360-film rum i avskildhet och utemiljö– transkribering
Rum i avskildhet
Erik: Hallå, jag heter Erik
Linn: Och jag heter Linn och vi jobbar som kriminalvårdare här på anstalten.
Erik: Precis, och just befinner vi oss på anstalten Salbergas avskildhetsavdelning, i ett ganska
typiskt bostadsrum. Här kan man hamna om det är så att man till exempel inte sköter sig speciellt
bra på en vanlig anstalt- eller häktesavdelning. Eller om det är så att man mår dåligt och är i
behov av extra bevakning.
Linn: Kika gärna runt medan vi pratar. Som ni ser så är det lite mindre saker här inne än vad det
är på en vanlig avdelning. Precis som på vanliga avdelningar måste vi visitera de här utrymmena
också. Vad letar vi efter då Erik?
Erik: Det kan vara så att vi till exempel letar efter droger eller vapen som kan skada oss eller
klienterna.
Linn: Skulle det vara så att klienterna behöver komma i kontakt med oss så ringer de på telefonen
så svarar någon av oss i personalen. När de är på sina vanliga avdelningar går de till sysselsättning,
men det gör man inte när man sitter här. Men man har rätt till en timmes promenad per dag. Så
vi tänkte att vi skulle gå ut och kika på en promenadgård. Häng med!
Promenadgården
Linn: Hej igen. Nu befinner vi oss ute på anstaltens promenadgård. Kika gärna omkring medan vi
berättar lite om den. Här ute kan våra intagna befinna sig en timme om dagen och de får ett
tillfälle varje dag att bestämma om de vill gå ut eller inte.
Erik: Precis, så här ute kan det vistas upp till 19 klienter samtidigt som självklart övervakas av
personal. Både i fysisk form, men också genom kameror. Är det lite tråkigt väder så får självklart
klienterna låna varma jackor och lite tjockare skor. Linn, kan inte du berätta lite om vad man kan
göra på en promenadgård?
Linn: Ja, absolut. På den här anstalten har vi en volleybollplan och här är det väldigt populärt att
spela volleyboll. Det finns basketkorg där man kan spela basket, fotboll. En annan aktivitet som
är väldigt populärt är att gå eller springa runt längs staketet. Röka får man göra här ute, men inte
där inne. Men du Erik, det börjar bli lite kyligt och lite kallt, ska vi gå in och sätta på oss
regnjackorna?
Erik: Ja, det tycker jag. Tack så mycket för att ni har tittat.
Linn: Tack för besöket.
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