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Džeimss Bonta. Kas darbojas?  
Stokholmā, 1997. gada 13. novembrī 
 
 Manam referātam ir pamatā divas daļas. Pirmajā daļā es vēlētos iztirzāt 
dažus no šķēršļiem, ar kuriem saskaramies, kas neļauj mums iesaistīties efektīvā 
rehabilitācijas stratēģijā. 
 Otrajā daļā uzmanība tiks vairāk koncentrēta uz to, kas ir pierādījumi 
rehabilitācijas programmām. Kādas ir šo programmu galvenās raksturīgās 
iezīmes, un, iztirzājot šos aspektus, es centīšos padarīt savu uzstāšanos vairāk uz 
praksi orientētu un mēģināšu sniegt jums konkrētus piemērus, ko jūs varbūt jau 
darāt, vai par kādām darbībām jūs gribētu padomāt.  
 
 Vispirms: šķēršļi rehabilitācijai. Viens no pamatargumentiem, kurus es 
gribu izteikt šajā sakarā, ir tas, ka es uzskatu, ka ir svarīgi ikvienam padomāt, kā 
mēs mēģinām izskaidrot noziedzīgu rīcību, un kas tas ietekmēs pasākumus, kurus 
mēs esam iecerējuši veikt attiecībā uz kriminālnoziedzniekiem. 
 
 Tātad, tas ir sava veida referāts par Noziedzības teorijām. 
 
 Kas attiecas uz mani, teorijai ir jāatbilst trim nosacījumiem. Pirmkārt, tai ir 
jābūt sakarīgai, un, ja mums ir noziedzības teorija, mums ir tai jāpiekrīt; tas varētu 
būt saprātīgs izskaidrojums”. Taču mēs izejam ārpus šīm robežām. Otrais 
vissvarīgākais nosacījums man attiecībā uz labu teoriju ir, ka teorijai ir jābūt 
empīriskiem pierādījumiem. Ir jābūt pētniecībai, kas balsta šīs teorijas 
pamatidejas un premisas. Treškārt, es uzskatu, ka teorijai ir jābūt praktiski 
nozīmīgai, lai mēs varētu to izmantot situācijas uzlabošanai kaut kādā veidā. 
 
 Es netaisos runāt par atsevišķām teorijām. Es izvēlēšos pieeju, kurā es 
sadalīšu dažādos noziedzības skaidrojumus trijos vispārīgos tipos: socioloģiskā 
kriminoloģija, klīniskā kriminoloģija un, visbeidzot, noziedzības sociālās 
mācīšanās teorija.  
 
Kognitīvi – biheivioristiskās terapijas rādītāji 
 

· Atzinīgi vērtētas uzvedības modelēšana 
· Pakāpeniski veidota prakse 
· Lomu spēles 
· Pastiprināšana & izdzēšana 
· Konkrēti verbāli priekšlikumi 
· Iemeslu minēšana, kognitīva restrukturēšana 
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 Pieņēmumu kopsavilkums 
 
  Socioloģiskā kriminoloģija 
  
  Cēloņi: politiski – sociāli – ekonomiski 
 
 Šķira, rase un citi stāvokļa rādītāji 
                 Individuālie faktori - nosacīti nenozīmīgi 
 
 Klīniskā kriminoloģija 
 
  Cēloņi: Individuālie faktori 
 
               Psihopatoloģijas un ciešanu rādītāji 
               Piem., nemiers, pašcieņa, nopietns traucējums 
 
 Noziedzīgas uzvedības psiholoģija 
  
  Cēloņi: situācija x persona 
 
 Noziedzīgu uzvedību iemācās 
                „Lielais  četrinieks”  
 
 
 Sāksim ar socioloģisko kriminoloģiju. Es šeit sagrupēju dažādās 
socioloģiskās teorijas, un es palūkojos, ko tas nozīmē novērtējuma un terapijas 
ziņā. Viena no vispārīgām tēmām, kas caurvij šo teorētisko pieeju noziedzības 
uzvedības izpratnei, ir, ka noziedzību izraisa plaši sociāli, ekonomiski un politiski 
faktori. Un reālā praktiskā ziņā tas nozīmē, kur jūs esat, sociālā hierarhijai ir 
zināma nozīme noziedzīgas rīcības izskaidrošanā, un vispārīgā ideja ir, ka jo 
zemāk jūs ejat pa sociālajām kāpnēm, jo jums pastāv lielāka iespēja iesaistīties 
noziedzībā. 
  
 Tātad jums ir, piemēram, ierobežota iespēju  perspektīva. Tā ļoti lielā mērā 
ir Ziemeļamerikas teorija, ka ikviens ir zināmā mērā socializēts, lai panāktu 
finansiālu bagātību, statusu un tamlīdzīgi. Taču daži cilvēki ir nobloķēti no tās 
sasniegšanas. Viņiem nav vislabākās izglītības. Viņiem nav pieejamas vislabākās 
darba vietas. Tātad šī bloķēšana, šīs ierobežotās iespējas izraisa noziedzību. Taču, 
ja jūs turpināt tālāk, ne jau ikviens ir bloķēts no šīm iespējām. Tās ir minoritāšu 
grupas, grupas bez varas. Tāpat ir arī ar, piemēram, marķēšanas teoriju. Ne 
ikvienam tiek piekārta etiķete „noziedznieks”. Tie ir nabagie, tās ir etnisko 
mazākumtautību grupas, kuras saņem  šādu etiķeti „varbūtējs noziedznieks”  no 
policijas vai tiesām. 
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 Tātad, ko šāda veida attieksme nozīmē praksē? Pieņemsim, ka mēs visi 
esam ieņēmuši sev galvā noziedzīgas uzvedības socioloģisku perspektīvu. Ka mēs 
jūtam, ka kaut kādā veidā šķira un noziedzība ir saistītas. Ka ir savstarpēja saistība 
starp „būt nabadzīgam”un „būt noziedzīgam”. Tā ir mūsu uzskatu struktūra, mūsu 
teorētiskā struktūra. 
 
 Taču, attiecinot to uz mūsu līmeni, jūs esat probācijas darbinieks vai 
terapijas sniedzējs, vai cietuma darbinieks. Ja jūs novērtējat likumpārkāpēju, 
teiksim, sakarā ar viņa lietas izskatīšanu pirmstermiņa atbrīvošanai no 
ieslodzījuma. Ko teorija liek jums meklēt? Jums vajadzētu palūkoties uz sociāli 
konomisko statusu, rasi vai mazākumtautību grupu, kas ir vispārīgās tēmas. Ko es 
šeit cenšos parādīt, ir tas, ka ir nosacīti nedaudz faktoru, kas tiek ģenerēti no šīs 
teorētiskās perspektīvas, lai palīdzētu jums veikt likumpārkāpēju novērtējumus. 
 
 Otrs fakts ir tas, ka daudzi no šiem faktoriem ir tas, ko mēs saucam par 
statiskiem faktoriem, kurus mēs nevaram izmainīt. Ir ļoti grūti izmainīt jūsu sociāli 
ekonomisko statusu vai jūsu  rasi. Ko terapijas intervences ziņā šāda pieeja 
nozīmētu attiecībā uz terapijas nodrošināšanu? Atkal tiek piedāvātas nesacīti 
nedaudzas terapijas stratēģijas. Vissvarīgākās ir izglītojošās vai arodapmācības 
programmas. Ideja ir tāda, ka ir grupas, kas atrodas sabiedrības perifērijā, kam ir 
tikusi bloķēta pieeja vislabākajai izglītībai un vislabākajām iespējām. Tādēļ mēs 
izmantojam korektīvu sistēmu, kam vajadzētu censties viņus nodrošināt ar 
skolotājiem, apmācību, arodprasmēm un tamlīdzīgi. Ir arī vispārīgs uzskats, ka tas, 
kas būtu darāms, ir bagātības pārdale, tā sacīt, sociālā taisnīguma sasniegšana. 
Reizēm darbs, ko es esmu veicis kopā ar saviem kolēģiem, ir ticis nepareizi 
interpretēts, ka mēs esam pret sociālā taisnīguma sasniegšanu. Mēs to nesakām. Es 
domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka cilvēki cenšas izskaust nabadzību, lai nodrošinātu to, 
ka mūsu tiesu varas sistēmā ir mazāk aizspriedumu. Tie visi ir svarīgi mērķi. Taču 
es apšaubu to, ka šo mērķu sasniegšana, atbrīvošanās no nabadzības un viss 
pārējais, pirmām kārtām, samazinās likumpārkāpēju recidīvismu, un es pat šaubos, 
vai tas ievērojami samazinās vai nesamazinās noziedzību. Es paskaidrošu, kāpēc 
es to saku, un minēšu arī pierādījumus. 
 
 Es pāriešu pie pierādījumiem, un es gribu iepazīstināt ar pieeju pētniecības 
izpētei, kuru esam izvēlējušies. Kad cilvēki sniedz pierādījumus kādai noteiktai 
idejai, ir daudz dažādu pieeju, pēc kurām var vadīties. Piemēram, mēs gribam 
pierādīt, ka atrašanās nabadzībā ir saistīta ar noziedzību. Kā mēs varam parādīt 
pierādījumus par labu šim apgalvojumam? Viena lieta, kas tiek bieži darīta, ir ,ka 
cilvēki veic individuālus pētījumus. 
 
 Piemēram, viņi dodas uz cietumu un jautā ieslodzītajiem, kādi ir viņu 
vidējie ienākumi, un rezultātā atklāj, ka cietumā ir daudz nabadzīgu cilvēku. 
Tādējādi nabadzība un noziedzība ir savstarpēji saistītas. Tā nu jūs sanākat kopā, 
jūs sakāt, te ir mani pierādījumi. Teorija ir pareiza, socioloģiskais izskaidrojums ir 
pareizs. Tas ir svarīgs faktors. 
 
