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(I) Inledning

Gör politiken för jämställdhet på arbetsmarknaden det möjligt för kvinnor och män att delta i 
insatser för att motverka brottslighet och asocialt beteende bland ungdomar? Bidrar politiken 
för att förena familje- och arbetsliv och politiken för social solidaritet till att bekämpa 
ungdomsbrottsligheten? Mellanstatliga organ betonar kvinnors och mäns betydelse i kampen 
mot normöverskridande beteende, våld och asocialt beteende bland ungdomar. Men samma 
organ ställer sig inte lika ofta frågan om vilka politiska och materiella förutsättningar som är 
nödvändiga för att undvika att kvinnor och män därigenom diskrimineras på arbetsmarknaden 
och omedelbart eller på sikt straffas genom dolda försämringar i de nationella 
socialförsäkringssystemen.

(II) Brist på gemensam definition

FN1, Europarådet och EU har inte någon gemensam definition av begreppet 
”ungdomsbrottslighet”. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter medger 
följande:  ”Alla stater har inte samma förhållningssätt till ungdomsbrottslighet och 
minderårigas rättigheter varierar mellan olika länder.”2 Det gäller vanligtvis ungdomar som 
misstänks eller åtalas för eller befinns skyldiga till att ha begått brott, eller ”ungdomar i 
konflikt med lagen”. Splittrade familjer, en problematisk socioekonomisk situation, 
geografisk segregering, invandring och ifrågasättande av auktoriteter är företeelser som ofta 
associeras med ungdomsbrottslighet. Därför föreslår föredraganden att man utarbetar en 
definition av begreppet ungdomsbrottslighet som inte bara omfattar våldshandlingar mot 
andra, stölder, gängbrottslighet, konsumtion av tobak, alkohol eller socialt accepterade droger 
som cannabis samt sektberoende och självmordshandlingar, utan också tidig sexualisering och 
pornografi, främst via internet, farliga lekar som stryplekar, ”jackass”, och ”happy slapping”, 
gängvåldtäkter, kroppsskadebeteende och förhärligande av anorexi – överdrivna beteenden 
där ungdomar kan vara både förövare och offer.

(III) Företeelsens orsaker och mångdimensionella karaktär

För att kartlägga de orsaker som är mest allmänt accepterade pekar Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén särskilt på ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer: splittrade 
familjer och svårigheter att förena familjeliv och arbetsliv leder allt oftare till att ungdomar får 
mindre uppmärksamhet, bristande gränssättning och kontroll; socioekonomiskt utanförskap 
eller fattigdom; hög skolfrånvaro och bristfälliga studieresultat; ungdomsarbetslöshet;
våldsamma bilder och beteenden som sprids i vissa medier och genom videospel för 
ungdomar;  användning av droger och andra giftiga substanser som exempelvis cannabis samt 
överdriven alkoholkonsumtion; brister som konstaterats i undervisningen och i förmedlingen 
av sociala värden och samhällsvärderingar som exempelvis respekten för regler, solidaritet, 
generositet, tolerans, respekten för andra, självkritik, empati, uppskattning av ett väl utfört 
arbete osv., som i våra ”globaliserade” samhällen ersätts av mer nyttoinriktade värden som 

                                               
1 FN:s minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet (Pekingreglerna), 
generalförsamlingens resolution 40/33 av den 29 november 1985.
2 Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Barnen och minderårigas rättigheter: Förslag till 
förbättringar, CommDH/IssuePaper (2009)1, fransk version, Strasbourg, den 19 juni 2009.
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individualism, konkurrenskraft eller en överdriven varukonsumtion som under vissa 
förhållanden kan leda till ett visst mått av normlöshet.1

