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(I) Introducere

Politica în domeniul egalității de șanse pe piața muncii permite femeilor și bărbaților să 
participe la demersurile menite să contracareze delincvența și faptele antisociale juvenile? 
Politicile de conciliere a vieții familiale cu viața profesională, dar și cele de solidaritate
socială, contribuie la lupta împotriva delincvenței juvenile? Instituțiile interguvernamentale 
subliniază importanța implicării femeilor și bărbaților în combaterea conduitelor juvenile care 
contravin normelor, combaterea violențelor aplicate unei alte persoane sau a faptelor 
antisociale. Aceste instituții par a fi, însă, mai puțin interesate de condițiile politice și 
materiale necesare pentru a se evita ca femeile și bărbații să sufere, din această cauză, 
discriminări pe piața muncii sau o precaritate latentă, imediată sau cu efect de întârziere, în 
sistemele naționale de securitate socială.

(II) Lipsa unei definiții comune

La nivelul Națiunilor Unite1, al Consiliului Europei și al Uniunii Europene, nu există o 
definiție comună a „delincvenței juvenile”. Comisarul pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei recunoaște: „Statele nu au, toate, aceeași abordare a delincvenței 
juvenile, iar justiția pentru minori variază de la o țară la alta.”2 Este vorba, în general, de 
tineri suspectați, acuzați sau recunoscuți vinovați pentru infracțiuni penale, care sunt 
catalogați, în același timp, drept „tineri în conflict cu legea”. Fenomene precum destructurarea 
familiei, situații socio-economice precare, segregarea spațială, migrația sau chiar contestarea 
autorității, sunt deseori asociate acestei realități. De aceea, raportoarea propune 
fundamentarea reflecțiilor necesare unei definiții a delincvenței juvenile, care nu mai acoperă 
doar actele de violență împotriva altora, furtul, banditismul, consumul de tutun, de alcool sau 
de droguri acceptate social precum canabisul, aderarea la secte sau, mai mult, actele de 
sinucidere, ci include și reprezentarea sexuală și pornografia timpurie promovate pe internet, 
jocurile periculoase precum „jocul cu moartea”, „Jackass”, „happy slapping”, fenomenele de 
viol în grup, mortificarea corporală sau glorificarea anorexiei, excese pentru care adolescenții 
pot fi autori, dar și victime.

(III) Cauzele și caracterul multidimensional al fenomenului

Pentru a trece în revistă cauzele acceptate cel mai frecvent, Comitetul Economic și Social 
European evidențiază factori economici, sociali și de mediu: - proveniența minorului dintr-o 
familie destrămată și dificultățile întâmpinate în ceea ce privește concilierea vieții familiale cu 
cea profesională se traduc din ce în ce mai mult prin lipsa de atenție acordată tinerilor, absența 
limitelor și a controlului; - marginalizarea socio-economică sau sărăcia; - absenteismul și 
eșecul școlar; - șomajul în rândul tinerilor; - transmiterea de imagini și comportamente 
violente difuzate prin anumite canale media sau de jocuri video destinate minorilor; -
consumul de droguri și de substanțe toxice, precum canabisul, sau chiar consumul excesiv de 
alcool; - insuficiența constatată sub aspectul educației și al transmiterii unor valori sociale și 
civice, cum ar fi respectarea normelor, solidaritatea, generozitatea, toleranța, respectul față de 

                                               
1 Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite privind administrarea justiției pentru minori (Regulile de la 
Beijing), Rezoluția Adunării Generale 40/33 din 29 noiembrie 1985.
2 Consiliul Europei, Comisarul pentru drepturile omului, Copiii și justiția minorilor: Piste de ameliorare, 
CommDH/IssuePaper(2009)1, Versiunea în limba franceză, Strasbourg,19 iunie 2009.
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ceilalți, simțul autocriticii, empatia, gustul pentru lucrul bine făcut etc., înlocuite în societățile 
noastre „globalizate” cu valori mai utilitariste precum individualismul, competitivitatea, 
consumul exagerat de bunuri, valori care, în circumstanțe specifice, generează o anumită 
anomie socială.1

