowej (0,6%) oraz w Afryce Zachodniej i Środkowej (0,5%).
Pod względem aktywności seksualnej w jednostkach penitencjarnych najwyższe poziomy
odnotowano w innych regionach (12,1%) oraz w Afryce Zachodniej i Środkowej (13,6%), przy
czym niższe poziomy odnotowano w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (1,5%). Dane
dotyczące tatuażu były jeszcze bardziej ograniczone, przy wysokim poziomie danych z innych
regionów (14,7%), Azji i Pacyfiku (21,4%) oraz Ameryki Łacińskiej (45,4%).

1.5. Wytyczne dotyczące zdrowia w zakładach karnych i przepisy dotyczące dystrybucji
prezerwatyw

Opracowano wiele wytycznych mających na celu poprawę świadczenia usług zdrowotnych
i zasad kontroli chorób w jednostkach penitencjarnych10-13. W 2013 Biuro Narodów
Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) oraz Program Narodów Zjednoczonych w sprawie HIV/AIDS (UNAIDS) opracowały

wytyczne pt. „Profilaktyka HIV, leczenie
i opieka nad chorymi w zakładach
karnych i innych zamkniętych ośrodkach:
kompleksowy pakiet interwencji14.
Publikacja wymienia piętnaście
wytycznych:
1. Szeroki dostęp do informacji, edukacji i
komunikacji.
2. Programy dystrybucji prezerwatyw.
3. Zapobieganie przemocy seksualnej.
4. Zapewnienie leczenie uzależnienia
od narkotyków, w tym leczenia
substytucyjnego.
5. Programy wymiany igieł i strzykawek.
6. Zapobieganie przenoszeniu zakażeń
poprzez dostęp do odpowiednich usług
medycznych lub dentystycznych.
7. Zapobieganie przenoszeniu zakażeń
przez wykonywanie tatuaży, piercing i inne
formy penetracji skóry.
8. Profilaktyka poekspozycyjna.
9. Badania i doradztwo w zakresie HIV.
10. Leczenie HIV, zapewnienie
odpowiedniej opieki i wsparcia.
11. Zapobieganie, diagnozowanie i
leczenie gruźlicy.
12. Zapobieganie przenoszeniu zakażeń
HIV z matki na dziecko.
13. Profilaktyka i leczenie infekcji
przenoszonych drogą płciową.

osadzonych
należy
postrzegać
jako most, który
może przenosić
główne choroby
zakaźne z zakładu
karnego na
zewnątrz
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14. Szczepienia, diagnozowanie i leczenie
wirusowego zapalenia wątroby B i C, oraz
15. ochrona personelu przed zagrożeniami
zawodowymi.
Wytyczne te zostały wprowadzone jako
główne działania przeciwko przenoszeniu
zakażeń w jednostach penitencjarnych.
Zgodnie z oczekiwaniami, bezpłatna
i łatwa dostępność prezerwatyw i
lubrykantów została zasugerowana przez
organizacje międzynarodowe, w celu
zminimalizowania ryzyka przenoszenia
infekcji przez seks bez zabezpieczeń,
ponieważ jest to jedno z najczęstszych
zachowań wysokiego ryzyka w zakładach
karnych.

1.6. Cele raportu

Dystrybucja prezerwatyw jest znana
jako skuteczna interwencja przeciwko
przenoszeniu HIV/AIDS i innych STI, nie
tylko w jednostach penitencjarnych, ale
także wśród osób przebywających poza
zakładem karnym. Pomimo udowodnionej
skuteczności tego typu programów,
niewiele jest raportów dokumentujących
dane na temat dystrybucji prezerwatyw
w jednostkach penitencjarnych na całym
świecie. Niniejszy przegląd ma na celu
identyfikację, ocenę i opis:
• Dostępności programów dystrybucji
prezerwatyw w jednostkach
penitencjarnych na całym świecie
• Pokrycia zapotrzebowania na
prezerwatywy w więzieniach, w
krajach gdzie są programy dystrybucji
prezerwatyw
• Metody dostarczania prezerwatyw w
zakładach karnych w krajach, które mają
program dystrybucji prezerwatyw
• Przeszkód utrudniających dostarczanie i
dostępność prezerwatyw w więzieniach
• Doświadczenia krajów z programem
dystrybucji prezerwatywy w
celu zmniejszenia obciążenia
chorobami zakaźnymi w jednostkach
penitencjarnych
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Dowody na skuteczność
dystrybucji prezerwatyw
w zakładzie karnym

