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(I) Bevezetés

A munkaerő-piaci esélyegyenlőségi politika lehetővé teszi-e a nőknek és a férfiaknak, hogy 
részt vegyenek a fiatalkori bűnözés és a fiatalkori viselkedési problémák felszámolására 
irányuló lépésekben? A családi élet és a szakmai élet összeegyeztetésére, valamint a 
társadalmi szolidaritásra vonatkozó politikák valóban hozzájárulnak-e a fiatalkori bűnözés 
elleni küzdelemhez? A kormányközi intézmények kiemelik a nők és a férfiak jelentőségét a 
társadalmi normákat megszegő fiatalkori magatartásformák, a környezet elleni erőszak vagy a 
viselkedési problémák elleni küzdelemben. Az intézmények azonban ritkábban gondolkodnak 
el azon, hogy milyen politikai és anyagi feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy ezeket a 
nőket és férfiakat emiatt ne érje hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon, vagy hogy 
helyzetük rejtett módon, azonnal vagy a későbbiekben ne romoljon a nemzeti szociális 
biztonsági rendszerekben.

(II) A közös fogalommeghatározás hiánya

Az ENSZ-nek1, az Európa Tanácsnak és az Uniónak nincs közös fogalommeghatározása a 
„fiatalkori bűnözésre”. Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa elismeri: „Nem mindegyik 
állam közelíti meg azonos módon a fiatalkori bűnözést, és a fiatalokkal kapcsolatos 
igazságszolgáltatás országonként eltérő.”2 Általában olyan fiatalokról van szó, akiket a 
büntetőtörvény megsértésével gyanúsítanak, abban elítélnek vagy azt rájuk bizonyítják, és 
akiket „a törvénnyel összeütközésbe kerülő fiataloknak” is neveznek. Az ezekhez gyakran 
társuló jelenségek a család szétesése, a bizonytalan társadalmi-gazdasági helyzet, a területi 
szegregáció, a migráció vagy akár a tekintély kétségbe vonása. Az előadó ezért azt javasolja, 
hogy a gondolkodás a fiatalkori bűnözés meghatározásán alapuljon, amely már nemcsak a 
másokkal szembeni erőszakot, lopást, banditizmust, dohányzást, alkoholfogyasztást vagy 
olyan társadalmilag elfogadott kábítószerek fogyasztását, mint a kannabisz, szekták befolyása 
alá kerülést vagy öngyilkos tetteket foglal magában, hanem a főleg az internet által elősegített 
korai szexualizálódást és pornográfiát, olyan veszélyes játékokat, mint a „kendősjáték”, a 
„Jackass” és a „happy slapping”, a csoportos nemi erőszak jelenségeit, testi sanyargatásokat 
vagy az anorexia dicsőítését, csupa olyan túlkapást, amelynek a fiatalok elkövetői és áldozatai 
egyaránt lehetnek.

(III) A jelenség okai és sokdimenziós jellege

A leggyakoribb okok felsorolásakor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság gazdasági, 
társadalmi és környezeti tényezőkre mutat rá: - csonka családi környezet, azok a nehézségek, 
amelyek a családi élet és a munka összeegyeztetésekor gyakran felmerülnek, és mindazon 
helyzetek, amelyekben egyre inkább jellemző a gyermekek elhanyagolása, valamint a 
korlátozás és az ellenőrzés hiánya; - társadalmi-gazdasági peremre kerülés vagy szegénység; -
az iskolakerülés és a tanulási kudarcok; - a fiatalok munkanélkülisége; - erőszakos képek és 
viselkedés közvetítése egyes médiumok bizonyos programjaiban vagy a fiataloknak készült 
videojátékokban; - kábítószer és egyéb függőséget okozó mérgező szerek fogyasztása, mint a 
                                               
1 Az ENSZ fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó minimumszabályai (pekingi szabályok), 
1985. november 29-i 40/33. sz. közgyűlési határozat.
2 Európa Tanács, emberi jogi biztos, Les enfants et la justice des mineurs : Pistes d’améliorations [A gyermekek 
és a kiskorúak jogainak érvényesülése: javítási lehetőségek], CommDH/IssuePaper(2009)1, francia nyelvű 
változat, Strasbourg, 2009. június 19.
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kannabisz vagy a túlzott alkoholfogyasztás; - a társadalmi vagy állampolgári értékekre – mint 
a szabályok betartása, a szolidaritás, a nagylelkűség, a tolerancia, mások tisztelete, az 
önkritika, az empátia, jól végzett munka érzése – nevelés, illetve ezek átadása nem megfelelő, 
és "globalizált" társadalmunkban ezek szerepét egyre inkább az olyan haszonelvűbb értékek 
veszik át, mint az individualizmus, a versenyszellem vagy a javak mértéktelen fogyasztása, 
amelyek bizonyos helyzetekben a társadalomtól való eltávolodást váltanak ki.1