(IV) Responsabilitatea femeilor și a bărbaților față de copil

Articolul 18 alineatul (1) din Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului
prevede: „Statele părți vor depune eforturi pentru asigurarea recunoașterii principiului 
potrivit căruia ambii părinți au responsabilități comune pentru creșterea si dezvoltarea 
copilului. Părinții sau, după caz, reprezentanții săi legali sunt principalii responsabili de 
creșterea și dezvoltarea copilului. Aceștia trebuie sa acționeze, in primul rând, in interesul 
suprem al copilului.” Comparativ cu instrumentele internaționale, Uniunea este singura care 
nu recunoaște, în cazul femeilor și al bărbaților, caracterul primordial al responsabilității 
parentale. De fapt, Carta drepturilor fundamentale se limitează să prevadă la articolul 14 
alineatul (3): „Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor 
democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, 
potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în 
conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.” Cât privește 
drepturile copilului, articolul 24 alineatul (3) prevede că „Orice copil are dreptul de a 
întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția 
cazului în care acestea sunt contrare interesului său.” 2

(VI) Piste de acțiune politică în favoarea femeilor și bărbaților în combaterea 
delincvenței juvenile

(A) Concilierea vieții familiale cu cea profesională, în funcție de nevoile specifice ale 
femeilor și bărbaților

Concilierea vieții familiale cu cea profesională în funcție de responsabilitățile față de 
persoanele dependente reprezintă o cerință recurentă. Potrivit Eurobarometrului „Viața de 
familie și nevoile unei populații îmbătrânite”3, majoritatea cetățenilor se confruntă cu 
(serioase) dificultăți de a stabili un echilibru atunci când este vorba să acorde prioritate 
temporar responsabilităților familiale. „Ancheta mamelor din Europa 2011”, realizată de 
Mișcarea Mondială a Mamelor validează aceste statistici4. Mai pe larg, ancheta pune în 
lumină dorința femeilor care au copii în întreținere de a avea timp pentru a se ocupa de ele 
însele și de a-i crește în anumite perioade ale vieții lor. Această poziție este în consonanță cu 
Eurobarometrul Flash 246 „Părerile părinților în legătură cu sănătatea mentală a copiilor lor”: 
femeile și bărbații recunosc, de altfel, faptul că există o scădere (la niveluri diferite) a 
bunăstării copilului în funcție de vârsta sa. Această realitate nu exclude, totuși, o participare 
ulterioară pe piața muncii. Însă cererea și așteptările se articulează diferit în funcție de sexe. 
                                               
1 COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, Aviz privind „Prevenirea delincvenței juvenile: 
modalități de abordare a delincvenței juvenile și rolul sistemului de justiție juvenilă în Uniunea Europeană”, 
JOCE C 110 75 din 9.5.2006.
2 JOCE C 364, 18.12.2000.
3 Eurostat, Eurobarometru Flash 247, Family life and the needs of an ageing population, Raport analitic, 
octombrie 2008.
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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Femeile, în special, ar dori să aibă posibilitatea de a-și adapta participarea la locul de muncă 
în funcție de perioadele din viața copilului pe care îl au în întreținere.
Prin urmare, o abordare politică ar consta în a sugera ca doar un singur părinte să lucreze cu 
normă întreagă, iar celălalt cu jumătate de normă sau mai puțin, ocupându-se de copil și fiind 
în același timp pus în valoare. Politicile publice ar trebui să respecte libera alegere a femeilor 
și bărbaților de a-și concilia responsabilitățile familiale cu locul de muncă, în funcție de 
nevoile copiilor pe care îi au în întreținere, fără discriminare pe plan profesional, financiar și 
social. Autoritățile politice ar trebui să intervină prin instrumente fiscale. Politicile din 
domeniul ocupării forței de muncă ar trebui să fie mai flexibile și să favorizeze o cultură a 
muncii cu fracțiune de normă, fără să devieze, în schimb, înspre exploatarea lucrătorilor. 
Conform statisticilor amintite anterior, femeile insistă în favoarea unui concediu de 
maternitate plătit mai lung. Anumite propuneri mai avantajoase i-ar putea ajuta pe bărbați să 
beneficieze mai ușor de un concediu de paternitate la care au dreptul. O altă pistă de acțiune 
ar fi furnizarea sau ameliorarea ajutoarelor publice destinate subvenționării educației școlare 
și extrașcolare a adolescenților.

