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(I) Úvod

Umožňuje politika rovnakých príležitostí na trhu práce ženám a mužom podieľať sa na 
opatreniach, ktorých cieľom je zastaviť kriminalitu a asociálne správanie mladistvých? 
Prispievajú politiky zamerané na zosúladenie rodinného a pracovného života, ale tiež politiky 
sociálnej solidarity k boju proti kriminalite mladistvých? Medzivládne inštitúcie zdôrazňujú 
dôležitosť účasti žien a mužov na boji proti správaniu mladistvých, ktoré prekračuje normy, 
proti násilnostiam páchaným na iných alebo asociálnemu správaniu. Menej často sa však 
informujú o politických a materiálnych podmienkach potrebných na to, aby sa zabránilo 
diskriminácii mužov a žien na trhu práce alebo skrytej neistote – okamžite alebo s 
oneskoreným účinkom – vo vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia.

(II) Chýbajúca spoločná definícia

Organizácia Spojených národov1, Rada Európy a Únia nemajú spoločnú definíciu „kriminality 
mladistvých“. Komisár pre ľudské práva Rady Európy pripúšťa: „Štáty nemajú rovnaký 
prístup ku kriminalite mladistvých a justícia týkajúca sa neplnoletých osôb je v každej krajine 
odlišná.“2 Väčšinou ide o mladé osoby, ktoré sú podozrivé, obvinené alebo usvedčené z 
porušenia trestného práva a ktorým sa hovorí aj „mladiství v rozpore so zákonom“. S 
kriminalitou mladistvých sú často spojené javy ako rozpad rodiny, nestála socioekonomická 
situácia, priestorová segregácia, migrácia alebo spochybňovanie autorít. Preto spravodajkyňa 
navrhuje, aby sa pri úvahách o tejto téme vychádzalo z takej definície kriminality 
mladistvých, ktorá sa už nebude týkať iba násilností páchaných na iných, krádeží, lúpežných 
prepadov, konzumácie tabaku, alkoholu a spoločensky akceptovaných drog ako marihuana, 
vplyvu náboženských siekt a samovražedných skutkov, ale bude sa týkať tiež predčasnej 
sexuality a pornografie, ktoré sú propagované hlavne cez internet, nebezpečných hier, ako sú 
tzv. hry so šatkou, „Jackass“ a „happy slapping“, skupinového znásilňovania, telesného 
umŕtvovania, glorifikovania anorexie, teda výstredností, ktorých môžu byť mladiství 
iniciátormi a zároveň obeťami.

(III) Príčiny a viacrozmerný charakter tohto javu

S cieľom zostaviť zoznam najčastejších príčin Európsky hospodársky a sociálny výbor 
uvádza tieto ekonomické, sociálne a environmentálne faktory: – rozpad rodiny neplnoletej 
osoby a tiež problémy spojené s udržaním rovnováhy medzi rodinným životom a prácou vedú 
stále častejšie k nedostatku pozornosti voči mladým, výchove bez obmedzení a kontroly; –
sociálno–ekonomická marginalizácia alebo chudoba; – záškoláctvo a neúspech v škole; –
nezamestnanosť mládeže; – vysielanie násilných scén a postojov v niektorých médiách alebo 
videohry pre mladistvých; – užívanie drog a toxických látok ako marihuana alebo nadmerná 
konzumácia alkoholu; – nedostatky vo výuke a v odovzdávaní spoločenských a občianskych 
hodnôt, ako je dodržovanie pravidiel, solidarita, veľkorysosť, tolerancia, úcta k ostatným 

                                               
1 Štandardné minimálne pravidlá OSN pre správu justície pre mladistvých (Pekinské pravidlá), rezolúcia 
Valného zhromaždenia 40/43 z 29. novembra 1985.
2 Rada Európy, komisár pre ľudské práva, Les enfants et la justice des mineurss: Pistes d´améliorations (Deti a 
justícia mladistvých: možnosti zlepšenia), CommDH/IssuePaper(2009)1, francúzska verzia, Štrasburg, 19. júna 
2009
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ľuďom, schopnosť sebakritiky, empatia, zmysel pre dobre vykonanú prácu, atď., ktoré sú v 
našich „globalizovaných“ spoločnostiach nahradzované utilitárnejšími hodnotami, ako je 
individualizmus, súťaživosť, nadmerná spotreba, a môžu za určitých okolností spôsobiť určitý 
stupeň anómie od spoločnosti.1