(IV) A nők és a férfiak gyermekekkel szembeni felelőssége

A gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 18. cikkének (1) bekezdése a következőket 
mondja ki: „Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy biztosítsák 
annak az elvnek az elismertetését, amely szerint a szülőknek közös a felelősségük a gyermek 
neveléséért és fejlődésének biztosításáért. A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének 
biztosításáért elsősorban a szülőkre, illetőleg, adott esetben a gyermek törvényes képviselőire 
hárul. Ezeket cselekedeteikben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell 
vezetnie.” A nemzetközi eszközökkel összevetve csak az Unió nem ismeri el a nők és a 
férfiak szülői felelősségének elsőrendű fontosságát. Az Alapjogi Charta 14. cikkének (3) 
bekezdése ugyanis mindössze a következőket mondja ki: „Az oktatási intézmények 
demokratikus elvek figyelembevételével történő alapításának szabadságát, valamint a szülők 
azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek 
megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok 
gyakorlását szabályozó nemzeti jogszabályokkal összhangban.” A gyermekek jogait illetően a 
24. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy „Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét 
szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az 
érdekeivel ellentétes.”2

(VI) A nőket és férfiakat a fiatalkori bűnözéssel szemben támogató politikai fellépési 
lehetőségek

(A) A családi élet és a szakmai élet összeegyeztetése a nők és a férfiak különleges 
szükségleteitől függően

Rendszeresen visszatérő kérés, hogy a családi élet és a szakmai élet az eltartandó személyek 
iránti felelősségtől függően összeegyeztethető legyen. A „Family life and the needs of an 
ageing population” [A családi élet és az öregedő lakosság szükségletei]3 című Eurobarométer 
felmérés szerint a polgárok többségének (komoly) nehézséget jelent az egyensúly 
megteremtése, amikor átmenetileg a családi felelősségeket kell előtérbe helyezni. Az Anyák 
Világmozgalma által készített „Anyák Európában 2011. felmérés” megerősíti ezeket a 
statisztikákat4. Ez a még részletesebb felmérés rávilágít arra, hogy az ellátandó gyermekkel 
rendelkező nők vágynak rá, hogy idejük legyen a gyermekeikkel foglalkozni és az életük 
                                               
1 GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG, vélemény: „A fiatalkori bűnözés megelőzése. A fiatalkori 
bűnözés kezelésének módjai és a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási rendszer szerepe az Európai 
Unióban”, HL C 110 75., 2006.5.9.
2 HL C 364., 2000.12.18.
3 Eurostat, 247. sz. Eurobarométer gyorsfelmérés, Family life and the needs of an ageing population [A családi 
élet és az öregedő lakosság szükségletei], Analitikus jelentés, 2008. október.

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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bizonyos időszakaiban saját maguk neveljék őket. Ez a megállapítás egybevág a „Parents’ 
views on the mental health of their child [A szülők véleménye a gyermekeik mentális 
egészségéről]” című 246. sz. Eurobarométer gyorsjelentéssel: a nők és a férfiak maguk is 
tudatában vannak annak, hogy a gyermek jó közérzete az életkorától függően (különböző 
mértékben) csökken. Ez a megállapítás azonban nem zárja ki a munkaerőpiacon való 
konzekvens részvételt. A kereslet és az elvárások azonban nemenként eltérően alakulnak. A 
nők elsősorban azt szeretnék, ha munkájukat az általuk ellátott gyermekek életszakaszaihoz 
igazíthatnák.
A politikai megközelítésnek tehát azt kellene javasolnia, hogy csak egy szülő dolgozzon teljes 
időben, a másik pedig félidőben vagy még rövidebb részidőben, és emellett foglalkozzon a 
gyermekkel és azt ismerjék el a részére. A közpolitikáknak tiszteletben kellene tartaniuk azt, 
hogy a nők és a férfiak szabadon dönthetnek arról, hogy családi kötelességeiket az általuk 
eltartott gyermekek szükségleteitől függően egyeztessék össze a munkájukkal anélkül, hogy 
szakmai, pénzügyi és szociális téren hátrányos megkülönböztetés érné őket. A politikai 
hatóságoknak adóeszközökkel kellene fellépniük. A foglalkoztatási politikáknak 
rugalmasabbnak kellene lenniük és elő kellene mozdítaniuk a részidős munkakultúrát, anélkül 
azonban, hogy elmozdulás történne a munkavállalók kizsákmányolása irányába. A fent 
említett statisztikák szerint a nők azt szorgalmazzák, hogy hosszabb fizetett szülési 
szabadságban részesüljenek. A kedvezőbb javaslatok abban segíthetik a férfiakat, hogy 
gyakrabban vegyék ki az őket megillető szülői szabadságot. Fellépési alternatíva lehetne az is, 
ha a serdülő gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének támogatására állami 
támogatásokat vezetnének be vagy azokat jobbá tennék.

