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(I) Indledning

Giver politikkerne for lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet mulighed for, 
at kvinder og mænd kan deltage i tiltag til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og krænkende 
adfærd blandt unge? Bidrager politikkerne for forening af familieliv og arbejdsliv samt for 
social solidaritet til bekæmpelsen af ungdomskriminalitet?  De mellemstatslige institutioner 
understreger, at kvinder og mænd har en vigtig rolle at spille i forbindelse med bekæmpelsen 
af normoverskridende, voldelig og krænkende adfærd blandt unge. Men de stiller i mindre 
grad spørgsmålstegn ved, hvilke politiske og materielle betingelser der er nødvendige for at 
afværge, at kvinder og mænd som følge deraf udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet 
eller en latent usikkerhed, øjeblikkeligt eller med forsinket virkning, men hensyn til de 
nationale sociale sikringsordninger.

(II) Ingen fælles definition

FN1, Europarådet og Unionen har ikke en fælles definition på "ungdomskriminalitet". 
Europarådets menneskerettighedskommissær medgiver, at landene har ikke samme tilgang 
til ungdomskriminalitet, og retsplejen i forhold til mindreårige varierer fra et land til et 
andet2. Det drejer sig generelt om unge, der mistænkes, anklages eller anses for at have begået 
et strafbart forhold, også kaldet "unge i konflikt med loven".  Det forbindes ofte med 
fænomener som nedbrydning af familiestrukturen, en sårbar socioøkonomisk situation, fysisk 
adskillelse, migration og manglende respekt for autoriteter. Derfor foreslår ordføreren at 
basere drøftelserne på en definition af ungdomskriminalitet, der ikke længere blot omfatter 
vold mod andre, tyveri, bandeaktivitet, indtagelse af tobak, alkohol eller socialt anerkendte 
stoffer som cannabis, tilslutning til sekter eller endog selvmordshandlinger, men også 
seksualisering og børneporno, navnlig på internettet, farlige lege som "tørklædelegen", 
"Jackass" og "happy slapping", forskellige former for voldtægt med vidner, skamfering eller 
forherligelse af anoreksi, dvs. yderligheder, som unge kan være såvel ophavsmænd til som 
ofre for.

(III) Årsager til ungdomskriminalitet og dens flerdimensionelle karakter

Med henblik på at opstille en liste over de mest almindelige årsager, sætter Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg fokus på følgende økonomiske, sociale og miljømæssige 
faktorer: - opbrudte familiestrukturer (broken homes) eller blot de vanskeligheder, der 
undertiden er med at forene familie- og arbejdsliv, dvs. situationer, hvor omsorgssvigt og 
mangel på grænser og kontrol over for børnene bliver stadig mere udbredt; - socioøkonomisk 
marginalisering og fattigdom; - pjækkeri og nederlag i skolen; - ungdomsarbejdsløshed;
- transmission af voldssituationer og voldelig adfærd i visse medier eller videospil til børn og 
unge; - indtagelse af narkotika og farlige stoffer, såsom cannabis, samt et umådeholdent stort 
forbrug af alkohol; - utilstrækkelig undervisning i og formidling af sociale og 
samfundsmæssige værdier såsom lovlydighed, solidaritet, generøsitet, tolerance, respekt for 
andre, selvkritisk indstilling, empati, høj arbejdsmoral osv., som i vore "globaliserede" 
                                               
1 FN's standardminimumsregler for retspleje over for mindreårige (Beijing-reglerne), generalforsamlingens 
resolution 40/33 af 29. november 1985
2 Europarådet, menneskerettighedskommissæren Les enfants et la justice des mineurs: Pistes d'amélioration
(Børn og ungdomsretssystemet - Forbedringskurs), CommDH/IssuePaper(2009)1, Fransk udgave, Strasbourg 
den 19. juni 2009
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samfund er ved at blive afløst af mere nyttefikserede værdier såsom individualisme, 
konkurrence og et umådeholdent forbrug, som under visse omstændigheder kan føre til en vis 
opløsning af normfællesskabet1.