J

ak wspomniano wcześniej, istnieje bardzo niewiele publikacji omawiających dostępność i
działanie programów dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych na całym świecie. W 2001 r.
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) opublikowało obszerny
raport na temat stanu redukcji szkód w jednostkach penitencjarnych krajów europejskich16.
Zgodnie z tym raportem, od 2011 r. prezerwatywy były dostarczane w jednostkach
penitencjarnych w jedenastu krajach. W Austrii programy dystrybucji były realizowane w 20 z 29
obiektów. W trzech obiektach były one dostępne tylko na żądanie, a w jednym z nich program
był nadal przygotowywany. W czterech austriackich zakładach karnych nie funkcjonowały jednak
programy dystrybucji prezerwatyw.
Zakres stosowania przez Belgię przepisów dotyczących dystrybucji prezerwatyw był w znacznym
stopniu uzależniony od lokalnej polityki więziennictwa. Z drugiej strony, w Danii od 1987 r.
prezerwatywy są swobodnie rozprowadzane we wszystkich jednostkach penitencjarnych w
pokojach gościnnych, w placówkach służby zdrowia i u pracowników służby zdrowia.
W Finlandii zakłady karne udostępniają prezerwatywy w ramach pakietów wstępu do zakładu
karnego, za pośrednictwem placówek medycznych, w pokojach conjugal visit room (tłum:
pokoje do odwiedzin bez kontroli audiowizualnej) oraz w swobodnie dostępnych dla osadzonych
pomieszczeniach. Program dystrybucji prezerwatyw we Francji umożliwia dostęp przez lekarzy,
podczas gdy Niemcy zapewniają dostęp przez lekarzy, merchandising, pracowników socjalnych,
psychologów, księży i pastorów.
W Luksemburgu prezerwatywy i lubrykanty są dostępne za pośrednictwem służb medycznych, a
osadzeni mogą je zabierać z lady bez pytania. Chociaż wytyczne polityki holenderskiej stanowią,
że prezerwatywy muszą być rozprowadzane we wszystkich zakładach karnych, zakres tego
programu jest regulowany polityką lokalną. Dystrybucja prezerwatyw dla osadzonych w Portugalii
jest dostępna w 40 z 53 zakładów karnych za pośrednictwem ośrodków medycznych, żłobków i
placówek oświatowych zgodnie z kryteriami administracji więziennej, a w Hiszpanii prezerwatywy
są dostępne przy wejściu do więzienia, we wszystkich pokojach gościnnych i ośrodkach
medycznych na żądanie. W Szwecji są dostępne tylko w pokojach dla odwiedzających16 .
W 2007 r. WHO we współpracy z UNAIDS i UNODC17 opublikowała raport zatytułowany
„Interventions to address HIV in prison: prevention of sexual transmission”. Raport ten sugerował,
że oprócz Europy, więzienne programy dystrybucji prezerwatyw istnieją również w innych krajach,
w tym w Australii, Brazylii, Kanadzie, Indonezji, Iranie, Republice Południowej Afryki, niektórych
krajach byłego Związku Radzieckiego oraz w Stanach Zjednoczonych. Przeglądając istniejący
materiał, w raporcie stwierdzono, że wprowadzenie programów dystrybucji prezerwatyw w
jednostkach penitencjarnych jest wysoce wykonalne, a istniejące modele mogą być replikowane
w krajach, w których nie ma takich programów. Wsprawozdaniu zasugerowano również,
że większość osadzonych i pracowników jednostek penitencjarnych popiera dostarczanie
prezerwatyw.
W naszym raporcie zawarliśmy również dane z ostatniego światowego badania UNODC na
temat zasięgu kontroli zakażeń w jednostkach penitencjarnych. Powyższe badanie wykazało,
że 58 krajów rozprowadza prezerwatywy w zakładach karnych. W dalszej części podajemy
przykłady niektórych krajów z programami dystrybucji prezerwatyw oraz omawiamy metody ich
dostarczania, a także opisujemy możliwe przeszkody w dostępie.

2.1. Australia

Australia jest jednym z pionierów redukcji szkód w więzieniach na świecie. Dystrybucja
prezerwatyw w Nowej Południowej Walii (NSW) rozpoczęło się w 1996 r. sześciomiesięcznym
pilotażowym badaniem, polegającym na zainstalowaniu dystrybutorów. W nich znajdowały
się paczki składające się z jednej prezerwatywy, saszetki z lubrykantem, instrukcji użytkowania

prezerwatywy oraz plastikowej torby na
śmieci18. We wrześniu 1996 r. do pakietu
zdrowotnego osadzonych w NSW18
dołączono koferdamy. Sugerowano, że
do 2005 r. więźniom NSW rozdano około
30.000 prezerwatyw i koferdam, chociaż
nie znaleźliśmy żadnych konkretnych
danych potweirdzających te liczby.
Prezerwatywy są bezpłatne i są dostępne
w dystrybutorach z prezerwatywami lub
na indywidualne życzenie w więziennych
ośrodkach medycznych.
Przed rozszerzeniem programu dystrybucji
w jednostkach penitencjarnych system
opieki zdrowotnej Australii stanął przed
wieloma wyzwaniami politycznymi i
prawnymi. Zdaniem krytyków programu
1) prezerwatywy zachęcałyby osadzonych
do uprawiania seksu; 2) prezerwatywy
prowadziłyby do zwiększenia liczby aktów
przemocy seksualnej wśród osadzonych;
3) osadzeni używaliby prezerwatyw do
ukrywania i przechowywania narkotyków
i innych przedmiotów związanych z
przemytem; 4) osadzeni używaliby
prezerwatyw jako broni przeciwko
pielęgniarkom, funkcjonariuszom służby
więziennej i współosadzonym; oraz
5) zakłady karne postrzegane byłyby
jako „cele homo”, jak stwierdził prezes
Stowarzyszenia funkcjonariuszy służby
więziennej18.
Na podstawie badania NSW Inmate Health
Survey (IHS) oraz oficjalnych raportów
Departamentu Usług Korekcyjnych
NSW z ponad 1500 osadzonymi, Yap i
współpracownicy ocenili skuteczność
dystrybucji prezerwatyw w jednostkach
penitencjarnych NSW i nie stwierdzili
żadnych poważnych negatywnych
konsekwencji, takich jak wzrost częstości
występowania napaści seksualnych
lub innych ryzykownych zachowań.
W przeciwieństwie do tego, zarówno
stosunki męsko-męskie za obopólną
zgodą, jak i napaść na tle seksualnym
wykazywały w badanych latach tendencję
spadkową.
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W podobnym badaniu Butler i wsp.
oceniali postawy i praktyki seksualne
osadzonych w NSW (rozprowadzającym
ponad 30 000 prezerwatyw miesięcznie)
i Queensland (bez prezerwatyw w
jednostkach penitencjarnych w tamtym
czasie) i stwierdzili znacznie wyższą
częstotliwość stosowania prezerwatyw
wśród osadzonych, którzy odbywali
stosunek analny w NSW, mimo że
częstość występowania takiego rodzaju
stosunków w obu więzieniach była
równie niska i wynosiła 3,3 procent
19
. Autorzy doszli do wniosku, że jeśli
prezerwatywy są dostępne, to jest
znacznie większe prawdopodobieństwo,
że będą używane podczas stosunku
analnego, a zatem powinny być
dostarczane osadzonym jako
podstawowe prawo człowieka.
W innym badaniu przeprowadzonym
przez Scott i innych w 2013 r. oceniono
skuteczność dostarczania prezerwatyw,
jak również badano łączenie badań
przesiewowych i opt-out STI w zakresie
częstości występowania i przenoszenia
infekcji przenoszonych drogą płciową,
w tym HIV, wirusa zapalenia wątroby
typu B (HBV), chlamydii, kiły i rzeżączki
w 14 jednostkach penitencjarnych
w Wiktorii20. Wyniki wykazały, że
dystrybucja prezerwatyw przyczyniły
się do zmniejszenia częstotliwości
występowania kiły o 99 procent,
rzeżączki o 98 procent, zapalenia
wątroby typu B o 71 procent, chlamydii
o 27 procent, a HIV o 50 procent.
Według autorów artykułu program
dystrybucji prezerwatyw ma na celu
zmniejszenie zachorowalności na STI
oraz kontrolę transmisji kiły i rzeżączki
wśród osadzonych. Podobnie jak
Butler i inni, wyniki tego badania
świadczą o skuteczności dystrybucji
prezerwatyw w celu zmniejszenia
obciążenia mężczyzn mających kontakty
seksualne z mężczyznami w jednostkach
penitencjarnych Australii.
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2.2. Austria

