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(I) Εισαγωγή

Η πολιτική για την ισότητα των ευκαιριών στην αγορά εργασίας, επιτρέπει στις γυναίκες και 
στους άνδρες να συμμετάσχουν στις ενέργειες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
των νέων; Οι πολιτικές συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, αλλά και 
κοινωνικής αλληλεγγύης, συμβάλλουν στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων; 
Οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των γυναικών και των 
ανδρών στην καταπολέμηση των νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων, των 
βιαιοτήτων έναντι άλλων ή της αγένειας. Προβληματίζονται όμως λιγότερο συχνά για τις 
πολιτικές και υλικές συνθήκες που πρέπει να πληρούνται ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες να 
μην υφίστανται διακρίσεις στην αγορά απασχόλησης ή μια λανθάνουσα επισφάλεια, κατά 
τρόπο άμεσο ή με μεταγενέστερες συνέπειες στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

(II) Έλλειψη κοινού ορισμού

Τα Ηνωμένα Έθνη1, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κοινό 
ορισμό της έννοιας "εγκληματικότητα των νέων". Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι: « Όλα τα κράτη δεν έχουν την ίδια 
προσέγγιση της εγκληματικότητας των νέων, και η δικαιοσύνη για τους ανηλίκους διαφέρει από 
τη μία χώρα στην άλλη.» 2 Πρόκειται συνήθως για νέους που είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται ή 
έχουν κριθεί ένοχοι παραβίασης του ποινικού νόμου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται επίσης ως 
"νέοι σε σύγκρουση με το νόμο". Η κατάστασή τους συνδέεται συχνά με φαινόμενα 
οικογενειακής διάλυσης, επισφαλούς κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, αποκλεισμού, 
μετανάστευσης ή ακόμη αμφισβήτησης της εξουσίας. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής 
προτείνει να βασισθεί ο προβληματισμός σε έναν ορισμό της εγκληματικότητας των νέων 
που να μην αφορά πλέον μόνον τις πράξεις βίας έναντι άλλων, την κλοπή, τη ληστεία, την 
κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος ή ναρκωτικών κοινωνικά αποδεκτών όπως η κάνναβις, 
την επιρροή που έχουν οι σέκτες ή ακόμη τις αυτοκτονικές πράξεις, αλλά να αφορά επίσης 
την πρόωρη αφύπνιση της σεξουαλικότητας και την πορνογραφία που προωθούνται κυρίως 
από το Διαδίκτυο, τα επικίνδυνα παιχνίδια όπως "το παιχνίδι της μαντήλας", το "Jackass", το 
"happy slapping", τα φαινόμενα ομαδικών βιασμών, τα προϊόντα που καπνίζονται, πίνονται ή 
λαμβάνονται με ένεση, τις σωματικές αυτοτιμωρίες ή την εξύμνηση της ανορεξίας, 
υπερβολές των οποίων οι έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα αρχιτέκτονες και θύματα.

(ΙΙΙ) Αίτια και πολυδιάστατος χαρακτήρας του φαινομένου

Για την καταχώρηση των αιτίων που γίνονται αποδεκτά με μεγαλύτερη συχνότητα, η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δίνει έμφαση σε ορισμένους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες: - προέλευση των ανηλίκων από διαλυμένες 
οικογένειες (broken homes) ή ακόμη και περιστασιακές δυσκολίες συμβιβασμού της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, αμφότερες καταστάσεις όπου εμφανίζονται όλο 
και συχνότερα περιπτώσεις αδιαφορίας και έλλειψης ορίων και ελέγχου όσον αφορά τα 
παιδιά· - κοινωνικο-οικονομική περιθωριοποίηση ή φτώχεια· - συχνές απουσίες και σχολική 
                                               
