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hirdetés

könyvjelző hozzáadása

címlap belföld külföld gazdaság bulvár női téma kultúra sport informatika tudomány autó életmód fórum
társkereső

"Szeretne találkozni támadójával?"

Belépés és
regisztráció

Keresés

Kísérleti jóvátételi program a balassagyarmati börtönben

hirdetés

Találkozna azzal az emberrel, aki kirabolta vagy kifosztotta a lakását, netán
megölte hozzátartozóját? A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben kezdődött
kísérleti programban erre lehetőségük van az áldozatoknak.

+-

2010.10.29 09:13
MTI
hirdetés

ma.hu legfrissebb hírei:
A nemzetközi kutatások szerint sok sértett igényel jóvátételt az elkövetőtől, vagy
csak tudni akarja, miért éppen őt választotta a bűncselekmény célpontjául. A
másik oldal az elkövetőké, akik szembesülhetnek azzal, hogy mit tettek, és most
először azzal is, hogy kivel. A magyarországi börtöngyakorlatban ez az első ilyen
program, egy év múlva kiderül, mi lesz az eredménye.

20:00

Több pénz jut jövőre a határon túli magyarok
támogatására

19:41

A Renault kebelezi be az AvtoVAZ-t

19:29

Szexi fotók: Oliviára gerjed Justin Timberlake
is!

19:19

A neandervölgyi imádta a szexet!

19:15

Jön: St. Martin: Föld szélén, közepén

18:49

Felborult egy bikákat szállító teherautó

18:45

Újra tévéfilmet forgatnak a Magyar
Televízióban

Az Európai Bizottság által támogatott programot a Foresee Kutatócsoport
vezeti, a szakmai irányítást az Országos Kriminológiai Intézet végzi.
- Nemzetközi kutatások igazolják, hogy minél nagyobb egy bűncselekmény súlya,
minél nagyobb az okozott kár, annál inkább szükség van a felelősségvállalásra,
illetve a helyreállítás módjának megvitatására. Annál több kérdés fogalmazódik
meg a sértettekben és a hozzátartozókban, minél jobban érinti őket a veszteség,
és kulcsfontosságú, hogy az elkövetők szembesüljenek az általuk elkövetett
bűncselekmények súlyával és következményeivel - állítja Fellegi Borbála
kriminológus, a Foresee ügyvezetője.
A balassagyarmati börtönben pszichológussal és a Foresee kutatójával ülhetnek
majd le a fogvatartottak és a sértettek, illetve családtagjaik.

Játssz velünk és nyerj!

Természetesen ott lesznek a büntetés-végrehajtási állomány munkatársai is. Ha
van kérdésük a sértetteknek, van igényük a jóvátételre, vagy egyszerűen
megnyugvásra van szükségük, legyen módjuk a párbeszédre - erre nyújt
lehetőséget a program, amely egyben az elítéltek visszatérését és újabb bűnök
elkövetésének megelőzését is segíteni akarja.
- Rengeteget foglalkozunk az elkövetőkkel, rájuk nagyobb figyelem hárul, és nem
foglalkozunk az áldozatokkal, akik lelkileg is igen rossz állapotba kerülhetnek.
Arra pedig, hogy a kérdéseikre választ kapjanak, nem alkalmas eszköz a jog, a
bírósági tárgyalás - vélekedik a program sértetti oldaláról Barabás Tünde
kriminológus, az OKRI osztályvezetője.
A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben és a Tököli Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézetben végzett kutatás szerint az elkövetőkben nem elsődleges
érzés a megbánás, sokan érzik úgy, hogy a börtönévekkel "letudják", ami
történt. De vannak, akik félnek a szabadulásuk utáni találkozástól, esetleg a
bosszútól. Ezzel együtt félnek a sértettek is, amikor közeledik támadójuk
szabadulási ideje.

A szerencsés nyertes részt vehet egy 90 perces
repülésen egy Boeing 737-es repülőgép-szimulátorral.
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Megcsalta menyasszonyát
Timberlake?
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