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Ugotovitev problema

Splošni problem, ki ga bo obravnavala ta raz
prava, je učinek zapora na stališča zapornikov.
Posebej se ukvarja s konformnostjo zapornikov
v nekem kanadskem zaporu. Prejšnje raziskave
Stantona Wheelerja so razvile kazalnik skladno
sti s pričakovanji osebja, da bi preizkusile
Clemmerjevo (1958) teorijo zaporništva (v origi
nalu je za ta pojav uporabljen izra4 »-prisoniza
tion« - opomba uredništva) kjer je nakazano, da
stališča zapornikov, ki so izpostavljeni subkulturi
zapora, postajajo čedalje bolj antisociaIna. Pri
čujoča študija je delen odmev Wheelerjevega
dela.

Ko je Wheeler delal svojo študijo je ugotovil,
da so zaporniki v zgodnji fazi prestajanja kazni
prosociaIni (njegov izraz), toda v srednji fazi
pride do premika na antisociaIno stališče. V
končni fazi prestajanja kazni je zapornikovo
stališče znova postalo prosociaIno. Glavna trditev
te razprave bo potrdila Wheelerjeve ugotovitve.

Leta 1930 je Clemmer skušal nastajanje hudo
delništva razložiti z močnim: vplivanjem primar
nih skupin na posameznika. Zaradi dotedanje
nesposobnosti kazenske ureditve, da bi prepre
čila povratništvo, je to področje povzročalo

stalno družbeno zaskrbljenost. V taki ali dru
gačni obliki se je razvila misel,. da takrat, ko
zapornik stopi med druge zapornike, postane del
neke kulture, ki ji ne more ubežati. Zapornike
so imeli za homogeno maso in ne skupino različ

nih osebnosti. Clemmer je ta učinek zaporne
kulture omenjal kot »-zaporništvo--<--< in postavil
hipotezo, da ob podaljševanju bivanja v zaporu
narašča tudi zaporništvo.

Zdi se, da je dooti dooedanjega kriminološkega
raziskovanja temeljila na pojmovanju zapora kot
»šole krimifiala-<-<. Wheeler pa je nakazal drugo
mogoče stat~šče; ta poudarja naravo subkultur
in tako rešuje vprašanje. Imel je občutek, da
zaporniki, ki pridejo v zapor neposredno iz stika
z večjo clružbo, navadno pokažejo več - kakor
jih je i~enoval - »·prosocialnih atributov«, ki
odsevajo' vpliv te kulture. Ko teče čas v zaporu,
se začno kazati znamenja zaporništva, s tem da
iz prosocialne nastane antisocialna usmerjenost.
Se kasneje začno zaporniki predvidevati vrnitev
v družbo in anticipatorna reakcija povzroči zno
vično prosocialno usmerjenost. Wheeler je iz
razčlembe podatkov odkril tako imenovani »-ci
klični razvoj« prosocialnih in antisocialnih stališč
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je pokazal, da je proces zapletenej.ši, kot ga je
v svoji teoriji zaporništva razvil Clemmer.

Schrag je v zaporniškem žargonu (1961 :347)
ugotovil vrsto oblik, ki sestavljajo tipologijo, za
katero je menil, da se ukvarja predvsem »-z
družbenimi razmerji med zaporniki, s stiki z
osebjem in s stališčem do zunanjega sveta-«. Ugo
tovil je vrsto etiket, ki so splošno sprejete; tudi
kanadski penologi bodo brez težav prepoznali
tipe, čeprav se v kanadskih zaporih včasih upo
rabljajo drugi izrazi.

Schrag, je razvil tudi vrsto vrednostno nev
tralnejših izrazov, ki se nanašajo na gornje druž
bene tipe in v katere je razvrstil prosociaine,
antisociaine, psevdosocialne in asocialne zapor
nike. Wheeler je pričakoval, da bodo zaporniki
pokazali »-razločevalne lastnosti v vzorcih stikov
in udeležbe znotraj zaporne skupnostj«, ki bodo
temeljile na njihovem družbenem tipu.

Po Wheelerjevem delu iz leta 1958 so tudi
drugi raziskovalci lporočali o ugotovitvah, ki
temeljijo na Clemmerjevih in Wheelerjevih
vzorcih. Tako sta Atchley in McC"be (1968 :783)

... ugotovila, da je med ustanovami za pre
stopnike vzorec zaporništva v zvezi s tipom
usmerjenosti ustanove. Ugotovila sta, da Clem
merjev vzorec ustreza le v ustanovah, ki so
usmerjene v pokorščino in konformnost. Whe
elerjev model U je zelo rahlo ustrezal ustano
vam, ki poudarjajo zdravljenje. Niti Wheelerjev
niti Clemmerjev vzorec pa nista ustrezala v usta
novah, ki poudarjajo prevzgojo in razvoj.

Atchley in McCabe sta Wheelerjevo študijo
ponovila v nekem zveznem zaporu na ameri
škem jugozahodu. Ugotovila sta, da ne moreta
najti čisto nobene podobnosti med svojimi
ugotovitvami in med Wheelerjevimi, ter naka
zala potrebo po primerjalnih študijah ustanov.
Sklepala sta (1968 :780)

... razmerja med interakcijo, konformnostjo,
fazo prestajanja kazni in med časom, ki je pre
živet v ustanovi, so dosti zapletenejša, kot sta
predvidevala C!emmer ali Wheeler.

USTANOVA

Ustanova, kjer je bila opravljena prlcuJoca
raziskava, je nekaj kilometrov južno od Drum
hellerja, Alberta, Kanada. To je srednje zavaro
vana ustanova brez trdnih zidov ali stolpov, toda
obdana z žično ograjo in pregledom pri vhodu.
Ima zmogljivost za 432 zapornikov.

Novi morajo najprej skozi sprejemno enoto;
tam jih pregleda klasifikacijska ekipa in jim




