(B) Az iskola

Az iskola akkor járul hozzá a serdülők szocializálásához, amikor tiszteletben tartja a nőknek 
és a férfiaknak az általuk eltartott gyermek iránti elsődleges felelősségét. A tanuló és a tanár 
másképp fogják fel az egyéni viselkedést. Azonban a tanítók képzése is szükséges annak 
érdekében, hogy észlelni tudják a kamasz gyermek működési zavarait a fiatalkori bűnözés 
vagy a fiatalkori viselkedési zavarok, és az ezekből eredő elmagányosodás felé való elcsúszás 
megelőzése érdekében. A tanító természeténél fogva nem a tanuló ellensége. A felelősséggel 
való felruházás célja tehát nem a kölcsönös megbélyegzés. Épp ellenkezőleg, a kamasz, a 
szülő és az iskola alkotta háromszög közötti „közös teremtésre” irányuló holisztikus 
politikáról van szó a jövő nemzedékek humán tőkéjének fejlesztése és a bűnözés megelőzése 
érdekében. Ezért a tagállamoknak az olyan oktatáspolitikát kellene előmozdítaniuk, amely 
javítja a szülők és a tanítók közötti együttműködést és emellett a kamaszok szavát is 
figyelembe veszi. Ez esetben is nemek szerinti megközelítésre van szükség. E tekintetben az 
Osztrák Köztársaság szövetségi szociális ügyi minisztériumának a férfiakra vonatkozó 
közpolitikákkal foglalkozó osztálya (männerpolitische Grundsatzabteilung) képviseli a helyes 
gyakorlat egyetlen példáját. A Szlovákiában a „Tudja-e hol van most a gyermeke?” címmel 
elindított országos kampány a fiatalok véleménynyilvánítását helyezi előtérbe, és őket 
szólaltatja meg: „Arra szeretnénk ösztönözni a szülőket, hogy tegyék fel maguknak a 
következő kérdést: „Elegendő időt és figyelmet szentelünk-e a gyermekeinkre ahhoz, hogy ne 
az utcán keressenek szórakozást?”, „Teljesen természetesnek tűnik, hogy egy kislányt 
átküldünk a nagymamájához, de nem szabad megfeledkeznünk a gyermekeinket fenyegető 
veszélyekről. A gyermeket az iskolába engedni vagy az iskolából hazaküldeni teljesen 
veszélytelennek tűnik. De merre fog menni és kivel fog találkozni az úton? Ezért kell 
feltennünk a kérdést: tudom-e, hogy hol van most a gyermekem? A kérdést még azelőtt fel kell 
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tennünk, hogy túl késő lenne.”1 A fiatalkori bűnözés és a fiatalkori viselkedési 
zavarok megelőzéséhez tehát mindhárom oldalra szükség van: a kamaszokra, az értük felelős 
nőkre és férfiakra, és az iskolára. A tantestület továbbképzésére is szükség van, hogy fel 
tudjon figyelni a tanulók vészjelzéseire.

(C) A társadalmi szolidaritás előmozdítása

Az Európai Bizottság közleményt adott ki „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 
keretrendszere 2020-ig” címmel. Ennek prioritásai között szerepel, hogy a roma gyermekek 
oktatáshoz való hozzáférése a férfi és női szülők aktív részvételén alapuljon.2 Az Európai 
Parlament hozzájárulását adta ehhez a stratégiához3. 

A társadalmi szolidaritást a nőknek és férfiaknak egyenlő alapon nyújtott kölcsönös 
támogatásra irányuló, a szükségleteik szerint specifikált intézkedések is fokozzák. Szükség 
esetén az állami szociális szolgálatoknak ösztönözniük kellene a figyelemmel kísérést, amit 
azonban nem szabad, hogy megbélyegzésnek vagy kényszernek érezzenek. Képzéseket kell 
bevezetni és el kell ismerni az ezen a területen szerzett szaktudást. A társadalmi szolidaritás a 
lakónegyedekben létrehozott bizottságon keresztül is kifejezésre jut. Ezeknek a független és 
kompetens személyekből álló fórumoknak bátorítaniuk kellene a nevelői feladataikkal 
nehezen megbirkózó nőket és férfiakat.

(D) A tematikus stratégiák és programok felhasználása

Az Unió 2010-ben ünnepelte a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
európai évét, 2011-ben az önkéntesség európai évét, 2012-ben pedig az aktív időskor és a 
nemzedékek közötti szolidaritás európai évét fogja megtartani. Úgy tűnik, hogy ezek kedvező 
alkalmat nyújtanak arra, hogy a közönség figyelmét felhívjuk a társadalmi szolidaritás 
fokozására. Ha a tematikus éveket az esélyegyenlőség és a fiatalkori bűnözés elleni küzdelem 
előmozdításának szolgálatába állítanánk, azzal tartós választ adhatnánk ezekre a kérdésekre. 
A különböző közösségi programokat és a strukturális alapokat szintén ki kellene igazítani, 
hogy a nehéz helyzetben lévő fiatalokat támogató programokat lehessen bevezetni. A 
közösségi programoknak jobban tiszteletben kellene tartaniuk az „idő” tényezőt, hogy a fiatal 
bűnözők részt vehessenek a visszailleszkedésüket célzó programokban. A fiataloknak az 
Európa 2020 stratégiában meghatározott szakmai beilleszkedését támogatni kellene, hogy a 
fiatalkori bűnözés leküzdése a nagyobb egyéni és társadalmi tudatosítás révén történjen.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta?, Pozsony, 2009.
2 COM(2011) 173 végleges, 5. o.
3 P7_TA(2011)0092.