 Var parādīties citi cilvēki un veikt pētījumus, kas parāda tieši pretējo. Kā 
jūs izskaidrojat „balto apkaklīšu” noziedzību? Ļoti labi nodrošināta, augstu 
stāvoša sociālā šīra, un tomēr arī viņi iesaistās noziedzīgās darbībās. Kā jūs 
izskaidrosiet nepilngadīgos, kas nāk no labi izglītotām ģimenēm, vidusšķiras 
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mājām, kas nedēļas nogalēs skraida naktīs apkārt, zagdami automašīnas un izdarot 
noziegumus, vandālisma aktus un visu pārējo? Tai pat laikā mēs varam selektīvi 
izvēlēties savus pētījumus, lai pierādītu vai pamatotu kādu viedokli vai apgāztu 
citu viedokli. 
 
 Otra vispārīgā pieeja ir gaidīt, lai kāds, kam ir pietiekami daudz laika, 
izlasītu daudzus jo daudzus pētījumus un sagatavotu literatūras pārskatu. Es 
domāju, ka šī ir pieeju, ar kuru daudzi no jums ir pazīstami jau kopš jūsu 
izglītības laikiem, kad profesors lūdz jūs sagatavot literatūras pārskatu. Un gala 
rezultātā jūs nonākat pie vispārīga secinājuma: jā, pierādījumi apstiprina šo 
nostāju, vai nē, pierādījumi neapstiprina šo nostāju. Tas ir bijis nozīmīgs veids, kā 
mēģināt gūt apstiprinājumu kādam viedoklim. Tam vēl joprojām ir savas 
problēmas, jo indivīdi var būt selektīvi, izvēloties, kādus pētījumus viņi izmanto 
pārskatam, kur viņi liek uzsvaru, kad viņi lasa, utt. Vēlāk es pieminēšu 
Martinsona pārskatu. Viņš būtībā bija selektīvs savā attieksmē pret saviem 
pētījumiem, un veidā, kā viņš par tiem ziņoja. 
 
 Trešā  galvenā pieeja ir attīstījusies varbūt pēdējo desmit gadu laikā, un tā 
ātri kļūst par zinātniski pieņemamu veidu, kā veikt literatūras apskatu. To jau 
vakar pieminēja vairāki referenti, un tā tiek saukta par meta analīzi. Meta analīzē 
tiek apskatīta literatūra, taču tā piešķir pārskatam mazliet vairāk struktūras, un 
sniedz pētījumu kvantitatīvu analīzi, kamēr cita veida pārskatos aprakstošajā daļā 
tas netiek darīts. Gribu minēt jums piemēru, kas notiek meta analīzē, lai jūs gūtu 
izpratni.   
 
 Iedomāsimies, ka hipotēze, kuru mēs gribam pārbaudīt, ir šāda : intelekts 
un noziedzība ir savstarpēji saistīti. Ja jūs esat mazāk zinošs, jūs, visticamāk, 
būsiet noziedznieks. Cilvēki šai sakarā veic individuālus pētījumus. Piemēram, 
mēs varam intervēt virkni cilvēku, ja viņi ir iesaistīti noziedzībā, jā vai nē, un arī 
veikt kādu IQ testu. 
 
 Kad mēs pievēršamies individuālam pētījumam šādā veidā, cilvēki var 
iegūt noteiktus statistiskus mērījumus. Mērījums, kuru es vēl daudzkārt pieminēšu 
šī rīta gaitā, ir korelācijas koeficients, kuru apzīmē ar burtu R. R ir saistības 
rādītājs. Ja skaitlis ir ap nulli, tad nav saistības starp vienu un otru mainīgo. Ja 
skaitlis svārstās ar nulli, mēs sakām, ka pastāv zināma veida saistība. 
Maksimālais, ko jūs varat iegūt ar R, ir vieninieks. Jūs nekad to neieraudzīsiet 
sociālās zinātnes pētījumā. Parasti jūs atradīsiet R tādā veidā: .10. Reizēm jūs 
sākat kļūt ieinteresēts, kad jūs iegūstat .20, un pat vēl vairāk iekarstat, kad 
ieraugāt .30 līmeņus. Jo sociālie zinātnieki meklēt to, kas ir diezgan tālu no 
vieninieka. Ja jūs lasāt rakstu un ieraugāt R, kas līdzinās .7 vai .8, tad kāds savos 
aprēķinos ir pielaidis kļūdu. 
 
 Tātad, meta analīze ņem atsevišķus pētījumus un no šiem pētījumiem 
izdestilē saistības rādītāju R un tad ņem kādu vidējo lielumu ar visa veida 
kontroles mehānismiem, lai iegūtu galīgo R. Šai pieejai ir ne vien struktūra un 
kvantitatīvais aspekts literatūras pārskatam, bet tā arī palielina mūsu uzticību 
rezultātu vispārīgumam, jo jūs pārskatāt daudzu pētījumus, kuros reizēm ir 
iesaistīti tūkstošiem cilvēku. 
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 Viena no viskritiskākajām piezīmēm, ko cilvēki var veltīt kādam 
pētījumam, ir: tur, kur es strādāju, tas tā nav. Tas notiek visbiežāk Meta analīze, tā 
kā tā atlasa pētījumus, kur vien tie ir pieejami visā pasaulē, kontrolē tāda veida 
konkrētumu. Tā ir arī galvenā meta analīzes priekšrocība. Atgriežoties pie 
socioloģiskās perspektīvās un vispārīgās  tēmas, tieši šai punktā šķira un 
noziedzība ir savstarpēji saistītas. 
Kādi ir pierādījumi par labu šim apgalvojumam?  
 
Riska faktoru ranžēšanas secība 
 

Pols Gendro un viņa kolēģi pagājušajā gadā publicēja rakstu, kurā bija 
sniegta recidīvisma prediktoru (paredzētāju) meta analīze. Viņi izskatīja visus 
pētījumus par likumpārkāpējiem laika šķērsgriezumā un analizēja dažādus 
recidīvisma prediktorus. Kas norāda uz noziedzīgu darbību nākotnē? Viņi 
kategorizēja šos prediktorus, un šiet ir rezultāti attiecībā uz cilvēkiem, kas nāk no 
zemākas šķiras. 

 
Apskatā ir ietverti 23 pētījumi. Tie aptver vairāk nekā 18 tūkstošus 

likumpārkāpējus dažādos laika posmos un vietās. R lielums ir .05! Ne pārāk 
iespaidīgi vienam no galvenajiem noziedzīgas darbības skaidrojumiem. 

 
 Kā ir ar socioloģiskas kriminoloģijas terapijas implikācijām? 

Piemēri, kuros nepilngadīgie iesaistās noziedzīgā darbībā, jo viņi ir atsvešināti no 
sociāliem kontaktiem, jo viņiem ir zema pašcieņa. To it kā paredz teorijas. Un no 
tā jūs varat atvasināt terapijas intervenci. Piemēram, 1960. gados sociālie 
darbinieki devās uz dzīvojamajiem rajoniem un atrada visus šos nepilngadīgos 
likumpārkāpējus, kas maisījās apkārt, un sāka viņus organizēt. „Visi šie nabaga 
atsvešinātie bērni. Savāksim viņus kopā, lai viņi varētu izrunāties. Savedīsim 
viņus kopā un uzzināsim, kam no viņiem ir līdera prasmes un iemācīsim viņiem 
līdera prasmes un kā justies saskaņā pašiem ar sev.” Vai zināt, kas notika? 
Parādījās organizētas bandas, kas apkaimē palielināja noziedzīgu darbību. 

 
 Kādā cietuma pētījumā, kas tika  veikts pirms pāris gadiem, Pols 

Gendro iepazinās ar programmu, kurā uzmanības centrā bija pašcieņas 
palielināšana. Cilvēki izdara noziegumus, lai varētu paaugstināt savu pašcieņu, lai 
viņiem būtu kaut kas, par ko viņi jūtas lepni. Kad viņi palūkojās uz šīs 
programmas rezultātu divus gadus vēlāk, viņu recidīvisma līmenis bija augstāks 
nekā tiem, kam pašcieņa nebija mainījusies. Pašcieņas palielināšana rada 
pašpārliecinātus noziedzniekus. Laimīgus noziedzniekus. 