(B) Școala

În timp ce respectă responsabilitatea primară a femeilor și bărbaților față de copiii pe care îi 
au în întreținere, școala contribuie la socializarea adolescenților. Conduitele individuale sunt 
percepute diferit de către elev și profesor. Cu toate acestea, personalul didactic trebuie format 
astfel încât să știe să detecteze disfuncționalitățile existente la nivel de „șef” al grupurilor de 
adolescenți, pentru a preveni o alunecare înspre delincvență sau violențe juvenile și înspre 
desocializarea care ar putea decurge. Profesorul nu este, prin natura sa, dușmanul elevului. 
Responsabilizarea nu vizează, așadar, o stigmatizare reciprocă. Dimpotrivă, vorbim despre o 
politică holistă care urmărește „coproducția” triangulară între adolescent, părinte și școală, în 
beneficiul dezvoltării capitalului uman al viitoarelor generații și al prevenirii delincvenței. De 
aceea, statele membre ar trebui să promoveze o politică educativă care favorizează cooperarea 
între părinți și profesori, fără a neglija cuvântul adolescenților. Din nou, o abordare bazată pe 
gen se dovedește necesară. În acest sens, departamentul de politici publice pentru bărbați 
(« männerpolitische Grundsatzabteilung ») al ministerului federal al afacerilor sociale al 
Republicii Austria întruchipează singurul exemplu de bună practică. Campania națională 
lansată în Slovacia „Știți unde se află copilul dvs. acum?” privilegiază exprimarea tinerilor și 
le dă cuvântul: „Vrem să-i determinăm pe părinți să-și pună întrebarea: le acordăm copiilor 
noștri suficient timp și atenție pentru ca aceștia să nu-și găsească refugiul în stradă? A 
trimite o fată la bunica ei pare un lucru absolut normal, dar nu trebuie să uităm pericolele 
care-i amenință pe copiii noștri. A trimite un copil la școală sau de la școală acasă pare un 
lucru anodin. Dar pe unde va trece și pe cine va întâlni pe drum? Iată de ce trebuie să ne 
punem întrebarea: știu unde se află copilul meu acum? Trebuie să ne punem această 
întrebare înainte să fie prea târziu.”1 Prevenirea delincvenței și a violențelor juvenile implică 
așadar trei tabere: adolescenții, femeile și bărbații care răspund de aceștia și școala. Corpul 
didactic trebuie așadar să aibă posibilitatea de a beneficia de o formare continuă pentru a fi 
sensibil la exteriorizările suferințelor elevilor.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta? Bratislava 2009.
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(C) Promovarea solidarității sociale

Comisia Europeană a adresat o comunicare intitulată „Un cadru UE pentru strategii 
naționale de integrare a romilor până în 2020”. Accesul la educație pentru copiii romi, bazat 
pe o participare activă a bărbaților și a femeilor care le sunt părinți, figurează printre 
priorități1. Parlamentul European și-a dat acordul privind această strategie2. 

Solidaritatea socială se consolidează, de asemenea, prin măsurile care vizează sprijinul 
reciproc „între semeni”, în beneficiul femeilor și bărbaților, măsuri specifice în funcție de 
nevoile acestora. Dacă este necesar, serviciile publice sociale ar trebui să încurajeze o 
monitorizare care să nu fie percepută ca o stigmatizare sau constrângere. Sunt necesare acțiuni 
de formare și o recunoaștere a competențelor profesionale dobândite în acest domeniu. 
Solidaritatea socială se poate exprima, de asemenea, prin intermediul comitetelor de cartier. 
Alcătuite din persoane disponibile și competente, aceste foruri ar trebui să dea încredere 
femeilor și bărbaților care nu fac față responsabilităților lor educative.

(D) Utilizarea strategiilor și programelor tematice

Uniunea a sărbătorit în 2010 Anul european pentru combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, 2011 este anul voluntariatului, iar 2012 anul îmbătrânirii active și al solidarității între 
generații. Aceste evenimente par să ofere o oportunitate de a sensibiliza publicul în favoarea 
unei solidarități sociale mai pronunțate. Acești ani tematici, puși în slujba promovării 
egalității de șanse și a combaterii delincvenței juvenile, ar putea veni în sprijinul afirmării 
solidarității pe termen lung. Diferitele programe comunitare și fondurile structurale ar trebui și 
ele adaptate, pentru a permite aplicarea programelor de sprijin destinate tinerilor aflați în 
dificultate. Pentru ca tinerii delincvenți să poată participa la programe de reintegrare, 
programele comunitare trebuie să respecte mai strict factorul „timp”. Integrarea profesională a 
tinerilor, prevăzută în „Strategia Europa 2020”, ar trebui încurajată, cu scopul de a combate 
delincvența juvenilă printr-o conștiință individuală și socială mai accentuată.

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


