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I Ievads

Vai politika iespēju vienlīdzības jomā darba tirgū sievietēm un vīriešiem ļauj piedalīties 
pasākumos ar mērķi izskaust jauniešu noziedzību un radītās nekārtības? Vai ģimenes un darba 
dzīves saskaņošanas politika un arī sociālā solidaritāte sniedz ieguldījumu cīņā pret jauniešu 
noziedzību? Starpvaldību iestādes uzsver sieviešu un vīriešu nozīmīgumu cīņā pret jauniešu 
likumpārkāpumiem, vardarbību vai radītajām nekārtībām. Tomēr tās daudz mazāk pārdomā 
politiskos un materiālos nosacījumus, kas jāizpilda valsts sociālā nodrošinājuma sistēmās, lai 
izvairītos no situācijas, kurā šīs sievietes un vīrieši piedzīvotu diskrimināciju darba tirgū vai 
agrāk vai vēlāk latenti nonāktu nelabvēlīgā stāvoklī.

II Vienotas definīcijas trūkums

Apvienoto Nāciju Organizācijai1, Eiropas Padomei un Savienībai nav vienotas „jauniešu 
noziedzības” definīcijas. Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs pauž: „Visām 
dalībvalstīm nav vienādas pieejas jauniešu noziedzībai, un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas 
atšķiras atkarībā no valsts.”2 Plašākā nozīmē ir runa par jauniešiem, kuri tiek turēti aizdomās, 
ir apsūdzēti vai atzīti par krimināllikuma pārkāpējiem un tiek raksturoti arī kā „jaunieši, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu”. Ar to bieži tiek saistīti tādi fenomeni kā šķirtas ģimenes, 
nestabila sociālekonomiskā situācija, telpiskā segregācija, migrācija vai arī autoritātes 
apšaubīšana. Tāpēc referente ierosina apdomāt jauniešu noziedzības definīciju, kas nav vairs 
tikai vardarbības akts, zādzība, bandītisms, tabakas, alkohola vai sociāli pieņemtu narkotiku, 
piemēram, hašiša, lietošana, saistība ar sektām vai pašnāvības akti, bet attiecas arī uz 
priekšlaicīgu seksualizāciju vai saskarsmi ar pornogrāfiju, ko īpaši veicina internets, tādas 
bīstamas spēles kā žņaugšana ar šalli, „Jackass”, „happy slapping”, izvarošana grupā, 
ķermeņa šaustīšana vai anoreksijas cildināšana, un pusaudži vienlaikus var būt gan šo 
pārmērību autori, gan upuri.

III Fenomena cēloņi un daudzdimensionālais raksturs

Nolūkā uzskaitīt visbiežāk atzītos cēloņus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
atklāj ekonomiskos, sociālos un vides faktorus: - šķirtas ģimenes un grūtības līdzsvarot 
ģimenes dzīvi un darbu — abi faktori aizvien biežāk izraisa uzmanības trūkumu, bērnu 
visatļautību un kontroles nepietiekamību; - sociālekonomiskā atstumtība vai nabadzība; -
skolas kavējumi un nesekmība; - jauniešu bezdarbs; - vardarbīgu attēlu un uzvedības 
atspoguļošana atsevišķos plašsaziņas līdzekļos vai videospēlēs; - narkotiku un toksisku vielu, 
piemēram, hašiša, lietošana vai pārmērīga alkohola lietošana; - trūkumi izglītībā un tādu 
sabiedrisko un pilsonisko vērtību nodošanā kā likumu ievērošana, solidaritāte, nesavtība, 
iecietība, cieņa pret citiem, paškritika, empātija, augsta darba kultūra utt., kas mūsu 
„globalizētajā” sabiedrībā tiek aizvietotas ar utilitārām vērtībām, kā, piemēram, 
individuālismu, konkurētspēju vai pārmērīgu patēriņu, kas noteiktos apstākļos var radīt 

