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Criminaliteit kan gezien worden als overtredend
gedrag dat zowel een sociaal als een juridisch
antwoord vereist. Slachtoffers lijden lichamelijk,
mentaal, financieel en sociaal als gevolg van een
misdrijf. Sommige van deze gevolgen kunnen
aangepakt worden door herstelgerichte
cursussen met slachtoffers en daders.
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De SOS Cursus (internationaal bekend als
Sycamore Tree Project – STP®) is een
interventie waarbij gewerkt wordt aan de
mogelijkheid om een deel van de schade die
is veroorzaakt door criminaliteit te
herstellen, waar de slachtoffers baat bij
hebben.

Methodiek
Niet-gerelateerde slachtoffers en daders
ontmoeten elkaar in de gevangenis tijdens een
cursus van 8 sessies. Slachtoffers krijgen de
mogelijkheid om daders te ontmoeten en te
vertellen over de gevolgen van criminaliteit in
hun leven. Dit kan hen verder helpen in hun
herstelproces. Door deze ontmoetingen kunnen
daders gaan beseffen wat voor invloed crimineel
gedrag op slachtoffers heeft. Daders krijgen de
kans om anders naar hun daden uit het verleden
te kijken; om na te denken over de rol die
waarden als respect, empathie en verantwoordelijkheid in hun leven kunnen spelen; en om een
symbolische daad van herstel te doen.
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Doel van Building Bridges
•

Bevorderen van hulp aan slachtoffers, in het
bijzonder emotionele support en herstel
•

Project

•

*) Spreken over slachtoffers, schuld en
samenleving, maar ook over
verantwoordelijkheid en herstel

Doelgroepen
Building Bridges is gericht op slachtoffers van
criminaliteit en anderen die geraakt zijn door een
misdrijf, maar ook daders van delicten hebben baat
bij dit programma.
We willen samenwerken met belangrijke
stakeholders, waaronder:
•

Slachtofferhulporganisaties

•

Management en personeel van gevangenissen

•

Reclassering

•

Internationale organisaties en NGO’s

Bijdragen aan slachtofferparticipatie in
Europese slachtoffer-daderprogramma’s
•

Building Bridges richt zich op het ontwikkelen
van een nieuw programma, dat gebaseerd is op
de grondslag van de SOS Cursus* en geschikt is
om overal in Europa te gebruiken. Het
programma wordt in eerste instantie
ontwikkeld en geëvalueerd in zeven landen.

Bevorderen van herstelrechtprocessen
tussen daders en slachtoffers in Europa

Bijdragen aan het veranderen van het
normen- en waardenbesef van daders door
naar de gevolgen van criminaliteit te kijken
Bijdragen aan maatschappelijk rechtvaardige
gemeenschappen in Europa

•

Een Building Bridges handboek voor
cursusleiders (mediators, maatschappelijk
werkers, psychologen, etc.) in 8 talen.

•

Een trainingsconferentie voor cursusleiders in Italië met 70 - 100 deelnemers.

•

Wetenschappelijke evaluatie van de
‘Building Bridges’ cursussen.

•

Een wetenschappelijk artikel waarin het
verhaal van Building Bridges wordt verteld en
geplaatst binnen de wereldwijde discussie
over restorative justice, recht en herstel voor
slachtoffers van criminaliteit en verandering
van het gevangenissysteem.

Doe met ons mee!
Word partner van Building Bridges

Belangrijkste resultaten
Het project wordt uitgevoerd in zeven Europese
landen met partnerorganisaties die binnen Prison
Fellowship werken met slachtoffers en daders.
Daarnaast onderwerpen 2 academische partners
Building Bridges aan een deskundig onderzoek om
versterkende en belemmerende factoren voor
slachtofferhulp in Europa aan te tonen.
•

•

Een rapport over de huidige kennis en
praktijk betreffende herstelrechtcontacten
tussen slachtoffers en daders binnen de
gevangenis.
14 pilot ’Building Bridges’ herstelgerichte
cursussen met niet-gerelateerde
slachtoffers en daders in en buiten
gevangenissen in zeven landen

- herstel bereik je samen!

Meer informatie:
www.restorative-justice.eu

Funded by
the European Union
This publication has been produced with the financial support
of the JUST/2013/JPEN/AG Programme of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the
author and can in no way be taken to reflect the views of the
European Commission.