(IV) Zodpovednosť žien a mužov vo vzťahu k deťom

Článok 18 ods. 1 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa stanovuje:
„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru musia vynaložiť maximálne úsilie na to, 
aby bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a 
rozvoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí byť pritom najlepší záujme 
dieťaťa.“ V porovnaní s medzinárodnými nástrojmi iba Únia neuznáva mužom a ženám 
prvenstvo rodičovskej zodpovednosti. V skutočnosti sa Charta základných práv obmedzuje na 
ustanovenie v článku 14 ods. 3: „Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu 
dodržiavania demokratických zásad a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich 
detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v 
súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“ Čo sa týka práv detí, v 
článku 24 ods. 3 sa stanovuje: „Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných 
vzťahov a priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho 
záujmom.“ 2

(VI) Politické kroky v prospech žien a mužov v súvislosti s kriminalitou mladistvých

(A) Zladenie rodinného a pracovného života v závislosti od špecifických potrieb žien a 
mužov

Zladenie rodinného a pracovného života so zreteľom na zodpovednosť za závislé osoby 
predstavuje stále opakujúcu sa požiadavku Podľa prieskumu Eurobarometra „Rodinný život a 
potreby starnúcej populácie“3 väčšina občanov čelí(vážnym) problémom pri snahe dosiahnuť 
rovnováhu a dočasne sa prednostne venovať rodinným povinnostiam. „Prieskum o matkách v 
Európe 2011“ Svetového hnutia matiek potvrdzuje túto štatistiku4. Podrobnejšie poukazuje na 
túžbu žien s nezaopatrenými deťmi mať čas, aby sa im mohli venovať ony samy a 
vychovávať ich v určitom období ich života. Tento postoj je v súlade so správou Flash 
Eurobarometer 246 „Názory rodičov na duševné zdravie ich dieťaťa“: ženy a muži si sami (v 
rôznej miere) uvedomujú zhoršenie kvality života dieťaťa v závislosti od jeho veku. Toto 
zistenie však nevylučuje ich následné začlenenie do trhu práce. Požiadavky a očakávania sa u 
obidvoch pohlaví prejavujú odlišne. Ženy si želajú predovšetkým, aby mali možnosť 
prispôsobiť svoje zamestnanie potrebám vyplývajúcim z životného obdobia dieťaťa, ktoré 
majú v starostlivosti.
Politický prístup by teda spočíval v návrhu, aby jeden rodič pracoval na plný úväzok a druhý 
na polovičný alebo menší úväzok a súčasne sa staral o dieťa a bol za to ohodnotený. Verejné 
                                               
1 HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR, stanovisko na tému „Prevencia kriminality mladistvých, spôsoby 
riešenia kriminality mladistvých a úloha justície mladistvých v Európskej únii“; Ú. v. EÚ, C 110 75, 9.5. 2006
2 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Rodinný život a potreby starnúcej populácie, analytická správa, október 
2008

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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politiky by mali rešpektovať slobodný výber žien a mužov, pokiaľ ide o zosúladenie 
zodpovednosti za rodinu s prácou v závislosti od potrieb dieťaťa, ktoré majú v starostlivosti, 
bez toho, aby pociťovali diskrimináciu v profesionálnej, finančnej a sociálnej oblasti. 
Politické orgány by mali v tejto oblasti zasiahnuť prostredníctvom daňových nástrojov. 
Pracovné politiky by mali byť flexibilnejšie a uprednostňovať kultúru práce na čiastočný 
úväzok, ale bez toho, aby viedli ku zneužívaniu pracovníkov. Podľa vyššie uvedených 
štatistík ženy žiadajú, aby mohli čerpať platenú materskú dovolenku dlhšie. Výhodnejšie 
podmienky by mohli pomôcť mužom, aby častejšie využívali rodičovskú dovolenku, na ktorú 
majú právo. Možným krokom by bolo tiež zavedenie alebo zlepšenie verejných dotácií pre 
školské a mimoškolské vzdelávanie dospievajúcich.