Austria jest jednym z pierwszych krajów,
które wprowadziły program dystrybucji
prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych.
Dystrybucja prezerwatyw w austriackich
więzieniach rozpoczęła się ponad dwie dekady
temu. Osoby w zakładach karnych otrzymują
pakiet zawierający: prezerwatywy, lubrykant,
szczoteczkę do zębów, pastę do zębów oraz
podręcznik objaśniający bezpieczne praktyki
seksualne. Podręcznik (dostępny również w
języku arabskim) przedstawia za pomocą zdjęć
w jaki sposób można się zarazić różnymi infekcjami i metody ochrony przed nimi. Jeśli
chodzi o dystrybucję tego pakietu, jeden z członków austriackich władz więziennych
zauważył, że „Pakiet dotyczący opieki medycznej jest ważnym elementem profilaktyki
zakażeń, zwłaszcza HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Zdrowie jest naszym
priorytetem”21.
Chociaż dystrybucja pakietów istnieje w Austrii od wielu lat, nie znaleźliśmy żadnej publikacji
(ani recenzowanej, ani innego dokumentu) dotyczącej monitorowania i oceny tego programu
w austriackich jednostkach penitencjarnych. Upowszechnienie informacji na temat tego
programu byłoby korzystne dla wiedzy ogólnej. Na przykład, ile prezerwatyw i saszetek z
lubrykantem znajduje się w opakowaniu? W jaki sposób więźniowie MSM mogą uzyskać
dostęp do większej liczby prezerwatyw? Czy istnieją regularne programy oceniające wiedzę i
postawę austriackich osadzonych wobec seksu bez zabezpieczeń i STI przed i po dystrybucji
pakietu? Czy dystrybucja podręczników jest wystarczająca, aby poszerzyć wiedzę czy też
potrzebne są „interwencje łączone”, aby osiągnąć ten cel?

2.3. Brazylia

Brazylia jest jednym z niewielu krajów Ameryki Południowej, w których prezerwatywy
są rozprowadzane wśród więźniów. Według Human Rights Watch (HRW) w niektórych
jednostkach penitencjarnych w tym kraju wdrażane są programy dystrybucji prezerwatyw dla
osadzonych22. Jak ogłosiła służba więzienna w 1997 roku, w Rio de Janeiro rozdawano średnio
10.000 prezerwatyw miesięcznie, w ramach całkowitej rocznej liczby osadzonych wynoszącej
13.000 osób. Władze więzienne w zakładzie karnym o wysokim poziomie bezpieczeństwa (Rio
Grande do Sul) ujawniły, że każdego „dnia odwiedzin” około 100 prezerwatyw podawano około
300 osadzonym w tym miejscu22.
Nie znaleźliśmy żadnego dokumentu informującego o metodzie dystrybucji prezerwatyw
w jednostkach penitencjarnych w Brazylii. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę ludności
przetrzymywanej w zakładach karnych Rio de Janeiro (13.000) w 1997 r., wydaje się
prawdopodobne, że liczba rozprowadzanych prezerwatyw (10.000 miesięcznie) wydaje się
być zawyżona. Raport online HRW jest jedynym dokumentem, w którym są informacje na ten
temat. Najwyraźniej ten raport zawiera tylko informacje na temat dostarczania prezerwatyw
podczas wizyt małżeńskich, a nie wśród populacji MSM w jednostkach penitencjarnych.
Raport HRW nie jest nowy, ponieważ podawane statystyki dotyczą roku 1997. Dane liczbowe
dotyczące ciągłości i zasięgu dostarczania prezerwatyw, jak również metod i utrudnień
w dystrybucji prezerwatyw w brazylijskich więzieniach powinny zostać zaktualizowane i
opublikowane w celu poinformowania decydentów politycznych i zmniejszenia obciążenia
brazylijskich osadzonych infekcjami przenoszonymi drogą płciową (STIs).