                                               
1 Apvienoto Nāciju Organizācijas Pusaudžu tieslietu administrēšanas minimālā standarta noteikumi (Pekinas 
noteikumi), 1985. gada 29. novembra Ģenerālās asamblejas Rezolūcija Nr. 40/33.
2 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs „Bērni un nepilngadīgo tiesvedības sistēma — uzlabošanas iespējas”, 
CommDH/IssuePaper(2009)1, Strasbūrā, 2009. gada 19. jūnijā.
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zināmu atsvešināšanos no sabiedrības.1

IV Sieviešu un vīriešu atbildība par bērniem

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērnu tiesībām 18. panta 1. punktā 
noteikts: „Dalībvalstis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu tāda principa atzīšanu, saskaņā 
ar kuru abiem vecākiem ir kopīga un vienāda atbildība par bērna audzināšanu un attīstību.
Vecāki vai attiecīgajos gadījumos likumīgie aizbildņi ir galvenās personas, kas atbildīgas par 
bērna audzināšanu un attīstību. Nodrošināt, lai vislabāk tiktu aizsargātas bērna intereses, ir 
svarīgākais viņu rūpju objekts.” Salīdzinājumā ar starptautiskiem instrumentiem vienīgi 
Savienība neatzīst sieviešu un vīriešu vecāku atbildības galveno lomu. Savienības 
Pamattiesību hartas 14. panta 3. punktā vienīgi noteikts: „Brīvība dibināt mācību iestādes, 
ievērojot demokrātiskus principus, kā arī vecāku tiesības nodrošināt savu bērnu audzināšanu 
un izglītību saskaņā ar savu reliģisko, filozofisko un pedagoģisko pārliecību tiek ievērotas 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kas nosaka šādas brīvības un tiesību izmantošanu.” 
Attiecībā uz bērnu tiesībām 24. panta 3. punktā noteikts: „Katram bērnam ir tiesības regulāri 
uzturēt personiskas attiecības un tiešus sakarus ar abiem vecākiem, izņemot gadījumus, kad 
tas ir pretrunā viņa interesēm.”2

VI Politiskās darbības virzieni sieviešu un vīriešu atbalstam, saskaroties ar jauniešu 
noziedzību

A Ģimenes un darba dzīves saskaņošana atkarībā no specifiskām sieviešu un vīriešu 
vajadzībām

Ģimenes un darba dzīves saskaņošana atkarībā no atbildīgo personu pienākumiem uzskatāma 
par nemainīgu prasību. Saskaņā ar Eirobarometra pētījumu „Ģimenes dzīve un novecojošas 
sabiedrības vajadzības” („Family life and the needs of an ageing population”)3 lielākā daļa 
pilsoņu saskaras ar (nopietnām) grūtībām panākt līdzsvaru, uz laiku cenšoties piešķirt 
prioritāti pienākumiem ģimenē. „Eiropas māšu aptauja 2011. gadā”, ko veikusi Pasaules 
māšu kustība, apstiprina šo statistiku4. Aplūkojot sīkāk, aptaujā atklāta sieviešu, kuru 
apgādībā ir bērni, vēlēšanās pēc brīva laika, lai noteiktos dzīves posmos viņas pašas varētu 
nodarboties ar bērnu audzināšanu. Šī nostāja ir saskanīga ar Eirobarometra 246. zibensaptauju 
„Vecāku uzskati par sava bērna garīgo veselību” („Parents’ views on the mental health of 
their child”): sievietes un vīrieši apzinās, ka viņu bērna labsajūta pazeminās (dažādos 
līmeņos) atkarībā no bērna vecuma. Tomēr šis konstatējums neizslēdz nozīmīgu līdzdalību 
darba tirgū. Pieprasījums un cerības izpaužas atšķirīgi atkarībā no dzimuma. Īpaši sievietes 
vēlas iespēju pielāgot darbu atbilstoši viņu apgādībā esošo bērnu dzīves posmiem. Politiskai 
pieejai attiecīgi būtu jāierosina, ka tikai viens no vecākiem strādā pilnu slodzi, bet otrs —