(IV) Kvinders og mænds ansvar for børn

Af artikel 18, stk. 1, i FN's konvention om barnets rettigheder fremgår det, at: 
"Deltagerstaterne skal bestræbe sig på at sikre anerkendelse af princippet om, at begge 
forældre har fælles ansvar for barnets opdragelse og udvikling. Forældrene, eller i givet fald 
værgen, har hovedansvaret for barnets opdragelse og udvikling. Barnets tarv skal for dem 
komme i første række." Sammenlignet med de internationale instrumenter, er det kun 
Unionen, der ikke anerkender den centrale betydning af kvinders og mænds forældreansvar. 
Faktisk begrænser charteret om grundlæggende rettigheder sig i artikel 14, stk. 3, til følgende: 
"Friheden til at oprette uddannelsesinstitutioner under overholdelse af de demokratiske 
principper samt retten for forældre til at sikre sig, at deres børn undervises i 
overensstemmelse med deres egen religiøse, filosofiske og pædagogiske overbevisning, 
respekteres i henhold til de nationale love om udøvelsen af denne ret." Med hensyn til barnets 
rettigheder fremgår det af artikel 24, stk. 3, at "ethvert barn har ret til regelmæssigt at have 
personlig forbindelse og direkte kontakt med begge sine forældre, medmindre dette er i 
modstrid med dets interesser." 2

(VI) Politiske muligheder til fordel for kvinder og mænd i forbindelse med bekæmpelsen 
af ungdomskriminalitet

(A) Forening af familieliv og arbejdsliv under hensyn til kvinders og mænds særlige 
behov

Der er et tilbagevendende ønske om bedre mulighed til de pårørende for at forene familielivet 
med arbejdslivet i forhold til deres ansvar. Ifølge Eurobarometer "Family life and the needs of 
an ageing population"3, står størstedelen af borgerne over for (store) vanskeligheder med at 
finde den rette balance, når det gælder om midlertidigt at prioritere familiemæssige 
forpligtelser. "L'enquête des mères en Europa 2011" ("undersøgelse blandt mødre i Europa i 
2011") fra Mouvement Mondial des Mères bekræfter disse statistikker4. Denne undersøgelse 
fremhæver i flere detaljer ønsket fra kvinder, der har børn, om at have tid til at tage sig af 
børnene selv og stå for deres opdragelse i visse perioder af deres liv. Denne indstilling svarer 
til resultaterne fra Flash Barometer 246 "Parents' views on the mental health of their child":
både kvinder og mænd er selv bevidste om, at deres børns velfærd (på forskellige niveauer) 
ændrer sig i takt med børnenes alder. Dette forhold udelukker dog ikke en massiv deltagelse 
på arbejdsmarkedet. Ønsker og forventninger er forskellige for mænd og kvinder. Kvinderne 
ønsker navnlig mulighed for at tilpasse deres job i forhold til de perioder i barnets liv, hvor de 
har ansvaret.
En politisk tilgang skulle således bestå i at foreslå, at kun en forælder arbejder fuld tid, mens 
                                               
1 DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG's udtalelse om "Forebyggelse og håndtering 
af ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i EU", EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75
2 EFT C 364 af 18.12.2000
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, analytisk rapport, 
oktober 2008
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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den anden arbejder mindst halvtid og samtidig tager sig af barnet, og at dette arbejde 
valoriseres. Politikkerne bør respektere kvinders og mænds frie valg til at forene deres 
familiemæssige forpligtelser med deres arbejde under hensyn til deres børns behov, uden 
derfor at blive udsat for diskrimination på det arbejdsmæssige, økonomiske eller sociale plan. 
De politiske myndigheder bør sætte ind med skattemæssige foranstaltninger. 
Beskæftigelsespolitikkerne bør være mere fleksible og fremme en arbejdskultur, der omfatter 
deltid, uden at det afspores og anvendes til udnyttelse af arbejdstagerne. Ifølge de førnævnte 
statistikker har kvinderne et kraftigt ønske om en længere betalt barselsorlov. Mere 
fordelagtige forslag kunne anspore mændene til i højere grad at udnytte deres ret til 
fædreorlov. Det er endvidere en mulighed at etablere eller forbedre eksisterende ordninger for 
offentlig støtte til uddannelse af de unge i og uden for skolerne. 