2.4. Kanada

Według „Kanadyjskiego źródła informacji o HIV i wirusowym zapaleniu wątroby typu C (HCV)”,
osadzeni przetrzymywani w kanadyjskich więzieniach federalnych mieli dostęp do prezerwatyw od
stycznia 1992 r.23. Upoważnione przez kanadyjskie służby więzienne, nienawilżane prezerwatywy
o działaniu plemnikobójczym, lubrykanty na bazie wody i koferdamy muszą być udostępniane
dla osadzonych „dyskretnie” w minimum trzech miejscach w zakładzie karnym. W niektórych
jednostkach penitencjarnych prezerwatywy i lubrykanty są dostępne tylko w więziennych ośrodkach
zdrowia, co może prowadzić do niechęci do korzystania z nich, a w konsekwencji do wzrostu
częstości występowania STI wśród osadzonych.
Zgodnie z poprzednim dokumentem, kolejny raport kanadyjskiej sieci prawnej ds. HIV/AIDS
zatytułowany „Promowanie programów profilaktyki HIV i zapalenia wątroby typu C dla osadzonych
w Kanadzie” potwierdził istnienie programu dystrybucji prezerwatyw w kanadyjskich jednostkacjh
penitencjarnych24. Zgodnie z ustnym raportem duża część kanadyjskich osadzonych ma dostęp do
narzędzi zapobiegania zakażeniom HIV, w tym prezerwatyw, lubrykantów i koferdam, chociaż kilka
kanadyjskich zakładów karnych nadal nie świadczy takich usług.
Pomimo istniejących zasad i przepisów określonych przez służby więzienne Kanady, prezerwatywy
nie są rozprowadzane we wszystkich jednostkach penitencjarnych w tym kraju. Co więcej,
nie znaleźliśmy żadnych statystyk dotyczących zasięgu programu dystrybucji prezerwatyw
w kanadyjskich więzieniach. Innymi słowy, liczba lub odsetek osadzonych otrzymujących
prezerwatywy, lubrykanty lub koferdamy jest nieznana. Metody dystrybucji prezerwatyw również
nie są wymienione w istniejących raportach; nie znaleźliśmy żadnych dowodów związanych z
monitorowaniem i oceną programu dystrybucji prezerwatyw.

2.5. Czechy

Według starego dokumentu opublikowanego przez „Europejski Instytut Zapobiegania i Kontroli
Przestępczości” zrzeszony przy ONZ w 2001 roku, osadzonym w Republice Czeskiej umożliwiono
zakup prezerwatyw w stołówkach więziennych, ale ci odmówili25. Dystrybutory w stołówkach są
obowiązkową częścią asortymentu towarów w stołówkach od 2007 roku. Biorąc pod uwagę fakt,
że prezerwatywy nie są bezpłatne, lokalizacja, gdzie się znajdują, jest przestrzenią publiczną, taką
jak np. stołówka więzienna, a zakupy w stołówkach są organizowane w grupach, brak chęci zakupu
prezerwatyw wydaje się uzasadniony.

Kraje, w których przewiduje się stosowanie prezerwatyw w więzieniach

Również formalnie, dostępność
prezerwatyw dla osadzonych i/
lub ich partnerów podczas wizyt w
pomieszczeniach wizytowych została
od 1994 r. skodyfikowana w dekrecie o
służbie więziennej wewnętrznej. Jednakże
praktyczne wdrożenie tego przepisu
pozostaje niejasne. Zgodnie z czeską
koncepcją penitencjarną do 2025 r. oraz
planami działania na lata 2016 i 2017,
bezpłatna dystrybucja prezerwatyw
została wprowadzona (ponownie) w salach
wspólnych wizyt we wszystkich jednostkach
penitencjarnych.
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Pilotażowa dystrybucja prezerwatyw rozpoczęta została w ramach programu HA-REACT Joint
Action. W kwietniu 2016 r. w Pradze odbyło się spotkanie ekspertów ds. zdrowia w jednostkach
penitencjarnych, władz więziennych, pracowników służby więziennej, opieki społecznej i
psychologicznej oraz przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości w celu omówienia możliwości
zainicjowania programu dystrybucji prezerwatyw26. Osiągnięto porozumienie w sprawie
rozpoczęcia pilotażowego programu prezerwatyw w jednej z jednostek w kraju. Przygotowano
i rozpowszechniono materiały informacyjne zawierające informacje o STD i prezerwatywach.
Dostarczanie prezerwatyw w praskim kompleksie więziennym rozpoczęło się od 12-miesięcznego
programu pilotażowego w sierpniu 2017 r. przez instalację czterech dystrybutorów, które są
umieszczane w łazienkach i toaletach obsługujących łącznie 240 osadzonych. Prezerwatywy są
bezpłatne, a dla osadzonych w pozostałych zakładach karnych są dostępne na osobisty wniosek
personelu oświatowego zakładu karnego (nie strażników, nie pracowników służby zdrowia).
Programy dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych w Republice Czeskiej pozostają
nadal w fazie pilotażowej i są oceniane i monitorowane. Analiza śródokresowa została przedstawiona
na konferencji poświęconej uzależnieniom w Lizbonie w 2017 r.27 Działania w pierwszym miesiącu
nie wykazały większych problemów w trakcie wdrażania. Postawy osadzonych były ogólnie dość
pozytywne już przed rozpoczęciem projektu pilotażowego. Z drugiej strony, personel więzienny był
dość konserwatywny przed uruchomieniem programu, jego podejście zaczęło się nieznacznie zmieniać
już po 1 miesiącu dystrybucji prezerwatyw, gdy początkowe obawy pracowników zakładów karnych nie
zostały potwierdzone. W ciągu pierwszych 6 tygodni programu pilotażowego, 657 prezerwatyw zostało
rozprowadzonych przez dystrybutory z prezerwatywami, a 6 przez personel na życzenie.

