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Gevangenen in Brazilië kunnen zich dagen eerder vrij
fietsen
Door: Marjolein van de Water − 16/07/12, 23:16

© AP. Een gevangene neemt even pauze.

Braziliaanse gevangenen kunnen strafvermindering krijgen door te fietsen. Hoe meer tijd de drugshandelaars, geweldplegers en overvallers op de
fiets doorbrengen, hoe eerder ze vrij komen.
De fietsen in het detentiecentrum in deelstaat Minas Gerais zijn verbonden met accu's. Met de energie die de gedetineerden opwekken, worden de straten
rond de gevangenis verlicht. 'Zo doen ze iets nuttigs voor de samenleving', vindt de Braziliaanse rechter José Henrique Mallmann, bedenker van het project.
Sportschool
Mallmann kwam op het idee toen hij op internet op zoek was naar manieren om schone energie op te wekken. Hij stuitte op een Amerikaanse sportschool
waar de cliënten door het gebruik van fitnessapparaten genoeg energie opwekken om de school draaiende te houden. Hallmann raakte geïnspireerd en
besloot het idee toe te passen in de gevangenis van Minas Gerais, die onder zijn verantwoordelijkheid valt.
Het project begon drieënhalve maand geleden met zes speciaal geselecteerde gevangenen. Inmiddels doen al dertig gevangenen mee en de interesse onder
de overige gedetineerden is groot. De gevangenen bestrijden overgewicht en verveling, aldus Mallmann tegen de BBC. De gevangenen is het vooral te doen
om de strafvermindering: voor elke zestien uur fietsen, komen ze een dag eerder vrij.
Overbevolking
Bovendien wordt op deze manier de overbevolking in de gevangenissen aangepakt. Brazilië heeft ruim een half miljoen gevangenen, terwijl er capaciteit is
voor maar 300 duizend. Sinds begin deze eeuw is het aantal gevangenen meer dan verdubbeld.
Gedetineerden krijgen in vier federale gevangenissen sinds kort ook strafvermindering als ze boeken lezen. Een gelezen boek staat voor vier dagen eerder
vrij, met een maximum van 48 dagen per jaar. Om te bewijzen dat ze het boek niet alleen gelezen maar ook begrepen hebben, moeten de deelnemers een
boekverslag schrijven.
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