(IV) Kvinnors och mäns ansvar gentemot barnet

I artikel 18.1 i FN:s barnkonvention fastslås följande: ”Konventionsstaterna skall göra sitt 
bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar 
för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare 
har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i 
främsta rummet.” Till skillnad från internationella instrument erkänner endast inte EU 
kvinnors och mäns grundläggande föräldraansvar. I stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, artikel 14.3, fastslås bara: ”Friheten att inrätta undervisningsanstalter med 
iakttagande av de demokratiska principerna och föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan 
utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, 
filosofiska och pedagogiska övertygelse skall respekteras enligt de nationella lagar som 
reglerar utövandet av dessa rättigheter.” Beträffande barns rättigheter fastslås i artikel 24.3 
följande: ”Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och 
direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.” 2

(VI) Förslag till politiska åtgärder till stöd för kvinnor och män för att bemöta 
ungdomsbrottsligheten

(A) Möjligheter att förena familjeliv och yrkesliv utifrån kvinnors och mäns särskilda 
behov

Möjligheter för personer med omsorgsansvar att förena familjeliv och yrkesliv är ett 
återkommande krav. Enligt Eurobarometern ”Family life and the needs of an ageing 
population”3, stöter majoriteten av medborgarna på (allvarliga) svårigheter att uppnå balans 
när det gäller att tillfälligt prioritera familjeansvaret. En undersökning om mödrar i Europa, 
”L’enquête des mères en Europe 2011” som genomfördes av frivilligorganisationen 
Mouvement Mondial des Mères (Världsmödrarörelsen) bekräftar dessa uppgifter4. Närmare 
bestämt belyser enkäten den längtan kvinnor med omsorgsansvar känner att ha tid att själva ta 
hand om barnen och fostra dem under vissa perioder av deras liv. Denna inställning stämmer 
överens med Flash Eurobarometern 246 om föräldrars syn på sina barns psykiska hälsa 
(”Parents’ view on the mental health of their child”): kvinnor och män är själva medvetna om 
ett (i olika grad) minskat välbefinnande hos barnet i vissa åldrar. Detta konstaterande utesluter 
emellertid inte ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Men kraven och förväntningarna tar 
sig olika uttryck beroende på kön. Kvinnor vill till exempel ha möjlighet att anpassa sitt 
arbetande beroende på åldern på barnet som de har omsorgsansvar för.

En politisk väg skulle alltså kunna vara att föreslå att endast en av föräldrarna arbetar heltid 
medan den andre arbetar halvtid eller mindre för att få tid att ägna sig åt barnet och röna 
                                               
1 Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om ”Förebyggande av ungdomsbrottslighet, metoder 
för hantering av ungdomsbrottslighet och ungdomsrättsvårdens roll i EU”, EUT C 110, s. 75, 9.5.2006.
2 EGT C 364, 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash Eurobarometer 247, ”Family life and the needs of an ageing population”, analysrapport, 
oktober 2008.
4 Internet: http://mmmeurope.org/en/results-survey-mothers-europe.
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uppskattning för det. Den offentliga politiken bör respektera kvinnors och mäns fria val att 
förena familjeansvar med yrkesutövning med hänsyn till behoven hos de barn som de har 
ansvar för utan att bli diskriminerade på det yrkesmässiga, det ekonomiska eller det sociala 
planet. De politiska myndigheterna bör ingripa med skattepolitiska styrmedel.
Sysselsättningspolitiken bör vara mera följsam och gynna deltidsarbete utan att det för den 
skull leder till utnyttjande av arbetstagarna. Enligt statistiken som nämns ovan kräver kvinnor 
längre betald mammaledighet. Mer gynnsamma förslag skulle kunna få fler män att ta ut den 
pappaledighet de har rätt till. En åtgärd skulle också kunna vara att få till stånd eller förbättra 
samhällsstödet till utbildning för ungdomar inom och utom skolan.

