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(I) Inleiding

Kan het beleid inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt vrouwen en mannen de mogelijkheid 
bieden hun bijdrage te leveren aan de maatregelen om jeugdcriminaliteit en onbetamelijk gedrag 
van jongeren in te dammen? Draagt beleid om een evenwicht te vinden tussen gezinsleven en 
arbeid, maar ook beleid voor maatschappelijke solidariteit bij aan de strijd tegen 
jeugdcriminaliteit? De intergouvernementele instellingen benadrukken hoe belangrijk vrouwen 
en mannen zijn in de strijd tegen normoverschrijdend gedrag van jongeren, geweld jegens 
anderen of onbetamelijk gedrag. Zij gaan echter minder vaak na welke politieke en materiële 
voorwaarden moeten worden vervuld om te voorkomen dat deze vrouwen en mannen worden 
gediscrimineerd op de arbeidsmarkt of, onmiddellijk dan wel op een later tijdstip, lijden onder 
een latente toenemende onzekerheid in de nationale socialezekerheidsstelsels.

(II) Geen gemeenschappelijke definitie

De Verenigde Naties1, de Raad van Europa en de Unie geven geen gemeenschappelijke definitie 
van het begrip "jeugdcriminaliteit". De commissaris voor de mensenrechten van de Raad van 
Europa erkent: "Staten pakken jeugdcriminaliteit niet allemaal op dezelfde wijze aan, en 
jeugdrechtspraak verschilt per land"2. Het betreft in het algemeen jongeren die worden verdacht 
van, vervolgd of veroordeeld wegens het plegen van strafbare feiten, en tevens worden 
aangemerkt als "jongeren die in aanraking komen met justitie". Dit gaat vaak gepaard met 
verschijnselen als ontwrichting van het gezin, sociaal-economische onzekerheid, ruimtelijke 
segregatie, migratie of gebrek aan respect voor autoriteit. Om deze reden stelt de rapporteur 
voor, bij de reflectie een definitie van jeugdcriminaliteit te hanteren die niet langer enkel 
betrekking heeft op geweld tegen anderen, diefstal, banditisme, het gebruik van tabak, alcohol of 
maatschappelijk aanvaarde drugs zoals cannabis, de invloed van sekten of zelfmoord, maar ook 
op vroegtijdige seksualisering en blootstelling aan pornografie die vooral worden bevorderd door 
internet, gevaarlijke spelletjes zoals het "wurgspel", "Jackass", "happy slapping", 
groepsverkrachtingen, zelfkastijding of de verheerlijking van anorexia, uitwassen waarbij 
jongeren zowel dader als slachtoffer kunnen zijn.

(III) Oorzaken en meervoudige dimensie van het verschijnsel

Ten einde een overzicht te maken van de meest gangbare oorzaken, brengt het Europees 
Economisch en Sociaal Comité economische, sociale en milieufactoren naar voren: - het feit 
dat de minderjarige afkomstig is uit een ontwricht gezin (broken home) of uit een gezin dat 
moeite heeft om gezinsleven en arbeid te combineren, leidt steeds vaker tot te weinig aandacht 
voor de kinderen of tot gebrek aan grenzen en toezicht;- sociaal-economische marginalisering of 
armoede; - verzuim en slechte schoolresultaten; - jeugdwerkloosheid; - de uitzending van 
programma's met gewelddadige beelden en handelingen door sommige media of in 
computerspelletjes voor minderjarigen; - gebruik van drugs en verdovende middelen zoals 
cannabis of buitensporig gebruik van alcohol; - gebrekkig onderricht in en ontoereikende 
overdracht van sociale waarden en fatsoensnormen als eerbiediging van de regels, solidariteit, 
vrijgevigheid, verdraagzaamheid, respect voor anderen, vermogen tot zelfkritiek, 
inlevingsvermogen, ernaar streven werk goed uit te voeren enz. zijn in onze "geglobaliseerde" 
samenlevingen vervangen door meer utilitaristische waarden als individualisme, concurrentie of 

                                               
1 Standaard minimumregels van de Verenigde Naties voor de administratie van de jeugdrechtbanken (Regels van 
Beijing), Resolutie 40/33 van de Algemene Vergadering van 29 november 1985.
2 Raad van Europa, Commissaris voor de mensenrechten, Children and juvenile justice: Proposals for 
improvements, CommHR/IssuePaper(2009)1, Engelse versie, Straatsburg, 19 juni 2009.
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overconsumptie van goederen, die in bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot het ontstaan 
van een soort maatschappelijke wetteloosheid1.

