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I. Įvadas

Ar lygių galimybių politika darbo rinkoje suteikia galimybę moterims ir vyrams dalyvauti 
kovos su jaunimo nusikalstamumu ir nepilietišku elgesiu veikloje? Ar įgyvendinant šeimos 
gyvenimo ir darbo derinimo politiką ir socialinio solidarumo politiką prisidedama prie kovos 
su jaunimo nusikalstamumu? Tarpvyriausybinės institucijos pabrėžia moterų ir vyrų 
atsakomybės svarbą ir su tuo susijusį dalyvavimą kovoje su tokia jaunimo elgsena, kai 
pažeidžiamos normos, smurtaujama prieš kitus ir nepilietiškai elgiamasi. Tačiau šios 
institucijos mažiau svarsto, kokias politines ir materialines sąlygas reikia sukurti siekiant, kad 
moterys ir vyrai dėl to nebūtų diskriminuojami darbo rinkoje arba kad jų padėtis nacionalinėse 
socialinės apsaugos sistemose nepastebimai staiga netaptų netvirta, kai jau bus per vėlu ką 
nors keisti.

II. Bendros apibrėžties trūkumas

Jungtinės Tautos1, Europos Taryba ir Europos Sąjunga nėra nustačiusios bendros jaunimo 
nusikalstamumo apibrėžties. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras pripažįsta, kad 
„ne visos valstybės turi vienodą požiūrį į jaunimo nusikalstamumą, o nepilnamečių justicija 
skiriasi visose šalyse“2. Dažniausiai ši sąvoka taikoma jauniems įtariamiesiems, kurie įtariami 
padarę baudžiamojo įstatymo pažeidimą, kaltinami tuo arba yra pripažinti jį padarę. Jie dar 
vadinami „įstatymus pažeidusiais jaunuoliais“. Su tuo dažnai yra susijęs šeimų iširimas, 
nestabili socialinė ir ekonominė padėtis, teritorinė atskirtis, migracija ar net autoriteto 
nebuvimas. Todėl pranešėja siūlo svarstyti jaunimo nusikalstamumo apibrėžtį, nes jaunimo 
nusikalstamumas nebeapsiriboja smurto prieš kitą asmenį veiksmais, vagystėmis, banditizmu, 
rūkymu, alkoholio ar tokių socialiai priimtų narkotikų kaip kanapės vartojimu, sektų įtaka ar 
savižudybėmis, nuo šiol nusikalstamumas apima ankstyvą seksualaus įvaizdžio pateikimą ir 
pornografiją, ypač propaguojamus internete, pavojingus žaidimus, pavyzdžiui, smaugimo 
žaidimą (pranc. jeu du foulard), televizijos laidą „Jackass“, filmuotų smurto scenų dėjimą į 
internetą (angl. happy slapping), taip pat grupinius žaginimus, mirtiną savęs marinimą ar 
anoreksijos šlovinimą, t. y. kraštutinumus – paaugliai gali būti ir jų iniciatoriai, ir aukos.

III. Reiškinio priežastys ir daugialypiškumas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, siekdamas suklasifikuoti dažniausias 
priežastis, nurodo ekonominius, socialinius ir aplinkos veiksnius: iširusi šeima (angl. broken 
home) arba suaugusiųjų nesugebėjimas suderinti šeimos gyvenimo su darbu lemia menką 
dėmesį vaikams, kai jiems netaikomi jokie suvaržymai ir jie nekontroliuojami; socialinė ir 
ekonominė atskirtis arba skurdas; pamokų praleidimas ir nesėkmės mokykloje; jaunimo 
nedarbas; smurto vaizdų ir smurtinio elgesio demonstravimas tam tikromis žiniasklaidos 
priemonėmis arba jaunimui skirti vaizdo žaidimai; narkotikų ir toksiškų medžiagų, 
pavyzdžiui, kanapių, vartojimas, taip pat besaikis alkoholio vartojimas; nepakankamas 
socialinių ir pilietinių vertybių, pavyzdžiui, gyvenimo pagal taisykles, solidarumo, kilnumo, 
tolerancijos, pagarbos kitiems, kritinės savimonės, jautrumo kitiems, pagarbos darbui ir kt., 

                                               
1 Jungtinių Tautų standartinės minimalios nepilnamečių justicijos administravimo taisyklės, priimtos 1985 m. 
lapkričio 29 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija 40/33.
2 Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras: „Vaikai ir nepilnamečių justicija. Padėties gerinimo būdai“,
CommDH/IssuePaper(2009)1, versija prancūzų k., Strasbūras, 2009 m. birželio 19 d.
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mokymas ir perdavimas, jų pakeitimas praktiškesnėmis vertybėmis, pavyzdžiui, 
individualizmu, konkurencingumu ir vartotojiškumu, mūsų globalizuotose visuomenėse tam 
tikromis aplinkybėmis gali lemti laipsnišką atsiskyrimą nuo visuomenės1.