(B) Škola

Keď škola rešpektuje prvotnú zodpovednosť žien a mužov za deti, ktoré majú v opatere, 
prispieva k socializácii dospievajúcich. Žiaci a učitelia vnímajú chovanie jednotlivcov 
odlišne. Je teda potrebné, aby boli učitelia školení na to, aby vedeli rozpoznať dysfunkciu u 
dospievajúcich a predísť tak skĺznutiu ku kriminalite alebo výtržníctvu mladistvých a 
desocializácii, ktorá by mohla nasledovať. Učiteľ nie je vo svojej podstate nepriateľom žiaka. 
Cieľom posilnenia zodpovednosti teda nie je vzájomná stigmatizácia. Naopak, ide o 
presadzovanie holistickej politiky, ktorá je zameraná na „trojuholníkovú spoluprácu“ medzi 
dospievajúcim, rodičom a školou, ktorá povedie k rozvoju ľudského kapitálu budúcich 
generácií a bude prevenciou proti kriminalite. Z tohto dôvodu by mali členské štáty 
presadzovať vzdelávaciu politiku, ktorá podporuje spoluprácu medzi rodičmi a učiteľmi a 
zároveň ponechá priestor na vyjadrenie aj dospievajúcim. V tejto súvislosti sa však ukazuje 
stále ako potrebné uplatniť prístup na základe odlišnosti pohlaví. Z tohto hľadiska predstavuje 
oddelenie verejných politík týkajúcich sa mužov („männerpolitische Grundsatzabteilung“) 
federálneho ministerstva sociálnych vecí Rakúskej republiky jediný príklad. Cieľom 
celoštátnej kampane, ktorá bola spustená na Slovensku pod názvom „Viete, kde je teraz vaše 
dieťa?“, je umožniť mladým ľuďom vyjadriť sa a dáva im slovo : „Chceme motivovať 
rodičov, aby si položili otázku: „Venujeme našim deťom dosť času a pozornosti, aby nemali 
dôvod hľadať rozptýlenie na ulici?“. Poslať dcérku k starej mame je úplne prirodzené, ale 
nesmieme zabúdať, aké nástrahy ohrozujú naše deti. Poslať dieťa samé do školy a zo školy 
domov sa zdá úplne bezpečné. Ale kade pôjde a koho cestou stretne? Musíme si položiť 
otázku: viem, kde je teraz moje dieťa? Musíme sa pýtať skôr, než bude neskoro.“1Prevencia 
kriminality alebo asociálneho správania mládeže prebieha na troch miestach: mladiství, ženy 
a muži, ktorí za ne nesú zodpovednosť a škola. Je teda potrebné, aby sa učiteľský orgán 
nepretržite vzdelával, aby bol schopný spozorovať varovné signály u žiakov.

(C) Podpora sociálnej solidarity

Európska komisia vydala oznámenie o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov do roku 2020. Prístup rómskych detí ku vzdelávaniu, založený na aktívnej účasti 
mužov a žien – ich rodičov – figuruje medzi prioritami.2 Európsky parlament túto stratégiu 
odsúhlasil.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je teraz vaše dieťa ? Bratislava 2009
2 KOM(2011) 173 v konečnom znení, s. 5



DT\870849SK.doc 5/5 PE467.187v01-00

SK

Sociálna solidarita sa rovnako posilňuje prostredníctvom opatrení, ktoré majú za cieľ 
vzájomnú podporu žien a mužov a sú špecifické pre ich potreby. V prípade potreby by verejné 
sociálne služby mali podporovať monitorovanie, ktoré by ale nemalo byť vnímané ako 
stigmatizácia alebo nátlak. Je vhodné zaviesť v tejto oblasti odborné školenia a uznávať 
profesionálne skúsenosti. Sociálna solidarita sa tiež vyjadruje prostredníctvom výborov do 
mestských častí. Tieto miesta výmeny, kde budú pôsobiť disponibilní a kompetentní ľudia, by 
mali dodať odvahu ženám a mužom so vzdelávacími problémami.

(D) Využívať stratégie a tématické programy

V roku 2010 Únia oslavovala európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v roku 
2011 oslavuje Európsky rok dobrovoľníctva, v roku 2012 to bude Európsky rok aktívneho 
starnutia a medzigeneračnej solidarity. Tieto roky by mohli byť príležitosťou k posilneniu 
informovanosti verejnosti v prospech väčšej sociálnej solidarity. Keby sa tieto tematické roky 
využili na podporu rovnosti príležitostí a na boj proti kriminalite mládeže, bolo by možné na 
tieto problémy dlhodobo reagovať. Rôzne programy Spoločenstva a štrukturálne fondy by 
mali byť prispôsobené tak, aby umožňovali zavedenie sprievodných programov pre mladých 
v ťažkých situáciách. Tieto programy by mali tiež viac brať do úvahy pojem času, aby mali 
mladí delikventi možnosť zúčastňovať sa na reintegračných programoch. Ako sa plánuje v 
rámci Stratégie Európa 2020, v záujme boja proti kriminalite mladistvých treba podporovať 
zamestnanosť mladých ľudí posilňovaním ich individuálneho a sociálneho vedomia.


