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Do të zbatohet ligji norvegjez apo ligji 
holandez në burg?
Vuajtja e dënimit në Holandë kryhet 
në përputhje me ligjin norvegjez. Të 
burgosurit në Holandë kanë të njëjtat të 
drejta dhe detyrime si të burgosurit në 
Norvegji. Në qoftë se i burgosuri kryen 
vepra të reja penale në Holandë, ai do të 
ndiqet penalisht në Holandë në përputhje 
me ligjin holandez.

Ku ndodhet burgu?
Burgu Norgerhaven ndodhet në fshatin 
Veenhuizen, në pjesën veriore të Holandës.

Çfarë lloj burgu është Norgerhaven?
Norgerhaven është një burg i sigurisë së 
lartë, dhe ka 242 vende, vetëm në qeli teke.

Cilët të burgosur mund të vuajnë dënimin 
në Holandë?
Të dënuarit meshkuj që vuajnë dënimin në 
burg të mbyllur.

Cila gjuhë flitet në burg?
Gjuha e punës në burg është anglishtja. 
Të burgosurit dhe gardianët do të flasin 
kryesisht anglisht me njëri tjetrin. Të 
burgosurit mund të shkruajnë kërkesa ose 
dokumente të tjera në gjuhën norvegjeze, 
njësoj si në Norvegji. Shtabi norvegjez flet 
norvegjisht.

Si do të jetë një ditë në burg?
Programi në ditët e javës është nga ora 

8.00 deri në ora 20.00, me përjashtim të 
mbylljes në qeli dy herë nga 30 minuta, 
dhe në fundjavë nga ora 10.00 deri në 
ora 19.00, me përjashtim të një mbylljeje 
në qeli për 30 minuta. Do të punohet 
katër orë në ditë dhe ka mundësi për të 
marrë pjesë në kurse ose aktivitete jashtë 
kohës së punës. Të burgosurit janë vetë 
përgjegjës për t’u paraqitur në takime 
ose aktivitete. Kjo pavarësi bazohet në 
besimin e ndërsjellët mes të burgosurve 
dhe punonjësve të burgut. Të burgosurit 
mund ta shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë 
për stërvitje fizike ose sporte, të shkojnë 
në bibliotekë, ose të qëndrojnë së bashku.

Sa kohë do të ketë për ajrosje?
Të burgosurit kanë mundësi të dalin për 
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ajrosje dy herë në ditë, dhe gjatë kësaj 
kohe mund të lëvizin të lirë në oborrin e 
ajrosjes.

Cilat janë mundësitë për stërvitje fizike?
Mundësitë për stërvitje fizike janë të 
mira, madje më të mira se në shumicën 
e burgjeve norvegjeze. Burgu ka palestër 
dhe dhomë stërvitjeje me aparate të 
ndryshme për stërvitje fizike. E gjithë 
stërvitja kryhet në praninë e instruktorit. 
Në oborrin e ajrosjes, të burgosurit 
mund të kryejnë stërvitje individuale 
dhe të përdorin aparatet stërvitore të 
vendosura aty. Ka mundësi edhe për të 
kryer stërvitje vrapimi dhe për të luajtur 
basketboll dhe volejboll në rërë. Jashtë 
mund të luhet edhe tenis, volejboll dhe 
futboll. 

Çfarë lloj punësh ofrohen në burg?
Shumica e të burgosurve do të 
aktivizohen në punë. Burgu ofron shumë 
lloje punësh, si montim pjesësh, punë 
në lavanderi, bibliotekë, ose në kuzhinë. 
Është e mundur po ashtu, që të kryeni 
shërbim në seksionin e burgut (punë 
burgu), dhe të punoni në mirëmbajtjen e 
ndërtesave, lulishteve, etj.

A është e mundur që të ndiqet shkolla ose 
të shkohet në kurs në burg?
Burgu ka një seksion për shkollim që 
ofron kurse të thjeshta në matematikë, 
kompjuter dhe anglisht si në nivel 
fillestar ashtu edhe në nivel të avancuar. 
Më tej, ka aktivitete në art dhe punë 
dore si për shembull, vizatim dhe 
pikturë, dhe muzikë. Po ashtu, ka edhe 
mundësi për studime të pavarura 
dhe akses në internet në përputhje 
me zgjidhjen teknike Kompjuter për 
Shkollën të institucioneve të vuajtjes 

së dënimit penal (zgjidhja teknike për 
shkollat).

Si janë qelitë?
Qelitë kanë krevat, dollap rrobash, 
tavolinë shkrimi, frigorifer dhe televizor 
me kanale në gjuhën norvegjeze. 
Dritaret kanë pamje nga oborri i ajrosjes 
ose nga zona jashtë burgut. Të gjitha 
qelitë kanë tualet.

A mund të gatuani ushqimin tuaj në burg?
Po. Seksionet e qelive kanë dhomë të 
përbashkët me kuzhinë duke ju dhënë 
mundësinë për të gatuar ushqimin 
tuaj. Çdo javë dërgohen lista për blerje 
ushqimesh me anë të të cilave të 
burgosurit mund të porosisin si ushqime 
të thata ashtu edhe të freskëta që ata 
mund t’i gatuajnë vetë më pas. Burgu 
shërben edhe ushqim hallall.

