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(I) Uvod

Ali politika enakih možnosti na trgu dela ženskam in moškim omogoča, da sodelujejo pri 
odpravljanju mladoletniškega prestopništva in nesocialnega vedenja? Ali politike usklajevanja 
družinskega in poklicnega življenja ter družbene solidarnosti pripomorejo k boju proti 
mladoletniškemu prestopništvu? Medvladne ustanove poudarjajo pomen žensk in moških pri 
boju proti mladoletniškemu prestopanju norm, nasilju nad drugimi ali nesocialnemu vedenju. 
Redkeje pa se sprašujejo o političnih in materialnih pogojih, ki bi jih bilo treba zagotoviti, da 
te ženske in moški na trgu dela ne bi bili diskriminirani in jim ne bi prikrito odrekali pravic iz 
nacionalnih sistemov socialne varnosti s takojšnjim ali dolgoročnim učinkom.

(II) Brez skupne opredelitve

Združeni narodi 1, Svet Evrope in Unija ne poznajo skupne opredelitve „mladoletniškega 
prestopništva“. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice priznava: „Vse države ne 
obravnavajo enako mladoletniškega prestopništva, prav tako pa se v posameznih državah 
razlikuje tudi kazensko pravosodje za mladoletnike.“2 Večinoma gre za mlade, ki so osumljeni 
ali obtoženi kršitve kazenskega prava oziroma jim je bila taka kršitev dokazana in se 
opredeljujejo tudi kot „mladi v navzkrižju z zakonom“. S tem so mnogokrat povezani pojavi, 
kot so razkroj družine, socialno-ekonomska negotovost, prostorska segregacija, migracije ali 
omajana avtoriteta. Zato poročevalka meni, da se je treba pri razmisleku opreti na opredelitev 
mladoletniškega prestopništva, ki ne vključuje več le nasilja nad drugimi, kraje, razbojništva, 
kajenja, uživanja alkohola in družbeno sprejemljivih drog, kot je marihuana, podvrženosti 
sekti ali samomorilskih dejanj, temveč bi bilo treba obravnavati tudi prestopke, kot so 
prezgodnja seksualizacija in pornografija, ki se promovirata predvsem na internetu, nevarne 
igre, kot so „igra dušenja“, „Jackass“ in „happy slapping“ (pretepanje za zabavo), pojavi 
skupinskega posilstva, telesno trpinčenje ali poveličevanje anoreksije, pri katerih so lahko 
mladostniki hkrati storilci in žrtve.

(III) Razlogi za pojav in več razsežnosti, ki ga zaznamujejo

Evropski ekonomsko-socialni odbor je izpostavil gospodarske, družbene in okoljske 
dejavnike, ki se najpogosteje priznavajo kot razlogi za nastali položaj: – neurejene družinske 
razmere mladoletnika („broken home“) in težave pri združevanju družinskega in poklicnega 
življenja se pogosto odražajo v vse manjši pozornosti, namenjeni mladim, ter odsotnosti mej 
in nadzora; – socialno-ekonomska marginalizacija ali revščina; – pogosta odsotnost od pouka 
in učni neuspeh; – brezposelnost med mladimi; – podobe nasilja in nasilnega obnašanja v 
nekaterih medijih in video igrah, namenjenih tej populaciji; – uživanje drog in strupenih 
snovi, na primer marihuane, ali prekomerno uživanje alkohola; – pomanjkljivosti v 
poučevanju in posredovanju družbenih in državljanskih vrednot, kot so spoštovanje norm, 
solidarnost, velikodušnost, strpnost, spoštovanje sočloveka, samokritičnost, zmožnost vživeti 
se v čustva drugih, želja po dobro opravljenem delu itd., ki so jih v današnji „globalizirani“ 
družbi zamenjale bolj utilitaristične vrednote, kot so individualizem, konkurenčnost in 

                                               
1 Standardna minimalna pravila Združenih narodov o kazenskem pravosodju za mladoletnike (Pekinška pravila), 
Resolucija generalne skupščine 40/33 z dne 29. novembra 1985.
2 Svet Evrope, komisar za človekove pravice, Children and juvenile justice: proposals for improvements,
CommDH/IssuePaper(2009)1, angleška različica, Strasbourg, 19. junij 2009.
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prekomerna poraba dobrin, ki v posebnih okoliščinah vodijo v določeno socialno anomijo.1