 
 Vēl viens teorijas piemērs no šīs tradīcijas un tā implikācijas 

terapijai.  Vai esat pazīstami ar marķēšanas teoriju? Ideja ir tāda, ka, kādu 
apzīmējat oficiāli par noziedznieku, viņi sāk sevi uzskatīt par noziedzniekiem un 
arī uzvesties kā noziedznieki. Ja šī teorija ir pareiza, tad viena no implikācijām ir, 
ka terapijai faktiski nevajadzētu būt terapijai. Jo mazāk mēs darām, jo labāk klājas 
šiem cilvēkiem, jo, dodot viņiem oficiālu apzīmējumu, viņi vienkāršai turpina 
īstenot šo pareģojumu. 
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               Riska faktoru aranžēšanas secība 
Riska faktors                                      k           n         r 
 
Antisociāls atbalsts                             27    11 962     
.21 
 
Antisociāla izziņa                                67    19 809     
.18 
 
Antisociāla personība                         63    13 469     
.18 
 
Agrāka sodāmība                              282   171 159    
.16 
 
Sociālie sasniegumi                            168    92 662     
.13     
 
Vecums/dzimums/rase                         94  180 060     
.11 
 
Vielu atkarība                                      60     54 838    
.10 
 
Ģimenes faktori                                  107    72 000     
.08 
 
Intelekts                                                 32    21 369     
.07 
 
Personiskas ciešanas                             66   19 933     
.05 
 
Zemāka šķira                                         23   13 080     
.05 
 
(Gendro un pārējie, 1996.) 
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Risks un terapija (% redicīvisms)     
 
 
 Pētījums                                     Terapija 
    Risks         Zems             

Intensīvs 
 

O’Donels un pārējie (1971.)       Zems            16                   
22 

                                                      Augsts          78                
56   

 
Bīrds un pārējie (1979.)              Zems              3                   

10           
     Augsts          37                   

18 
 

Endrjūzs un Kieslings (1980.)    Zems            12                   
17 

                 Augsts          58                    
31 

 
Endrjūzs un Friesens (1987.)     Zems            12                    

29  
                                                      Augsts          92                    

25 
 

 
 
Socioloģiskā kriminoloģija un prakse 
 
Teorija                  Novērtējums                   Terapija                         
 
Ierobežotas iespējas      SES                                Nodarbinātība    
                                      Rase                               Izglītība                                                                                                                             
                                      Etniskā izcelsme             Pret nabadzību 
                                   vērsti pasākumi 
 
Marķēšana                 Sociālais stāvoklis            Neiejaukšanās 
 
Konflikts                  Sociālais stāvoklis       Veicināt vienlīdzību  
             Pārdalīt bagātību 
                                                                       Sociālais taisnīgums                                                                                                            
    
 
Subkultūras faktori  Atsvešināšanās               Grupas saliedētība              
  Pašcieņa                       Apmācība vadības  
                                                                        prasmju apguvei                                                                   
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O’Donela pētījumā pēc nejaušības metodes darbam ar nepilngadīgajiem 

likumpārkāpējiem tika nozīmēti studenti – brīvprātīgie. Ja jūs nozīmējat darbam 
ar likumpārkāpējiem brīvprātīgos, jūs novērosiet dažādību šim darbam veltītajos 
centienos. Tāpat kā ar profesionāļiem. Daži profesionāļi veic tikai darba 
minimumu, bet daži dara ļoti daudz. Tas pats notiek ar brīvprātīgajiem. Daži no 
viņiem tikās ar saviem klientiem minimālo noteikto laiku. Citi tikās ar klientiem 
daudz biežāk, tikās ar viņu ģimenēm un daudz ko darīja ar viņiem kopā. Tādēļ 
mēs varam palūkoties uz šo pasākumu arī attiecībā uz sniegtā pakalpojuma 
intensitāti.  Mēs sagrupējam pasākumu divās kategorijās – zems un intensīvas. 
Minimālā darba veicēji -  brīvprātīgie un patiesi entuziasti. Taču arī 
likumpārkāpējus šajā pētījumā varēja sagrupēt pēc divām citām dimensijām, un tā 
ir viņu sodāmība. Tādēļ mēs grupu sadalījām divās daļās – tie, kas izdarījuši 
noziegumu pirmoreiz, ko mēs saucām par zema riska grupu, un tie, kam jau bija 
sodāmība, ko mēs nosaucām par augsta riska grupu. 

 
Padomājiet par marķēšanas teoriju. Marķēšanas teorija saka: jo mazāk mēs 

darām, jo labāk. Vispirms palūkosimies uz zemā riska grupu. Šeit skaitļi parāda 
redicīvisma līmeni  18 mēnešus pēc programmas. Paskatieties, kas notika ar šiem 
likumpārkāpējiem. Recidīvisma līmenis palielinājās no 16% līdz 22%. 
Marķēšanas teorija šķiet pareiza zema riska likumpārkāpēju adījumā. Mums 
nevajadzēja iejaukties šajā grupā. Taču marķēšanas teorija neko nesaka par riska 
līmeņu diferenciāciju. Tā ir vispārpielietojama. Ikviens var gūt labumu no 
neiejaukšanās. Taču augsta riska līmeņa likumpārkāpēju redicīvisma līmenis 
pazeminājās, kad viņiem nodrošināja vairāk pakalpojumu. Ja mēs maz ar viņiem 
nodarbojāmies, viņiem bija ļoti augsti recidīvisma līmeņi, kādus jūs arī varējāt 
sagaidīt no augsta riska likumpārkāpējiem. Taču tad, kad mēs tiem sniedzām 
pakalpojumus, šis līmenis pazeminājās. 

 
Socioloģiskā kriminoloģija un prakse 
 
Tātad apkopojot šo socioloģisko perspektīvu, mums ir noziedzības 

izskaidrojums, kas ļoti uzsver plašus sociālus, ekonomiskus un politiskus 
faktorus, kas ir pamatā noziedzībai. Ja mēs pieņemam šo perspektīvu, tas nozīmē 
divas lietas. Viena lieta ir tā, ka nav lielas intereses par riska novērtējumu, nav 
lielas intereses par indivīdiem vispār. Socioloģiskās perspektīvas saliedzas būt 
anti – indivīda perspektīvas, jo noziedzības cēlonis jau nav manī, bet kaut kur tur 
– ārā. Tātad mēs faktiski šķiežam savu laiku, novērtējot personības faktorus, 
kognitīvos faktorus, jo, no šīs perspektīvas raugoties, tas nav būtiski. Tas arī 
nozīmē, ka terapija lielā mērā nav svarīga. Kāpēc vajadzētu šos cilvēkus vispār 
ārstēt. Mēs tikai rodam aizbildinājumu sociālajai sistēmai, kas mums ir jāizlabo. 
Tāda ir vispārīgā pieeja. Es varu sadzīvot ar šo teorētisko nostāju, ja ir 
pierādījumi, kas to balsta. Taču, ja mēs palūkosimies uz literatūru par 
prediktoriem, mēs atklājam, ka sociālā šķira ir ļoti vājš noziedzības darbības 
prediktors, tas nav ļoti svarīgs faktors. Tātad pierādījumu dēļ es sliecos būt  
diezgan kritisks par šo teorētisku nostāju atzīšanu. Un es atstāju to jūsu ziņā, 
cerot, ka tie jūsu vidū, kas ir tikuši apmācīti šīs perspektīvas izmantošanā, varbūt 
sāks domāt par tās teorētisko pamatojumu: ko tas nozīmē manā ikdienas darbā? 
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Klīniskie/psihopatoloģiskie modeļi  un prakse 
 
Otrā teorētiskā perspektīva ir klīniskā kriminoloģija. Klīniskā 

kriminoloģija nonāk pie noziegumu izpētes ļoti atšķirīgā veidā un uzskata, ka 
noziegumu cēlonis ir pašā cilvēkā. Cilvēki ir noziedznieki, jo viņi ir traki, vai 
viņiem ir kāds psiholoģisks traucējums vai intelektuāls trūkums, ka noziedzības 
cēlonis ir manī, nevis kaut kur tur – ārā. Un tādēļ mums ir ļoti dažādas 
implikācijas,  ja mēs to pretnostatām socioloģiskajai perspektīvai. Klīniskā 
perspektīva sāk vērtēt pievēršanos individuālām atšķirībām. Klīniskajiem 
kriminologiem ir svarīgi veikt individuālus novērtējumus. Ir arī svarīgi iesaistīties 
individuālā rehabilitācijā. 

 
 Prakses un novērtējuma ziņā klīniskajiem psihopatoloģiskajiem 

modeļiem ir dažādas implikācijas. Tie bieži vien ir faktori, kuri tiek uzskatīti par 
svarīgiem un ar noziedzību saistītiem. Mums varbūt vajadzētu novērtēt 
satraukuma līmeņus, intelektuālo deficītu un depresiju. Taču šīs perspektīvas 
gadījumā interesanta ir arī tiešā saikne ar ārstniecību, ka, ja kāds jūtas nomākts, 
tad jums ir jāārstē depresiju. Doma ir tāda, ka mums tas viss ir jādara, lai 
mazinātu  noziedzību. Es domāju, ka daudziem no jums šajā zālē šie pasākumi ir 
labi pazīstami, jūs tos redzat savos ziņojumos, jūs piedalāties šādos pasākumos. 
Tādēļ rodas jautājums – vai tā ir teorētiskā perspektīva, kuru man izmantot par 
pamatu, lai tā man palīdzētu sniegt mūsu klientiem labus pakalpojumus? Un 
atbilde liek mums palūkoties uz pierādījumiem. Vai ir pierādījumiem šiem 
mainīgajiem lielumiem novērtējuma vai terapijas ziņā? 

 
Šeit ir mūsu veiktā pētījuma pirmie rezultāti. Pašcieņa = nekādas saistības 

ar recidīvismu nākotnē, satraukums = nekādas saistības, kontroles centrs, vai jūs 
jūtat, ka kontrolējat savu dzīvi, vai jūs varat kontrolēt savu likteni vai kādu ārēju 
spēku = tam nav nekādas nozīmes, depresija = negatīvs, kas nozīmēja, ka, jo 
nomāktāks jūs bijām, jo mazticamāk, ka jūs iesaistīsieties noziedzībā. Ja jūs esat 
labs sociālais zinātnieks, jūs palūkosieties uz šiem rezultātiem un mainīsiet savu 
praksi. Man reakcija bija: es veikšu vēl vienu pētījumu. Tā nevar būt taisnība. 
Pamatā tas pats rezultāts, taču tagad pazūd depresijas faktors. Reizēm mēs esam 
savas apmācības cietumnieki, un, neskatoties uz visiem labajiem nodomiem, kādi 
bija mūsu profesoriem, reizēm tie bija nesvarīgi. Mūsu valstī bija ļoti nedaudz 
profesoru, kam bija tieši kontakti ar likumpārkāpējiem. Lielākā daļa viņu 
pieredzes bija gūta darbā ar šizofrēniķiem un tamlīdzīgiem indivīdiem. 