1 Σύνολο ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης για τους ανηλίκους 
(Κανόνες του Πεκίνου), Ψήφισμα 40/33 της Γενικής Συνέλευσης της  29ης Νοεμβρίου 1985
2 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Les enfants et la justice des mineurs : Pistes 
d’améliorations (Τα παιδιά και η δικαιοσύνη των ανηλίκων: πεδία βελτίωσης), CommDH/IssuePaper(2009)1, 
19 Ιουνίου 2009
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αποτυχία· - ανεργία των νέων· - μετάδοση βιαίων εικόνων και συμπεριφορών από ορισμένα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ηλεκτρονικά παιχνίδια· - κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη η άμετρη κατανάλωση οινοπνευματωδών· - διαπιστωθείσα 
ανεπάρκεια όσον αφορά την εκπαίδευση και τη μετάδοση κοινωνικών και πολιτικών αξιών, 
όπως ο σεβασμός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των 
άλλων, η αίσθηση της αυτοκριτικής, η αλληλοκατανόηση, η αγάπη για τη σωστή δουλειά και 
ούτω καθεξής., που αντικαταστάθηκαν στις «παγκοσμιοποιημένες» κοινωνίες μας με πιο 
ωφελιμιστικές αξίες όπως ο ατομικισμός, η ανταγωνιστικότητα, η υπερβολική κατανάλωση 
των αγαθών, γενεσιουργές. σε συγκεκριμένες περιστάσεις, μιας ορισμένης κοινωνικής 
ανομίας. 1

(IV) Η ευθύνη των γυναικών και των ανδρών έναντι του παιδιού

Σύμφωνα με το άρθρο 18 (1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση 
της αναγνώρισης της αρχής ότι και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή 
του παιδιού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και την εξασφάλιση 
της ανάπτυξής του ανήκει κατά κύριο λόγο στους γονείς και, ενδεχομένως, στους νόμιμους 
κηδεμόνες του. Όλοι τους οφείλουν να έχουν ως γνώμονα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού.» Σε 
σύγκριση με τα διεθνή όργανα, μόνο η Ένωση δεν αναγνωρίζει στις γυναίκες και στους 
άνδρες τον πρωταρχικό χαρακτήρα της γονικής ευθύνης. Πράγματι, στο άρθρο 14 (3), ο 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιορίζεται στο να ορίσει ότι: «Η ελευθερία ίδρυσης 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των 
γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις 
θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με 
τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.» Εις ό,τι αφορά τα δικαιώματα των 
παιδιών, το άρθρο 24 (3) ορίζει ότι «Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά 
προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι 
αντίθετο προς το συμφέρον του.» 2

(VI) Πεδία πολιτικής δράσης υπέρ των γυναικών και των ανδρών που είναι αντιμέτωποι 
με την εγκληματικότητα των νέων

(A) Συνδυασμός του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου σε συνάρτηση με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των ανδρών

Ο συνδυασμός του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου σε συνάρτηση με τις ευθύνες 
έναντι εξαρτώμενων ατόμων, αντιπροσωπεύει ένα μόνιμο αίτημα. Σύμφωνα με το 
Ευροβαρόμετρο «"Family life and the needs of an ageing population» 3, η πλειοψηφία των 
πολιτών αντιμετωπίζει (σοβαρές) δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση ισορροπίας όταν 
προέχει η ανάγκη να δοθεί προσωρινά προτεραιότητα στις οικογενειακές ευθύνες. Τις 
στατιστικές αυτές επιβεβαιώνει και η έρευνα "L'enquête des mères en Europe 2011" του 
                                               
