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(I) Johdanto

Voidaanko naisten ja miesten osallistumista nuorisorikollisuutta ja kansalaisvastuun 
puuttumista ilmentävää käytöstä ehkäiseviin toimiin edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla tukevan politiikan avulla? Auttavatko perhe- ja työelämän yhteensovittamista 
ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevat toimintalinjat torjumaan nuorisorikollisuutta? 
Hallitustenväliset instituutiot painottavat naisten ja miesten merkitystä, kun pyritään 
torjumaan nuorten sääntöjä rikkovaa käyttäytymistä, muihin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
kansalaisvastuun puuttumista ilmentävää käytöstä. Ne puuttuvat kuitenkin huomattavasti 
harvemmin välttämättömiin poliittisiin ja aineellisiin edellytyksiin, jotka on täytettävä, jotta 
vältetään, etteivät naiset ja miehet kärsi syrjinnästä työmarkkinoilla tai ettei kansallisissa 
sosiaaliturvajärjestelmissä synny epävarmaa tilannetta välittömästi tai myöhemmin.

(II) Yhteisen määritelmän puuttuminen

Yhdistyneillä kansakunnilla1, Euroopan neuvostolla ja Euroopan unionilla ei ole yhteistä 
määritelmää "nuorisorikollisuudelle". Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu
myöntää, että kaikki jäsenvaltiot eivät suhtaudu samalla tavoin nuorisorikollisuuteen ja 
alaikäisiä koskevat lait vaihtelevat maasta toiseen.2 Kyse on yleensä nuorista, joita epäillään, 
syytetään tai jotka on tuomittu rikoksista ja joita rikosoikeudessa kutsutaan "lakia rikkoneiksi 
nuoriksi". Ilmiöt, kuten rikkinäiset perheet, heikko sosioekonominen tilanne, alueellinen 
erottelu, maahanmuutto tai viranomaisten kyseenalaistaminen, liittyvät usein 
nuorisorikollisuuteen. Tästä syystä esittelijä ehdottaa, että nuorisorikollisuuden määritelmän 
pohdinnassa ei oteta huomioon ainoastaan toisiin kohdistuneita väkivallan tekoja, varkauksia, 
jengirikollisuutta, tupakan, alkoholin tai kannabiksen kaltaisten sosiaalisesti hyväksyttyjen 
huumeiden käyttöä, lahkojen toimintaa tai itsetuhoista käyttäytymistä, vaan siihen liitetään 
myös kaikkialla internetissä esillä oleva liian varhainen seksualisoituminen ja pornografia, 
vaaralliset leikit kuten kuristusleikki, "Jackass" ja "happy slapping", joukkoraiskaukset, 
itsensä vahingoittaminen tai anoreksian ihannointi sekä muut kohtuuttomuudet, joissa nuoret 
voivat olla samanaikaisesti tekijänä ja uhrina.

(III) Ilmiön syyt ja moniulotteinen luonne

Yleisimmin hyväksyttyjen syiden luetteloimiseksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tuo 
esiin taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä: – nuoret ovat lähtöisin 
rikkinäisistä kodeista (broken home), ja myös perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on 
vaikeaa. Tällaisissa tapauksissa on yhä yleisempää, ettei lapsiin kiinnitetä huomiota, heille ei 
aseteta rajoja eikä heitä valvota; – sosioekonominen syrjään jääminen tai köyhyys; –
poissaolot ja huono koulumenestys; – nuorisotyöttömyys; – joidenkin tiedotusvälineiden 
välittämät väkivaltaiset kuvat ja väkivaltainen käytös tai videopelit; – huumausaineiden ja 
myrkyllisten aineiden, kuten kannabiksen käyttö, tai alkoholin kohtuuton kulutus; –
sosiaalisten ja kansalaisuuteen liittyvien arvojen riittämätön opettaminen ja siirtäminen, kuten 
sääntöjen noudattaminen, yhteisvastuu, hyväsydämisyys, suvaitsevaisuus, toisten 

                                               
1 Yhdistyneiden kansakuntien vähimmäissäännökset nuoriso-oikeudesta ("Beijingin säännöt"), yleiskokouksen 
päätöslauselma 40/33, 29. marraskuuta 1985.
2 Euroopan neuvosto, ihmisoikeuskomissaari, Children and juvenile justice: proposals for improvements, 
CommDH/IssuePaper (2009)1, 19. kesäkuuta 2009.
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kunnioittaminen, itsekriittisyys, empatia, pyrkimys tehdä hyvää työtä jne., joiden tilalle on 
"kansainvälistyneissä" yhteiskunnissa tullut utilitaristisempia arvoja, kuten yksilöllisyys, 
kilpailu ja ylenpalttinen tavaroiden hankinta, jotka erityisissä olosuhteissa johtavat 
sosiaalisten arvojen hapertumiseen.1