 
Šie mūsu cietumos veikto pētījumu rezultāti tikai atspoguļo vispārīgos 

secinājumus literatūrā. Es atgriežos pie Pola Gendro meta analīzes. Es jums 
parādīju rezultātus no dažādiem personisku ciešanu  mērījumiem, tādiem kā 
satraukums, atsvešinātība, pašcieņa. Šajos pētījumos bija ietverti 66 pētījumi, 
vairāk par 19 tūkstošiem likumpārkāpēju. R .05 – tie paši necilie rezultāti, kādi 
bija atrodami attiecībā uz sociālo šķiru. 
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 Klīniskie/psihopatoloģiskie modeļi  un prakse 
 
Novērtējums                              Terapija 
 
 
Satraukums                             Relaksācija, medikamenti 
 
Intelektuālais/                         Izglītojoši/korektīvi 
Kognitīvais deficīts                     pasākumi 
 
Pašcieņa 
Depresija                                 Konsultanta palīdzība 
Atsvešinātība 
Vientulība 
 
Šizofrēnija                               Hospitalizācija 
Maniakāla depresija                Medikamenti  
Halucinācijas 
Iedomas 
 
 
Garīgais traucējums kā recidīvisma prediktors 
 
Daži cilvēki ir apgalvojuši: nu, es varbūt varētu pieņemt domu, ka 

satraukums, depresija, pašcieņa nav tik svarīgi, taču noteikti visnopietnāko 
traucējumu gadījumā tiem ir kāda nozīme – šizofrēnijas, paranoidālu personību 
gadījumā, to cilvēku gadījumā, kas ieklausās halucinācijās, kurās Dieva balss tiem 
pa radio pasaka, kas darāms. Mēs centāmies izskatīt šo jautājumu, veicot meta 
analīzi, un jūs esat pirmā auditorija, kas tiek iepazīstināta ar tās rezultātiem. Tie 
tiks publicēti nākamgad. 

 
Mēs izskatījām 62 pētījumus par likumpārkāpējiem ar garīga rakstura 

traucējumiem un viņu recidīvisma prognozēm pēc viņu izlaišanas no slimnīcas vai 
atbrīvošanas no cietuma. Tie visi ir likumpārkāpēji garīga rakstura traucējumiem, 
bet ne psihiatrijas pacienti. Viņi atrodas korektīvo sistēmu ietvaros, kur viņiem ir 
konstatēti dažādi garīga rakstura traucējumi. Pētījumi bija no visas pasaules, tai 
skaitā arī no Eiropas. Šeit ir rezultāti par ieslodzītajiem ar nopietniem garīgiem 
traucējumiem, 

 
Mums ir šie divi mērījumi NGRI, kas angļu valodā nozīmē „nav vainīgs 

garīgas nepieskaitāmības dēļ”. MDO nozīmē „likumpārkāpējus ar garīga rakstura 
traucējumiem”. Tas varētu cilvēks, kas atrodas sistēmā, saprot savas 
uzvedības/rīcības sekas, taču arī dīvaini uzvedas vai vēlāk cietumā tam ir 
psihopātisks sabrukums vai kaut kas tamlīdzīgs. 

 
Šie negatīvie skaitļi mums parāda, ka nopietna garīga rakstura traucējuma 

esamība faktiski mazina iespējamību, ka jūs varētu izdarīt noziedzīgu darbību, 
nekā parastas likumpārkāpējs bez nopietna traucējuma. Ir jāatceras, ka es nesaku, 
ka garīga rakstura traucējuma esamība nenozīmē, ka jūs neesat bīstams, vai ka jūs 
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neradāt risku sabiedrībai. Ja mēs salīdzinām cilvēkus ar nopietniem garīga 
rakstura traucējumiem ar ierindas iedzīvotājiem, tas ir neliels riska faktors, taču, 
ja jūs salīdzināt indivīdus ar garīga rakstura traucējumiem ar citiem zināmiem 
likumpārkāpējs, es vairāk baidītos no parasta likumpārkāpēja, nekā no cilvēka, 
kas redz Jaunavu Mariju nolaižamies no debesīm.   

 
Kā tad šie psihopatoloģiskie klīniskie modeļi ietekmē terapijas programmu 

efektivitāti? Es gribu izteikt divas domas. Es netaisos runāt par atsevišķām 
konsultēšanas teorijām, racionālas vai motīvu terapijas, geštalta terapijas vai 
uzvedības terapiju. Es gribētu, lai cilvēki padomātu par to, ka visas terapijas, 
kuras cilvēki izmanto, var izskatīt pēc divām galvenajām dimensijām. Mēs varam 
analizēt visas terapijas pēc attiecību dimensijas; cik svarīgi šai terapijā ir izveidot 
attiecības starp terapeitu un klientu. Visas terapijas var tikt izskatītas arī tās 
struktūras noteicošo komponentu ziņā. 

Cik lielā mērā terapeits aktīvi vada terapijas norisi, saka cilvēkiem, ko 
darīt vai izsaka konkrētus priekšlikumus. Ja jūs izveidojat sirsnīgas attiecības 
starp klientu un terapeitu, klientam ir iekšējais  sadziedēt sevi, kļūt labākam. 
Tātad uzmanība tiek koncentrēta uz attiecībām ar ļoti nelielu vadīšanas 
pielietojumu. Protams, jums var būt uzvedības terapijas, kas saka: te ir mājas 
darbs, ejiet mājās un mēģiniet to izdarīt, es gribu, lai jūs pavingrināties to darīt, 
pie tā mēs strādāsim nākamajā nedēļā. Protams, ir pašpalīdzības grāmatas, kas ir 
ļoti direktīvas? Otrā nodaļa: kā iedraudzēties, šie ir posmi. Domāju, ka te ir ļoti 
maz attiecību. Nedaudzi no mums apkamptos ar grāmatām! Es tā ceru!  

 
Garīga rakstura traucējums kā recidīvisma 

prediktors 
Vispārīgs   Vardarbīgs 
 
 

NGRI                -.06*                  -.02 
                          (1830)                                       (1462) 
 
MDO                -.19***                                     -.10*** 

(3009) (2866) 
 
***  p <.001’* p <.05 
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  Terapijas dimensijas 
 
 Attiecības 
 
 
 
        Uz klientu centrēta                               Uzvedības terapija 
  
                  Norādoša 
 
 
 
                                                             Pašmācības grāmata 
  
 
 
 
Ģimenes terapija un recidīvisms 
 
 Atļaujiet man jums parādīt kāda pētījuma rezultātus. Šis pētījums par 
ģimenes terapiju kopā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 
 
 Ģimenes pēc nejaušības principa tika sadalītas četrās dažādās grupās: uz 
uzvedību orientēta  ģimenes terapijas grupa, uz klientu orientēta terapijas grupa, 
psihodinamiskā pieeja, kas iever vairāk pārdomu par iekšējiem motīviem un 
pārdzīvojumiem agrā bērnībā, un ko tas nozīmē šodienas uzvedībai, un, protams, 
kontrole bez terapijas. Šai gadījumā recidīvisms tiek mērīts % recidīvisma 
gadījumu. Mēs sākam ar grupu, kurai netika piemērota terapija. Neko nedariet, 
46% recidīvisma gadījumu. Uz klientu orientētajā grupā – 47%, uzvedības grupā 
– recidīvisma līmenis pazeminājās uz pusi, psihodinamiskā pieeja visu tikai 
pasliktināja. 
 
 Sociālajam zinātniekam tie ir brīnišķīgi dati, jo jūs varat arī mācīties no 
savām kļūdām.  Jūs varat uzdot jautājumu: kas tad notiek psihodinamiskajā  
pieejā, ka faktiski klientiem paliek sliktāk? Un viena no mūsu hipotēzēm ir – ka 
jūs varat nevilšus dot attaisnojumus likumpārkāpēju rīcībai, jūs varat likvidēt 
aizturi noziedzīgai rīcībai. Ko es gribu uzsvērt, ir, ka ir divi teorētiski 
skaidrojumi: socioloģiskais un klīniskais, kas, manuprāt, nav bijuši pārāk noderīgi 
attiecībā uz mūsu darba praktiskajiem aspektiem, likumpārkāpēju novērtēšanai un 
darbā ar tiem. Šis pētījums mums dod pirmo ieskatu, kas varētu iedarboties – 
behavioristiska veida intervence. 
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Ģimenes terapija un recidīvisms 
 
      Terapijas tips                        N                          Recidīvisms % 
 
 Uzvedības                             46                             26 
        Uz klientu centrēta                19                             47 
        Psihodinamiskā                     11                             73               
    Nekādas terapijas                  46                             48 
 
                                                 (Avots: Aleksanders & Parsons, 1973.)  
 
 

Es izvēlējos šo 1973. gada pētījumu, jo es gribu to izmantot kā ilustrāciju, 
ka tas tik nepārprotami parāda atšķirību dažādu darba stratēģiju iznākumos. Kopš 
tā laika ir bijuši daudzi pētījumi, kas būtībā ir atkārtojuši šos secinājumus. Pēc 
pārtraukuma es jūs iepazīstināšu ar mūsu meta analīzes rezultātiem, kurā ir 
apkopoti 80 pētījumi, kas veikti laikā no 1967. gada līdz 1990. gadam. Es nezinu 
nevienu kontrolētu pētījumu, kurā ir salīdzinājuma grupa, kas parādījusi, ka uz 
klientu koncentrētas pieejas vai psihodinamiskas pieejas ir turpmākajā attīstības 
fāzē mazinājusi noziedzīgu rīcību. 