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, γνωμοδότηση με τίτλο "Η πρόληψη της νεανικής 
εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση", ΕΕ C 110 75 της 9.5.2006
2 EE C 364, 18.12.2000.
3 Έρευνα φλας του Ευρωβαρόμετρου 247, Οικογενειακός βίος και ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού, 
αναλυτική έκθεση, Οκτώβριος 2008
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Παγκόσμιου Κινήματος Μητέρων1. Πιο λεπτομερής, η εν λόγω έρευνα φέρνει στο φως την 
επιθυμία των γυναικών με εξαρτώμενα παιδιά να μπορούν να ασχοληθούν μ' αυτά και να τα 
αναθρέψουν σε ορισμένες περιόδους της ζωής τους. Η θέση αυτή συνάδει με την έρευνα φλας 
του Ευρωβαρόμετρου 246 « Parents’ views on the mental health of their child”: οι γυναίκες 
και οι άνδρες έχουν οι ίδιοι επίγνωση της μείωσης (σε διαφορετικά επίπεδα) της ευεξίας του 
παιδιού σε συνάρτηση με την ηλικία του. Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν αποκλείει μια 
ουσιαστική συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα αιτήματα όμως και οι προσδοκίες 
διαρθρώνονται διαφορετικά αναλόγως του φύλου. Οι γυναίκες επιθυμούν κυρίως να έχουν τη 
δυνατότητα προσαρμογής της απασχόλησής τους σε συνάρτηση με τις περιόδους ζωής των 
παιδιών για τα οποία είναι υπεύθυνες. 
Κατόπιν τούτου, στο πλαίσιο μιας πολιτικής προσέγγισης θα μπορούσε να προταθεί το να
εργάζεται ο ένας γονέας με πλήρες ωράριο και ο άλλος με μερική απασχόληση ή και 
λιγότερο, φροντίζοντας συγχρόνως το παιδί, χωρίς να υποτιμάται γι’ αυτό. Οι δημόσιες 
πολιτικές οφείλουν να σέβονται την ελεύθερη επιλογή των γυναικών και των ανδρών που 
προτιμούν να συμβιβάσουν τις οικογενειακές ευθύνες τους με την εργασία αναλόγως των 
αναγκών των παιδιών που εξαρτώνται από αυτούς, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις σε 
επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι πολιτικές αρχές οφείλουν να 
παρέμβουν με φορολογικά μέσα. Οι πολιτικές για την απασχόληση θα πρέπει να είναι πιο 
ευέλικτες και να ενθαρρύνουν την κουλτούρα της εργασίας με μειωμένο ωράριο, χωρίς 
εκτροπής προς την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις ως άνω στατιστικές, οι 
γυναίκες εμμένουν στο αίτημα για μακρύτερη αμειβόμενη άδεια μητρότητας. Πιο 
συμφέρουσες προτάσεις θα μπορούσαν να ωθήσουν τους άνδρες στο να ζητούν συχνότερα 
την άδεια πατρότητας που δικαιούνται. Ένα πεδίο δράσης θα συνίστατο επίσης στη θέσπιση ή 
τη βελτίωση των κρατικών ενισχύσεων για την επιδότηση της σχολικής και εξωσχολικής των 
εφήβων.

(Β) Το σχολείο

Όταν ικανοποιεί την πρωταρχική ευθύνη των γυναικών και των ανδρών για τα παιδιά που 
τελούν υπό τη φροντίδα τους, το σχολείο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των εφήβων. Οι 
ατομικές συμπεριφορές βιώνονται διαφορετικά από το μαθητή και τον διδάσκοντα. Θα πρέπει 
βεβαίως να έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως οι δάσκαλοι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τις 
δυσλειτουργίες στον εγκέφαλο των νέων και να προλαβαίνουν το γλίστρημα προς την 
εγκληματικότητα ή τη νεανική αυθάδεια, καθώς και τη συνεπαγόμενη από-κοινωνικοποίηση.
Ο δάσκαλος δεν είναι εκ φύσεως ο εχθρός του μαθητή. Συνεπώς, η ενίσχυση της 
υπευθυνότητας δεν αποσκοπεί στον αμοιβαίο στιγματισμό. Πρόκειται αντιθέτως για την 
εφαρμογή μιας ολιστικής πολιτικής με στόχο την τριγωνική «συμπαραγωγή» μεταξύ νέων, 
γονέων και σχολείου, χάριν ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου των μελλοντικών γενεών 
και πρόληψης της εγκληματικότητας. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προαγάγουν μια πολιτική της εκπαίδευσης που να προσδίδει θετικό χαρακτήρα στη 
συνεργασία μεταξύ γονέων και δασκάλων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη το λόγο των 
εφήβων. Και στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται αναγκαία μια προσέγγιση που να 
ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου. Επ' αυτού, το τμήμα («männerpolitische 
Grundsatzabteilung») (δημόσιες πολιτικές σχετικές με τους άνδρες) του ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Αυστρίας, ενσαρκώνει το μόνο 
παράδειγμα χρηστής πρακτικής. Μια εθνική εκστρατεία που ξεκίνησε στη Σλοβακία με τίτλο 