2.6. Niemcy

Niemcy są jednym z niewielu krajów posiadających system monitoringu i oceny skuteczności
programów dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych. W 2006 r. grupa robocza
ds. AIDS i służb więziennych przeprowadziła ankietę w celu oceny stanu programów dystrybucji
prezerwatyw w bawarskich zakładach karnych w latach 2003 i 2005. Wówczas w bawarskich
jednostkach penitencjarnych przetrzymywano około 13 000 osób. Na pytania odpowiedziało 20 z 32
bawarskich więzień, w których przebywa około 7 900 osadzonych (w tym 105 kobiet).
Wyniki wyżej wymienionego badania wykazały, że 40, 45 i 43 prezerwatywy zostały rozdzielone
pomiędzy 7 900 osadzonych odpowiednio w latach 2003, 2004 i 2005. Szacuje się jednak, że 869
osób w 20 badanych zakładach karnych (na 7 900 osadzonych ogółem) każdego roku prowadziło
czynności seksualne. Naukowcy założyli, że każdy osadzony czynny seksualnie uprawia seks 5 razy w
roku i doszli do wniosku, że w więzieniach tych powinno być dystrybuowanych 4302 prezerwatywy.
Prezerwatywy są dostępne w bawarskich zakładach karnych na żądanie. Ta metoda dystrybucji
prezerwatyw nie jest całkowicie skuteczna, ponieważ wielu osadzonych może wahać się, czy
poprosić o prezerwatywę z powodu stygmatyzacji. Jednak liczba rozdawanych prezerwatyw, według
starszych badań, w 20 bawarskich zakładach karnych (około 40 rocznie) jest powodem do niepokoju.
Nie są dostępne dokładne dane dotyczące częstości występowania głównych chorób zakaźnych i
STI w niemieckich jednostach penitencjarnych. Wyżej wymienione kwestie wskazują na potrzebę
zaktualizowanych statystyk dotyczących dostarczania prezerwatyw i STI w niemieckich zakładach
karnych.

2.7. Lesoto

Lesoto jest jednym z dwóch krajów Afryki Subsaharyjskiej z programami dystrybucji prezerwatyw
w jednostkach penitencjarnych. W czerwcu 2015 r. regionalne spotkanie grupy ekspertów zwołane
przez UNODC odbyło się w Lesotho Correctional Service. Spotkanie umożliwiło ekspertom z
UNODC i 12 krajów Afryki Południowej, przedstawicielom służb więziennych, ministerstwu zdrowia,
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Krajowej Radzie do spraw AIDS, organizacjom NGO oraz byłym
osadzonym, omówienie możliwości zmiany dostępu do różnych
usług zdrowotnych (w tym programów dystrybucji prezerwatyw)
w zakładach karnych tego kraju27. Na spotkaniu podkreślono
również metody pokonywania przeszkód w świadczeniu usług
zdrowotnych. Wśród dyskusji skoncentrowanych na programach
dystrybucji prezerwatyw, uczestnicy dyskutowali o najlepszym
miejscu do zamontowania dystrybutora, aby uniknąć stygmatyzacji
i dyskryminacji, o tym, jak zmaksymalizować wysiłki w celu
zapewnienia, że prezerwatywy i lubrykanty są pakowane razem,
ponieważ osadzeni mogą jedynie przyjmować lubrykanty,
zostawiając prezerwatywy; rozmawiano o metodzie higienicznej
utylizacji zużytych prezerwatyw oraz o edukacji na temat
poprawnego i konsekwentnego stosowania prezerwatyw w
jednostkach penitencjarnych. Prezerwatywy są rozprowadzane za pośrednictwem dystrybutorów
wśród osadzonych w Lesoto.
Chociaż powyższy raport sugeruje, że prezerwatywy i lubrykanty są rozprowadzane w jednostkach
penitencjarnych w Lesoto, nie znaleźliśmy żadnych udokumentowanych i wiarygodnych informacji
dotyczących zasięgu programu. W szczególności nie ma danych o tym, ile zakładów karnych
rozprowadza prezerwatywy i lubrykanty wśród osadzonych, ilu osadzonych jest objętych tym
programem, ile prezerwatyw i saszetek z lubrykantami jest rozprowadzanych wśród osadzonych rocznie,
jak również o sposobie rozprowadzania prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych tego kraju.

2.8. Namibia

Według magazynu The Namibian, we wrześniu 2017 roku minister zdrowia Namibii ujawnił,
że prezerwatywy są „przemycane” do zakładów penitencjarnych w tym kraju28. Zwrócił
uwagę na istnienie aktywności seksualnej wśród osadzonych homoseksualnych jako populacji
zmarginalizowanej i napiętnowanej, a także na zdrowotne konsekwencje seksu bez zabezpieczeń
wśród nich. Powtórzył również, że jego kraj jest zdeterminowany, aby uratować wiele istnień ludzkich
poprzez zmniejszenie obciążenia chorobami zakaźnymi o 75 procent do 2020 roku.
Chociaż prezerwatywy są rozprowadzane wśród niektórych osadzonych w Namibii, przepis ten nie
jest realizowany w ramach zorganizowanego programu. Minister zdrowia potwierdził niejawną
dostępność prezerwatyw w zakładach penitencjarnych w Namibii, choć nie wspomniał o liczbie
jednostek penitencjarnych, w których odbywa się dystrybucja. Podobnie jak w wielu innych krajach,
w których funkcjonują programy dystrybucji prezerwatyw, nie istnieje system monitorowania i
oceny skuteczności. Pomimo barier kulturowych, działania programowe Ministerstwa Zdrowia mają
potencjał rozwojowy. Niemniej jednak, jeśli prezerwatywy nie są rozprowadzane za pośrednictwem
ustrukturyzowanego programu, ryzyko nadużyć (takich jak tworzenie czarnego rynku w zakładzie
karnym lub używanie prezerwatyw do innych celów, takich jak przemycanie narkotyków) byłoby
zwiększone.