IV. Moterų ir vyrų atsakomybė vaikų atžvilgiu

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 18 straipsnio 1 dalyje išdėstyta: „Valstybės 
dalyvės deda visas pastangas, kad būtų pripažintos bendros ir vienodos abiejų tėvų 
atsakomybės už vaiko auklėjimą ir vystymąsi principas. Tėvams arba atitinkamais atvejais 
teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. 
Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai.“ Palyginti su tarptautinėmis priemonėmis, tik 
Europos Sąjunga tėvų atsakomybės moterims ir vyrams nėra priskyrusi kaip pagrindinės. Iš 
tiesų, ES pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnio 3 dalyje tik išdėstyta: „Laisvė steigti 
demokratiniais principais grindžiamas mokslo įstaigas ir tėvų teisė užtikrinti savo vaikų 
švietimą ir mokymą pagal savo religinius, filosofinius ir pedagoginius įsitikinimus turi būti 
gerbiamos pagal jų įgyvendinimą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus.“ Dėl vaikų 
teisių 24 straipsnio 3 dalyje išdėstyta: „Kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai palaikyti 
asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko 
interesams.“2

VI. Politiniai veiksmai dėl moterų ir vyrų indėlio į kovą su jaunimo nusikalstamumu

A. Šeimos gyvenimo ir darbo suderinimas atsižvelgiant į konkrečius moterų ir vyrų 
poreikius

Šeimos gyvenimo ir darbo suderinimas atsižvelgiant į atsakomybę už išlaikomus asmenis yra 
dažnai iškylantis klausimas. Eurobarometro tyrimo „Šeimos gyvenimas ir senėjančios 
visuomenės poreikiai“3 (angl. Family life and the needs of an ageing population) 
duomenimis, dauguma piliečių susiduria su (dideliais) sunkumais norėdami surasti 
pusiausvyrą, kai reikia laikinai skirti pirmenybę šeimos reikalams. Pasaulinio motinų 
judėjimo atliktas tyrimu „2011 m. Europos motinų apklausa“ (pranc. L'enquête des mères en 
Europe 2011) patvirtinami šie duomenys4. Tiksliau, šioje apklausoje paaiškėja išlaikomų 
vaikų turinčių moterų noras turėti laiko pačioms prižiūrėti vaikus ir tam tikrais gyvenimo 
laikotarpiais juos auklėti. Ši pozicija sutampa su greitosios Eurobarometro apklausos Nr. 246 
„Tėvų požiūris į savo vaikų psichikos sveikatą“ (angl. Parents’ views on the mental health of 
their child) duomenimis, moterys ir vyrai suvokia, kad jų vaikų gerovė blogėja (įvairiais 
lygiais) priklausomai nuo jų amžiaus. Tačiau ši išvada apima ir nuoseklų dalyvavimą darbo 
rinkoje. Tačiau abiejų lyčių poreikiai ir viltys skiriasi. Moterys norėtų turėti galimybę derinti 
darbą pagal savo turimų išlaikomų vaikų gyvenimo laikotarpius.
Taigi politiniu požiūriu reikėtų pasiūlyti, kad tik vienas iš tėvų dirbtų visą darbo dieną, o 

                                               
1 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija. 
Kovos su nepilnamečių nusikalstamumu būdai ir nepilnamečių justicijos sistemos vaidmuo Europos Sąjungoje“. 
OL C 110, 2006 5 9, p. 75.
2 OL C 364, 2000 12 18.
3 Eurostatas, greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 247, „Šeimos gyvenimas ir senėjančios visuomenės poreikiai“ 
(angl. Family life and the needs of an ageing population), tyrimų ataskaita, 2008 m. spalio mėn.
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats.
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kitas – pusę darbo dienos ar dar mažiau, o likusį laiką rūpintųsi vaikais ir būtų už tai 
vertinamas. Valstybės politika turėtų būti tokia, kad būtų gerbiamas laisvas moterų ir vyrų 
pasirinkimas derinti savo šeimos gyvenimą su darbu pagal savo turimų išlaikomų vaikų 
poreikius ir kad dėl to nebūtų diskriminuojami profesiniu, finansiniu ir socialiniu požiūriais.
Politinės valdžios institucijos turėtų pasiūlyti fiskalinių priemonių. Darbo politika turėtų būti 
lankstesnė ir skatinti rinktis dirbti pusę dienos, taip pat skatinti, kad vykdant tokią darbo 
politiką darbuotojai nebūtų išnaudojami. Minėtais statistiniais duomenimis, moterys nori 
turėti ilgesnes mokamas motinystės atostogas. Jei vyrams būtų siūlomos palankesnės sąlygos, 
jie dažniau naudotųsi galimybe išnaudoti jiems priklausančias tėvystės atostogas. Veiksmų 
plano tikslas taip pat būtų įgyvendinti valstybės teikiamos paramos sistemą, pagal kurią 
finansuojamas mokyklinis arba ne mokyklose teikiamas paauglių išsilavinimas, arba ką 
pagerinti.