                                               
1 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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«Ξέρετε πού βρίσκεται το παιδί σας τώρα;», δίνει έμφαση στην έκφραση των νέων και τους 
δίνει τον λόγο: «Θέλουμε να υποκινήσουμε τους γονείς να θέσουν στον εαυτό τους το 
ερώτημα: «Αφιερώνουμε αρκετό χρόνο και προσοχή στα παιδιά μας ώστε να μην αναζητούν 
διασκέδαση στον δρόμο;», «Το να στείλουμε ένα νεαρό κορίτσι στη γιαγιά του φαίνεται 
απολύτως φυσιολογικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά 
μας. Το να στείλουμε το παιδί στο σχολείο ή από το σχολείο στο σπίτι φαίνεται απολύτως 
ανώδυνο. Όμως, από πού θα περάσει και ποιον θα συναντήσει στον δρόμο του; Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα: ξέρω πού βρίσκεται τώρα το παιδί μου; 
Οφείλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα αυτό προτού να είναι αργά.» 1 Η πρόληψη 
της εγκληματικότητας ή της νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς βασίζεται σε τρεις 
πυλώνες: Τους εφήβους, τις γυναίκες και τους άνδρες που έχουν την ευθύνη τους, και το 
σχολείο. Προς τούτο, θα πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί η συνεχής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών ώστε να ευαισθητοποιηθούν στους τρόπους έκφρασης της ψυχικής οδύνης 
των μαθητών.

(Γ) Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με «Πλαίσιο της ΕΕ για Εθνικές 
Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020». Μεταξύ των προτεραιοτήτων της 
ανακοίνωσης συγκαταλέγεται η πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, βασιζόμενη 
στην ενεργό συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών που είναι γονείς τους. 2 Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε τη στρατηγική αυτή. 3

Η κοινωνική αλληλεγγύη ενισχύεται επίσης από τα μέτρα αμοιβαίας στήριξης "μεταξύ 
ομοτίμων» υπέρ των γυναικών και των ανδρών, σύμφωνα με τις ειδικές τους ανάγκες. Εάν 
είναι απαραίτητο, οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την 
παρακολούθηση, η οποία δεν θα πρέπει να βιώνεται ως στιγματισμός ή περιορισμός. Θα 
πρέπει να καταρτισθούν προγράμματα κατάρτισης και να αναγνωρισθούν τα επαγγελματικά 
προσόντα στον εν λόγω τομέα. Η κοινωνική αλληλεγγύη εκφράζεται επίσης μέσα από τις 
επιτροπές σε επίπεδο συνοικίας. Τα διαθέσιμα και καταλλήλως καταρτισμένα πρόσωπα που 
τις συνθέτουν, καταστούν τις επιτροπές αυτές χώρους ανταλλαγών που προορίζονται να 
δώσουν εμπιστοσύνη στις γυναίκες και τους άνδρες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
ευθύνες τους όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

(Δ) Χρησιμοποίηση των θεματικών στρατηγικών και προγραμμάτων

Η Ένωση γιόρτασε το 2010 Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και της 
κοινωνικής ένταξης, το 2011 το Έτος του εθελοντισμού και το 2012 το Έτος ενεργούς 
γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Οι εορτασμοί αυτοί προσέφεραν μάλλον την 
ευκαιρία ευαισθητοποίησης του κοινού υπέρ μιας μεγαλύτερης κοινωνικής αλληλεγγύης. Το 
να χρησιμοποιηθούν τα θεματικά έτη για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων θα συνιστούσε μια μόνιμη λύση. Τα διάφορα 
κοινοτικά προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν ώστε 
να καταστεί δυνατή η θέσπιση κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης των νέων που βρίσκονται 
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σε επισφαλή κατάσταση. Τα κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει να σέβονται περισσότερο τη 
διάσταση του «χρόνου», ώστε να επιτρέπεται στους παρανομούντες ανηλίκους να 
συμμετέχουν σε προγράμματα επανένταξης. Η επαγγελματική ένταξη των νέων, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" θα πρέπει να προωθηθεί με στόχο την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας των ανηλίκων μέσω μιας μεγαλύτερης ατομικής και κοινωνικής 
συνείδησης.