                                               
1 EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA, Atzinums par tematu „Jauniešu
likumpārkāpumu novēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana un nepilngadīgo 
tiesvedības sistēmas nozīme Eiropas Savienībā”, OV C 110, 9.5.2006., 75. lpp.
2 OV C 364, 18.12.2000.
3 Eurostat, Eirobarometra 247. zibensaptauja „Ģimenes dzīve un novecojošas sabiedrības vajadzības” („Family 
life and the needs of an ageing population”), 2008. gada oktobra analītiskais ziņojums.

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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pusslodzi vai mazāk, vienlaikus nodarbojoties ar bērna audzināšanu, un tiktu par to novērtēts. 
Valsts politikas jomās būtu jāievēro brīva sieviešu un vīriešu izvēle saskaņot savus 
pienākumus ģimenē ar darbu atkarībā no viņu apgādībā esošo bērnu vajadzībām, 
nesaskaroties ar diskrimināciju profesionālajā, finansiālajā un sociālajā sfērā. Politiskajām 
iestādēm vajadzētu iejaukties, izmantojot nodokļu instrumentus. Nodarbinātības politikai 
jābūt elastīgākai un jāatbalsta nepilna darba laika kultūra, vienlaikus nenonākot līdz darba 
ņēmēju ekspluatācijai. Saskaņā ar iepriekš minēto statistiku sievietes uzstāj, lai viņām būtu 
iespēja izmantot ilgāk apmaksātu dzemdību atvaļinājumu. Labvēlīgāki priekšlikumi varētu 
palīdzēt vīriešiem biežāk izmantot paternitātes atvaļinājumu, uz ko viņiem ir šādas tiesības.
Tāpat darbības virziens varētu būt valsts atbalsta ieviešana vai uzlabošana, lai atbalstītu 
pusaudžu skolas un ārpusskolas izglītību.

B Skola

Ievērojot sieviešu un vīriešu pamata atbildību par viņu apgādībā esošajiem bērniem, skola 
sniedz ieguldījumu pusaudžu socializācijā. Individuālu uzvedību skolēns un skolotājs uztver 
atšķirīgi. Ir nepieciešams apmācīt skolotājus, lai viņi prastu atklāt disfunkcijas pusaudžos 
nolūkā novērst noslieci uz jauniešu noziedzību vai radītajām nekārtībām un desocializāciju, 
kas var rasties to rezultātā. Skolotājs pēc būtības nav skolēna ienaidnieks. Tātad atbildības 
mērķis nav savstarpēja stigmatizācija. Gluži pretēji — ir runa par vienotu politiku ar mērķi 
panākt trīspusēju „kopprodukciju” starp pusaudzi, vecākiem un skolu, lai veicinātu nākamo 
paaudžu cilvēku kapitāla attīstību un noziedzības novēršanu. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāveicina izglītības politika, kas labvēlīgi uzlūko sadarbību starp vecākiem un skolotājiem, 
vienlaikus ņemot vērā pusaudžu viedokli. Arī te izrādās nepieciešama specifiska pieeja 
atkarībā no dzimuma. Šajā ziņā Austrijas Republikas Federālās sociālo lietu ministrijas Valsts 
politikas vīriešu jautājumos departaments (männerpolitische Grundsatzabteilung) atklāj 
vienīgo labas prakses piemēru. Slovākijā uzsāktā valsts līmeņa kampaņa „Vai jūs zināt, kur 
šobrīd atrodas jūsu bērns?” priekšplānā izvirza pusaudžu viedokli un dod viņiem vārdu: „Mēs 
vēlamies motivēt vecākus sev uzdot jautājumu: „Vai mēs saviem bērniem veltām pietiekoši 
daudz laika un uzmanības, lai viņiem nebūtu jāmeklē izklaides uz ielas?”, „Aizsūtīt meiteni 
pie vecmāmiņas šķiet pavisam normāli, taču mēs nedrīkstam aizmirst, kādas briesmas 
apdraud mūsu bērnus. Aizsūtīt bērnu uz skolu vai no skolas mājās šķiet pavisam droši. Bet 
kuru ceļu viņš izvēlēsies un ko viņš sastaps ceļā? Tādēļ sev jāuzdod jautājums: vai es zinu, 
kur šobrīd atrodas mans bērns? Šis jautājums sev jāuzdod, pirms nav par vēlu.”1 Jauniešu 
noziedzības un radīto nekārtību novēršana norisinās no trim pusēm: pusaudži, par viņiem 
atbildīgās sievietes un vīrieši un skola. Turklāt ir nepieciešams, lai skolotāji varētu saņemt 
tālākizglītību un viņi spētu ievērot skolēnu izmisuma izpausmes.

