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I. Úvod

Umožňuje politika rovných příležitostí na trhu práce ženám a mužům podílet se na krocích, 
které mají zastavit kriminalitu a asociální chování mladistvých? Přispívají politiky sladění 
rodinného a pracovního života a politiky sociální solidarity k boji proti kriminalitě 
mladistvých? Mezivládní instituce zdůrazňují význam zapojení žen a mužů do boje proti 
jednání mládeže, které porušuje normy, proti násilném chování vůči druhým a proti 
asociálnímu chování. Avšak méně často se ptají na politické a materiální podmínky nezbytné 
k tomu, aby se zabránilo diskriminaci žen a mužů na trhu práce nebo skryté nejistotě –
s okamžitým i pozdějším dopadem – ve vnitrostátních systémech sociálního zabezpečení.

II. Neexistence společné definice

Organizace spojených národů1, Rada Evropy a Unie nemají společnou definici „kriminality 
mladistvých“. Komisař pro lidská práva Rady Evropy připouští: „Všechny státy nemají ke 
kriminalitě mladistvých stejný přístup a soudnictví mladistvých se od jedné země ke druhé 
liší.“2 Obvykle se jedná o mladistvé osoby podezřelé, obviněné nebo usvědčené z porušení 
trestního práva, jimž se rovněž říká „mladiství v konfliktu se zákonem“. S kriminalitou 
mladistvých se často pojí jevy jako narušení rodiny, obtížná sociálně-ekonomická situace, 
prostorová segregace, migrace nebo zpochybňování autority. Proto zpravodajka navrhuje, aby 
se při úvahách na toto téma vycházelo z takové definice kriminality mladistvých, která se již 
nebude týkat pouze násilných činů spáchaných proti druhým, krádeží, loupežných přepadení, 
konzumace tabáku, alkoholu nebo společností akceptovaných drog, jako je marihuana, vlivu 
náboženských sekt či sebevražedných činů, ale bude rovněž zahrnovat předčasný pohlavní 
život a pornografii, což jsou jevy podporované především internetem, nebezpečné hry, jako je 
např. „hra se šálou“ (škrcení vyvolávající euforický stav), „Jackass“ (velmi nebezpečné hry), 
„happy slapping“ (násilné scény následně zveřejněné na internetu), kolektivní znásilnění, 
tělesné mortifikace či oslavování anorexie, což je extrémní jednání, jehož jsou dospívající 
osoby autory i oběťmi.

III. Příčiny a multidimenzionální povaha tohoto jevu

S cílem sestavit seznam nejčastějších příčin uvádí Evropský hospodářský a sociální výbor
následující ekonomické, sociální a environmentální faktory:

– jak rozpad rodiny, tak i problémy související s udržením rovnováhy mezi rodinným 
životem a prací stále častěji vedou k nedostatku pozornosti a absenci omezení a kontroly 
nad dětmi;

– sociálně-ekonomická marginalizace či chudoba; 
– záškoláctví a neúspěch ve škole;
– nezaměstnanost mládeže;
– vysílání násilných scén a postojů v určitých pořadech některými médii nebo videohry pro 

mladistvé;
– zneužívání drog a toxických látek, jako je marihuana, nebo nadměrná konzumace 

                                               
1 Minimální standardní pravidla soudnictví nad mládeží („Pekingská pravidla“), rezoluce Valného shromáždění 
OSN 40/33 ze dne 29. listopadu 1985.
2 Rada Evropy, komisař pro lidská práva, Les enfants et la justice des mineurs : Pistes d’améliorations (Děti 
a soudnictví mladistvých: Cesty ke zlepšení), CommDH/IssuePaper(2009)1, 19. června 2009.
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alkoholu;
– nedostatky ve výuce a předávání sociálních a občanských hodnot – jako je dodržování 

pravidel, solidarita, velkorysost, tolerance, úcta k ostatním lidem, kritické vědomí sama 
sebe, empatie, vysoké standardy práce atd., které jsou v našich „globalizovaných“ 
společnostech nahrazovány více utilitárními hodnotami, jako je individualismus, 
soutěživost či nadměrná spotřeba – mohou za určitých okolností způsobit jisté odloučení 
od společnosti.1

