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A helyreállító igazságszolgáltatás meghatározása
A helyreállító igazságszolgáltatás segíti a konfliktusok rendezését és az okozott kár jóvátételét.
A bűncselekmények elkövetőit arra ösztönzi, hogy vállalják a felelősséget tetteikért, mérlegeljék az általuk okozott sérelmeket és károkat, és lehetőséget kínál számukra, hogy jóvátegyék azokat.
	A folyamat során a sérelmek elszenvedői elégtételt kaphatnak és jóvátételre számíthatnak.
(Restorative Justice Consortium, Egyesült Királyság)



3 téma:

	A közösség szolgálata

Kommunikáció az elkövető és az áldozat között
Emberi kapcsolatok a börtönökben

A közösség szolgálata
Inside Out Trust
	Számítógépek rendbetétele afrikai országok számára

Kerékpárok Romániának
Kerekes székek a helyi Vöröskeresztnek
Falfestmények a helyi iskolának
Nagy betűméretű nyomtatás látáskárosult gyermekeknek
Városi parkok helyreállítása




A közösség szolgálata
A börtön részéről kezdeményezett projektek
	Ruhaválogatás az Oxfamnak

Munkák az Állampolgári Tanácsadó Irodánál (Citizens Advice Bureau)
A foglyok előadásai helyi iskolákban a kábítószerek veszélyeiről


Kommunikáció az elkövető és az áldozat között
Áldozat-elkövető mediáció/konferencia
	A brinsfordi fiatalkorúak intézménye

 A bullingdoni börtön férfi foglyoknak
Felnőttek helyreállító igazságszolgáltatási projektje, Manchester
 Kormányzati kutatási projekt
	Temze-völgy
	London





Kommunikáció az elkövető és az áldozat között
Pártfogói munka az áldozatokkal
	Anglia és Wales Pártfogó Felügyeleti Szolgálata jogszabály alapján köteles a nemi és az erőszakos bűncselekmények áldozataival felvenni a kapcsolatot és tájékoztatást nyújtani nekik abban az esetben, ha az elkövetőt legalább 1 év tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték

Erre tekintettel egyes áldozatok találkozni akarnak az elkövetővel
Képzés biztosítása mediációs készségek elsajátítására


Kommunikáció az elkövető és az áldozat között
Áldozat-elkövető csoportok
	Az első kísérleti projektet a rochesteri fiatalkorúak intézménye folytatta le betöréses lopások elkövetői és áldozatai részvételével

A bristoli börtön „rabláscsoportja”
A bristoli börtön „betöréses lopás-csoportja”
Csoportok Kanadában és az Egyesült Államokban
A Szikomorfa-projekt (Sycamore Tree Project)




Kommunikáció az elkövető és az áldozat között
Az áldozatokkal kapcsolatos oktatás
	A találkozó előkészítéseként vagy önálló intézkedésként is

A bristoli börtön, 2003–2004: 6 csoport, 33 férfi fogoly, 3 alkalmas csoportfoglalkozások 1 héten keresztül
Más egyesült királysági börtönökben is
A bristoli börtön, 2005.: „munka a börtöncellában” program
A Szikomorfa-projekt (Sycamore Tree Project)

Emberi kapcsolatok a börtönökben
Konfliktuskutatások
	Társadalmi háttér: a börtönrezsim hatása

Érdekek: tárgyak vagy értékek a konfliktus tárgya
Hatalmi viszonyok: az irányítás kérdése
Katalizátorok: a konfliktusokat elmélyítő taktikák
A kialakult szituáció értelmezése
A cél: büntetés, megtorlás vagy rendezés?




Emberi kapcsolatok a börtönökben

Ajánlások
	Mediáció a verekedések megelőzése érdekében

Helyreállító konferencia a verekedések okozta sérelmek orvoslása érdekében


Emberi kapcsolatok a börtönökben
Börtönkezdeményezések
	Helyreállító szemléletű elbírálás

A személyzet jár el mediátorként konfliktusok esetén: A szerbiai Krusevacban működő fiatalkorúak intézménye
Terápiás börtönrezsim
Kortárs mediációs tréning a portlandi fiatalkorúak intézményében
„Az erőszak alternatívái” c. projekt
A börtönszemélyzet mediációs szolgálata: Anglia, Wales és Skócia





Emberi kapcsolatok a börtönökben
A „helyreállító börtön”
	A Temze-völgyben található grendoni, springhilli és bullingdoni büntetés-végrehajtási intézmények

Női börtönök
	A bronzefieldi börtön (London mellett)
	A Comlon Vale-i börtön (Skócia)
	Belga börtönök
	Dél-afrikai börtönök


Problémák a szabadságvesztés végrehajtása során
	A kezdetek

Belépés
A napirendek szeszélyei
Félelmek, kétségek
A cél egyértelműsége
A foglyok és az elkövetők felkészítése
Visszajelzés, értékelés
Elfogadás




A tíz aranyszabály 1.
1	Egyedül nem megy
2.	Alakíts ki hatékony együttműködést másokkal (irányító csoport?)
3.	Tanulj másoktól a képzéseken és azokon túl is
4.	Alakíts ki külső és belső szabályrendszereket
5	Tudatosítsd a lehetőséget a személyzetben


A tíz aranyszabály 2.
6.	Tudatosítsd a lehetőséget a foglyokban
7.	Tisztázd az alapokat
8.	A projektet tedd a börtönrendszer szerves részévé, elemévé
9.	Támogasd a mediáció/konferencia során létrejött megállapodás megvalósítását
10.	Lényeges az értékelés és a közzététel



További információk


FWCC (Friends World Committee for Consultation)
A Barátok Vallásos Társasága (Religious Society of Friends), más néven kvékerek
173 Euston Road
London NW1 2AX
Egyesült Királyság
Tel.: +44 207 663 1199
Fax: +44 207 663 1189
e-mail cím: world@fwcc.quaker.org

Marian Liebmann
52 St Albans Road
Egyesült Királyság

Tel./fax:	+44 117 942 3712
e-mail cím: marian@liebmann.org uk







