WIĘZIENIA NĘDZY
Gł. teza -> więzienie powiązane z systemem gospodarczym.
Więzienie -> System b. silnie sprzężony z gospodarką i życiem społecznym
Na konsekwencje systemu penitencjarnego bardziej narażone są osoby z niższych klas
SYSTEM GOSPODARCZY

Zwrotne oddziaływanie na system gospodarczy

SYSTEM PENITENCJARNY
Nadreprezentacja proletariatu i podploretariatu w więzieniach -> burżuazja decyduje o tym jak
ustanawiane jest prawo. Utrwalają staus quo (są wyżej w strukturze społecznej)
Ukształtowanie neoliberalizmu łączy się z minimalizacją roli opiekuńczej państwa / wznowienie
represyjności polityki karnej i systemu penitencjarnego.
W czym wyraża się ten wzrost?
1. Inkarceracja -> przebywanie w zakładzie karnym (wzrost)
2. Horyzontalny wzrost -> wprowadzenie nowych form karania
3. Coraz więcej osób zatrudnionych w więzieniach
4. Wzrost wydatków z budżetów centralnych na więzienia
Ad. 1


malejące wskaźniki -> Austria, Niemcy, Finlandia



przodują Stany Zjednoczone



Liczba osadzonych 730/100 000 (PL 223/100 000)

Ad. 2


Dodawanie nowych form kary (ograniczenie wolności itd)

Ad. 3


System penitencjarny jest trzecim pracodawcą w USA

Ad. 4


Więziennictwo staje się jednym z sektorów rynku (więzienia prywatne) element komodyfikacji
usług publicznych. Wycofanie się państwa

Zakłady karne:


Bezrobotni i biedni



Imigranci



Osoby o innym kolorze skóry -> prawdopodobieństwo trafienia do zakładu karnego (ok. 25% dla
czarnoskórych mężczyzn) "Sczernienie populacji więziennej"

Kryminalizacja biedy i bezrobocia:


Biedni ludzie nie są w stanie płacić grzywn



Sytuacja biednych się pogarsza do tego stopnia, że uciekają się do przestępstw.



"Innowacja" Mertona -> osiąganie celów przy wykorzystaniu nieuprawomocnionych środków



Wsadzanie biednych i bezrobotnych do więzień aby nie musieć ich utrzymywać (traci on prawo
do pomocy społecznej)

Neoliberalizm jest wewnętrznie sprzeczny:


Brak pomocy postpenitencjarnej (związek recydywy z biedą) -> rzadko kiedy ludzie raz zamknięci
pozostają na wolności



Prekariusze -> pracujący, których płaca nie pozwala na samodzielne utrzymanie



Panoptyzm -> Facoult
o

Maksymalizujący zyski i minimalizujący straty

o

Chcemy wyśledzić "wyłudzaczy" rent i zasiłków więc opracowujemy system nadzoru

o

Prześladują nas z każdej strony