2.9. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Mimo że programy dystrybucji prezerwatyw są dostępne w Stanach Zjednoczonych, są one dostępne
tylko w placówkach wychowawczych. Los Angeles, Nowy Jork i Filadelfia należą do regionów z
programami dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych. W 1987 roku Vermont stał się
pierwszym stanem USA, który uruchomił program dystrybucji prezerwatyw w więzieniu29. Artykuł z
2010 roku zatytułowany “The First Condom Machine in a US Jail: The Challenge of Harm Reduction
in a Law and Order Environment” został opublikowany w American Journal of Public Health30.

Według tej publikacji, w latach 19892007 prezerwatywy były dostępne
dla osadzonych płci męskiej przez
indywidualne sesje doradcze. W 2007
r. za 200 USD zakupiono pierwszy
dystrybutor prezerwatyw, który został
zainstalowany w jednostce penitencjarnej.
Ocena programu wykazała, że osadzeni,
którzy angażują się w akty seksualne,
częściej używają prezerwatyw, jeśli
są one dostępne. Wywiady przed- i
pointerwencyjne z pracownikami zakładu
karnego i administracji ujawniły, że
„wśród osób z regularnymi kontaktami
z osadzonymi obawy dotyczyły przede
wszystkim kwestii dyscyplinarnych i
operacyjnych, a administratorzy wyższego
szczebla obawiali się, że dostęp do
prezerwatywy będzie wysyłał „niespójne
sygnały”, biorąc pod uwagę, że aktywność
seksualna jest zakazana w zakładzie
karnym”. Pomimo istniejących dowodów
na skuteczność dytrybucji prezerwatyw w
ograniczaniu ryzyka wystąpienia infekcji
przenoszonych drogą płciową, zakres tej
interwencji jest bardzo niski w Stanach
Zjednoczonych.
Liczne publikacje podkreślają, że uprawianie
seksu bez zabezpieczeń jest jednym z
głównych czynników powodujących
przenoszenie infekcji wśród osadzonych
w USA. Fullilove oceniło różne aspekty
dostarczania prezerwatyw (w tym
również aspekty etyczne) w jednostkach
penitencjarnych w USA uwzględniając
większą liczbę ryzykownych zachowań
seksualnych wśród osadzonych niż w
całej populacji31. Stwierdzono, że pomimo
zmniejszenia obciążeń związanych z HIV/
AIDS, programy dystrybucji prezerwatyw
w jednostkach penitencjarnych nie są
podstawowym obowiązkiem etycznym
amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej
w zakładach karnych. Podobne opinie osób
odpowiedzialnych za politykę zdrowotną
w zakładach penitencjarnych mogą
tłumaczyć niski zasięg programu dystrybucji
prezerwatyw w USA.
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Przykłady krajów, w których
nie ma programów dystrybucji
prezerwatyw dla osadzonych
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omimo skuteczności stosowania prezerwatyw w przypadku kontroli rozprzestrzeniania
się głównych chorób zakaźnych i infekcji przenoszonych drogą płciową w jednostkach
penitencjarnych, osadzeni w wielu krajach nadal nie mają dostępu do prezerwatyw. W tej
części przedstawiamy przykłady niektórych krajów, w których nie ma programów dystrybucji
prezerwatyw dla osadzonych, omawiając możliwe utrudnienia i doświadczenia z punktu
widzenia osadzonych i służb więziennych.

3.1. Indie

Artykuł zatytułowany: „Tihar Jail Bans Condoms” opublikowany przez India Today32 przedstawia
doświadczenia więzienia Tihar, które jest największym kompleksem penitencjarnym w Azji
Południowej z ponad 10.000 osadzonych. Artykuł donosi, że istnieją liczne przeszkody w
dystrybucji prezerwatyw wśród osadzonych Tiharu. Ponieważ dwie trzecie więźniów angażuje
się w aktywność homoseksualną, prezerwatywy powinny być rozprowadzane jako środek
zapobiegawczy przeciwko HIV/AIDS i STI. Jednak władze więzienne natychmiast zaprzeczyły
istnieniu homoseksualizmu w zakładzie karnym Tihar i powtórzyły, że prezerwatywy w takim
miejscu zachęcą do homoseksualizmu wśród osób przebywających w zakładzie penitencjarnym.
Nie znaleźliśmy żadnego innego dokumentu informującego o dystrybucji prezerwatyw w Indiach.

3.2. Malawi

Malawi jest jednym z krajów bez programu dystrybucji prezerwatyw w jednostkach
penitencjarnych. W sierpniu 2017 roku ukazał się artykuł zatytułowany „Kościoły przeciwko
dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych” autorstwa Malawi2433. W artykule stwierdzono,
że chociaż Stowarzyszenie Malawi Interfaith AIDS (MIAA) było zdecydowane uruchomić
program dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych tego kraju w celu
kontrolowania rozprzestrzeniania się infekcji przenoszonych drogą płciową, ewangelickie
stowarzyszenie Malawi (EAM) sprzeciwiło się temu. Podobnie jak Indie, EAM uważa, że
przepis dotyczący prezerwatyw zachęciłby osadzonych do angażowania się w aktywność
homoseksualną. Nie znaleźliśmy żadnego innego dokumentu ani raportu dotyczącego
dystrybucji prezerwatyw w Malawi.

