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I. Wprowadzenie

Czy polityka równości szans na rynku pracy umożliwia kobietom i mężczyznom udział w 
działaniach mających na celu powstrzymanie przestępczości i niekulturalnych zachowań 
nieletnich? Czy polityka wspierająca godzenie obowiązków zawodowych z życiem 
rodzinnym, lecz także solidarność społeczną, przyczynia się do zwalczania przestępczości 
nieletnich? Instytucje międzyrządowe podkreślają znaczenie kobiet i mężczyzn w zwalczaniu 
u młodzieży zachowań przekraczających normy, opartych na przemocy wobec innych i 
niekulturalnych. Rzadziej jednak zastanawiają się nad warunkami politycznymi i
materialnymi koniecznymi do tego, aby kobiety i mężczyźni nie zostali dotknięci 
dyskryminacją na rynku pracy lub ukrytą niestabilnością, natychmiastową lub następującą 
z opóźnieniem, w ramach krajowych systemów zabezpieczenia społecznego.

II. Brak wspólnej definicji

Organizacja Narodów Zjednoczonych12, Rada Europy i Unia nie mają wspólnej definicji 
przestępczości nieletnich. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy przyjmuje, że: Nie 
wszystkie państwa mają jednakowe podejście do przestępczości nieletnich, a działanie 
wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do nieletnich różni się w poszczególnych państwach.3

Chodzi ogólnie o młodych ludzi podejrzanych, oskarżonych bądź uznawanych winnymi 
pogwałcenia prawa karnego, wobec których używa się też określenia młodzi ludzie w 
konflikcie z prawem. Często z przestępczością nieletnich powiązane są takie zjawiska jak: 
rozpad rodziny, trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna, segregacja przestrzenna, migracje i 
kwestionowanie autorytetów. Dlatego też sprawozdawca proponuje przyjęcie za podstawę 
debaty takiej definicji przestępczości nieletnich, która nie dotyczy jedynie aktów przemocy 
dokonywanych na innych osobach, kradzieży, bandytyzmu, spożywania tytoniu, alkoholu lub 
akceptowanych społecznie narkotyków takich jak marihuana, wpływu sekt lub aktów 
samobójczych, lecz dotyczy obecnie również przedwczesnej seksualizacji i pornografii, które 
są szczególnie promowane w Internecie, niebezpiecznych gier, takich jak „zabawa z 
szalikiem”, „Jackass”, „happy slapping”, zjawisk gwałtów zbiorowych, umartwiania ciała lub 
gloryfikacji anoreksji, których nastolatki mogą być jednocześnie pomysłodawcami i ofiarami.

III. Przyczyny i wielowymiarowy charakter zjawiska

Sporządzając wykaz najczęściej uznawanych przyczyn, Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny podkreśla czynniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe: 
pochodzenie nieletnich z rodzin rozbitych i trudności w godzeniu obowiązków zawodowych z 
życiem rodzinnym coraz częściej pociągają za sobą brak uwagi dla dzieci oraz brak 
ograniczeń i kontroli wobec nich; marginalizacja społeczno-ekonomiczna lub ubóstwo; 
opuszczanie zajęć i niepowodzenia szkolne; bezrobocie wśród młodzieży; obrazy i 
zachowania pełne przemocy ukazywane przez niektóre środki masowego przekazu lub w 

                                               
1 Podstawowe minimum zasad Narodów Zjednoczonych odnośnie do wymierzania sprawiedliwości wobec 
nieletnich (Zasady pekińskie), rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 40/33 z dnia 29 listopada 1985 r.
2 Podstawowe minimum zasad Narodów Zjednoczonych odnośnie do wymierzania sprawiedliwości wobec 
nieletnich (Zasady pekińskie), rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 40/33 z dnia 29 listopada 1985 r.
3 Rada Europy, Komisarz Praw Człowieka, Les enfants et la justice des mineurs: Pistes d’améliorations [Dzieci 
a wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich: Możliwości usprawnień], CommDH/IssuePaper(2009)1, wersja 
francuska, Strasburg, 19 czerwca 2009 r.
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grach wideo przeznaczonych dla nieletnich; używanie narkotyków i substancji toksycznych, 
np. marihuany, oraz nadużywanie alkoholu; niewystarczające nauczanie i przekazywanie 
wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, 
wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie 
dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych „zglobalizowanych” społeczeństwach są 
zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, 
konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie 
jednostek w społeczeństwie.1