IV. Odpovědnost žen a mužů ve vztahu k dětem

Čl. 18 odst. 1 Úmluvy OSN o právech dítěte stanoví: „Státy, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou 
odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče nebo v odpovídajících případech zákonní 
zástupci mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče 
musí při tom být zájem dítěte.“ Ve srovnání s mezinárodními nástroji pouze Unie neuznává 
prvořadost rodičovské odpovědnosti žen a mužů. Listina základních práv stanoví pouze 
v čl. 14. odst. 3: „Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování 
demokratických zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě 
s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány 
v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.“ Pokud jde o práva dětí, čl. 24. 
odst. 3 stanoví: „Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk 
s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy“.2

VI. Možné politické kroky na podporu žen a mužů tváří v tvář kriminalitě mladistvých

A) Sladění rodinného a pracovního života odrážející specifické potřeby žen a mužů

Sladění rodinného a pracovního života, které bude odrážet odpovědnost za závislé osoby, je 
požadavkem, který se objevuje znovu a znovu. Podle zprávy Flash Eurobarometer „Rodinný 
život a potřeby stárnoucí populace“3 naráží většina občanů, když se musí dočasně přednostně 
věnovat rodinným povinnostem, při snaze dosáhnout tohoto sladění na (velké) obtíže. 
„Průzkum o matkách v Evropě 2011“ Světového hnutí matek tyto statistiky potvrzuje4. Tento 
průzkum podrobněji osvětluje touhu žen s nezaopatřenými dětmi, aby měly čas se dětem 
v příslušných obdobích jejich života samy věnovat a vychovávat je. Tento postoj je v souladu 
se zprávou Flash Eurobarometer 246 „Názory rodičů na duševní zdraví jejich dítěte“: ženy 
a muži si uvědomují zhoršení (v různé míře) kvality života dítěte v závislosti na jeho věku. 
Toto zjištění ovšem nevylučuje následné zapojení do trhu práce. Nicméně požadavky 
a očekávání se u obou pohlaví projevují odlišně. Ženy si především přejí mít možnost 
uzpůsobit své zaměstnání potřebám vyplývajícím z životního období dítěte, jež mají v péči.

Politický přístup by tedy spočíval v návrhu, aby pouze jeden rodič pracoval na plný úvazek 
a druhý na poloviční nebo menší úvazek a současně se staral o dítě a byl za to oceňován. 
                                               
1 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Prevence kriminality mladistvých. 
Způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii“, Úř. věst. 
C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 Úř. věst C 364, 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, analytická zpráva, říjen 
2008.
4 Viz: http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats.
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Veřejné politiky by měly respektovat svobodnou volbu žen a mužů sladit své rodinné 
povinnosti se zaměstnáním podle potřeb dětí, jež mají v péči, aniž by byli profesionálně, 
finančně nebo sociálně diskriminováni. Politické orgány by měly v této souvislosti zasáhnout 
prostřednictvím daňových nástrojů. Politiky zaměstnanosti by měly být pružnější 
a upřednostňovat kulturu práce na částečný úvazek, aniž by však přerostla ve zneužívání 
pracovníků. Podle výše uvedených statistik ženy naléhavě žádají, aby mohly čerpat delší 
placenou mateřskou dovolenou. Výhodnější podmínky by mohly také napomoci tomu, aby 
rodičovskou dovolenou, na niž mají právo, častěji využívali muži. Možným krokem by rovněž 
bylo zavést nebo zlepšit veřejné dotace pro školní i mimoškolní vzdělávání dospívajících.

