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Ex-gedetineerde vrouwen vertellen hun verhaal
Veroordeeld worden tot gevangenisstraf overkomt jaarlijks ongeveer 3.000 vrouwen.
Toch krijgt deze groep heel weinig aandacht van politici, beleidsmakers en ambtenaren.
Daar moet verandering in komen, vindt directeur Roland Wolters van re-integratiebureau
Zorgconcept. Op donderdag 2 juli overhandigt hij aan burgemeester van Amsterdam Job
Cohen de interviewbundel 'Veroordeeld'. In dit bijzondere boek vertellen tien exgedetineerde vrouwen hun ontroerende en onthutsende verhaal.
Hindernissen
‘Veroordeeld’ legt haarscherp bloot wat detentie met vrouwen doet. Het antwoord op de
waarom-vraag hakt er soms hard in: verwaarlozing, misbruik, verslaving, ‘foute’ mannen,
ontslag, geldproblemen, illegaliteit. Maar ook de terugkeer naar de maatschappij is een
lange weg, is de ervaring van Zorgconcept dat gedetineerde en ex-gedetineerde vrouwen
hierbij begeleidt. De grootste hindernissen zijn een laag opleidingsniveau (80 procent),
schulden (72 procent, een kwart heeft een schuld van meer dan 10.000 euro) en gebrekkige
huisvesting (50 procent, waarvan 8 procent dakloos). Bovendien hebben naar schatting ook
4400 minderjarige kinderen te maken met de gevolgen van detentie van hun moeder.
Wolters illustreert het onbegrip bij politici, beleidsmakers en ambtenaren: ‘Het komt nog
steeds voor dat vrouwen na hun vrijlating op straat staan zonder werk, zonder geld, zonder
huis en zonder opvang voor hun kinderen.’
Monologen
Gelukkig slagen de meeste vrouwen erin, met vallen en opstaan, hun leven weer enigszins
op orde te krijgen. Ze vertellen openhartig over schuld en schaamte, humor in de bajes en
leren met je emoties om te gaan. Auteur Eveline Bets tekende de verhalen op in
monoloogvorm, om te benadrukken dat het gaat om persoonlijke ervaringen. De fotografie
van Fokke Eenhoorn benadrukt die persoonlijkheid met krachtige portretten, afgewisseld
met foto’s waarop de vrouwen op eigen verzoek onherkenbaar zijn afgebeeld.
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‘Veroordeeld’ is niet te koop in de boekhandel maar wordt exclusief verspreid onder politici,
beleidsmakers, ambtenaren en anderen die beroepshalve te maken hebben met
gedetineerde vrouwen. En natuurlijk ook onder vrouwen die nu vastzitten en voor wie deze
tien moedige vrouwen een bron van inspiratie zijn.
+++

We vermelden uitdrukkelijk dat het niet is toegestaan het boek of fragmenten daaruit te
publiceren! Neem daarvoor eerst contact op met de uitgever, Roland Wolters.