(IV) Odgovornost žensk in moških do otroka

Člen 18(1) Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah določa: „Države 
pogodbenice bodo z vsemi svojimi močmi zagotovile priznanje načela, da sta oba starša 
enako odgovorna za otrokovo vzgojo in razvoj. Starši ali, odvisno od primera, zakoniti 
skrbniki imajo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. Otrokove koristi so njihova 
poglavitna skrb.“ V primerjavi z mednarodnimi instrumenti le Unija ženskam in moškim ne 
priznava prvobitnosti njihove starševske odgovornosti. Člen 14(3) Listine o temeljnih 
pravicah namreč le določa: „Svoboda ustanavljanja izobraževalnih zavodov ob spoštovanju 
demokratičnih načel in pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo vzgojo in izobraževanje 
v skladu s svojimi verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji, se spoštujeta v 
skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo njuno uresničevanje.“ Kar zadeva otrokove pravice, 
člen 24(3) Listine določa: „Vsak otrok ima pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih 
stikov z obema staršema, če to ni v nasprotju z njegovimi koristmi.“ 2

(VI) Možnosti političnega ukrepanja, ki bi ženskam in moškim pomagalo pri soočanju z 
mladoletniškim prestopništvom

(A) Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja glede na posebne potrebe žensk in 
moških

Vedno znova se srečujemo z zahtevo po usklajevanju družinskega in poklicnega življenja 
glede na obveznosti zaradi skrbi za vzdrževane osebe. Po podatkih Evrobarometra o 
družinskem življenju in potrebah starajočega se prebivalstva3 ima večina državljanov (resne) 
težave pri vzpostavljanju ravnovesja, ko se morajo začasno prednostno posvetiti družinskim 
obveznostim. Tem podatkom je pritrdila tudi raziskava o materah v Evropi („Survey of 
Mothers in Europe“), ki jo je v letu 2011 izvedlo svetovno gibanje mater4. Natančneje, v tej 
raziskavi je izpostavljena želja žensk, ki vzdržujejo otroke, da bi imele čas, da bi se same 
ukvarjale z njimi in jih v nekaterih življenjskih obdobjih vzgajale. To stališče se sklada z 
ugotovitvami Flash Evrobarometra 246 o pogledih staršev na duševno zdravje njihovih otrok 
(„Parents' views on the mental health of their child“): ženske in moški se tudi sami zavedajo, 
da dobro počutje otroka s starostjo (različno močno) upada. Vendar ta ugotovitev ne 
izključuje posledične udeležbe na trgu dela. Se pa povpraševanje in pričakovanja razlikujejo 
glede na spol. Zlasti ženske želijo, da bi lahko zaposlitev prilagodile glede na življenjska 
obdobja otrok, ki jih vzdržujejo.
S političnim pristopom se torej predlaga, naj le eden od staršev dela za poln delovni čas, drugi 
pa za polovičnega ali manj in se hkrati ukvarja z otrokom, kar je treba tudi ustrezno 
ovrednotiti. V okviru javnih politik bi bilo treba upoštevati svobodno izbiro žensk in moških, 
                                               
1 Mnenje EVROPSKEGA EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA o preprečevanju mladoletniškega 
prestopništva, načinih obravnavanja mladoletniškega prestopništva in vlogi pravnega varstva mladoletnih oseb v 
Evropski uniji, UL C 110, 9.5.2006, str. 75.
2 UL C 364, 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, Family life and the needs of an ageing population, analitično poročilo, 
oktober 2008.

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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da uskladijo svoje družinske obveznosti z zaposlitvijo glede na potrebe otrok, ki jih 
vzdržujejo, ne da bi bili pri tem diskriminirani s poklicnega, finančnega ali družbenega vidika. 
Politični organi bi morali to spodbujati z davčnimi ukrepi. Politike zaposlovanje bi morale biti 
prožnejše in spodbujati kulturo dela za skrajšan delovni čas, kar pa se ne bi smelo izkriviti v 
izkoriščanje delavcev. Kot so pokazali zgoraj navedeni statistični podatki, bi želele ženske 
daljši plačani porodniški dopust. Z ugodnejšimi predlogi bi bilo mogoče zagotoviti, da bi se 
tudi moški pogosteje odločali za starševski dopust, do katerega so upravičeni. Ukrepati bi bilo 
mogoče tudi tako, da bi vzpostavili ali izboljšali državne pomoči za subvencioniranje šolskega 
in zunajšolskega izobraževanja mladostnikov.