 
Jautājums:  Mani sauc Anete Esdorfa, es esmu no Cietumu un probācijas 
departamenta  Dānijā. Es gribētu lūgt jūs sniegt informāciju, kā praksē ir 
iespējams atšķirt zema riska grupas un augsta riska grupas, jo jūs mums stāstāt, ka 
dažiem zema riska cilvēkiem saņemt intensīvu terapiju ir sliktāk, nekā nesaņemt 
neko. Protams, praktiķim ir ļoti svarīgi zināt, kas ir zema riska grupa. Vai jūs 
izšķirat dažādus likumpārkāpēju veidus? Piemēram, var būt atšķirības starp 
slepkavu  vai piedzērušos autovadītāju, vai jūs konkrēti pievēršaties cilvēkam, lai 
noteiktu, kāds ir viņa recidīvisma risks? 
 
Atbilde: Tas ir svarīgs jautājums, un es esmu iecerējis pēc pārtraukuma pastāstīt 
par to, kā mēs novērtējam risku, kā arī minēt jums konkrētu mūsu riska 
instrumentu piemēru, un kā mēs to izmantojam, lai atšķirtu zema riska 
likumpārkāpējus no augsta riska likumpārkāpējiem. Tad es arī centīšos atcerēties 
komentēt to, ko es bieži novēroju – ka riska novērtējumi bieži vien tiek balstīti uz 
nodarījumu. Kopumā mēs uzskatām, ka šī pieeja – balstīt riska novērtējumu uz 
nodarījumu – ir ļoti vājš novērtējums. 
 
Pārtraukums 
 
 Es parādīšu pirmo attēlu, kuru es rādīju jums, kad centos parādīt, ka ir 
dažādas intervences formas, kuras mēs varam izmantot darbā ar 
likumpārkāpējiem. Dažas no tām var būt sekmīgas, bet dažas var situāciju 
pasliktināt, un dažas var stāvokli uzlabot. Piemērā, ko es jums rādīju, šī uzvedības 
pieeja parādīja, ka recidīvisms mazinājās. 
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 Un, turpinot savas uzstāšanās teorētisko daļu, es jautājumu: kāda veida 
teorijas ir pamatā uzvedības terapijas programmām? Iemesls, kāpēc es uzskatu par 
nepieciešamu tam pievērsties, ir tas, ka varbūt teorētiskos ietvaros mēs varam 
atrast izskaidrojumu noziedzīgai rīcībai, kas ir produktīvāks, noderīgāks mūsu 
ikdienas darbā. 
 
 Tātad, šī pieeja ir trešā teorētiskā perspektīva: noziedzības sociālās 
mācīšanās perspektīva. Mans kolēģis Dons Endrjūss un es izstrādājām 
perspektīvu, kas ir īpaša noziedzniekiem, taču ir gūta no sociālās mācīšanās 
teorijas, un mēs tikai cenšamies padarīt to mazliet specifiskāku. Mēs to saucam 
par noziedzīgas uzvedības psiholoģiju. Tas dažreiz sagādā man nepatikšanas, kad 
es izmantoju frāzi „noziedzīgās uzvedības psiholoģija”, es jau esmu nostājies 
karastāvoklī ar sociologiem un psihiatriem, un visiem pārējiem. 
 
 Būtībā mūsu perspektīva neuzskata socioloģiskās perspektīvas, klīniskos 
izskaidrojumus par nebūtiskiem, taču mēs cenšamies parādīt šo teoriju svarīguma  
dažādās pakāpes. 
 
Psiholoģiskā situācija kopumā... 
 
 Mūsu teorētisko uzskatu kodols ir šāds. Ja jūs gribat izskaidrot noziedzīgu 
rīcību/uzvedību, un jūs gribat gūt visspēcīgāko  izskaidrojumu, kāpēc cilvēks 
uzvedas/rīkojas sabiedrībai nepieņemamā veidā, tad pamatā ir piecas lietas, kas ir 
jāiztirzā. 
 
 Pirmā  ir tā, ko mēs saucam par apkārtējo situāciju, kas notiek vidē, kas 
uztur šādu uzvedību, un mēs sliecamies domāt, ka pastāv zināmas balvas, kas 
pastāv. Noteikti sodi, kas iedarbojas un kam ir ietekme uz uzvedību. Taču mēs 
redzam, ka ne viss ir balstīts uz situāciju. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi ņemt vērā 
noteiktus personiskus faktorus, kas parādās situācijā, kam ir ietekme uz uzvedību. 
Ir daudzas lietas, kuras cilvēki ienes situācijā, ienes kopā ar tām, taču mēs  
izvirzām pieņēmumu, ka ir četras svarīgas jomas, kas ir jāņem vērā, Mēs to 
saucam par „Lielo četrinieku”. Tās vislabāk teorētiski izskaidro noziedzību. 
 

Viena no tām ir uzvedības priekšvēsture. Sodāmība ir norāde uz 
noteiktiem cilvēka atalgojumiem par noteikta veida uzvedību, paražām, kas var 
tikt veidotas, reaģējot uz situāciju. Ja jums ir ilga noziedzīgas uzvedības vēsture, 
tas jums parāda, ka šis cilvēks ir ticis atalgots par šo darbību ļoti daudzas reizes 
viņa dzīves laikā. Varbūt viņš pieiet daudzām situācijām, automātiski reaģējot uz 
tām, ka varbūt vajadzētu izdarīt noziedzīgu darbību.  Pārējās trīs jomas mēs arī 
uzskatām par būtiskām. 

 
Viena no tām ir antisociāla personība, un, kad mēs lietojam šo frāzi 

„antisociāla  personība”, mēs runājam par to vispārīgi, nevis tā, kā psihiatrs 
aprakstītu diagnozi vai psihopātijas izpratnē. Antisociāla personība raksturo 
cilvēku, kas ir impulsīvs, kas ir egocentrisks. Kuru īpaši neuztrauc viņu uzvedības 
ietekme uz citiem cilvēkiem, cilvēku, kas meklē asas izjūtas.  Tas veido 
antisociālas personības konstelāciju. Sociālais atbalsts noziedzībai. Daudzas 
socioloģiskas teorijas runās par to, ka tie, ar ko jūs biedrojaties, ar ko jūs 
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draudzējaties, atstās uz jums sociālu ietekmi. Noziedznieki, kas biedrojas ar 
citiem noziedzniekiem, ir svarīgs noziedzības prediktors. 

 
Vēl viena lieta ir antisociālas attieksmes.  Tās ir pašapgūtas kognitīvas 

vērtības, kas atbalsta noziedzīgu uzvedību. Piemērs: mani neuztrauc tas, ka es 
nozogu šī cilvēka automašīnu, jo viņš ir apdrošināts. Tā ir antisociālas attieksmes 
izpausme. Šajā situācija izdarīt noziegumu nav nekas ļauns. Mēs gribam teikt, ka 
šīs ir svarīgas lietas, kas ir ņemamas vērā. Šī teorētiskā perspektīva norāda, ka, ja 
jūs gribat novērtēt noziedzniekus, jums vismaz ir jāpieskaras šiem faktoriem. 

 
Trīs no šī Lielā četrinieka ir tas, ko mēs saucam par dinamiskajiem 

mainīgajiem lielumiem, tie ir mainīgi. Un tie kļūst par terapijas potenciālajiem 
mērķiem, jo, ja mēs gribam samazināt recidīvismu, sākuma punkts varētu būt 
mēģināt mainīt šos faktorus. 

 
 
Psiholoģiskā situācija vispārīgajā sociāli psiholoģiskajā modelī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Noziedzīga 
                                                                                                     rīcība 
 
 
 
 
 
 
 
 (Avots: Andrews, D.A. % Bonta, J., The Psychology of 
Criminal Conduct, 1994) 

 
 
 
Riska faktori pēc atlases 
 
Šeit noziedzīgas rīcības radīšanā mums ir tāda apkārtējā situācija kā 

šaujamais uz galda, alkohols istabā, policijas darbinieka prombūtne, kaitinoša 
persona. Tad mums ir lielais četrinieks, bet ir arī citi faktori, kas ir svarīgi: 

Apkārtējā situācija (veicinātāji, kavētāji un stresa palielinātāji) 

Neitralizētāji 
Definīciju līdzsvars 
Personiskā izvēle 
Atalgojumu un izmaksu 
līdzsvars 

Antisociāla 
personība 

Uzvedības 
priekšvēsture 
(antisociāla) 

Sociālais 
atbalsts 
noziedzībai 

Antisociāla 
attieksme 
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ģimenes – bērna attiecības, ko mēs saucam par konvencionālo godkāres izpausmi 
tādu kā panākumi darbā un izglītība, kā arī izcelsme, vecums, dzimums un tuvējā 
apkaime. To arī šis attēls grib parādīt. 

 
Šeit ir svarīgi rezultāti no Gendro meta analīzes, un es esmu sakārtojis to 

aranžētā secībā, sākot ar vissvarīgāko un beidzot ar visnesvarīgāko. Es jau jums 
parādīju, ka  zemāka šķira, personiskas ciešanas bija saraksta lejasdaļā un tad mēs 
virzāmies uz ģimenes faktoriem, kas atrodas vairāk saraksta vidū. Kas atrodas 
galvgalī? Vai atceraties Lielo četrinieku? Priekšvēsture, attieksmes, personība, 
sociālais atbalsts. 