(B) Skolan

När den respekterar det grundläggande ansvaret kvinnor och män har för barnen som de har 
omsorgsansvar för bidrar skolan till ungdomars socialisering. Vissa beteenden uppfattas olika 
av eleven och av läraren. Men lärarna måste utbildas så att de kan känna igen ett 
dysfunktionellt uppträdande hos en ung person så att man kan förhindra en glidning mot 
kriminalitet och asocialt beteende som kan leda till desocialisering. Läraren är inte elevens 
naturliga fiende. Ansvarstagandet syftar alltså inte till en ömsesidig stigmatisering. I stället 
handlar det om att föra en helhetspolitik för ett trepartssamarbete mellan ungdomar, föräldrar 
och skola för utvecklingen av kommande generationers humankapital och förebyggandet av 
ungdomsbrottslighet. Därför bör medlemsstaterna föra en utbildningspolitik som främjar 
samarbetet mellan föräldrar och lärare samtidigt som man låter ungdomar komma till tals. Här 
är det också nödvändigt med ett genusspecifikt perspektiv. I det avseendet är avdelningen för 
offentlig politik för män (”männerpolitische Grundsatzabteilung”) vid Österrikes 
förbundsministerium för sociala frågor det enda goda exemplet. I Slovakiens nationella 
kampanj ”Vet du var ditt barn är nu?” låter man ungdomar komma till tals. ”Vi vill få 
föräldrarna att ställa sig frågan: ’Ägnar vi våra barn tillräckligt med tid och uppmärksamhet så 
att de inte söker tidsfördriv på gatan?’”, ”Att skicka en ung flicka hem till sin mormor eller 
farmor kan verka helt normalt, men vi får inte glömma de faror som hotar våra barn. Att låta 
ett barn gå till eller från skolan verkar helt oskyldigt. Men vilken väg tar barnet och vem 
träffar han eller hon på vägen? Därför bör man ställa sig frågan: vet jag var mitt barn är just 
nu? Det bör vi fråga oss innan det är för sent.”1 Förebyggandet av brottslighet och asocialt 
beteende hos ungdomar måste alltså ske på tre fronter: bland ungdomarna själva, bland de 
kvinnor och män som har omsorgsansvaret för dem och i skolan. Lärarkåren måste alltså få 
fortlöpande utbildning för att bli medveten om tecken på problem hos eleverna.

(C) Främjande av den sociala solidariteten

Europeiska kommissionen har utfärdat meddelandet ”En EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer fram till 2020”. Romska barns tillgång till skolutbildning grundat på sina 
föräldrars aktiva deltagande är ett av de prioriterade områdena.2 Europaparlamentet har 
godkänt strategin3.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta?, Bratislava, 2009.
2 KOM(2011)0173, s. 5.
3 P7_TA(2011)0092.
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Den sociala solidariteten stärks också genom åtgärder för ett ömsesidigt jämbördigt stöd till 
kvinnor och män utifrån deras specifika behov. Om det visar sig nödvändigt bör den 
offentliga socialtjänsten främja en uppföljning som emellertid inte ska upplevas som en 
stigmatisering eller ett tvång. Det är nödvändigt att få till stånd utbildningar och erkänna 
förvärvade yrkeserfarenheter inom detta område. Den sociala solidariteten kommer också till 
uttryck genom stadsdelskommittéer. Dessa mötesplatser bestående av tillgängliga och 
kunniga personer bör kunna bygga upp självförtroendet hos de kvinnor och män som känner 
sig tyngda av sitt fostransansvar.

(D) Att utnyttja de tematiska strategierna och programmen

EU utnämnde 2010 till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning, 
2011 till Europeiska året för volontärarbete och 2012 till Europeiska året för aktivt åldrande 
och solidaritet mellan generationerna. Dessa teman borde erbjuda möjligheter att öka 
allmänhetens kunskap om vikten av en ökad social solidaritet. Att utnyttja de tematiska åren 
till att stödja lika möjligheter och bekämpa ungdomsbrottslighet skulle möjliggöra att bedriva 
ett varaktigt arbete för att hantera problemen. De olika gemenskapsprogrammen och 
strukturfonderna borde också anpassas så att man kan få till stånd stödprogram för ungdomar 
med problem. Gemenskapsprogrammen borde ta större hänsyn till tidsaspekten för att få unga 
brottslingar att delta i återanpassningsprogram. Främjandet av ungdomars inträde på 
arbetsmarknaden, i enlighet med Europa 2020-strategin, bör prioriteras för att bekämpa 
ungdomsbrottsligheten genom en större individuell och social medvetenhet.