(IV) Naisten ja miesten vastuu lapsesta

Yhdistyneiden kansakuntien lasten oikeuksien yleissopimuksen 18 artiklan 1 kohdassa 
määrätään seuraavaa: "Sopimusvaltiot pyrkivät parhaansa mukaan takaamaan sen periaatteen 
tunnustamisen, että vanhemmat vastaavat yhteisesti lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.
Vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen 
vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Lapsen edun on määrättävä heidän toimintansa." 
Muiden kansainvälisten elinten rinnalla Euroopan unioni on ainoa, joka ei tunnusta naisten 
ja miesten ensisijaista vastuuta vanhempina. Perusoikeuskirjan 14 artiklan 3 kohdassa 
todetaan ainoastaan seuraavaa: "Vapautta perustaa oppilaitoksia demokratian periaatteita 
kunnioittaen sekä vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen omien uskonnollisten, 
aatteellisten ja kasvatuksellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus kunnioitetaan 
kyseisen vapauden ja kyseisen oikeuden käyttöä sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen 
mukaisesti." Lasten oikeuksiin liittyen 24 artiklan 3 kohdassa määrätään, että "Jokaisella 
lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin 
vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista." 2

(VI) Naisten ja miesten asemaa nuorisorikollisuuden torjunnassa koskevat poliittiset 
parannustoimenpiteet 

(A) Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen naisten ja miesten erityistarpeiden 
mukaisesti

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on usein esitetty vaatimus sellaisten henkilöiden 
kohdalla, joilla on huollettavia. Eurobarometrin perhe-elämää ja ikääntyvän väestön tarpeita 
käsittelevän tutkimuksen ("Family life and the needs of an ageing population")3 mukaan 
suurimmalla osalla kansalaisia on (vakavia) vaikeuksia saavuttaa tasapaino silloin, kun 
perheeseen liittyvät asiat on hetkellisesti asetettava etusijalle. Mouvement Mondial des Mères 
-liikkeen äitejä Euroopassa vuonna 2011 koskevassa tutkimuksessa ("L'enquête des mères en 
Europe 2011") vahvistettiin nämä tilastot4. Siinä tuodaan yksityiskohtaisemmin esiin niiden 
naisten, joilla on huollettavia lapsia, halu voida huolehtia itse lapsistaan ja kasvattaa heitä 
tiettyinä lapsen elämän ajanjaksoina. Tämä kanta on yhteneväinen Flash Eurobaromètre 246 
-tutkimuksen ("Parents’ views on the mental health of their child") kanssa: naiset ja miehet 
ovat itse tietoisia lasten hyvinvoinnin (eritasoisesta) heikkenemisestä lapsen iästä riippuen. 
Tämä toteamus ei kuitenkaan estä myöhempää osallistumista työmarkkinoille. Vaatimukset ja 
odotukset vaihtelevat kuitenkin sukupuolten välillä. Naiset haluavat, että heillä on 
mahdollisuus mukauttaa työnsä vastuullaan olevan lapsen ikäkausien mukaan.
                                               
1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto "Nuorisorikollisuuden torjuminen, nuorten tekemien rikosten 
käsittely ja nuoriso-oikeusjärjestelmän rooli Euroopan unionissa", EUVL C 110 75, 9.5.2006.
2 EYVL C 364, 18.12.2000
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, Analytical report, 
lokakuu 2008.
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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Toimintalinjoihin olisi siten sisällytettävä ehdotus siitä, että ainoastaan toinen vanhemmista 
tekee täysipäiväistä työtä ja toinen puolipäiväistä työtä tai vähemmän, jotta he voivat 
huolehtia lapsesta siten, että tällaista ratkaisua arvostetaan. Julkisissa toimintalinjoissa olisi 
kunnioitettava naisten ja miesten vapaavalintaista mahdollisuutta sovittaa yhteen perheeseen 
liittyvä vastuu sekä työnteko vastuullaan olevan lapsen tarpeista riippuen ilman, että heitä 
tämän vuoksi syrjitään ammatillisesti, taloudellisesti tai sosiaalisesti. Poliittisten päättäjien 
olisi puututtava asiaan verotuksellisten välineiden avulla. Työllisyyspolitiikan olisi oltava 
joustavampaa ja siinä olisi suosittava osa-aikatyöhön perustuvaa työkulttuuria käyttämättä 
kuitenkaan hyväksi työntekijöitä. Edellä mainittujen tilastojen mukaan naiset vaativat, että 
heidän olisi saatava olla pidempään palkallisella äitiyslomalla. Suopeammat ehdotukset 
voisivat edistää sitä, että miehet pitäisivät useammin oikeuksiinsa kuuluvan isyysloman. Yksi 
parannusehdotus voisi olla, että perustettaisiin sellaisia julkisia tukia tai parannettaisiin niitä, 
joilla tuetaan nuorten koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa. 

