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Közös asztalnál elkövető és az áldozat
2010. november 8. 16:36
BALASSAGYARMAT | A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben 2009-ben kezdődött az a kriminológus szakemberek által
vezetett kutatás, amely azt vizsgálja, milyen lehetőségei vannak annak, hogy a fogvatartottak kifejezhessék
megbánásukat a sértettek és a társadalom irányába, megismerkedhessenek azokkal a fájdalmakkal és sérelmekkel,
amelyeket okoztak, és ezzel az érzéssel szabadulva a jövőben törekedjenek a visszaesés elkerülésére.
Mik ezek?
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Dr. Budai István, az intézet parancsnoka elmondta: közel öt éve szerveznek programokat, a resztoratív – azaz a jóvátételre alapuló –
igazságszolgáltatáshoz kapcsolódva. A fogvatartottak a közösségért végeztek munkát – példának okáért a Palóc ligetben, a buszpályaudvaron, a
temetőben.
E beilleszkedést segítő program mellett egyre inkább előtérbe került az elítélt felelősségvállalásának kialakítása, a rádöbbentés momentuma, s egyben
a sértettek jogainak figyelembe vétele is. Így kapcsolódott be az intézet a Mediáció és Helyreállító Igazságszolgáltatás a Büntetés-végrehajtásban című
kutatásba, amely az Európai Bizottság által támogatottan a Foresee Kutatócsoport irányításával nemzetközi konzorciumban zajlik, és az Országos
Kriminológiai Intézet végzi a projekt szakmai irányítását. A kutatás célja megvizsgálni: mennyire érzik felelősségüket az elkövetők, s éreznek-e
bűntudatot és hajlandóságot a jóvátételre.

A Balassagyarmati Szentháromság Plébánia egyházközségi
napoknak adott otthont a közelmúltban. A rendezvényen a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön lakóinak zenés tanúságtételét
több elítélt családja is meghallgatta.
A másik fő kérdés: mit gondol minderről az áldozat? Hajlandó-e találkozni az elkövetővel, hogy meghallgassa bocsánatkérését? S mindez segít-e az
elítélt és elítélt közötti konfliktusok feloldásában? A projekt mostani fázisában Balassagyarmaton egy angliai tréner, dr. Marian Liebmann tart képzést
szakemberek számára, hogy ezt követően megkezdődhessenek az első börtönmediációs gyakorlatok, a programban önkéntesen résztvevő elítéltek és
áldozataik találkozásai. Magyarországon a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben és a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében kerül sor
a két alkalomból álló, szakembereket és fogvatartottakat egyaránt érintő képzésre, és az egy éves kísérleti programra.
Dr. Fellegi Borbála kriminológus, a Forsee ügyvezetője, a konzorcium vezetője kifejtette: minél súlyosabb a bűncselekmény, annál inkább szükséges az
elkövetőnek szembesülnie tette súlyával. Ezért indították be a nemzetközi programot, amelyben kombinálódik kutatás, kísérleti program és gyakorlat.
– Biztonságos körülmények között találkozhat az elkövetkezendő egy évben az elítélt és sértett, miután a kutatásban résztvevő büntetés-végrehajtási
dolgozók, mediátorok képzésen vesznek részt, majd minderről dokumentáció készül, s a zárókonferenciát 2012-ben tartjuk. Kézikönyvvel is segítjük a
képzést, amely dr. Marian Liebnam több évtizedes kombinált módszertanára épül. A MEREPS konzorcium magyar irányítás alatt áll, külföldi partnereink
belga, angol, brémai és német kutatócsoportok – közölte a kriminológus. Dr. Barabás Tünde kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet
osztályvezetője hangsúlyozta: Magyarországon a büntetőpolitika szigorodása miatt több ember hosszú időre kerülhet börtönbe.

Tettének súlyával minden elkövetőnek szembesülni kell
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