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(I) Introduzzjoni

Il-politika tal-opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol tippermetti lin-nisa u l-irġiel 
jipparteċipaw fl-inizjattivi maħsuba biex iwaqqfu l-kriminalità u n-nuqqas ta' ċiviltà tal-
minorenni? Il-politiki ta' konċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali, iżda 
wkoll il-politiki ta' solidarjetà soċjali, jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-kriminalità tal-
minorenni? L-istituzzjonijiet intergovernattivi jenfasizzaw l-importanza tan-nisa u l-irġiel fil-
ġlieda kontra l-imġiba tal-minorenni li tmur kontra n-normi, il-vjolenzi kontra l-proxxmu jew 
in-nuqqas ta' ċiviltà. Iżda huma qegħdin jitħassbu inqas dwar il-kondizzjonijiet politiċi u 
materjali meħtieġa biex jiġi evitat li dawn in-nisa u l-irġiel issirilhom diskriminazzjoni fis-suq 
tax-xogħol jew il-prekarjetà latenti, b'mod immedjat jew b'effett li jinħass wara, fis-sistemi 
nazzjonali tas-sigurtà soċjali.

(II) Nuqqas ta' tifsira komuni

In-Nazzjonijiet Uniti1, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni m'għandhomx definizzjoni komuni ta' 
"kriminalità tal-minorenni". Il-Kummissarju għad-drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa jammetti: "Mhux l-Istati kollha għandhom l-istess approċċ lejn il-kriminalità tal-
minorenni, u l-ġustizzja tal-minorenni tvarja minn pajjiż għall-ieħor."2 Ġeneralment dawn 
ikunu żgħażagħ issuspettati, akkużati jew li nstabu ħatja bi ksur tal-liġi kriminali, u li jissejħu 
wkoll "żgħażagħ li jinsabu f'kunflitt mal-liġi". Ta' spiss huma assoċjati magħhom fenomeni ta' 
familji mkissra, sitwazzjonijiet soċjoekonomiċi prekarji, segregazzjoni territorjali, 
migrazzjonijiet jew anke sfidi kontra l-awtorità. Huwa għalhekk li r-rapporteur qiegħda 
tipproponi li tibbaża r-riflessjonijiet fuq tifsira tal-kriminalità tal-minorenni li ma 
tikkonċernax biss l-atti ta' vjolenza li jsiru fuq il-proxxmu, is-serq, il-brigantaġġ, il-konsum 
tas-sigaretti, l-alkoħol jew d-drogi soċjalment aċċettati bħall-kannabis, l-influwenza minn 
setet jew atti ta' suwiċidju, iżda li tikkonċerna wkoll is-sesswalizzazzjoni u l-pornografija 
prekoċi promossi prinċipalment bl-internet, il-logħob perikoluż bħal-"logħba tal-fgar", il-
"Jackass", il-"happy slapping", il-fenomeni tal-istupru fi grupp, l-umiljazzjoni korporali jew 
il-glorifikazzjoni tal-anoressija, li kollha huma eċċessi li ż-żgħażagħ jistgħu jkunu awturi u fl-
istess ħin vittmi tagħhom.

(III) Kawżi u natura multidimensjonali ta' dan il-fenomenu

Sabiex jelenka l-kawżi aċċettati l-aktar ta' spiss, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
jenfasizza fatturi ekonomiċi, soċjali u ambjentali:  -l-appartenenza ta' minorenni f'familja 
mkissra (broken home) u d-diffikultajiet li wieħed jiltaqa’ magħhom biex isib bilanċ bejn il-
ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali jirriżultaw dejjem aktar min-nuqqas ta’ attenzjoni li 
tingħata liż-żgħażagħ, min-nuqqas ta’ limiti u n-nuqqas ta’ kontroll ; - il-marġinalizzazzjoni 
soċjoekonomika jew il-faqar ; - l-assenza u l-falliment fl-iskola ; - il-qgħad fost iż-żgħażagħ ; 
- it-trażmissjoni ta' immaġni u imġiba vjolenti mxandra minn ċerta midja jew logħob tal-
kompjuter immirata lejn udjenza żgħażugħa; - il-konsum tad-drogi u ta' sustanzi tossiċi bħal 
pereżempju l-kannabis jew anke l-konsum mhux moderat tal-alkoħol ; - In-nuqqas ta' tagħlim 

