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(I) Въведение

Позволява ли политиката за равни възможности в областта на пазара на труда на 
мъжете и жените да участват в инициативи, целящи да възпрат младежката 
престъпност и младежкото хулиганство? Ще допринесат ли политиките за 
съвместяване на семейния и професионалния живот, както и политиките в областта на 
социалната солидарност за борбата срещу младежката престъпност? Международните 
институции подчертават значението на ролята на жените и мъжете в борбата срещу 
младежки прояви, нарушаващи реда, насилието спрямо другия при младежите или
хулиганството. Те обаче по-рядко си задават въпроси относно политическите и 
материални условия, необходими да се избегнат незабавни или със забавен ефект 
прояви на дискриминация на пазара на труда или скрита несигурност, в националните 
системи за социална сигурност.

(II) Липса на общо определение

Организацията на Обединените нации1, Съветът на Европа и Съюзът нямат общо 
определение за „младежка престъпност“. Комисарят на Съвета на Европа по 
правата на човека признава: „Не всички държави имат еднакъв подход спрямо 
младежката престъпност, и правораздаването за ненавършилите пълнолетие лица се 
различава в различните държави“.2 В общия случай става въпрос за младежи, 
обвинени или уличени в извършване на престъпление, които биват квалифицирани 
също като „младежи в конфликт със закона“. Често тези прояви се съпътстват от 
явления, изразяващи се в разпадане на семейства, неустойчиви социално-икономически 
ситуации, изолация в пространството, миграции или също така незачитане на 
авторитети. По тази причина докладчикът предлага разсъждението да се основава 
върху определение за младежката престъпност, което да не засяга само проявите на 
насилие спрямо други лица, кражба, бандитизъм, тютюнопушене, консумация на 
алкохол или обществено приети наркотици като канабис, поддаване на въздействието 
на секти или дори самоубийствени актове, а засяга понастоящем също така ранното 
сексуализиране и порнография, насърчавани най-вече чрез интернет, опасните игри 
като самозадушаване, "Jackass", "Happy slapping" (щастливо шамаросване), групови 
изнасилвания, изтезания за изкупление на греховете или възхвала на анорексията, 
крайности, на които младежите могат да бъдат едновременно създатели и жертви.

(III) Причини и многоизмерен характер на явлението

За да опише най-често посочваните причини, Европейският икономически и 
социален комитет изтъква икономически, социални и екологични фактори: произход 
на ненавършилото пълнолетие лице от разпаднало се семейство (broken home) и 
трудностите, срещнати при опита да се съвместява семейния и професионалния живот 
все повече водят до липса на внимание, отделено на младежите, отсъствие на граници и 
контрол; социална и икономическа маргинализация или бедност; отсъствия и неуспехи 

                                               
1 Правила на ООН относно минималните стандарти за правораздаване по отношение на ненавършили 

пълнолетие лица (Пекински правила), Резолюция на Общото събрание 40/33 от 29 ноември 1985 г.
2 Съвет на Европа, Комисар по правата на човека, Децата и правосъдието за малолетните лица: насоки 

за подобрения, CommDH/IssuePaper(2009)1, Страсбург, 19 юни 2009 г.
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в училище; безработица сред младите хора; излъчване на образи и придружено с
насилие поведение от страна на някои медии или видео игри; употреба на наркотици и 
токсични вещества като канабис или също така прекалена употреба на алкохол; 
установена недостатъчност в областта на образованието и предаването на социални и 
граждански ценности като зачитане на правилата, солидарност, щедрост, толерантност, 
зачитане на другия, чувство за самокритика, емпатия, чувство за добре свършена 
работа и т.н., заменени в нашите „глобализирани“ общества от по-потребителски 
ценности като индивидуализъм, конкурентоспособност, прекалена употреба на 
материални блага, които при определени обстоятелства, пораждат известна социална 
беззаконност.1