A mund t’iu vijnë të burgosurve vizitorë në 
Holandë?
Të burgosurve mund t’iu vijnë 
për vizitë pjesëtarët e familjes në 
dhomat familjare të përshtatura 
për këtë qëllim. Të afërmit duhet të 
mbulojnë vetë shpenzimet e udhëtimit 
nga shtëpia në burg, në të njëjtën 
mënyrë siç veprohet gjatë vuajtjes së 
dënimit në Norvegji. Kushtet do të 
përshtaten që të burgosurit të kenë 
vizita edhe disa ditë rresht, në qoftë 
se vizitori/ vizitorët kanë udhëtuar 
nga Norvegjia ose nga një vend tjetër 
jashtë Holandës. Informacionin mbi 
rregullat e vizitave, udhëtimin deri tek 
burgu dhe mundësitë për të qëndruar 
në hotel, e gjeni në http://www.
kriminalomsorgen.no/norgerhaven-
fengsel-nederland.5777803-237612.html.





A mund të merrni në telefon shtëpinë 
nga burgu ose të përdorni Skype? 
Po. Përdoret i njëjti sistem telefonik si 
në shumicën e burgjeve në Norvegji, 
dhe mund të merrni në telefon të tjerët 
me të njëjtën tarifë si nga Norvegjia. 
Kjo do të thotë se nuk paguani tarifë 
për biseda ndërkombëtare kur merrni 
nga Norgerhaven në Norvegji ose në 
shtete të tjera, shpenzimet janë të njëjta 
sikur të merrnit nga Norvegjia. Koha 
e marrjes në telefon është deri në 60 
minuta në javë. Mund të zgjidhni ta 
përdorni kohën për biseda në Skype ose 
biseda telefonike.
Koha totale e marrjes në telefon ose në 
Skype është 60 minuta në javë. Në qoftë 
se i burgosuri porosit një ose dy biseda 
në Skype në javë atëherë përdoren 20 
ose 40 minuta kohë bisede telefonike. 
Kjo do të thotë se pas një bisedë në 
Skype mbeten përsëri edhe 40 minuta 
për telefon në javë. Pas dy bisedash në 
Skype mbeten edhe 20 minuta të tjera 
për telefon në javë.

Çfarë ndodh pasi i burgosuri kryen 1/3 
dënimit dhe fiton të drejtën e lejes gjatë 

kohës që ai është në Holandë?
Kur i burgosuri plotëson kohën për të dalë 
me leje dhe plotëson kushtet për marrje 
leje, atëherë ai kthehet në Norvegji.

A do t’u jepet të burgosurve leje nga 
burgu ose liridalje gjatë kohës së 
vuajtjes së dënimit në Holandë?
Jo, nuk ka mundësi për hyrje apo dalje nga 
burgu Norgerhaven në formën e lejes nga 
burgu apo liridaljes. Të burgosurit mund 
të kërkojnë leje nga burgu gjatë kohës 
që ata vuajnë dënimin në Norgerhaven, 
por do të kthehen në Norvegji kur arrijnë 
kohën për të marrë leje dhe të burgosurit i 
jepet leje nga burgu.
Në qoftë se ndodh diçka tek personat 
e afërt të të burgosurit që kushtëzon 
dhënien e lejes së veçantë, atëherë i 
burgosuri do të kthehet në Norvegji 
gjatë periudhës përkatëse.

Si funksionon shërbimi mjekësor në 
Norgerhaven?
Burgu ka një shërbim mjekësor me 
personel të mjaftueshëm, me infermier, 
mjek, psikolog dhe fizioterapeut. 
Shërbimi dentist jepet nga një autobus 



me dentist që vjen në burg çdo javë.

Çfarë ndodh në qoftë se një i burgosur 
sëmuret në Holandë?
Të burgosurit me probleme të mëdha 
shëndetësore ose të burgosurit që 
trajtohen nga shërbimi shëndetësor i 
specializuar, nuk do të transferohen 
në Holandë. Në qoftë se një i burgosur 
pëson një sëmundje akute në Holandë, 
ai do të marrë ndihmë mjekësore 
urgjente nga shërbimi shëndetësor 
holandez. Në qoftë se ai ka nevojë për 
qëndrim në spital për më shumë se 
tre ditë, ai do të dërgohet mbrapsht 
në Norvegji sapo kjo të jetë e mundur 
nga pikëpamja mjekësore. Ndërhyrjet 
kirurgjikale të planifikuara do të kryhen 
pikë së pari në Norvegji.
Të burgosurit që janë në trajtim 
rehabilitues me preparate mjekësore 
kundër varësisë nga drogat (LAR) do të 
transferohen në Norgerhaven vetëm me 
dëshirën e tyre.

A do të lirohen të burgosurit në 
Holandë?
Të burgosurit transferohen mbrapsht 

në Norvegji dy muaj përpara lirimit nga 
burgu. Kërkesa e vetë të burgosurit që 
dëshiron të kthehet më vonë në Norvegji 
do të shqyrtohet në mënyrë individuale.

Shërbimet fetare dhe udhëheqja 
shpirtërore
Organizohen shërbime fetare nën 
drejtimin e një prifti protestant dhe 
falja e ditës së premte nën drejtimin 
e një hoxhe. Përfaqësues të besimeve 
të tjera fetare mund të asistojnë me 
udhëheqje shpirtërore sipas nevojës. 
Bashkëpunëtorë të kishës së marinarëve 
norvegjezë në Roterdam vizitojnë 
burgun çdo javë.

A je i interesuar që të transferohesh në 
Holandë?
Gardianët e seksionit të burgut mund të 
të japin përgjigje në qoftë se ke pyetje të 
tjera. Ata mund të të ndihmojnë edhe 
të plotësosh formularin e kërkesës për 
transferim në Holandë. Është përgatitur 
po ashtu, edhe një video informacioni 
mbi burgun Norgerhaven. Kontakto 
me gardianët nëse ajo nuk gjendet në 
televizorin e burgut.
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