(IV) De verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen jegens het kind

Artikel 18, lid 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind 
bepaalt: "De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te 
verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor 
de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang het geval, wettige 
voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het 
kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg." In vergelijking met andere internationale 
instrumenten is de Unie de enige die niet erkent dat vrouwen en mannen als ouders de eerste 
verantwoordelijkheid hebben. Het Handvest van de grondrechten bepaalt namelijk alleen in 
artikel 14, lid 3: "De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen 
voor onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren 
van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun 
levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens de 
nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen." Wat de rechten van het kind betreft, wordt 
in artikel 24, lid 3 bepaald: "Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en 
rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen 
indruist" 2.

(VI) Mogelijkheden voor politieke maatregelen ten gunste van vrouwen en mannen in de 
strijd tegen jeugdcriminaliteit

(A) Het vinden van een evenwicht tussen gezinsleven en arbeid op basis van specifieke 
behoeften van vrouwen en mannen

Het vinden van een evenwicht tussen gezinsleven en arbeid op basis van verantwoordelijkheden 
voor ten laste komende personen is een kwestie die telkens terugkeert. Volgens de 
Eurobarometer "Family life and the needs of an ageing population"3, ondervindt het merendeel 
van de burgers (ernstige) problemen om een evenwicht te vinden wanneer tijdelijk voorrang 
moet worden gegeven aan de verantwoordelijkheden voor het gezin. Deze statistieken worden 
bevestigd in "Survey of Mothers in Europe" van de beweging Make Mothers Matter4. Uit dit 
meer diepgaande onderzoek komt de wens naar voren van vrouwen die de zorg hebben voor 
kinderen, om hieraan zelf meer tijd te besteden en de kinderen in bepaalde perioden van hun 
leven op te voeden. Dit standpunt is coherent met de Flash Eurobarometer 246 "Parents' views 
on the mental health of their child": vrouwen en mannen zijn zichzelf bewust van een afname 
(op verschillende niveaus) van het welzijn van het kind, afhankelijk van zijn leeftijd. Deze 
constatering sluit echter niet uit dat men in belangrijke mate actief is op de arbeidsmarkt. De 
vraag en de verwachtingen verschillen echter per geslacht. Met name vrouwen willen de 
mogelijkheid hebben om hun baan aan te passen aan de perioden in het leven van de kinderen 
waar zij de zorg voor hebben.

                                               
1 ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE, Advies over "De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol 
van jeugdrechters in de Europese Unie", PB C 110 van 9.5.2006.
2 PB C 364 van 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, Analytical report, oktober 
2008.
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats.
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Een politieke benadering is dan ook om voor te stellen dat slechts één ouder voltijds werkt en de 
ander parttime, waarbij deze ouder tegelijk voor het kind zorgt en hiervoor erkenning krijgt. Het 
beleid van de overheid moet de vrije keuze respecteren van vrouwen en mannen bij het vinden 
van een evenwicht tussen hun verantwoordelijkheden voor hun gezin en hun baan aan de hand 
van de behoeften van de kinderen waarvoor zij de zorg hebben, zonder dat zij op professioneel, 
financieel en maatschappelijk niveau worden gediscrimineerd. De politieke autoriteiten moeten 
optreden met fiscale maatregelen. Het werkgelegenheidsbeleid moet flexibeler zijn en een 
cultuur van parttime werk bevorderen, echter zonder dat dit uitmondt in de exploitatie van 
werknemers. Volgens de bovengenoemde statistieken staan vrouwen erop dat zij langer met 
betaald zwangerschapsverlof kunnen gaan. Gunstiger voorstellen zouden mannen kunnen helpen 
om vaker vaderschapsverlof op te nemen waar zij recht op hebben. Een andere actiemogelijkheid 
is het instellen of verbeteren van overheidssteun om de opvoeding van jongeren op en na school 
te subsidiëren.