3.3. Zjednoczone Królestwo

Artykuł opublikowany przez The Guardian w 2015 roku wyraźnie stwierdza: „Per the Health
and Justice Indicators of Performance Guidance of 2014, the provision of condoms to prisoners
who need them is prison policy in England,”(Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wskaźników
zdrowotnych i wymiaru sprawiedliwości z 2014 r., dostarczanie prezerwatyw osadzonym,
którzy ich potrzebują, jest częścią polityki więziennej w Anglii)34 . Prezerwatywy nie są jednak
dystrybuowane w angielskich zakładach karnych. W artykule opublikowanym przez BBC były
osadzony stwierdza: „W zakładzie karnym uprawiałem dużo seksu gejowskiego. Uważam,
że ponad 100 razy i wszystko to było bez prezerwatywy, ponieważ nie chciałem iść i prosić
o prezerwatywę. Prośba o prezerwatywę byłaby stygmatyzowaniem siebie i osoby, z którą
miałem zamiar uprawiać seks, a ja złamałbym regulamin więzienia”35. Nieznany były osadzony
kontynuował: „Chciałbym zobaczyć, w których więzieniach są one dostępne, ponieważ w sześciu,
w których przebywałem, nigdy nie słyszałem o tym, że możesz udać się do ośrodka zdrowia i
otrzymać prezerwatywę. To nonsens. Skąd ktoś wie, że są one dostępne, jeśli o tym nie mówią?”
W tym samym dokumencie stwierdza się, że w Anglii, Walii i Szkocji prezerwatywy muszą być
dostępne dla osób, które z zasady są narażone na ryzyko zakażenia STI. Natomiast w Irlandii
Północnej dystrybuowanie prezerwatyw w zakładach karnych nie jest dozwolone. Ponieważ
wszyscy osadzeni, którzy są aktywni seksualnie, są narażeni na ryzyko zakażenia STI, to należy jak

dostarczanie
prezerwatyw
osadzonym,
którzy ich
potrzebują, jest
częścią polityki
więziennej w Anglii

najszybciej wprowadzić prezerwatywy do
zakładów karnych w wyżej wymienionych
krajach.

3.4. Zambia

Zambia to kolejny kraj bez dystrybucji
prezerwatyw w zakładach karnych. Oscar
Simooya podniósł tę kwestię, publikując
artykuł zatytułowany: “Prison Condom
Distribution Debate Rages” w Times of
Zambia36. W artykule przytoczono wyniki
projektów badawczych nad statusem
HIV w jednostkach penitencjarnych
w Zambii i stwierdzono: „Wyniki te
sugerują, że osadzeni, choć mają
świadomość przenoszenia wirusa
HIV, mogą nie mieć środków ochrony
przed zakażeniem podczas pobytu w
zakładzie karnym”. Autorka omówiła
również niedopuszczalność dostarczania
prezerwatyw przez służby więzienne
i zainteresowane strony, ponieważ
jest ona postrzegana jako zachęta do
aktywności homoseksualnej, co jest
przestępstwem karnym w Zambii.
Konieczność zapewnienia prezerwatyw w
zambijskich jednostkach penitencjarnych
w celu zwalczania HIV/AIDS i innych
STI została powtórzona w wyżej
wymienionym artykule.
15
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ak wspomniano wcześniej, stosowanie prezerwatyw jest jedną z najskuteczniejszych technik
w celu kontroli rozprzestrzeniania się infekcji przenoszonych drogą płciową i głównych
chorób zakaźnych w zakładach karnych. W tej części przedstawiono kilka zaleceń mających
na celu zwiększenie dostępności i jakości programu dystrybucji prezerwatyw w jednostkach
penitencjarnych, a w konsekwencji zmniejszenie obciążenia infekcjami przenoszonymi drogą
płciową i głównymi chorobami zakaźnymi, takimi jak HIV/AIDS, wśród osadzonych na całym
świecie:
- Dowody na istnienie programu dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych zostały
przedstawione w 58 ze 193 krajów wymienionych przez ONZ w 2018 roku (Mapa 1),
co stanowi 30 procent wszystkich krajów na świecie, co świadczy o niskim zasięgu tego
typu programów. Ponieważ większość wyników badań wskazuje skuteczność stosowania
prezerwatyw przeciwko występowaniu STI, zaleca się, aby kraje, w których nie ma takich
programów, nadały priorytet tej interwencji.
- W niektórych krajach prezerwatywy są dostępne na żądanie za pośrednictwem personelu
medycznego lub władz więziennych. Biorąc pod uwagę, jak bardzo napiętnowane są
działania osób tej samej płci, zwłaszcza wśród marginalizowanych grup społecznych, takich
jak osadzeni, może się zdarzyć, że nie będzie można złożyć prośby o prezerwatywę. Zaleca
się, aby władze zakładu karnego rozprowadzały prezerwatywy w sposób pośredni, taki jak
dystrybutory z prezerwatywami lub umieszczały prezerwatywy w niewidocznym miejscu.
- Jak wspomniano wcześniej, bardzo niewiele dokumentów (opublikowanych lub
niepublikowanych) omawia programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych,
najprawdopodobniej dlatego, że seks - zwłaszcza homoseksualizm - jest tabu. Jednak brak
danych nie daje możliwości oceny jakości interwencji i oceny potrzeb. Rządy i służby
więzienne powinny zezwolić badaczom na badanie skuteczności stosowania prezerwatyw w
zakładach karnych i publikowanie wyników badań.
- W większości krajów, w których istnieją programy dystrybucji prezerwatyw dla osadzonych,
zakres tej interwencji jest niejasny. Nie jest znana liczba zakładów karnych, w których
znajdują się prezerwatywy dla osadzonych i/lub liczba osadzonych objętych programem.
Dla celów ogólnej oceny kluczowe znaczenie ma posiadanie danych dotyczących zakresu tej
interwencji na różnych poziomach.
- Większość krajów, w których istnieją programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach
karnych, nie prowadzi systematycznego monitoringu i oceny programu. Aby zaradzić
ewentualnym niedociągnięciom, a w konsekwencji zwiększyć skuteczność takich programów,
służby więzienne i pracownicy służby zdrowia powinni uruchomić rutynowe programy
monitorowania i oceny.