IV. Odpowiedzialność kobiet i mężczyzn wobec dzieci

Art. 18 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych stanowi: Państwa-
Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice 
ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w 
określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za 
wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być 
przedmiotem ich największej troski. Z porównania instrumentów międzynarodowych wynika, 
że jedynie w Unii nie uznaje się pierwszorzędnego charakteru odpowiedzialności 
rodzicielskiej kobiet i mężczyzn. Art. 14 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
stanowi jedynie: Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem 
zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi są 
szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego 
prawa. Jeżeli chodzi o prawa dziecka, art. 24 ust. 3 stanowi: Każde dziecko ma prawo do 
utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, 
chyba że jest to sprzeczne z jego interesami. 2

VI. Kierunki działań politycznych na rzecz kobiet i mężczyzn wobec przestępczości 
nieletnich

A) Godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym przy uwzględnieniu 
konkretnych potrzeb kobiet i mężczyzn

Potrzeba godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym przy uwzględnieniu 
obowiązków wobec osób pozostających pod opieką stanowi powracający problem. Z badania 
Eurobarometru Family life and the needs of an ageing population [Życie rodzinne i potrzeby 
starzejącego się społeczeństwa]3wynika, że większość obywateli napotyka trudności bądź 
poważne trudności w znalezieniu równowagi, gdy konieczne jest czasowe przyznanie 
pierwszeństwa obowiązkom rodzinnym. Wyniki badania z 2011 r. dotyczącego matek w 
Europie, przeprowadzonego przez Światowy Ruch Matek (MMM) potwierdzają te dane4. 
                                               
1 EKES, Opinia w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, sposobów postępowania w kwestii 
przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Unii Europejskiej, Dz.U. C 
110 75 z 9.5.2006.
2 Dz.U. C 364 z 18.12.2000. 
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population [Życie rodzinne i 
potrzeby starzejącego się społeczeństwa], sprawozdanie analityczne, październik 2008

4 http://mmmeurope.org/en/results-survey-mothers-europe
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Ujawniają one w szczególności pragnienie kobiet, które mają pod swoją opieką dzieci, aby 
mieć czas zająć się nimi osobiście i wychowywać je w pewnych okresach życia. Opinia ta jest 
spójna z wynikami badania Flash Eurobarometru nr 246 Parents’ views on the mental health 
of their child [Poglądy rodziców na zdrowie psychiczne ich dzieci]: kobiety i mężczyźni mają 
świadomość spadku (na różnych poziomach) dobrostanu psychicznego dziecka w zależności 
od jego wieku. Stwierdzenie to nie prowadzi jednak do rezygnacji z udziału w rynku pracy. 
Potrzeby i oczekiwania różnią się jednak w zależności od płci. Kobiety pragną mieć 
możliwość dostosowania zatrudnienia do okresów życia dzieci, którymi się opiekują.
Podejście polityczne polegałoby w związku z tym na zaproponowaniu, aby tylko jeden rodzic 
pracował w pełnym wymiarze czasu pracy, a drugi na pół etatu lub krócej, jednocześnie 
zajmując się dzieckiem. Opiece tej należałoby nadać większą wartość. W ramach polityki 
publicznej należałoby szanować swobodę wyboru kobiet i mężczyzn, którzy mają prawo 
godzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym w zależności od potrzeb dzieci 
znajdujących się pod ich opieką, nie podlegając jednocześnie dyskryminacji w płaszczyźnie 
zawodowej, finansowej i społecznej. Władze polityczne powinny interweniować poprzez 
stosowanie narzędzi podatkowych. Polityka rynku pracy powinna być bardziej elastyczna i 
wspierać zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie zbaczając jednocześnie w 
kierunku wykorzystywania pracowników. Zgodnie z wyżej wspomnianymi danymi kobiety 
kładą nacisk na korzystanie z dłuższego płatnego urlopu macierzyńskiego. Bardziej korzystne 
propozycje mogłyby skłonić mężczyzn do częstszego korzystania z przysługującego im 
urlopu ojcowskiego. Możliwym rozwiązaniem byłoby też wprowadzenie lub udoskonalenie 
pomocy publicznej przeznaczonej na wsparcie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego 
młodzieży.