(B) Skolen

Når skolerne respekterer kvinders og mænds primære ansvar for deres børn, medvirker de til 
at socialisere de unge.  Individuel adfærd opfattes forskelligt af eleven og læreren. Det er også 
nødvendigt, at lærerne uddannes til at opdage afvigende adfærd hos unge for at forhindre, at 
den unge glider ind i kriminalitet eller krænkende adfærd med den deraf følgende risiko for 
afsocialisering. Læreren er ikke pr. definition elevens fjende. Ansvarliggørelsen har således 
ikke til formål at skabe gensidig fordømmelse. Det er derimod vigtigt at føre en holistisk 
politik, der har til formål at skabe et tættere triangulært samarbejde mellem de unge, 
forældrene og skolen med henblik på udviklingen af menneskelig kapital for fremtidige 
generationer og forebyggelse af kriminalitet. Medlemsstaterne bør derfor fremme en 
uddannelsespolitik, der forbedrer samarbejdet mellem forældre og lærere, idet der tages 
hensyn til de unges meninger. Også her er der behov for en kønsspecifik tilgang. I denne 
henseende repræsenterer afdelingen for offentlige politikker med hensyn til mænd 
("männerpolitische Grundsatzabteilung") i Republikken Østrigs socialministerium det eneste 
eksempel på god praksis. En national kampagne i Slovakiet under titlen "Ved du, hvor dit 
barn er lige nu?" lader de unge komme til orde. "Vi vil motivere forældrene til at stille sig selv 
følgende spørgsmål: Giver vi vores børn tid og kærlighed nok til, at de ikke går ud og leder 
efter adspredelse på gaden? Det virker helt naturligt at sende en ung pige hen til sin 
bedstemor, men vi må ikke glemme de farer, der lurer på vores børn. Det virker fuldstændig 
harmløst at sende et barn i skole eller hjem igen, men hvilken vej går det, og hvem møder det 
på sin vej? Derfor skal man stille sig selv spørgsmålet: Ved jeg, hvor mit barn er lige nu? Og 
man skal stille det, inden det er for sent."1 Forebyggelsen af ungdomskriminalitet og 
krænkende adfærd blandt unge skal således ske fra tre sider: de unge, de ansvarlige kvinder 
og mænd og skolen. Det er også nødvendigt, at lærerne har mulighed for at deltage i 
videreuddannelse for at forblive åbne over for elever i nød.

(C) Fremme af social solidaritet

Kommissionen har udarbejdet en meddelelse om "En EU-ramme for de nationale strategier 
for romaernes integration frem til 2020". En af prioriteterne i denne meddelelse er romabørns 
adgang til uddannelse baseret på aktiv deltagelse af deres forældre2. Europa-Parlamentet har 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bartislava 2009
2 KOM(2011)0173, s. 5.
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tilsluttet sig denne strategi1. 

Social solidaritet forstærkes også af foranstaltninger, der sigter mod gensidig støtte "mellem 
ligestillede" til kvinder og mænd i henhold til deres specifikke behov. Hvis det er nødvendigt, 
bør de offentlige sociale ydelser tilskynde til opfølgning, der dog ikke må føles som en 
fordømmelse eller en begrænsning. Der bør oprettes uddannelser, og faglige resultater på 
dette område bør opnå større anerkendelse. Social solidaritet kan også komme til udtryk via 
bydelsudvalg. Hvis de består af personer, der er disponible og kompetente, kan disse steder 
for udveksling støtte kvinder og mænd, der ikke formår at overkomme deres 
opdragelsesmæssige forpligtelser, og give dem større selvtillid.

(D) Brug af strategier og tematiske programmer 

EU fejrede i 2010 det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, i 2011 
det europæiske år for frivilligt arbejde og i 2012 det europæiske år for aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne. De burde give mulighed for at bevidstgøre offentligheden 
med hensyn til en højere grad af social solidaritet. At anvende temaår til fordel for fremme af 
lige muligheder og bekæmpelse af ungdomskriminalitet ville give mulighed for at løse 
problemerne over tid. De forskellige EU-programmer og strukturfonde bør ligeledes tilpasses, 
så de åbner mulighed for etablering af støtteprogrammer for unge med problemer. EU-
programmerne skal i højere grad respektere elementet "tid" for at give unge kriminelle 
mulighed for at deltage i rehabiliteringsprogrammer. Den erhvervsmæssige integration af 
unge, der er en del af Europa 2020-strategien, bør fremmes med henblik på at bekæmpe 
ungdomskriminaliteten gennem øget individuel og social bevidsthed.

                                               
1 P7_TA(2011)0092