(IV) Отговорност на жените и мъжете по отношение на детето

Член 18, параграф 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето посочва: 
„Държавите – страни по Конвенцията, полагат всички усилия за осигуряване 
признаването на принципа, съгласно който двамата родители носят обща 
отговорност за отглеждането и развитието на детето. Родителите или според 
случая законните настойници носят обща първостепенна отговорност за 
отглеждането и развитието на детето. Висшите интереси на детето са тяхна 
основна грижа.“ В сравнение с международните инструменти единствено Съюзът не 
признава първостепенният характер на родителската отговорност за жените и мъжете. 
В действително, Хартата на основните парва се ограничава да посочи в член 14, 
параграф 3: „Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на 
демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват 
образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, 
философски и педагогически убеждения, се зачитат съгласно националните закони, 
които уреждат тяхното упражняване.“По отношение на правата на децата, в член 24, 
парагрф3 се изтъква, че „всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения 
и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия 
интерес.“ 2

(VI) Насоки за политическо действие в подкрепа на жените и мъжете за справяне с 
младежката престъпност

A) Съвместяване на семейния и професионалния живот в зависимост от 
специфичните потребности на жените и мъжете

Съвместяването на семейния и професионалния живот в зависимост от отговорностите 
спрямо лицата, за които се полагат грижи представлява често срещан проблем. Според 
Евробарометър „Семейният живот и потребностите на застаряващото население“3

мнозинството граждани се сблъскват със сериозни трудности при установяването на 
равновесие, когато става въпрос временно да се обърне приоритетно внимание на 
                                               
1 ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, становище относно „Превенция на 

младежката престъпност, начини за справяне с младежката престъпност и ролята на съдебната система 
в Европейския съюз по отношение на ненавършили пълнолетие лица“, ОВ C 110 75 от 9.5.2006 г.

2 ОВ C 364, 18.12.2000 г.
3 Евростат, Flash Eurobarometer 247, Семеен живот и потребности на застаряващото население, 

Аналитичен доклад, октомври 2008 г.
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семейните отговорности. „Проучване на майките в Европа 2011 г.“ на Световното 
движение на майките удостоверява посочените статистически данни1. По-специално 
проучването осветлява желанието на жените с деца, за които полагат грижи, да 
разполагат с време, за да се занимават с тях и да ги отглеждат в определени периоди от 
живота си. Посочената позиция следва линията на Flash Eurobaromètre 246 „Гледна 
точка на родителите за психичното здраве на децата им“: самите жени и мъже 
осъзнават, че е налице (в различна степен) спадане на благосъстоянието на детето в 
зависимост от възрастта му. Посочената констатация все пак не изключва последващо 
участие в пазара на труда. Търсенето и очакванията обаче се формулират по различен 
начин в зависимост от пола. По-конкретно, жените желаят да имат възможност да 
приспособят работата си спрямо периодите от живота на децата, за които се грижат.
Следователно политически подход би се изразявал в отправянето на предложение само 
единият родител да работи на пълен работен ден, а другият - на половин работен ден 
или по-малко работни часове, като се занимава с детето и получава за това признание. 
Публичните политики би следвало да зачитат свободния избор на жените и мъжете да 
съвместяват семейните си отговорности с професионалната си заетост в зависимост от 
потребностите на децата, за които полагат грижи, без да бъдат дискриминирани в 
професионално, финансово и социално отношение. Политическите органи би следвало 
да се намесят чрез данъчни мерки. Политиките в областта на заетостта би следвало да 
са по-гъвкави и да насърчат култура на работа при непълно работно време, без това да 
води до експлоатация на работещите. Според горецитираните статистически данни 
жените настояват да имат по-дълъг платен отпуск по майчинство. По-благоприятни 
предложения биха могли да помогнат на мъжете да вземат по-често полагаемия им се 
отпуск за отглеждане на дете. Възможна насока за действие би било също въвеждането 
или подобряването на държавните помощи за субсидиране на училищното и 
извънучилищно образование на подрастващите.