B) Szkoła

Szkoła, która szanuje główną odpowiedzialność kobiet i mężczyzn za dzieci będące pod ich 
opieką, przyczynia się do socjalizacji młodzieży. Indywidualne zachowania są różnie 
postrzegane przez ucznia i nauczyciela. Nauczyciele powinni być szkoleni, aby umieli 
dostrzegać zaburzenia u młodzieży, w celu zapobieżenia ewolucji zachowań w kierunku 
przestępczości lub niekulturalnych zachowań nieletnich i mogącej z nich wyniknąć 
desocjalizacji. Nauczyciel nie jest z natury wrogiem ucznia. Uświadomienie 
odpowiedzialności nie ma zatem na celu wzajemnej stygmatyzacji. Przeciwnie, chodzi tu 
o prowadzenie całościowej polityki mającej na celu twórczą współpracę między trzema 
stronami: młodzieżą, rodzicami i szkołą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego przyszłych 
pokoleń i zapobiegania przestępczości. Dlatego też państwa członkowskie powinny wspierać 
politykę edukacyjną przyczyniającą się do poprawy współpracy między rodzicami a 
nauczycielami, uwzględniającej zdanie młodzieży. Także w tym przypadku konieczne jest 
podejście uwzględniające aspekt płci. W tym kontekście Departament Polityki Publicznej 
dotyczącej Mężczyzn („männerpolitische Grundsatzabteilung”) Federalnego Ministerstwa 
Spraw Społecznych Austrii stanowi jedyny przykład dobrej praktyki. W uruchomionej na 
Słowacji kampanii krajowej Czy wiesz, gdzie jest teraz Twoje dziecko? położono nacisk na 
wypowiedzi młodzieży i oddano jej głos: Chcemy skłonić rodziców do zadania sobie pytania: 
„Czy poświęcamy naszym dzieciom wystarczająco dużo czasu i uwagi, aby nie szukały 
rozrywek na ulicy?”. Wysłanie młodej dziewczyny do babci wydaje się zupełnie normalną 
sprawą, ale nie powinniśmy zapominać, jakie zagrożenia czyhają na nasze dzieci. Wysłanie 
dziecka do szkoły lub ze szkoły do domu wygląda na zupełnie nieszkodliwy pomysł. Ale 
którędy pójdzie i kogo spotka na swojej drodze? Dlatego powinniśmy zadać sobie pytanie: czy 
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wiem, gdzie jest teraz moje dziecko? Powinniśmy się nad tym zastanowić, zanim będzie za 
późno.1Problem zapobiegania przestępczości i niekulturalnym zachowaniom nieletnich leży 
zatem po trzech stronach: po stronie młodych ludzi, kobiet i mężczyzn, którzy są za nich 
odpowiedzialni i szkoły. Nauczyciele powinni mieć możliwość korzystania z doskonalenia 
zawodowego, aby łatwiej dostrzegać przejawy trudnej sytuacji uczniów.

C) Wspieranie solidarności społecznej

Komisja Europejska przekazała komunikat Unijne ramy dotyczące krajowych strategii 
integracji Romów do 2020 r. Wśród wymienionych w nim priorytetów znajduje się dostęp 
dzieci romskich do kształcenia oparty na aktywnym udziale mężczyzn i kobiet będących ich 
rodzicami2. Parlament Europejski wyraził zgodę w odniesieniu do tej strategii3. 

Wzmocnieniu solidarności społecznej służą także środki mające na celu wzajemne wsparcie 
partnerskie kobiet i mężczyzn, różne w zależności od potrzeb. Jeżeli okaże się to konieczne, 
publiczna opieka socjalna powinna popierać monitorowanie, które nie powinno być jednak 
odczuwane jako stygmatyzacja czy ograniczenie. Należałoby wprowadzić szkolenia i uznać 
doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Przejawem solidarności społecznej jest także 
tworzenie komitetów dzielnicowych. Tego rodzaju komitety, złożone z osób dyspozycyjnych 
i kompetentnych, powinny dodać odwagi kobietom i mężczyznom nieradzącym sobie z 
obowiązkami wychowawczymi.

D) Wykorzystanie strategii i programów tematycznych

Unia obchodziła w 2010 r. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, 
w 2011 r. obchodzi Europejski Rok Wolontariatu, a w 2012 r. będzie obchodzić Europejski 
Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to, jak się wydaje, 
dobra okazja do podniesienia poziomu świadomości społecznej celem zwiększenia 
solidarności społecznej. Wykorzystanie lat tematycznych do propagowania równości szans i 
zwalczania przestępczości nieletnich pozwoliłoby trwale podejmować działania służące 
rozwiązaniu tych problemów. Także poszczególne programy wspólnotowe i fundusze 
strukturalne powinny zostać dostosowane, aby było możliwe wprowadzenie programów 
pomocy młodzieży w trudnej sytuacji. Programy wspólnotowe powinny lepiej uwzględniać 
aspekt czasowy, aby umożliwić młodym przestępcom udział w programach 
resocjalizacyjnych. Należy wspierać integrację zawodową młodzieży, przewidzianą w 
strategii „Europa 2020”, aby zwalczać przestępczość nieletnich poprzez podnoszenie 
świadomości indywidualnej i społecznej.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta?, Bratysława 2009.
2 COM (2011) 173 wersja ostateczna, s. 5.
3 P7_TA(2011)0092


