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Az ülés programja:
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A szekció során az előadók egy két éves, 2011-2013 között futott kísérleti
program eredményeit foglalják össze, amely során 18 mediációra utalt
esetben 4 megye igazságügyi szolgálatának mediátorai és a Foresee
Kutatócsoport mediátorai békítőköröket szerveztek és vezettek le
büntetőügyekben.
A szekció második részében szerepjátékra kerül sor, amely betekintést ad
egy konkrétan megtörtént eseten keresztül a békítőkör módszer
gyakorlatába.
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Háttér a békítőkörökről:
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A bűntetőügyi mediációt szakmai vitákban gyakran éri az a kritika, hogy
"privatizálja" és "individualizálja" a bűncselekményre adott válaszokat,
figyelmen kívül hagyva a cselekmény szélesebb társadalmi okait és
következményeit.
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A békítőkör modell az áldozatok és elkövetők mellett további szereplőket
von be a jóvátételi folyamatba. Egyfelől megszólítja a konfliktusban
érintett közösséget. Közösség formálódhat a konfliktus érintettjeihez való
kötődés mentén (család, barátok, kollégák, iskolatársak, stb.), és lehet a
konfliktus helyszínéhez kapcsolódó közösség (lakókörnyezet,
szomszédság, közösségi tulajdon ellen elkövetett bűncselekmény esetén
a tulajdon használói, stb.). Másfelől törekszik a büntetőeljárás hivatalos
szereplői, a bírák, ügyészek, rendőrök valamint egyéb segítő szakmák
képviselőinek bevonására is.
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A fenti említett kísérleti program 2011 szeptembere és 2013 májusa
között, három ország partnerségében valósult meg Magyarországon
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya és Hajdú-Bihar megyékben a
Foresee Kutatócsoport vezetésével és az OKRI partnerségével,
Németországban Tübingen és Reutlingen tartományokban, a Tübingeni
Egyetem Kriminológiai Intézetének vezetésével, Beligumban Flandriában a
Leuveni Katolikus Egyetem Kriminológiai Intézetének vezetésével.
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A békítőkör a támogatók, közösségtagok és a büntetőeljárás szereplőinek
bevonásával arra tesz kísérletet, hogy egy szélesebb körre és alapokra
helyezze a párbeszédet a bűncselekmény hátteréről, az érintettekre
gyakorolt hatásáról, a cselekmény kapcsán keletkezett szükségletekről.
Kiemelt jelentőségű, hogy a közvetítésben társadalmi szempontok is
megjelenjenek, ezáltal norma-kommunikáló funkciója is legyen.
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A békítőkörben a más módszerekben is alapvető resztoratív elvek
(önkéntes részvétel, őszinteség, kölcsönös figyelem, egymás iránti
tisztelet) mellett különös hangsúlyt kapnak a kiegyensúlyozott hatalmi
viszonyok, az összes résztvevő fél egyenlő véleménnyilvánításra való
lehetősége.
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A békítőkörök módszertanába betekintést nyújtó, angol nyelvű kézikönyv
teljes terjedelemben és ingyenes letölthető e linkről:
http://www.foresee.hu/segedoldalak/hirek/677/4093db4d1c/1/
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