C Sociālās solidaritātes veicināšana

Eiropas Komisija iesniedza paziņojumu „ES programma attiecībā uz romu integrācijas 
valsts stratēģijām līdz 2020. gadam”. Kā viena no prioritātēm paziņojumā minēta romu bērnu 
piekļuve izglītībai, kas pamatota uz aktīvu vīriešu un sieviešu, kuri ir šo bērnu vecāki, 
līdzdalību.2 Eiropas Parlaments atbalstīja šo stratēģiju3. 

                                               
1 Vydala A. Z., Viete kde je taraz vase dieta?, Bratislava, 2009. gads.
2 COM(2011) 173 galīgā redakcija, 5. lpp.
3 P7_TA(2011)0092
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Tāpat sociālā solidaritāte nostiprinās, izmantojot specifiskus pasākumus, kuru mērķis ir 
savstarpējs atbalsts „līdzbiedru vidū” sievietēm un vīriešiem, atkarībā no viņu vajadzībām. 
Nepieciešamības gadījumā valsts sociālajiem dienestiem vajadzētu veicināt uzraudzību, kas 
tomēr netiktu izjusta kā stigmatizācija vai ierobežojums. Nepieciešams ieviest apmācības un 
atzīt profesionālās prasmes šajā jomā. Tāpat sociālā solidaritāte izpaužas dzīvojamo kvartālu 
komiteju darbībā. Šīm apmaiņas vietām, kurās darbojas pieejamas un kompetentas personas, 
vajadzētu sniegt pārliecību sievietēm un vīriešiem, kuri jūtas audzināšanas pienākumu 
nomākti.

D Tematisko stratēģiju un programmu izmantošana

2010. gadā Savienība atzīmēja Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, 
2011. gadā — Brīvprātīgā darba gadu un 2012. gadā atzīmēs Eiropas gadu aktīvām 
vecumdienām un solidaritātei starp paaudzēm. Tie šķietami sniedz iespēju palielināt 
sabiedrības interesi, atbalstot lielāku sociālo solidaritāti. Tematisko gadu izmantošana iespēju 
vienlīdzības un cīņas pret jauniešu noziedzību veicināšanas labā ļautu šajā saistībā reaģēt 
ilgtermiņā. Vajadzētu pielāgot arī dažādas Kopienas programmas un struktūrfondus, lai varētu 
ieviest atbalsta programmas grūtībās nonākušiem jauniešiem. Kopienas programmās būtu 
vairāk jāievēro „laika” elements, lai likumpārkāpējiem jauniešiem sniegtu iespēju piedalīties 
reintegrācijas programmās. Vajadzētu veicināt stratēģijā „Eiropa 2020” paredzēto jauniešu 
profesionālo integrāciju ar mērķi apkarot jauniešu noziedzību, panākot lielāku individuālo un 
sabiedrības apzināšanos.


