Skal straffedømte få opplæring på lik linje med andre i samfunnet, må retten til
opplæring være klart nedfelt i loven

Dette viser mellom annet den nordiske rapporten ”Å lære bak murene”
som nå er revidert og oversatt til engelsk, trykket i nytt opplag i Nordisk
Ministerråd med tittelen ”Nordic Prison Education. A Lifelong Learning
Perspective”.
Rapporten Nordic Prison Education – A Lifelong Learning Perspective (TemaNord 2009:536)
kom for første gang på nordisk i 2003 - Å lære bak murene (TemaNord 2003:549). Rapporten
ble oversatt til engelsk i 2005 (TemaNord 2005:526) og ble sendt til alle utdannings- og
justisdepartement i Europa og til aktuelle fagmiljø i USA, Canada og Australia. Nordisk
Ministerråd viste til at opplaget på 1200 var utsolgt. Fylkesmannen i Hordaland og
prosjektgruppa bak rapporten fikk mange tilbakemeldinger med spørsmål om rapporten ble
trykt opp på nytt. Ikke minst var det fagmiljø i USA som kom med slike spørsmål. Den
nordiske modellen blir i denne sammenhengen sett på som attraktiv fordi vi ivaretar både
rettssikkerheten og tilbudene til de innsatte. Rapporten har også blitt oversatt til georgisk og
benyttet som håndbok av fengselsvesenet i Georgia.
På denne bakgrunn gikk Nordisk nettverk for fengselsundervisning inn for å søke de nordiske
kriminalomsorgs – og utdanningsmyndighetene om økonomisk støtte til en revisjon av
rapporten. Fylkesmannen i Hordaland har ledet arbeidet med revisjon av rapporten
(TemaNord 2009:536), og det har vært med en representant fra kriminalomsorgsmyndighetene i de nordiske landene i arbeidet.
Formålet med rapporten er å gi en kort, overordnet og oppdatert sammenlignende oversikt av
fengselsundervisningen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er det også en
kortfattet oversikt over situasjonen på Grønland, Færøyene og Åland. Rapporten peker på at
skal straffedømte få opplæring på lik linje med andre i samfunnet, må retten til opplæring
være klart nedfelt i loven. Eksisterende fengselsundervisning og utvikling av fengselsundervisningen må hele tiden relateres til utdanningssystemet i det ordinære samfunnet og til
internasjonale rekommendasjoner/konvensjoner på området.
Rapporten legger vekt på at et godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og de ulike aktørene
er en viktig forutsetning for å imøtekomme innsattes behov for opplæring.
Fengselsundervisningen i dag dekker ikke behovet for opplæring og utgjør bare en liten del av
det en fengselsplass koster. For samfunnet vil det sannsynligvis lønne seg å øke satsingen på
opplæring i fengsel. Rapporten har mange anbefalinger til forbedring og utvikling av
fengselsundervisningen.
Rapporten er sendt til alle utdannings- og justisdepartement i Europa og til fagmiljø i USA,
Canada og Australia.
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