(B) School

Wanneer de school erkent dat vrouwen en mannen in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor 
de kinderen voor wie zij de zorg hebben, draagt zij bij aan de socialisatie van jongeren. 
Individueel gedrag wordt door de leerling en de docent anders gezien. Docenten moeten wel 
eerst worden opgeleid om disfunctioneren van adolescenten te kunnen opsporen, teneinde te 
voorkomen dat deze afglijden naar criminaliteit of jeugdig wangedrag en hierdoor de aansluiting 
bij de maatschappij verliezen. De onderwijzer is geen natuurlijke vijand van de leerling. Het 
geven van verantwoordelijkheden is dus niet gericht op een wederzijdse stigmatisering. Het is 
juist van belang een holistisch beleid te voeren dat is gericht op een "driehoekscoproductie" van 
adolescent, ouder en school ten gunste van een betere ontwikkeling van het menselijk kapitaal 
van de toekomstige generaties en ter voorkoming van criminaliteit. De lidstaten zouden dan ook 
een educatief beleid moeten aanmoedigen dat de samenwerking tussen ouders en docenten 
positief beziet, waarbij ook de adolescent aan het woord wordt gelaten. Ook hier blijkt het 
noodzakelijk elk geslacht specifiek te benaderen. Op dit punt vormt de afdeling voor 
overheidsbeleid met betrekking tot mannen ("männerpolitische Grundsatzabteilung") van het 
federale ministerie van Sociale Zaken van de Republiek Oostenrijk in de praktijk het enige goede 
voorbeeld. De nationale campagne "Weet u waar uw kind nu is", die in Slowakije is gelanceerd, 
vindt het belangrijk dat adolescenten zich kunnen uitdrukken en laat hen aan het woord. "Wij 
willen ouders ertoe aanzetten zich af te vragen: "Besteden wij genoeg tijd en aandacht aan onze 
kinderen zodat ze geen afleiding proberen te zoeken op straat?" "Het lijkt geheel normaal om 
een meisje naar haar oma te sturen, maar we moeten niet vergeten welke gevaren onze kinderen 
bedreigen. Een kind naar school en van school naar huis laten gaan lijkt volkomen ongevaarlijk. 
Maar welke route neemt het kind en wie komt het onderweg tegen? Daarom moeten we onszelf 
de vraag stellen: weet ik waar mijn kind nu is? Dat moeten we ons afvragen voor het te laat is"1.
De preventie van jeugdcriminaliteit of onbetamelijk gedrag van jongeren komt dus van drie 
kanten: de adolescenten, de vrouwen en mannen die hiervoor verantwoordelijk zijn, en de 
school. Daarbij moet het onderwijzend personeel wel permanente educatie krijgen om gevoelig 
te zijn voor uitingen van leerlingen dat zij in moeilijkheden verkeren.

(C) Bevordering van maatschappelijke solidariteit

De Commissie heeft een mededeling aangenomen over "Een EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma tot 2020". Een van de prioriteiten hierin is de toegang 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bratislava 2009.
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tot onderwijs van Romakinderen op basis van actieve deelname van hun ouders1. Het Europees 
Parlement heeft deze strategie goedgekeurd2. 

De maatschappelijke solidariteit wordt ook versterkt door maatregelen die zijn gericht op 
onderlinge steun van "gelijken" aan vrouwen en mannen, die zijn aangepast aan hun behoeften. 
Zo nodig kan het maatschappelijk werk begeleiding aanmoedigen, die echter niet als 
stigmatiserend of beperkend wordt ervaren. Er moeten op dit terrein opleidingen komen, en 
beroepservaring moet worden erkend. Maatschappelijke solidariteit komt ook tot uiting in 
wijkcomités. Deze plekken, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en die worden bemand 
door beschikbare en vaardige personen, moeten vertrouwen geven aan vrouwen en mannen die 
hun opvoedingsverantwoordelijkheden niet meer aankunnen.

(D) Gebruik maken van themagebonden strategieën en programma's

De Unie heeft 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, 2011 tot dat van vrijwilligerswerk, en 2012 tot dat van actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties. Het lijkt erop dat dit een gelegenheid biedt om het publiek 
gevoelig te maken voor meer maatschappelijke solidariteit. Door themajaren in te zetten ten 
behoeve van de bevordering van gelijkheid van kansen en de strijd tegen jeugdcriminaliteit, kan 
hiervoor over langere tijd worden gezorgd. Ook de verschillende communautaire programma's 
en structuurfondsen moeten worden aangepast zodat progamma's ter begeleiding van jongeren in 
moeilijkheden kunnen worden ingesteld. De communautaire programma's zouden meer rekening 
moeten houden met het onderdeel "tijd", zodat jeugdige delinquenten kunnen deelnemen aan 
reclasseringsprogramma's. De arbeidsmarktintegratie van jongeren, die is opgenomen in de 
"Europa 2020-strategie", moet worden bevorderd met het doel jeugdcriminaliteit te bestrijden 
door meer individueel en maatschappelijk bewustzijn.

                                               
1 COM(2011)0173, blz. 5.
2 P7_TA(2011)0092.