Б) Училището

Когато зачита първостепенната отговорност на жените и мъжете за децата, за които се 
грижат, училището допринася за социализирането на подрастващите. Индивидуалното 
поведение се възприема по различен начин от ученика и преподавателя. Необходимо е 
също така преподавателите да бъдат обучени, така че да умеят да установяват 
нередности в поведението на подрастващите, с цел да предотвратят отклоняване по 
посока към престъпност или младежко хулиганство и социалната изолация, която може 
да последва. Преподавателят по природа не е враг на ученика. Следователно 
повишаването на отговорността не цели взаимно заклеймяване. Необходимо е, 
напротив, да се води цялостна политика, насочена към тристранна „съвместна 
продукция“ между подрастващ, родител и училище в полза на развитието на човешкия 
капитал на бъдещите поколения и превенцията на престъпността. Поради тази причина 
държавите-членки би следвало да насърчават образователна политика, която 
утвърждава сътрудничеството между родители и преподаватели, като взема предвид 
гласа на подрастващите. Още веднъж се оказва необходим разбит по полов признак 
подход. В това отношение департаментът за публични политики отнасящи се до хората 
(« männerpolitische Grundsatzabteilung ») на федералното министерство на социалните 
грижи на Република Австрия представлява единственият пример за добра практика. 

                                               
1 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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Национална кампания, лансирана в Словакия, озаглавена „Знаете ли къде е детето Ви 
сега?“, дава предимство на изразяването на подрастващите и им дава думата: „Искаме 
да мотивираме родителите да си зададат въпроса: „Посвещаваме ли на децата си 
достатъчно време и внимание, за да не търсят забавления на улицата?“, „Да 
изпратиш младо момиче при баба му изглежда съвсем нормално, но не трябва да 
забравяме какви опасности заплашват децата ни. Да изпратиш детето на училище 
или от училище вкъщи изглежда съвсем безобидно. Но от къде ще мине то и кого ще 
срещне по пътя? Именно затова трябва да се зададе въпросът: знам ли къде е детето 
ми сега? Следва да си зададем този въпрос, преди да е станало твърде късно.“1

Следователно превенцията не престъпността или на младежкото хулиганство се 
разполага от трите страни: подрастващите, жените и мъжете, които носят отговорност 
за тях, и училището. Необходимо е също така преподавателското тяло да има достъп до 
продължаващо образование, за да развие чувствителност спрямо проблемите на 
учениците.

В) Насърчаване на социалната солидарност

Европейската комисия представи съобщение, озаглавено „Рамка на ЕС за национални 
стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“. Достъпът до образование на децата 
от ромски произход, основан върху активно участие на мъжете и жените в качеството 
им на техни родители, фигурира сред приоритетите на стратегията.2 Европейският 
парламент даде съгласието си за посочената стратегия3.

Социалната солидарност укрепва също така чрез мерки, насочени към предоставянето 
на взаимна подкрепа „между равни“ за жените и мъжете, която да е съобразена със 
специфичните им потребности. При необходимост обществените социални служби би 
трябвало да насърчават проследяване, което все пак да не се възприема като 
заклеймяване или принуда. Уместно е да се въведе обучение и да се признаят 
професионалните достижения в тази област. Социалната солидарност се изразява също 
така и чрез квартални комитети. Тези места за обмяна на опит, в които работят 
достъпни и компетентни лица, би следвало да вдъхнат доверие на жените и мъжете, 
които се чувстват неспособни да се справят с отговорностите на възпитатели.

Г) Използване на тематични стратегии и програми

През 2010 г. Съюзът отбеляза европейската година на борбата срещу бедността и 
социалната интеграция, през 2011 г. - на доброволчеството, 2012 г. - на активния живот 
на възрастните хора и солидарност между поколенията. Изглежда, че те предлагат 
възможност за повишаване на обществената осведоменост в полза на повишаване на 
социалната солидарност. Поставянето на темите на годините в полза на насърчаването 
на равните възможности и борбата срещу младежката престъпност би позволило да се 
предостави дълготраен отговор. Различните общностни програми и структурни 
фондове би трябвало също да бъдат приспособени, за да позволят прилагането на 
програми за подкрепа на младежите в затруднено положение. Общностните програми 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Братислава 2009 г.
2 COM(2011) 173 окончателен, стр. 5.
3 P7_TA(2011)0092.
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би трябвало по-добре да отчитат елемента „време“, за да позволят на младите 
престъпници да участват в програмите за реинтеграция. Професионалната интеграция 
на младежите, предвидена в „Стратегия Европа 2020“ следва да бъде подкрепена с цел 
борба срещу младежката престъпност чрез засилване на личната и обществената 
съвест.