 
 
Riska faktori pēc atlases 
Riska faktori                                  Atlase 
                                            Vispār                 MDO                Dzimums 
Sabiedriski neatbalstāma 
rīcības izvēle                                 NR                           NR                            .22 
 
Antisociāls atbalsts                       .21                            NR                             NR 
 
Antisociāla izziņa                         .18                            NR                             .09 
 
Antisociāla personība                   .18                            .18                              .15 
 
Seksuālās pieredzes vēsture         NR                            NR                             .19 
 
Sodāmība                                      .16                            .22                              .13 
 
Sociālie sasniegumi                      .13                            .04                              .03 
 
Ģimenes faktori                            .10                            .10                              .08 
 
Vielu atkarība                               .10                            .11                              .03 
 
Intelektuālā attīstība                     .07                            .01                              .09 
 
Zemāka šķira                                .05                             00                              .05 
 
Personiskas ciešanas                    .05                           -.04                              .01 
  

 
Pētījumi pierāda daudzās izpētes, kas dažos gadījumos aptver tūkstošiem 

likumpārkāpēju, ka šie ir vislabākie noziedzības uzvedības prediktori. Tātad, es 
domāju, ka mums ir zināms pamats apgalvot, ka, tad kad mēs novērtējam 
likumpārkāpēju recidīvisma risku, mums ir savs priekšstats par to, kas ir svarīgs, 
un kas nav svarīgs, un uz ko vajadzētu koncentrēt uzmanību. 

 
 Šī teorētiskā perspektīva nav domāta vienīgi likumpārkāpējiem. 

Mēs izmantojam cilvēka uzvedības vispārīgo psiholoģiju, sociālās mācīšanās 
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teorija ir tikusi piemērota visdažādākajiem cilvēkiem. Agrāk es jau jums minēju 
metaanalīzi, kuru mēs veicām ar likumpārkāpējiem, kam bija garīga rakstura  
traucējumi. Arī mūsu pētniecības nodaļā viens no mūsu pētniekiem, kas 
specializējas seksuālo noziegumu izdarītāju jomā, ir tikko pabeidzis metaanalīzi 
par recidīvisma prediktoriem seksuālo noziegumu izdarītāju vidū. 

 
Šeit ir vairāki svarīgi aspekti. Pirmais ir tas, ka reizēm, kad mēs 

pievēršamies citām jomām, mēs atklājam, ka pētnieki, praktiķi neievēro dažus 
mainīgos lielumus, kas var būt svarīgi. Kā piemēru var minēt antisociālo atbalstu 
– to cilvēku vidū, kas strādā ar noziedzniekiem, ir pavisam dabiski pajautāt 
likumpārkāpējam: vai jums ir draugi, kas arī izdara noziegumus? Bet, kad jūs 
strādājat ar likumpārkāpējiem ar garīga rakstura traucējumiem vai seksuālu 
noziegumu izdarītājiem, cilvēki šāda veida jautājumus  parasti neuzdod. To arī 
nozīmē NR (not reported – nav uzrādīts). Vienkārši šai ziņā nav pietiekamu 
pētījumu. Un es domāju, ka tas ir tādēļ, ka cilvēkiem, kas strādā šajās citās jomās, 
ir pavisam atšķirīga teorētiskā perspektīva. Viņi nedomā, ka tas ir svarīgi, ka jūsu 
paziņām ir ietekme uz jums. Tā, piemēram, kad jūs veicam novērtējumus vai 
terapiju ar seksuālu noziegumu izdarītājiem, jūs parasti viņiem nejautājat: vai jūs 
pazīstat citus cilvēkus, kas izdara seksuālus noziegumus? Un tomēr ir viens 
publicēts pētījums, kuru ir veicis Karls Hansens, kas parāda, ka tas bija viens no 
labākajiem noziedzīgas rīcības prediktoriem. Otrs secinājums no šīs vispārīgās 
tabulas ir, ka lielākoties pastāv konsekvence par to, kas ir vissvarīgākie prediktori. 
Lejasgalā: personisko cieša mērījumi, zemāka sociālā šķira ir lielā mērā nesvarīgi 
ne tikai vispārīgiem likumpārkāpējiem, bet arī seksuālu noziegumu izdarītājiem 
un likumpārkāpējiem ar garīga rakstura traucējumiem. Un labākie prediktori ir 
sināma veida priekšvēstures mērījumi un antisociālas personības mērījumi. 

 
Es sniegšu šīs teorētiskās daļas kopsavilkumu un pēc tam pāriešu pie 

pierādījumiem no literatūras par terapijām un dažām ļoti praktiskām idejām. No 
trijām perspektīvām, ar kurām es jūs iepazīstināju, mums ir socioloģiska 
noziedzība, kurā pamatideja ir, ka noziedzības cēlonis ir rodams plašajā sociālajā, 
politiskajā, ekonomiskajā struktūrā, kas pastāv sabiedrībā, un, lai tiktu galā ar 
noziedzību, mums ir nepieciešams to mainīt. Es cenšos pateikt, ka pētniecības 
rezultātā iegūtie pierādījumi norāda, ka tas nav labs skaidrojums noziedzīgai  
rīcībai. Tāpat ir arī ar vispārējo klīniskās kriminoloģijas pieeju, kas patiešām 
koncentrē uzmanību uz individuāliem faktoriem, taču, manuprāt, tā varbūt 
koncentrē uzmanību uz  nepareizajiem individuālajiem faktoriem: psiholoģisko 
ciešamu mērījumiem. 

 
Noziedzīgas rīcības vispārīgā socioloģiskās mācīšanās psiholoģijas pieeja 

sāk ar pieņēmumu, ka noziedzīga uzvedība ir apgūta uzvedība. Mēs iemācāmies 
izdarīt noziegumu, saņemot par to balvas, tāpat kā mēs mācāmies spēlēt klavieres. 
Taču šo mācīšanos ietekmē daži ļoti svarīgi personiski faktori, tādi kā antisociāla  
personība un antisociālas attieksmes. 

 
Es atgriežos pie attēla, kuru es rādīju jau agrāk, kad mēs atklājām, ka 

intensīva intervence palielināja recidīvismu zema riska likumpārkāpējiem un 
samazināja recidīvismu augsta riska likumpārkāpējiem. 
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Terapijas principi  
 
Šeit ir piemēri no dažiem citiem pētījumiem, kas uzrāda to pašu tendenci. 

Viens, ko es gribu skaidri pateikt, ir, ka lai gan piemēri šajā attēlā parāda, ka 
ikreiz, kad jūs veltāt daudz terapijas zema riska pārkāpējiem, viņi paliek sliktāki. 
Tas nav secinājums, pie kā nonāk vienmēr. Šim noteikumam ir vairāk izņēmumu. 
Kopumā mēs atklājam, ka intensīvai terapijai zema riska likumpārkāpējiem nav 
nekāda efekta. Un, ja tai ir arī efekts, tad parasti tas ir uz ļauno pusi. 

 
Taču svarīgais secinājums šai gadījumā ir tas, ka intensīva terapija var būt 

efektīva, intensīva terapija ar augsta riska likumpārkāpējiem samazina 
recidīvismu. Kad mēs redzējām rezultātos šo tendenci, mēs ļoti aizrāvāmies. Mēs 
nolēmām nosaukt to par principu, un šis princips ir riska princips.  Tas ir pirmais 
princips efektīvas terapijas programmas izstrādē, lai veiktu labu programmas 
izstrādi. Tas norāda, ka mūs ir jāsamēro pakalpojuma līmeni ar likumpārkāpēju 
riska līmeni. Minimāls pakalpojums ļoti zema riska likumpārkāpējiem, un, riska 
līmenim paaugstinoties, mums ir jāsniedz intensīvāki un  visaptverošākie 
pakalpojumi, ja mēs vēlamies panākt kādu efektu uz likumpārkāpējiem. 

 
Kā jūs to ietverat savā praksē? Ko riska princips jums atklāj, ir tas, ka būs 

ļoti grūti izstrādāt labu programmu, ja jūs nediferencējam likumpārkāpējus 
vismaz viņu riska līmeņa ziņā. Dažos no šiem pētījumiem riska  diferenciācija 
bija ļoti vienkāršota. Ja jūs atceraties O’Donela pētījumā riska novērtējums bija 
balstīts uz to, vai likumpārkāpēji bija izdarījuši noziegumu pirmoreiz vai bija to 
jau izdarījuši vairākkārt. Tas varētu pietiekami labi darboties, ja jums ir 
nepilngadīgie likumpārkāpēji, kam ir ierobežotāka noziedzīgas uzvedības 
priekšvēsture. Taču, ja jūs dodaties uz cietumu, es domāju, ka vairumam tā 
iemītnieku jau ir sodāmība. Tātad tas jums nebūs tik noderīgi teikt – man būs 
terapijas programma tiem, kam jau ir sodāmība, un par tiem, kam iepriekšējas 
sodāmības nav, es vienkārši aizmirsīšu. Mēs, pētnieki, esam izstrādājuši ļoti 
dažādus likumpārkāpēju riska novērtēšanas veidus. 

 
 
Terapijas principi 
 
 

· Riska princips – terapijas pakalpojumi jāsamēro ar riska 
līmeni 

· Vajadzību princips – par mērķi jāizvēlas kriminogēnās 
vajadzības 

· Atsaucības princips – terapijas stilam ir jāatbilst 
likumpārkāpēja mācīšanās stilam 
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 Pieejas likumpārkāpēju novērtējumam 
 
Es sākšu ar šo attēlu, varbūt vienīgi lai cilvēkus saniknotu. Es gribu runāt 

par likumpārkāpēju novērtējuma paaudzēm. Pirmā  likumpārkāpēju novērtējuma 
paaudze ir tā, ko, iespējams, veic daudzi jo daudzi cilvēki. Viņi apsēžas kopā ar 
likumpārkāpēju, aprunājas ar viņu: kā jūs šodien jūtaties? Utt. Un tā visa beigās 
jūs sakāt: „Šis ir augsta riska likumpārkāpējs, kuru nekad nevajadzētu izlaist 
laukā, mums vajadzēs viņu nodot aprobācijai, mums vajadzētu viņu atbrīvot pirms 
termiņa”. Jūs veicat novērtējumu. Tas ir balstīts uz neredzamiem subjektīviem 
faktoriem. Ko mēs zinām, ir tas, ka šīm pieejām cilvēku novērtējumam, lai 
pieņemtu lēmumu,  ir tendence uzrādīt to, ko mēs saucam par vāju novērtētāju 
savstarpējo drošumu (inter-rater reliability). Ko jūs varat dabūt, ja vienā telpā 
jums ir trīs psihologi? Piecus dažādus viedokļus! Prognozes precizitāte ir vāja. Es 
jums minēšu dažus piemērus.      