(B) Koulu

Kun koulussa kunnioitetaan naisten ja miesten ensisijaista vastuuta huollettavinaan olevista 
lapsista, koulu edistää osaltaan nuorten sosiaalistumista. Oppilaat ja opettajat kokevat 
yksilöiden käytöksen eri tavoin. Opettajat on myös koulutettava havaitsemaan nuorten 
käytöshäiriöt, jotta he voivat estää nuorten liukumisen kohti rikollisuutta tai kansalaisvastuun 
puuttumista ilmentävää käytöstä ja sitä seuraavaa sosiaalistumisen vajavaisuutta. Opettaja ei 
ole luonnostaan oppilaan vihollinen. Vastuun antamisen ei pidä johtaa vastavuoroiseen 
leimautumiseen. Kyse on kokonaisvaltaisesta politiikasta, jolla pyritään kolmenväliseen 
"yhteistoimintaan" nuoren, vanhemman ja koulun välillä tulevien sukupolvien inhimillisen 
pääoman kehittämiseksi ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi 
edistettävä koulutuspolitiikkaa, jossa suhtaudutaan myönteisesti vanhempien ja opettajien 
väliseen yhteistyöhön ja otetaan huomioon myös nuorten mielipiteet. Myös tässä yhteydessä 
on kiinnitettävä huomiota sukupuoleen. Tähän liittyen Itävallan tasavallan sosiaaliministeriön 
julkispolitiikan osasto ("männerpolitische Grundsatzabteilung") on toiminut käytännössä 
esimerkillisesti. Slovakiassa käynnistetyssä kampanjassa "Tiedättekö, missä lapsenne 
parhaillaan on?" asetetaan etusijalle nuorten mielipide ja annetaan heille puheenvuoro: 
"Haluamme saada vanhemmat esittämään itselleen kysymyksen: "Annammeko lapsillemme 
riittävästi aikaa ja huomiota, jotta heidän ei tarvitse viihdyttää itseään kaduilla?" Nuoren 
tytön lähettäminen isoäitinsä luokse vaikuttaa aivan normaalilta, mutta meidän ei pidä 
unohtaa lapsiamme uhkaavia vaaroja. Lapsen lähettäminen kouluun tai koulusta kotiin 
vaikuttaa täysin harmittomalta. Mutta missä hän kulkee ja keitä hän tapaa matkalla? Siksi on 
esitettävä tämä kysymys: tiedänkö minä, missä lapseni on nyt? Kysymys on esitettävä ennen 
kuin on liian myöhäistä."1 Nuorisorikollisuuden tai kansalaisvastuun puuttumista ilmentävän 
käytöksen ennaltaehkäisy kohdistuu siis kolmeen eri tahoon: nuoret, vastuussa olevat naiset ja 
miehet sekä koulu. Myös opettajakuntaa on koulutettava jatkuvasti, jotta se on kykenevä 
tunnistamaan oppilaiden hädän.

(C) Sosiaalisen yhteisvastuun edistäminen

Euroopan komissio on laatinut tiedonannon nimeltä "EU:n puitekehys vuoteen 2020 
ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille". Ensisijaisiin tavoitteisiin sisältyy 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bratislava 2009.
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romanilasten koulutukseen pääsy, joka perustuu miesten ja naisten, heidän vanhempiensa, 
aktiiviseen osallistumiseen1. Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä tälle 
strategialle2. 

Sosiaalista yhteisvastuuta lujittavat myös toimet, joilla pyritään naisten ja miesten 
vastavuoroiseen tukemiseen heidän tarpeidensa mukaisesti. Julkisten sosiaalipalveluiden olisi 
tarvittaessa mahdollistettava seuranta, jonka ei pidä kuitenkaan olla leimaavaa tai 
velvoittavaa. On järjestettävä koulutusta ja tunnustettava alan ammatilliset säännöt. 
Sosiaalinen yhteisvastuu ilmenee myös korttelikomiteoissa. Seurannasta vastaavien olisi 
oltava käytettävissä ja päteviä, ja heidän olisi tuettava kasvatusvastuun kanssa kamppailevien 
naisten ja miesten itseluottamusta.

(D) Temaattisten strategioiden ja ohjelmien hyödyntäminen

Euroopan unioni viettää vuonna 2010 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
teemavuotta, vuonna 2011 vapaaehtoistyön teemavuotta, vuonna 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Näiden avulla kansalaisille 
voidaan antaa enemmän tietoa sosiaalisesta yhteisvastuusta. Kun teemavuosia hyödynnetään 
myös yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen ja nuorisorikollisuuden torjuntaan, voidaan 
ongelmiin puuttua pitkällä aikavälillä. Yhteisön eri ohjelmia ja rakennerahastoja olisi myös 
mukautettava, jotta voidaan perustaa tukiohjelmia vaikeuksissa oleville nuorille. Yhteisön 
ohjelmissa olisi otettava paremmin huomioon myös "aikakäsite", jotta nuoret rikolliset voivat 
osallistua uudelleensopeutusohjelmiin. Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvää nuorten 
työllistämistä olisi edistettävä, jotta nuorisorikollisuutta voidaan torjua ottamalla paremmin 
huomioon yksilö ja sosiaaliset seikat.

                                               
1 KOM(2011) 173 lopullinen, s. 5.
2 P7_TA(2011)0092.