B) Škola

Pokud respektuje, že prvotní odpovědnost za péči o nezaopatřené děti mají ženy a muži, 
přispívá škola k socializaci dospívajících. Žáci a učitelé vnímají chování jednotlivců odlišně. 
Je tedy třeba, aby učitelé byli vyškoleni k tomu, aby uměli rozpoznat dysfunkci 
u dospívajících a předejít tak sklouznutí ke kriminalitě nebo asociálnímu chování mladistvých 
a desocializaci, ke které by tato dysfunkce mohla vést. Učitel není přirozeným nepřítelem 
žáka. Cílem posílení odpovědnosti tedy není vzájemná stigmatizace. Jedná se naopak 
o prosazování celostní politiky, která bude usilovat o trojúhelníkovou „spolutvorbu“ mezi 
dospívajícím, rodičem a školou, jež povede ke zlepšení lidského kapitálu budoucích generací 
a bude předcházet kriminalitě. Proto by členské státy měly podporovat takovou vzdělávací 
politiku, která zlepší spolupráci mezi rodiči a učiteli a současně bude naslouchat hlasu 
dospívajících. Zde se pak ukazuje nezbytné zaujímat přístup odlišený podle pohlaví. V tomto 
ohledu ztělesňuje jedinečný příklad osvědčeného postupu oddělení veřejných politik 
týkajících se mužů („männerpolitische Grundsatzabteilung“) federálního ministerstva 
sociálních věcí Rakouské republiky. Na Slovensku byla zahájena kampaň s názvem „Víte, 
kde je v tuto chvíli vaše dítě?“, která usiluje o to, aby se vyjádřili mladí lidé, a dává jim slovo: 
„Chceme motivovat rodiče k tomu, aby si položili následující otázku: ‚Věnujeme svým dětem 
dostatek času a pozornosti, aby neměly důvod hledat zábavu na ulici?‘ Odvézt dceru 
k babičce se zdá naprosto normální, ale neměli bychom zapomínat na to, jaká nebezpečí naše 
děti ohrožují. Zdá se, že když pošlete dítě do školy nebo ze školy domů, je to zcela v pořádku. 
Ale kudy půjde a koho cestou potká? Proto je třeba si položit následující otázku: ‚Vím, kde je 
mé dítě v tuto chvíli?‘ Musíme se ptát dřív, než bude pozdě.“1 Předcházení kriminalitě 
a asociálnímu chování mladistvých zahrnuje tedy tři hlavní prvky: dospívající, ženy a muže, 
kteří jsou za ně odpovědní, a školu. Je tudíž zapotřebí, aby byli všichni učitelé nepřetržitě 
vzděláváni, aby si u žáků uměli všímat výstražných signálů.

C) Podpora sociální solidarity

Evropská komise vydala sdělení s názvem „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace 
Romů do roku 2020“. Přístup romských dětí k výchově založený na aktivní účasti mužů a žen 
– jejich rodičů – v tomto sdělení figuruje jako priorita2. Evropský parlament vyslovil s touto 
strategií souhlas3. 

Sociální solidaritu rovněž posílí opatření, jejichž cílem bude vzájemná podpora žen a mužů 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je teraz vaše dieta? Bratislava 2009.
2 KOM(2011) 0173 v konečném znění, s. 5.
3 P7_TA(2011)0092.
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a jež budou specificky uzpůsobena jejich potřebám. Pokud to bude nutné, veřejné sociální 
služby by měly vybízet k průběžnému dohledu, který by však neměl být vnímán jako 
stigmatizace nebo nátlak. Je vhodné zavést v této oblasti odborná školení a uznávat profesní 
zkušenosti. Sociální solidarita se rovněž vyjadřuje v městských částech prostřednictvím 
výborů. Jedná se o místa výměny mající k dispozici kompetentní osoby, která by měla dát 
důvěru ženám a mužům, kteří nezvládají své výchovné povinnosti.

D) Využívat tematické strategie a programy

V roce 2010 Unie oslavila Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, v roce 
2011 slaví Evropský rok dobrovolnictví a v roce 2012 oslaví Evropský rok aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity. Tyto roky by mohly být příležitostí k informování veřejnosti
o tom, že je zapotřebí větší sociální solidarita. Kdyby se tyto tematické roky využily na 
podporu rovnosti příležitostí a boje proti kriminalitě mládeže, bylo by možné na tyto 
problémy dlouhodobě reagovat. Jednotlivé programy Společenství a strukturální fondy by 
rovněž měly být uzpůsobeny tak, aby umožnily zavedení podpůrných programů pro mladé lidi 
v obtížných situacích. Programy Společenství by měly více respektovat prvek času, a tak 
umožnit mladým pachatelům trestné činnosti účast ve znovuzačleňovacích programech. Jak 
uvádí Strategie Evropa 2020, v zájmu boje proti kriminalitě mladistvých je třeba podporovat 
zaměstnanost mladých lidí prostřednictvím zvýšení individuálního a sociálního uvědomění.


