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«Slachtoffer in Beeld» («Потерпілий у 
фокусі») протягом останніх 12 років 

триває робота з правопорушниками. 
У більшості ініціатив, що працюють у 
межах концепції відновного правосуддя, 
часто фокус односторонньо спрямова-
ний лише на правопорушників. З метою 
відновлення рівноваги, «Slachtoffer in 
Beeld» у співпраці з консультантами з 
відновного правосуддя у в’язницях, які 
працюють у Федеральному департа-
менті юстиції, вирішили організувати 
групове консультування для потерпілих 
осіб, щоб створити для них можливість 
обміркувати те, що трапилось, подумати 
про правопорушника і як з усім цим упо-
ратись. Перше групове консультування 
організації «Uit de schaduw van de dader» 
(«Піднятися «над правопорушником») 
відбулось у лютому 2008 р. та було запо-
чатковане у співпраці між організацією 
«Slachtoffer in Beeld» («Потерпілий у 
фокусі»), Федеральним департамен-
том юстиції, Фламандським урядом 
та організацією підтримки потерпілих 
«Victim Support and Vormingplus». 
Така співпраця засвідчила свою значну 
ефективність через те, що всі партнери, 
кожен із яких є фахівцем у своїй сфері 
діяльності, вірять у принципи відновно-
го правосуддя та готові застосовувати їх 
на практиці.

Потерпілі часто лишаються наодин-
ці з великою кількістю запитань щодо 
правопорушника. Спосіб, у який вони 
намагаються знайти відповіді на ці 
запитання, та їхній внутрішній образ 
правопорушника впливає на те, як вони 
справляються зі своєю віктимізацією. 
Підтримка потерпілих у цьому процесі 
є центром уваги такого унікального гру-
пового консультування, що призначене 
безпосередньо для потерпілих від пра-
вопорушення та для їхніх близьких.

У цьому першому процесі групо-
вого консультування ми працювали 
з сімома особами, які потерпіли від 
декількох правопорушень. Двоє з них 
у своєму дитинстві зазнали сексуально-
го насильства, двоє мали родича, який 
теж зазнавав сексуального насильства. 
Один учасник потерпів від розбійниць-
кого нападу на будинок, а два учасники 
у результаті вбивства втратили члена 
своєї сім’ї. Сесії тривали протягом 6-
тижневого періоду (6 вечорів на тижні й 
1 субота) та мали структуровану програ-
му. Протягом цих занять ми вели роботу 
з декількох тем: знайомились, ділили-
ся своїми історіями, розповідали про 
те, як кожна людина переживала свій 
досвід у минулому та що вона робитиме 
з ним у майбутньому. Ми присвятили 
час тому, щоб поміркувати над тим, що 
саме допомагало їм справлятися з трав-
мою, а також тим, що заважало цьому. 
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Працювати з групою потерпілих щодо розуміння ними становища 
правопорушника та, більш конкретно, щодо їхнього образу правопо-
рушника? Це реально? Чи є у потерпілих потреба думати про правопо-
рушників та злочини загалом та про їхніх кривдників і власний досвід 
потерпілого зокрема?  
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Провідною темою тренінгу була робота з обра-
зом правопорушника, який ці потерпілі мали про 
своїх кривдників, а також ми працювали над тим, 
що вони можуть зробити для того, щоб поставити 
правопорушника на таке місце, яке вони хочуть, 
щоб він посідав у їхньому житті, щоб таким чином 
вони могли піднятися «над правопорушником».

Разом із груповими сесіями проект також пере-
дбачав візит у в’язницю м. Хассельт у Бельгії. Ми 
замовили гіда для обходу території в’язниці та 
домовились про те, щоб потерпілі могли пого-
ворити з двома ув’язненими, звинуваченими 
у вбивстві. У цій спосіб ми створили міст між 
потерпілими та правопорушниками. Ми хотіли 
надати потерпілим, а також і правопорушникам, 
можливість обмінятися досвідом та почуттями. 
І те, що відбувалося протягом цієї зустрічі, мало 
ефект зцілення і для потерпілих, і для право-
порушників. Хоча вони не зустрічалися саме зі 
своїми правопорушниками чи потерпілими, зда-
валося, що обидві сторони відчували відновний 
ефект цієї зустрічі.

Для потерпілих дуже несподіваним було від-
значення того, що ці правопорушники відчували 
дуже подібні емоції, як і вони самі: сором, злість, 
сум… Розмова з цими двома правопорушниками 
змінила їхній погляд на тюремне життя і на право-
порушників на більш реалістичний, а також допо-
могла їм справлятися зі своїм власним досвідом 
віктимізації.

Також це був дуже особливий момент для 
правопорушників. Вони відчули до себе поважне 
ставлення, змогли розповісти свою історію, про-
явити почуття шкодування про скоєне та поста-
вити запитання щодо того, як потерпілі справля-
ються з цим усім. Для обох сторін це був важкий, 
хвилюючий, проте також дуже корисний досвід.

З огляду на успішність набутого досвіду, ми 
сподіваємося, що такий спосіб роботи з потер-
пілими може бути продовжено. Для потерпілих 
цей проект дуже корисний, оскільки він об’єднує 
три важливі цілі: перш за все, він пропонує кон-
сультування, тобто допомагає потерпілим краще 

пережити свій досвід. По-друге, ми працюємо 
над образом правопорушників загалом та обра-
зом конкретного правопорушника у конкретній 
ситуації з потерпілим зокрема. І, по-третє, про-
ект є своєрідною символічною медіацією, що дає 
змогу потерпілим зустрітися з їхніми кривдни-
ками. Вони зустрічаються з ними символічним 
способом. Відтак, для деяких потерпілих це гру-
пове консультування може стати наступною схо-
динкою на шляху до справжньої медіації з їхнім 
власним кривдником. Для інших це може спри-
яти просуванню до подальшого консультування. 
Деякі з потерпілих, які вже отримують терапію, 
можуть відчути нові імпульси у своєму терапев-
тичному процесі. Інші можуть отримувати задо-
волення певних своїх потреб у цьому груповому 
консультуванні, як воно є, та продовжувати своє 
життя.

Факт того, що це консультування відбувається 
у групі, посилює процес для учасників та покра-
щує їхні шанси на просування вперед.

Протягом підготовки, виконання та оцінки 
проекту ми дійшли висновку, що потерпілі мають 
виразну потребу в тому, щоб опрацювати ситуа-
цію правопорушника та, більш конкретно, їхній 
внутрішній образ свого кривдника. Це необхід-
но робити у безпечному середовищі – такому, як 
група потерпілих осіб. Розповідання своїх історій 
іншим учасникам, навчання одне від одного, отри-
мання визнання та усвідомлення того, що вони 
неодинокі з такою своєю проблемою, – усе це 
допомагає потерпілим справлятися зі своїм досві-
дом. Після групового консультування учасники 
висловили, що тепер почувають певне душевне 
полегшення.

Ми маємо надію вплинути на процес розроб-
ки програм та політики щодо приділення біль-
шої уваги цьому аспекту відновного правосуддя 
– роботі з потерпілими в групах щодо опрацю-
вання образу їхнього кривдника.

Ми сподіваємось створити новий спосіб робо-
ти з потерпілими та зробити внесок у спектр мож-
ливостей у світі відновного правосуддя.

Піднятися «над правопорушником»: групове консультування потерпілих від правопорушень...