 
Mums ir tas, ko es saucu par riska novērtējuma otro paaudzi. Riska 

novērtējumu otrā paaudze ir objektīva. Ikvienam tiek uzdoti tie paši jautājumi, ir 
skaidrs, pēc kā cilvēks tiek vērtēts. Bieži vien atbildes ir izsakāmas kvantitatīvi, 
un kopumā tās nodrošina labāku novērtētāju savstarpējo drošumu (inter-rater 
reliability). Cilvēki tiek pienācīgi apmācīti uzdot tos pašus jautājumus, un viņi 
nonāks pie tiem pašiem rezultātiem. Šai pieejai novērtējumam, šķiet, ir arī labāka 
prognozes precizitāte. Šeit ir viens piemērs no dažādajiem pētījumiem, kurus 
esam veikuši. Mēs salīdzinājām divas pieejas cilvēku novērtēšanai : klīniski 
subjektīvo pieeju un to, ko mēs saucam par otro paaudzi vai objektīvajiem 
mērījumiem. Kā redzat, R ir vienmēr lielāki objektīvu pieeju gadījumā. Šajā 
pētījumā Moss nodarbojas ar psihiatriskas vardarbības paredzēšanu, un jo skaitlis 
ir lielāks, ir labāk. Tātad objektīvās pieejas darbojas labāk, un šajā meta analīzē 
Grouva un Mīlsa galīgais secinājums (tā ir vislielākā meta analīze, kurā tiek 
salīdzināta klīniski subjektīvā pieeja novērtējumam ar objektīvāko novērtējumu0 
bija, ka klīniskā pieeja darbojās slikti. Klīniskā pieredze ir tikai prestižs sinonīms 
anekdotiskiem pierādījumiem, kad anekdotes stāsta cilvēks ar profesionāļa grādu 
un licenci praktizēt dziedniecību. Tas ir ļoti provokatīvs apgalvojums, taču tas 
balstās uz pierādījumiem. Ik pa laikam klīniskās pieejas novērtējumam nedarbojas 
tik labi kā pieejas, kas ir objektīvākas.  

 
 
Pieeja likumpārkāpēju riska novērtējumam 
 
         Pirmā paaudze 

· Subjektīva 
· Vājš novērtētāju savstarpējais drošums (inter-rater 

reliability) 
· Vāja prognozes precizitāte 

 
        Otrā paaudze 

· Objektīvi, empīriski savstarpēji saistīti kritēriji 
· Labs novērtētāju savstarpējais drošums (inter-rater 

reliability) 
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reliability) 
· Apmierinoša prognozēšanas spēja 
· Galvenokārt statiskie un sodāmības mainīgie lielumi 

 
       Trešā paaudze 

· Visas otrās paaudzes priekšrocības 
· Kriminogēnās vajadzības 

 
 
Pirmais izaicinājums, kuru gribu jums izvirzīt, ir, ka, ja jūs izmantojat 

klīniskos novērtējumus, jums nav uz empīriskiem datiem balstītas pieejas riska 
novērtējumam. Jūs nefunkcionējat uz pilnu jaudu. 

 
Kādi tad izskatās šie objektīvā novērtējuma instrumenti? Un cik labi tie ir? 

Objektīvs novērtējums pamatā paņem dažus no cilvēka noziedzīgās rīcības 
prediktoriem un apvieno tos sava veida skalā, kurā jūs varat saskaitīt cilvēkus un 
dot tiem novērtējumu. Kad mēs izmantojam skalas, ja mēs atrodam R, kas ir līdz 
.3 un augstāks, tad jūsu prognozes precizitāte uzlabojas. Vairums skalu, kas mums 
ir noziedzības priekšvēstures informācijā, ir  piemēri no trim skalām, kas tiek 
izmantotas ASV, Kanādā un Anglijā. Vairums faktoru ir sodāmības faktori, 
statiskie faktori, un tas ir ļoti būtisks aspekts. Tas dod jums informāciju par riska 
līmeņu diferencēšanu, kas ir zems risks, un kas ir augsts risks, bet, ja jums ir 
informācija, ja esat uzraudzības darbinieks, ko jūs darāt ar šo cilvēku? „Man ir 
augsta riska likumpārkāpējs, es viņam došu daudz pakalpojumu.” Bet 
pakalpojumus kā labad? Mums ir jānovērtē kaut kas cits.    

 
Ir otrs princips. Vajadzību princips runā par kriminogēno vajadzību un 

nekriminogēno vajadzību nošķiršanu.  
 
Likumpārkāpēju vajadzības 
 
Tā ir atšķirība, kas, mūsuprāt, ir ļoti svarīga. Un šajā tabulā ir sniegti daži 

piemēri par kriminogēnām vajadzībām un nekriminogēnām vajadzībām. 
„Kriminogēns” nozīmē tieši saistīts ar noziedzīgu rīcību. Ja mēs mainām šos 
mainīgos lielumus, mēs varētu ietekmēt noziedzīgu uzvedību. Palūkojieties uz 
piemēriem. Pašcieņa, satraukums ir faktori, kas izmainīti nav gandrīz nekādā 
veidā saistīti ar noziedzīgu uzvedību. Tātad ir ļoti svarīgi, kad mēs nodrošinām 
terapijas programmu, noteikt, ko mēs taisāmies mainīt likumpārkāpēja sakarā. Es 
nesaku: lai viņi uztraucas, lai viņiem būtu zema pašcieņa utt. 

 
Terapijas sniegšanā, konsultācijās ir iesaistīts cilvēka elements. Taču mēs 

arī esam korektīvajā biznesā, un daļa no šī biznesa ietver šo likumpārkāpēju 
recidīvisma samazināšanu. Mēs sliecamies pievērsties šiem pārējiem faktoriem. 
Ko es gribu ierosināt, ir, ka mums ir nepieciešami, ticami, uz pētījumiem balstīti 
riska un arī kriminogēno  vajadzību mērījumi. 

 
Es jums parādīšu riska/vajadzību instrumentu, kas, cik man zināms, ir 

pasaulē visplašāk izmantotais instruments. Pakalpojuma līmeņa inventarizācijas 
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saraksts. Tas veic mērījumus likumpārkāpēja 10 dažādās jomās. Mums ir 
informācija par sodāmību. Tas ir viens no Lielā četrinieka komponentiem. Tas ir 
labs prediktors, taču tā ir visa statiskā informācija. Tad tālāk tie novērtēti pārējie 
cilvēka aspekti, no kuriem daudzi ir dinamiski un mainīgi. Otrā veidlapas daļa 
parāda labu dažu šo dinamisko aspektu piemēru. Mums ir ģimene/laulība, 
mājoklis, atpūta, draugi (viens no Lielā četrinieka), narkotiku un alkohola 
problēmas, attieksme un tā tālāk. Mums ir riska novērtējuma kombinācija, kas ir 
balstīta uz mainīgiem lielumiem, kas prognozē risku  un novērtē kriminogēnās 
vajadzības. 

 
Vai tā diferencē riska līmeņus? Šeit ir rezultāts no pētījuma, kurā bija 

aptverts gandrīz tūkstotis likumpārkāpēju. Pamatā tas parāda, ka, skaitļiem 
pieaugot, palielinās recidīvisma līmenis. Tātad jūs varat izšķirt to, ko es turpmāk 
saukšu par zemu riska grupu, vidēja riska grupu un augsta riska grupu, un pastāv 
zināma  saistība ar recidīvisma līmeni.  

 
Tā kā ir tik daudz dinamisku, kriminogēno vajadzību mainīgo lielumu, 

otrs svarīgs jautājums ir: vai izmaiņas šajā mērījumā prognozēs noziedzīgu 
rīcību? Vai izmaiņas ir saistītas ar noziedzīgu rīcību? Šeit ir piemērs no neliela 
pētījuma, kuru veica Larijs Motiuks Kanādas Korekciju dienestā. Ja jūs  esat zema 
riska likumpārkāpējs, jūs to samazināt uz pusi, un jūs vēl joprojām saglabājat 
zemu riska līmeni 6 mēnešu vēlāk, un mēs mērām recidīvismu vienu gadu vēlāk, 
un tas ir palielinājies par 18%. Riska vajadzību instrumentiem vajadzētu arī 
informēt uzraudzības personāla locekli, terapijas sniedzēju par to, kam ir jābūt par 
terapijas mērķi; kriminogēnām vajadzībām un arī lietas monitoringa un vēlāka 
novērtējuma nozīmību, lai paskatītos, vai ir uzlabojums, vai arī stāvoklis ir 
pasliktinājies. 

 
Trešais princips ir atsaucības princips, un šim principam ir jāpievērš 

uzmanību, jo tas ir saistīts ar kognitīvām biheivoristiskām terapijām. Atsaucības 
princips nosaka, ka mums ir nepieciešams modificēt savu stilu un pieeju terapijai 
attiecībā uz likumpārkāpēju noteiktu personību un kognitīvajām iezīmēm. 
Daudziem likumpārkāpējiem ir zemāks novērtējums intelekta attīstības skalā par 
vidējo, viņi ir konkrētāk orientēti nekā vidējais rādītājs, viņi nav tik verbāli kā 
vidējais rādītājs. Kāda stila terapija ir nepieciešama? Kognitīvās biheivoristiskās 
terapijas mums šķiet saprātīga pieeja, jo tās ir labi strukturētas, konkrētas, atbilst 
cilvēku personībai un kognitīvajai struktūrai. Kognitīvā terapija pati par sevi nav 
galvenais efektīvas terapijas komponents. Taču jums ir jāizvēlas par mērķi 
kriminogēnās vajadzības. Piemēram, antisociāli draugi, attieksmes vai kas 
tamlīdzīgs. Mēs ņemam šīs idejas un pielietojam savā terapijas pētījumu meta 
analīzē.  