                                               
1 Regoli Minimi Standard tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja għall-minorenni (Regoli 
ta' Pekin), Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali 40/33 tad-29 ta' Novembru 1985.
2 Kunsill tal-Ewropa, Kummissarju għad-drittijiet tal-Bniedem, Children and juvenile justice: proposals for 
improvements, CommDH/IssuePaper(2009)1, Verżjoni Franċiża, Strasburgu, 19 ta’ Ġunju 2009.
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u ta' trażmissjoni ta' valuri soċjali jew ċiviċi bħal pereżempju r-rispett tan-normi, is-
solidarjetà, il-ġenerożità, it-tolleranza, ir-rispett għall-oħrajn, is-sens ta' awtokritika, l-
empatija, l-inklinazzjoni għax-xogħol magħmul sew eċċ., li fis-soċjetajiet "globalizzati" 
tagħna qegħdin jiġu sostitwiti minn valuri iktar utilitari bħal pereżempju l-individwaliżmu, il-
kompetittività, il-konsum sproporzjonat ta' prodotti li jwasslu, f'ċirkostanzi speċifiċi, għal 
anomija soċjali1

(IV) Ir-responsabbiltà tan-nisa u l-irġiel fil-konfront tat-tfal

L-Artikolu 18 (1) tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal
jistipula: 
"L-Istati Kontraenti għandhom jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex jaraw li jingħata għarfien 
lill-prinċipju li ż-żewġ ġenituri jkollhom responsabbiltajiet indaqs fit-trobbija u l-iżvilupp tat-
tfal.  
Ġenituri jew, skont il-każ, kuraturi, għandhom ir-responsabbilta’ ewlenija tat-trobbija u l-

iżvilupp tat-tfal. L-aħjar interessi tat-tfal għandu jkun il-ħsieb ewlieni tagħhom." B'paragun 
mal-istrumenti internazzjonali, l-Unjoni biss ma tirrikonoxxix lin-nisa u l-irġiel l-importanza
ċentrali tar-responsabbiltà tal-ġenituri. Fil-fatt l-Artikolu 14 (3) tal-Karta tad-drittijiet 
fundamentali jistipula biss li : "Il-libertà li jiġu mwaqqfa stabbilimenti ta' tagħlim b'rispett 
għall-prinċipji demokratiċi kif ukoll id-dritt tal-ġenituri li jiżguraw l-edukazzjoni u t-tagħlim 
tat-tfal tagħhom, skont it-twemmin reliġjuż, filosofiku u pedagoġiku tagħhom għandhom jiġu 
rispettati, skont il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw l-eżerċizzju ta' din il-libertà u dan id-dritt." 
Fir-rigward tad-drittijiet tat-tfal, l-Artikolu 24 (3) jistipula li "It-tfal kollha għandhom id-dritt 
li jkollhom, regolarment, relazzjoni personali u kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri, sakemm dan 
ma jkunx kontra l-interessi tat-tfal." 2

(VI) Inizjattivi politiċi favur in-nisa u l-irġiel fil-konfront tal-kriminalità tal-minorenni

(A) Il-konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali skont il-ħtiġijiet speċifiċi 
tan-nisa u l-irġiel

Il-konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali skont ir-responsabbiltajiet għall-
persuni dipendenti hija talba rikorrenti. Skont l-Eurobarometru "Family life and the needs of 
an ageing population"( "Il-ħajja tal-familja u l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni li qed tixjieħ")3, il-
maġġoranza taċ-ċittadini jsibuha diffiċli (ħafna) biex isibu bilanċ meta jkollhom jagħtu 
prijorità temporanja lir-responsabbiltajiet tal-familja. Is-"Survey of Mothers in Europe 2011" 
(l-istħarriġ dwar l-ommijiet fl-Ewropa 2011) tal-Moviment Dinji tal-Ommijiet jikkonferma 
din l-istatistika4. Dan l-istħarriġ aktar dettaljat jenfasizza x-xewqa tan-nisa li għandhom tfal 
dipendenti li jkollhom il-ħin biex jieħdu ħsiebhom huma stess u li jrabbuhom f'ċerti perjodu 
ta' ħajjithom. Din il-pożizzjoni hija koerenti mal-Eurobarometru Flash 246 «Parents’ views on 
the mental health of their child” (L-opinjoni tal-ġenituri dwar is-saħħa mentali ta' 
                                               