- W niektórych krajach decydenci polityczni
zaprzeczają istnieniu MSM i dlatego
nie uznają konieczności zapewnienia
prezerwatyw w zakładach karnych.
Ponieważ aktywność homoseksualna
często się tam zdarza, zalecamy,
aby decydenci polityczni starali się
zmniejszyć ryzyko transmisji STI poprzez
uruchamianie interwencji, takich jak
programy dystrybucji prezerwatyw.
- Skuteczność w stosowaniu prezerwatyw
jest wyższa w przypadku gdy jest
stosowana z lubrykantami. W niektórych
krajach, takich jak Austria, gdzie istnieją
obawy związane z niewłaściwym
używaniem prezerwatyw jako środku
do przenoszenia narkotyków, zaleca się
rozprowadzanie prezerwatyw nawilżanych.
- W niektórych krajach prezerwatywy są
rozprowadzane w zakładach karnych
za pomocą nieformalnych metod.
Jednym z przykładów jest Namibia,
gdzie prezerwatywy są tam potajemnie
przynoszone do więzień. Decydentom
politycznym z takich krajów zdecydowanie
zaleca się zatwierdzanie bardziej
ustrukturalizowanych metod dostarczania
prezerwatyw, takich jak dystrybutory.
- Ogólnie rzecz biorąc, potrzebne są
interwencje łączone, aby zminimalizować
konsekwencje uprawiania seksu
bez zabezpieczeń w jednostkach
penitencjarnych. Na przykład, jeśli w
danym zakładzie karnym są dystrybuowane
prezerwatywy to ta dystrybucja powinna
być połączona z równolegle prowadzonymi
działaniami edukacyjnymi.

- Jak wspomniano w tekście, krajowe i lokalne przepisy dotyczące dostarczania prezerwatyw
w jednostkach penitencjarnych mogą być sprzeczne. Dobrym przykładem tego problemu są
Stany Zjednoczone, w których przepis dotyczący dystrybucji prezerwatyw jest przewidziany
w prawie federalnym i stanowym, ale na szczeblu lokalnym, polityka ta nie jest wdrażana.
Konflikt ten uniemożliwia osadzonym dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej jako
podstawowego prawa człowieka. Zachęcamy decydentów politycznych do zajęcia się tą
kwestią w celu ochrony zdrowia osadzonych.
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odsumowując, seks jest niezaprzeczalnym aktem wśród więźniów na całym świecie.
Jednym z powodów uzasadniających brak prezerwatyw i ograniczony zakres
programów prezerwatyw jest fakt, że decydenci polityczni zaprzeczają istnieniu aktywności
seksualnej osób tej samej płci w więzieniach. Kwestia ta najprawdopodobniej wiąże się
z niedopuszczalnością homoseksualizmu z powodu norm kulturowych i/lub przekonań
religijnych w społecznościach. Jeśli tak, to konieczne jest zwalczanie napiętnowania
związanego z seksem i dyskryminacji w społecznościach.
Doświadczenia krajów, w których stosuje się prezerwatywy, dowodzą, że prezerwatywy są
skuteczne w łagodzeniu obciążeń związanych z HIV/AIDS i chorobami przenoszonymi drogą
płciową w więzieniach. Fakt, że większość więźniów powróci do społeczności po odbyciu
kary, podkreśla znaczenie zwrócenia uwagi na działania mające na celu zmniejszenie szkód,
w tym prezerwatywy w więzieniach. Zaleca się podjęcie dalszych działań przez organizacje
międzynarodowe i krajowe w celu zezwolenia na dystrybucję prezerwatyw w więzieniach
krajów, w których nie ma takiego programu.
Odsetek krajów z programami prezerwatyw w więzieniach (30 procent) jest
rozczarowujący. Kilka innych krajów (np. Republika Czeska) zapewnia prezerwatywę
jako programy pilotażowe i nie ma gwarancji kontynuacji programu po zakończeniu
fazy pilotażowej. Należy zauważyć, że w więzieniach mogą być inne kraje z programami
prezerwatyw, dla których nie mogliśmy znaleźć żadnego raportu.
Prezerwatywy w więzieniu są skuteczną interwencją w zakresie kontroli STI w więzieniach,
jednak wysiłki nie powinny ograniczać się tylko do dystrybucji prezerwatyw. Innymi słowy,
skuteczność programu prezerwatyw zostanie podwojona, gdy prezerwatywy są dostarczane
razem z lubrykantem i informacją edukacyjną na temat bezpiecznego seksu i STIs.
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...w 2030 r. zamierzamy osiągnąć
Cele Zrównoważonego Rozwoju
(SDG), musimy wziąć pod uwagę
kluczowe społeczności. Jeśli
tego nie zrobimy, nie uda nam
się osiągnąć celów SDG...