 
 
Likumpārkāpēju vajadzības 
 
Kriminogēnās                                                         Nekriminogēnās 
 
Uz noziedzību vērstas attieksmes                              Pašcieņa 
Noziedzīgi draugi                                                        Satraukums 
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Vielu atkarība                                                             Atsvešinātības sajūta 
Antisociāla personība                                                 Psiholoģiskais diskomforts 
Problēmu risināšanas prasmes                                  Grupas kohēzija 
Agresivitāte-dusmas                                                    Apkaimes uzlabošana 
 

  
 
 
 
 
 

 
Terapijas veids un recidīvisms 
 
                                           Sankcija         Neatbilstoša  Atbilstoša 
 
Kopējie rezultāti                   -.07                     -.06               .30 
Vide 
         Sabiedrība                    -.0.5                    -.04               .35 
         Iestāde                           -.14           -.15               .20  
 

 
1990. gadā Dons Endrjūss, Pols Gendro, es pats un citi kolēģi izskatīja 80 

pētījumus, pievēršoties literatūrai par terapijām. Ir pārsteidzoši, kā cilvēki izmanto 
vārdu „terapija”. „Terapija” ir nometnes, individuālās konsultācijas, cilvēku 
sūtīšana kalnos, lai viņi pabūtu vienatnē ar dabu. 

 
Mēs nolēmām sadalīt visus šos terapiju pētījumus triju veidu intervencēs 

sankcijās (šoka aprobācija, cietumsods uz 30 dienām utt.), neatbilstošā terapijā 
(piemēram, liela terapijas apjoma veltīšana zema riska likumpārkāpējiem), 
atbilstošās programmās, kas samēro cilvēkus un viņu riska līmeni, kādā līmenī 
izvēlas par mērķi kriminogēnās vajadzības un izmanto kognitīvi biheivioristiskā 
veida intervenci. 

 
Kopējie rezultāti: sankcijas ir negatīvi saistītas ar recidīvismu, 

neatbilstošas programmas rada vairāk recidīvisma. Kas samazina recidīvismu, ir 
atbilstošas programmas, kas darbojas saskaņā ar vispārīgajiem riska/vajadzību u 
atsaucības principiem. Mēs arī redzam, ka efekts palielinās, ja atbilstošas 
programmas tiek īstenotas sabiedrībā, bet novērojam, ka cietumā tās varētu būt 
efektīvas. 

 
Galīgais ziņojums par narkomānu ārstniecību (Liptons/ Pīrsons) vēl nav 

publicēta, taču tā ir pagaidu rezultāts. Viņi izskatīja visus pētījumus par 
narkomānu ārstniecību un sadalīja tos grupās saskaņā ar mūsu definīcijām. Šādi ir 
rezultāti. Tie mums parāda, ka sankcijas, skaudri vēršoties pret noziedzniekiem, 
patiesībā nepanāk nekādu efektu. Neatbilstošas programmas panāk ļoti nelielu 
ietekmi. Kas liekas sekmīgas  darbā pat ar likumpārkāpējiem narkomāniem, ir 
kognitīvas programmas, kas samazina recidīvismu. 
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A .3 saistības   mērījums nozīmē recidīvisma samazināšanos vidēji par 
50%. Tā jau ir gigantiska atšķirība. 

 
Attēls. Krimināljustīcijas sankciju efektivitāte 
 
Pols Gendro veica meta analīzi par sodiem. Sarakstā ir naudas sodi līdz 

pat aprobācijai un elektroniskajam monitoringam. Kopējais efekts ir 0. 
Vislabākais efekts, šķiet, tiek panākts ar naudassodu uzlikšanu -.07. Taču 
salīdziniet to ar atbilstošu terapiju, kur jūs panākat .3 samazinājumu! 

 
Mēs diezgan daudz zinām par to, kas tiešām ir sekmīgs. 
 

 
Krimināljustīcijas sankciju efektivitāte 
 
Sankcijas                                        Pētījumi                           r 
 
Naudassodi                                         5                                  -.07 
Šoka ieslodzījums cietumā               46                                  -.02 
Pārbaidīšana                                     15                                  -.02 
Intensīva aprobācija                         38                                  -.01 
Testēšana uz narkotikām                   7                                    .02 
Elektroniskais monitorings                8                                    .02 
Restitūcija                                        19                                    .06 
 
Kopā                                              138                                    .00   
                                                                  (no Gendro un Gogginsa, 1996.) 

 
 
 
Attēls. Korektīvo programmu novērtējuma inventarizācija 
 
Gendro/Endrjūss ir izstrādājuši novērtējuma veidlapu, kurā mēs iztirzājam 

programmas. Mēs iepazīstamies ar programmām, un cik tuvu tās atbilst tam, kas, 
pēc pētniecības literatūras apgalvojuma, veido labu programmu. Mēs to saucam 
par Korektīvo programmu novērtējuma inventarizāciju. Dažas no lietām, kas tiek 
pētītas, ir personāla apraksts un personāla zināšanas par noziedzīgu rīcību un 
noziedzības teorijām. Personāls tiek vērtēts pēc tā pieredzes un akadēmiskajām 
zināšanām, kāda teorētiskā bāze tiem ir, viņu klientu vērtējumiem, kā personāls 
faktiski strādā ar likumpārkāpējiem, vai terapija sniedz modeļus, sniedz 
personisku izpildi, kognitīvas terapijas aspektus. 
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„Korektīvo” terapiju veidi 
Veids                                                                       Apraksts 
 
Sankcija                                        Tiesisks lēmums, piemēram,   

restitūcija, šoka probācija   
 
Neatbilstošs                                  Piemēri: 

a) nestrukturēts indivīds/grupa 
b) pārbaidīts 
c) brīva izvēle – neobligāts 
d) uzmanības trūkums pret 

risku/vajadzībām 
 
Atbilstošs                                     Uzmanība pret risku, vajadzībām,  atsaucība                                                      
                                             Kognitīvi – biheivioristisks 
 
 
Korektīvo programmu novērtējuma inventarizācija 
 
Apakškomponents                                                 Apraksts 
 
Programmas īstenošana                   Personāla kvalifikācija 
                                                                  Literatūras apskats 
 
Klientu novērtējums                          Riska līmenis novērtēts 
                                                              Kriminogēnās vajadzības 
                                                             novērtētas 
Programmas iezīmes                          Modelēšana & pastiprināšana 
                                                              Strukturēta rokasgrāmata 
 
Personāla iezīmes                                Izglītība 
                                                               Apmācība 
 
Novērtējums                                        Kvalitātes nodrošināšana 
                                                              Turpmāks novērtējums 
Citi                                                        Ētiskās vadlīnijas   
                                                               Sabiedrības atbalsts 
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Efektīvas terapijas principi 
Kopsavilkums 
 
Manuprāt, kad cilvēki cenšas izstrādāt labas programmas, viņiem ir 

nepieciešams virkni pasākumu. 
Pirmkārt, ir jābūt vispārējam atbalstam rehabilitācijas vērtībām. 

Vissvarīgākie principi ir vajadzību un riska principi. Mēs cenšamies cilvēkus 
rosināt izstrādāt labus objektīvus pētnieciskos pasākumus atsaucības principa 
ziņā. Strukturēta pieeja ar kognitīvi biheivioristisku terapiju, šķiet, iedarbojas 
vislabāk. Jums ir arī jāievēro pētījumu pierādījumi. 

 
 
Efektīvas terapijas principi 
(adaptēts no Endrjūsa un Bonta, 1994.) 
 
1. Pakalpojuma līmeņa samērošana ar riska līmeni 

· Intensīvi pakalpojumi augstam riskam 
 
2. Terapijas mērķis – kriminogēnās vajadzības 

· Antisociālas attieksmes 
· Noziedzīgi draugi 
· Ķīmiskā atkarība 

 
3. Terapijas samērošana ar likumpārkāpēja mācīšanās stilu 

· Uztraukti klienti nodoti terapijas speciālistiem, kas ir iejūtīgi, neiziet uz 
konfrontāciju 

· Izteikti strukturētas programmas konkrētiem domātājiem 
 
4. Kognitīvi – biheivioristiskās programmas darbojas vislabāk 

· Sistemātiska prosociālas uzvedības nostiprināšana 
· Prosociālas uzvedības modelēšana 

 
5. Cilvēku saskarsmē iejūtīgs terapijas speciālists, kas pārzina noziedzīgas 
uzvedības psiholoģiju 

· Terapijas speciālists zina tradicionālo klīnisko pieeju ierobežojumus 
 
6. Programmas tiek īstenotas konsekventi 

· Kas ir uzrakstīts uz papīra, tiek faktiski arī īstenots 
 
7. Recidīva novēršana tiek piedāvāta sabiedrības ietvaros 

· Likumpārkāpēji tiek apmācīti atpazīt un tikt galā ar augsta riska 
situācijām sabiedrībai pieņemamā veidā  
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Kopsavilkums 
 

· Atbalsts rehabilitācijai 
· Riska un vajadzību principi 

              * objektīvs novērtējums 
              * mērķis – kriminogēnās vajadzības 
 

· Atsaucības princips 
             * kognitīvi – biheivioristiska terapija 
 

· Cieņa pret pierādījumiem 
 

 