1 KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI, Opinjoni dwar “Il-prevenzjoni tal-kriminalità tal-minorenni, il-modi 
li bihom tiġi ttrattata l-kriminalità tal-minorenni u r-rwol tal-ġustizzja tal-minorenni fl-Unjoni Ewropea”, ĠU 
C 110 75, 9.5.2006.
2 ĠU C 364, 18.12.2000.
3 Eurostat, Eurobarometru Flash 247, Family life and the needs of an ageing population, Rapport analitiku, 
Ottubru 2008.
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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uliedhom"): in-nisa u l-irġiel huma konxji dwar it-tnaqqis (f'livelli differenti) tal-benessri tat-
tfal skont l-età tagħhom. Madankollu, din l-osservazzjoni ma teskludiex parteċipazzjoni 
sussegwenti fis-suq tax-xogħol. Iżda l-bżonnijiet u l-aspettattivi jvarjaw skont is-sess. In-nisa 
b'mod partikolari jixtiequ jkollhom il-possibbiltà li jadattaw xogħolhom skont il-perjodi tal-
ħajja tat-tfal li huma dipendenti tagħhom.
Għalhekk approċċ politiku jista' jissuġġerixxi li ġenitur wieħed biss jaħdem full-time filwaqt 
li l-ieħor jaħdem part-time jew b'ħinijiet iqsar, biex b'hekk ikun jista' jieħu ħsieb it-tfal u 
jagħtihom importanza. Il-politiki pubbliċi għandhom jirrispettaw l-għażla libera tan-nisa u l-
irġiel li jirrikonċiljaw ir-responsabbiltajiet tagħhom tal-familja mal-impjieg skont il-bżonnijiet 
tat-tfal li huma dipendenti tagħhom, mingħajr ma jkunu diskriminati fuq il-livell professjonali, 
finanzjarju u soċjali. L-awtoritajiet politiċi għandhom jintervjenu permezz tal-għodda fiskali. 
Il-politiki tal-impjieg għandhom ikunu aktar flessibbli u jiffavorixxu kultura ta' xogħol part-
time mingħajr ma jwasslu għall-isfruttament tal-ħaddiema. Skont l-istatistika msemmija hawn 
fuq, in-nisa jinsistu biex jibbenefikaw minn liv tal-maternità mħallas għal żmien itwal. 
Proposti aktar vantaġġużi jistgħu jgħinu lill-irġiel biex jużaw iktar ta' spiss il-liv tal-paternità 
li għandhom dritt għalih. Inizjattiva oħra tista' tkun l-implimentazzjoni jew it-titjib tal-
għajnuniet pubbliċi biex jiffinanzjaw l-edukazzjoni fl-iskola u barra mill-iskola tal-
adolexxenti.

(B) L-iskola

Meta tirrispetta r-responsabbiltà ewlenija tan-nisa u tal-irġiel għat-tfal li huma dipendenti 
tagħhom, l-iskola tikkontribwixxi għas-soċjalizzazzjoni tal-adolexxenti. Ċerta mġiba 
individwali hija perċepita b'mod differenti mill-istudent u mill-għalliem. Jeħtieġ ukoll li l-
għalliema jkollhom it-taħriġ meħtieġ biex ikunu kapaċi jirrikonoxxu l-problemi ta' mġiba tal-
adolexxenti biex jipprevjenu devjazzjoni lejn il-kriminalità jew lejn nuqqas ta' ċiviltà tal-
minorenni li tista' twassal għad-desoċjalizzazzjoni. L-għalliem mhuwiex l-għadu tal-istudent. 
Ir-responsabbilizzazzjoni għalhekk m'għandhiex l-għan li toħloq stigma reċiproka. Bil-kontra,
l-għan hu t-twettiq ta' politika olistika mmirata lejn "koproduzzjoni" trijangulari bejn l-
adolexxenti, il-ġenitur u l-iskola għal-benefiċċju tal-iżvilupp tal-kapital uman tal-
ġenerazzjonijiet futuri u l-prevenzjoni tal-kriminalità. Għal din ir-raġuni, l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu politika edukattiva li tiffavorixxi l-kooperazzjoni bejn il-ġenituri u l-
għalliema, b'kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-adolexxenti. Din il-politika teħtieġ ukoll approċċ 
speċifiku għas-sess. F'dan ir-rigward, id-dipartiment tal-politiki pubbliċi marbuta mal-irġiel 
(« männerpolitische Grundsatzabteilung ») tal-Ministeru Federali tal-Affarijiet Soċjali tar-
Repubblika tal-Awstrija huwa l-unika eżempju ta' prassi tajba. Il-kampanja nazzjonali 
mnedija fis-Slovakkja, bl-isem “Taf fejnhom uliedek u x’qed jagħmlu?”, tagħti prijorità lill-
espressjoni tal-adolexxenti u ttihom vuċi: “Aħna nixtiequ nimmotivaw lill-ġenituri sabiex 
jistaqsu lilhom infushom: “niddedikaw biżżejjed ħin u attenzjoni għal uliedna sabiex huma ma 
jfittxux refuġju fit-triq?”, “Li wieħed jibgħat tfajla għand nannitha huwa fatt normali għall-
aħħar, iżda ma rridux ninsew il-perikli li jheddu lit-tfal tagħna. Li wieħed jibgħat lit-tfal l-
iskola jew mill-iskola għad-dar jidher li huwa għal kollox naturali. Iżda minn fejn se jgħaddu 
u ma’ min se jiltaqgħu fi triqithom? Huwa għalhekk li għandna nistaqsu l-mistoqsija: jiena 
naf fejn qiegħed bħalissa ibni? Għandna nistaqsu lilna nfusna qabel ma jkun tard wisq."1 Il-
prevenzjoni tal-kriminalità jew tan-nuqqas ta' ċiviltà tal-minorenni trid tinvolvi għalhekk tliet 
suġġetti: l-adolexxenti, in-nisa u l-irġiel li huma responsabbli għalihom, u l-iskola. Jeħtieġ 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bratislava 2009.
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ukoll li l-korp tal-għalliema jkun jista' jibbenefika minn taħriġ kontinwu sabiex ikun sensibbli 
għall-espressjonijiet ta' dwejjaq tal-istudenti.