(B) Šola

Šola pripomore k socializaciji mladostnikov, vendar je treba upoštevati, da so za otroka v prvi 
vrsti odgovorni ženske in moški, ki ga vzdržujejo. Učenec in učitelj različno dojemata 
posamezna ravnanja. Poleg tega morajo biti učitelji ustrezno usposobljeni, da zaznajo motnje 
pri delovanju mladostnikov in tako preprečijo zdrs v mladoletniško prestopništvo ali 
nesocialno vedenje, ki lahko vodi v „desocializacijo“. Učitelj ni učenčev naravni sovražnik. 
Prevzemanje odgovornosti torej ne pomeni, da želimo drug drugega stigmatizirati. Nasprotno, 
gre za celostno politiko, ki si prizadeva za trikotno „koprodukcijo“ med mladostnikom, starši 
in šolo, da bi tako zagotovili razvoj človeškega kapitala prihodnjih generacij in preprečili 
prestopništvo. Zato bi morale države članice spodbujati izobraževalno politiko, s katero bi se 
vzpostavile ugodne razmere za sodelovanje med starši in učitelji, pri čemer bi morali imeti 
besedo tudi mladostniki. Tudi pri tem je potreben različen pristop glede na spol. S tega vidika 
lahko kot edini primer dobre prakse navedemo oddelek državnih politik za ljudi 
(„männerpolitische Grundsatzabteilung“), ki deluje v okviru avstrijskega zveznega ministrstva 
za socialne zadeve. Nacionalna kampanja na Slovaškem z naslovom „Ali veste, kje je sedaj 
vaš otrok ?“ podpira izražanje mladostnikov in jim predaja besedo: „Starše želimo pripraviti 
do tega, da si zastavijo vprašanje: Ali svojim otrokom posvetimo dovolj časa in pozornosti, da 
se ne bodo kratkočasili na ulici? Da mlado dekle pošljemo k njeni stari mami, se nam zdi 
povsem normalno, vendar pa ne smemo pozabiti, kakšne nevarnosti grozijo našim otrokom. 
Pošiljanje otroka v šolo ali iz šole domov se zdi povsem nenevarno. Toda, po kateri poti bo 
šel in koga bo tam srečal? Zato se moramo vprašati: Ali vem, kje je sedaj moj otrok? To se 
moramo vprašati, preden bo prepozno.“1 Mladoletniško prestopništvo in nesocialno vedenje 
se torej preprečujeta na treh ravneh: pri mladostnikih, ženskah in moških, ki so odgovorni 
zanje, in v šoli. Poleg tega je treba učiteljem zagotoviti možnost nenehnega izobraževanja, ki
jim bo omogočilo prepoznavanje izrazov stiske pri učencih.

(C) Spodbujanje družbene solidarnosti

Evropska komisija je sprejela sporočilo o okviru EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov do leta 2020. V njem je kot ena prednostnih nalog naveden dostop otrok do 
izobraževanja, ki mora temeljiti na dejavni udeležbi moških in žensk – njihovih staršev.2
Evropski parlament se je s to strategijo strinjal3. 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta?, Bratislava, 2009.
2 KOM(2011) 173 konč., str. 5.
3 P7_TA(2011)0092.
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Družbena solidarnost se krepi tudi z ukrepi za vzajemno „medvrstniško“ podporo ženskam in 
moškim, ki so posebej prilagojeni njihovim potrebam. Javne socialne službe bi morale po 
potrebi spodbujati spremljanje, ki pa ga ne bi smeli občutiti kot stigmatizacijo ali pritisk. 
Treba je izoblikovati usposabljanja in priznati strokovne dosežke na tem področju. Družbena 
solidarnost se kaže tudi prek odborov po četrtih. Ta „središča za izmenjavo“, v katerih 
delujejo usposobljene osebe, ki so vedno na voljo, bi morala ženskam in moškim, 
preobremenjenim z izobraževalnimi obveznostmi, vlivati zaupanje.

(D) Uporaba tematskih strategij in programov

Unija je leto 2010 razglasila za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, 
leto 2011 za leto prostovoljstva, leto 2012 pa za leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti. To bi lahko izkoristili kot priložnost, da se javnost ozavesti o večji družbeni 
solidarnosti. Če bi „tematska leta“ izkoristili za spodbujanje enakih možnost in boj proti 
mladoletniškemu prestopništvu, bi trajno odgovorili na to problematiko. Prav tako bi bilo 
treba prilagoditi različne programe Skupnosti in strukturne sklade, da bi z njimi omogočili 
izoblikovanje spremljevalnih programov za mlade v težavah. V programih Skupnosti bi bilo 
treba bolj upoštevati „časovni“ dejavnik, da bi tako mladim prestopnikom omogočili udeležbo
v programih ponovnega vključevanja. Treba bi bilo spodbujati vključevanje mladih na trg 
dela, kot je to predvideno v strategiji „Evropa 2020“, saj bi tako pripomogli k zmanjšanju 
mladoletniškega prestopništva ter večji ozaveščenosti posameznikov in družbe.


