360-film häktesrum och promenadgård– transkribering
Häktesrummet
Peter: Hejsan, Peter heter jag. Jag jobbar som kriminalvårdare här på häktet. Så här kan ett rum
på häktet se ut. Det skiljer sig lite gran åt, beroende på vart i Sverige man sitter häktad.
Man kan sitta häktad i allt från en dag upp till flera år, men det är ganska sällsynt. Och när man är
häktad så är man misstänkt för brott, man är inte dömd ännu.
På det här rummet finns det toalett, det gör det inte på alla häkten. Det finns en tv i bokhyllan.
Det finns sängkläder på sängen, så kunde man inte bäddas sängen så är det dags att lära sig nu
På skrivbordet där finns det en bricka med mugg, bestick och termos. Det tar man med sig ut när
man hämtar frukost, lunch eller middag.
Vi har en personal som bryter tristessen här på häktet varje dag och då kan man till exempel spela
pingis, sällskapsspel eller bara sitta och prata med personalen om man känner för det.
Jag kommer visa er promenadgården alldeles strax, så vi ses om en liten stund.
Promenadgården
Peter: Så här kan en promenadgård på ett häkte se ut. Det skiljer sig också åt beroende på vart i
Sverige man sitter häktat någonstans. De som går hit ut, är de som har restriktioner, de som är
avskilda eller de som har avsagt sig gemenskap med andra häktade.
Är ute har man rätt att vistas 60 minuter per dag, vill man gå in tidigare så har man självklart den
rätten att gör det. Det finns inte jättemycket att göra här, men vissa brukar träna, köra
styrketräningspass eller gå runt, runt för att få en liten promenad. Vissa står bara inne och röker
sin cigarett eller så sitter man på stolen där borta och läser en bok eller en tidning.
Man är inte helt skydda från väder och vind här ute, även om man kan tycka att man borde vara
det med alla de här väggarna. Men om det snöar eller regnar in kan man bli blöt eller kall, men då
har vi kläder efter väder att låna.
Vi har hela tiden en personal som övervakar de som är ute på promenaden om det skulle hända
någonting, är hjälpen nära.
Tack för att ni tittade!
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