B. Mokykla

Mokykla pritaria požiūriui, kad atsakomybė už vaikus visų pirma tenka moterims ir vyrams, 
kurie juos išlaiko, o mokykla prisideda prie jaunuolių dalyvavimo socialinėje veikloje.
Mokiniai ir mokymo personalas individualų elgesį suvokia skirtingai. Taip pat reikia, kad, 
siekiant numatyti galimą nusikalstamumo atvejį arba jaunimo nepilietinį ir visuomenėje 
nepriimtiną elgesį, mokytojai būtų parengti pastebėti netinkamą paauglio elgesį. Iš tiesų 
mokytojas nėra mokinio priešas. Tad priskiriant atsakomybę nesiekiama stigmatizuoti nė 
vienos pusės. Atvirkščiai, siekiama plačiau apsvarstyti „bendrą saugumo produkciją“, prie 
kurios prisidėtų paaugliai, tėvai ir mokykla, ir ateities kartų žmogiškųjų vertybių ugdymą bei 
nusikalstamumo prevenciją. Todėl valstybės narės turėtų vykdyti švietimo politiką, kuria tėvai 
ir mokytojai būtų skatinami bendradarbiauti atsižvelgiant į paauglių nuomonę. Taip pat reikia 
kalbėti apie lyčių perspektyvą. Šiuo tikslu Austrijos Respublikos socialinių reikalų 
ministerijos įsteigtas Žmogaus teisių politikos departamentas (vok. männerpolitische 
Grundsatzabteilung) yra vienas gerosios patirties pavyzdys. Per Slovakijoje surengtą 
nacionalinę kampaniją „Ar žinote, kur dabar yra jūsų vaikas?“ jaunuoliams suteikta galimybė 
pirmiems išsakyti savo mintis: „Norime paskatinti tėvus užduoti sau tokį klausimą: ar 
vaikams skiriame pakankamai laiko ir dėmesio, kad jie neieškotų prieglobsčio gatvėje? 
Išsiųsti mergaitę pas senelę atrodo visiškai normalu, bet negalime pamiršti, koks pavojus 
gresia mūsų vaikams. Išsiųsti vaiką į mokyklą arba jam grįžti iš mokyklos namo atrodo visai 
nepavojinga. Tačiau kokiu keliu jis eis ir ką sutiks kelyje? Todėl turime iškelti klausimą:  ar 
žinau, kur dabar yra mano vaikas? Turime to savęs paklausti, kol dar nevėlu.“1. Tad 
nusikalstamumo ir nepilietiško jaunimo elgesio prevencija suinteresuotos trys šalys: 
jaunuoliai, už juos atsakingos moterys ir vyrai ir mokykla. Taip pat reikia, kad mokytojams 
būtų nuolat rengiami mokymai, kad jie žinotų, kaip elgtis mokiniams sielvartaujant.

C. Socialinio solidarumo skatinimas

Europos Komisija priėmė komunikatą „ES romų integracijos nacionalinių strategijų planas 
iki 2020 m.“ Romų vaikų galimybė mokytis yra paremta aktyviu jų tėvų dalyvavimu, kuris 
laikomas vienu iš prioritetų2. Europos Parlamentas pritarė šiai strategijai3.

                                               
1 A. Z. Vydala, „Ar žinote, kur dabar yra jūsų vaikas?“, Bratislava, 2009 m.
2 COM (2011) 173 galutinis, p. 5.
3 P7_TA (2011) 0092.
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Socialinis solidarumas taip pat stiprinamas savitarpio paramos priemonėmis, skirtomis 
moterims ir vyrams bei pritaikytomis jų poreikiams. Viešosios socialinės tarnybos prireikus 
turėtų skatinti stebėseną, kuri nebūtų laikoma niekinimu ar prievarta. Reikėtų įgyvendinti 
mokymo programas ir pripažinti profesines šios srities žinias. Socialinis solidarumas taip pat 
gali būti kuriamas steigiant kvartalų komitetus. Komitetai, kuriuos sudarytų galintys dirbti ir 
kompetentingi asmenys, galėtų būti vieta, į kurią kreiptųsi moterys ir vyrai, negalintys atlikti 
savo ugdymo pareigų.

D. Strategijų ir teminių programų naudojimas

2010 m. Europos Sąjunga paskelbė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais, 2011 m. –
savanoriškos veiklos metais, o 2012 m. – aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais. Tai 

gali būti proga geriau informuoti visuomenę siekiant didesnio socialinio solidarumo.
Paskelbus metus lyčių lygybės skatinimo ir kovos su jaunimo nusikalstamumu metais būtų 
lengviau tai pasiekti. Įvairios Bendrijos programos ir struktūriniai fondai taip pat turėtų būti 
naudojami pagalbos su sunkumais susiduriančiam jaunimui programoms įgyvendinti.
Įgyvendinant Bendrijos programas reikėtų labiau laikytis laiko nuorodų, kad nusikaltimus 
padarę jaunuoliai galėtų dalyvauti socialinės integracijos programose. Turėtų būti skatinama 
strategijoje „Europa 2020“ numatyta profesionali jaunimo integracija siekiant su jaunimo 
nusikalstamumu kovoti kuo labiau ugdant asmeninę ir socialinę savimonę.