(C) Promozzjoni tas-solidarjetà soċjali

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat komunikazzjoni " Qafas tal-UE għall-istrateġiji 
nazzjonali ta' integrazzjoni tar-Rom għall-perjodu sal-2020 ". Waħda mill-prijoritajiet hija l-
aċċess għall-edukazzjoni tat-tfal tar-Rom ibbażat fuq parteċipazzjoni attiva tal-irġiel u n-nisa 
li jkunu l-ġenituri tagħhom.1 Il-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu għal din l-
istrateġija2. 

Is-solidarjetà soċjali tissaħħaħ ukoll permezz tal-miżuri maħsuba biex jagħtu appoġġ 
reċiproku "bejn pari" lin-nisa u l-irġiel, speċifiċi skont il-bżonnijiet tagħhom. Jekk ikun 
meħtieġ, is-servizzi soċjali pubbliċi għandhom jinkoraġġixxu sorveljanza li ma tridx tiġi 
perċepita bħala stigma jew restrizzjoni. Huwa xieraq li jiġi implimentat taħriġ u li jiġu 
rikonoxxuti l-kapaċitajiet professjonali f'dan il-qasam. Is-solidarjetà soċjali ssir ukoll permezz 
ta' kumitati tad-distretti. Dawn il-postijiet ta' skambju, li huma magħmula minn persuni 
disponibbli u kompetenti għandhom jagħtu fiduċja lin-nisa u l-irġiel li ma jistgħux ilaħħqu 
mar-responsabbiltajiet edukattivi tagħhom.

(D) L-użu tal-istrateġiji u l-programmi tematiċi

L-Unjoni fl-2010 ċċelebrat is-sena Ewropea għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, 
fl-2011 il-volontarjat u l-2012 hija ddedikata għat-tixjiħ attiv u s-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. Inizjattivi bħal dawn jistgħu joffru opportunità biex jissensibbilizzaw il-
pubbliku favur solidarjetà soċjali akbar. Is-snin tematiċi jippromwovu l-opportunitajiet indaqs 
u l-ġlieda kontra l-kriminalità tal-minorenni u b'hekk jagħtu risposta dewwiema għal dawn il-
kwistjonijiet. Il-programmi komunitarji u l-fondi strutturali differenti għandhom ukoll jiġu 
adattati biex jippermettu l-implimentazzjoni tal-programmi għall-appoġġ taż-żgħażagħ li 
jinsabu f'diffikultà. Il-programmi komunitarji għandhom jirrispettaw aħjar l-element ta' "ħin" 
biex jippermettu liż-żgħażagħ kriminali biex jipparteċipaw fil-programmi ta' integrazzjoni 
mill-ġdid. L-integrazzjoni professjonali taż-żgħażagħ, prevista mill-"Istrateġija Ewropa 2020" 
għandha tiġi ppreferuta bl-għan li tiġġieled kontra l-kriminalità tal-minorenni permezz ta' 
kuxjenza individwali u soċjali ħafna akbar.

                                               
1 COM(2011) 173 finali, p. 5.
2 P7_TA(2011)0092.


