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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's ligestillingspolitiks bidrag til bekæmpelse af ungdomskriminalitet
(2010/2017(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til arbejdet i den kommission for måling af økonomisk performance og 
sociale fremskridt, der nedsattes i 2008 på den franske regerings initiativ,

– der henviser til UNDP's (FN's Udviklingsprogram) verdensrapport 1995 om den 
menneskelige udvikling, hvori der fokuseres på revolutionen inden for ligestilling mellem 
kønnene,

– der henviser til De Forenede Nationers verdensrapport 2003 om unge, særlig kapitel 7 
vedrørende ungdomskriminalitet,

– der henviser til WHO's verdensrapport 2002 om vold og sundhed, 

– der henviser til OECD's meddelelse fra 2005 om større chancer for alle - Behov for en 
aktiv socialpolitik til alles fordel,

– der henviser til OECD's meddelelse fra 2001 om nationernes velfærd - Den humane og 
sociale kapitals rolle,

– der henviser til det forberedende arbejde med det franske G-20-formandskabs rapport om 
globaliseringens sociale følger, 

– der henviser til meddelelse af 19. juni 2009 fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær om børn og ungdomsretssystemet - Forbedringskurs, 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

– der henviser til Rådets dokument 17593/09 CRIMORG af 15. december 2009,

– der henviser til arbejdet inden for det europæiske kriminalpræventive net under Europa-
Kommissionen (GD Retlige Anliggender),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om kriminalitetsforebyggelse i Den 
Europæiske Union (KOM(2004)0165),

– der henviser til grønbogen om forbedring af befolkningens mentale sundhed - Forsøg på 
en EU-strategi for mental sundhed (KOM(2005)0484), hvori der bl.a. er tale om de 
offentlige udgifter, der tynger fængsels- og retsplejesystemer som følge af adfærds- og 
opførselsforstyrrelser hos børn, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en europæisk økonomisk 
genopretningsplan (KOM(2008)0800) og sin beslutning herom af 11. marts 2009, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om BNP og mere - Måling af fremskridt i en 
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verden i forandring (KOM(2009)0433) og den institutionelle udvikling i den forbindelse 
(www.beyond-gdp.eu),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i 
EU1,

– der henviser til sin beslutning om ungdomskriminalitet - Kvindernes, familiens og 
samfundets rolle2,

– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2007 om en regelramme for foranstaltninger, der 
giver unge kvinder i Den Europæiske Union bedre muligheder for at forene familieliv og 
studieperioder3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2010),

Baggrunden for beslutningsemnet

A. der henviser til, at hver generation er foruroliget over sine unge, er ængstelig på deres 
vegne eller undertiden bange for dem, at det er tilstrækkeligt at se, hvorledes et samfund 
behandler sine unge, for at vurdere dets moralske værdier, og at "der er brug for en hel 
landsby for at opdrage et barn", dvs. at forældrenes opdragelse af de unge i familiens skød 
nogle gang kræver de rigtige rammer,

B. der henviser til, at disse bekymringer ikke er nye, og at man ikke må glemme, at der ifølge 
medlemsstaterne er tale om et mindretal blandt de unge - det lykkes de fleste unge uden 
større problemer at udvikle sig fra barn til ung - samt at der i øvrigt nu bør fokuseres på, at 
der opstår mange nye former for kriminel adfærd, og også tages hensyn til de voksnes 
manglende bevidsthed og meget ufuldstændige viden om disse spørgsmål, 

C. der henviser til, at ungdomskriminalitet ikke længere blot drejer sig om vold mod andre, 
tyveri, bandeaktivitet, indtagelse af tobak, alkohol eller socialt anerkendte stoffer som 
cannabis, tilslutning til sekter eller endog selvmord, men nu til dags også omfatter 
seksualisering og børneporno, navnlig på internettet, farlige lege som "tørklædelegen", 
Jackass og happy slapping, forskellige former for voldtægt med vidner, produkter, der 
ryges, drikkes eller indsprøjtes, skamfering eller forherligelse af anoreksi, dvs. 
yderligheder, som unge kan være såvel ophavsmænd til som ofre for, 

D. der henviser til, at sådanne yderligheder er så meget mere foruroligende, som de ofte 
opnår favorable vilkår i kraft af de nye teknologier takket være den anonymitet, disse 
giver, og den heraf følgende straffrihed, og i kraft af den fritid, de råder over som unge, 
hvor den tidlige ungdom er blevet en livsperiode, der begynder tidligere og undertiden 

                                               
1 EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75.
2 A6-0212/2007/P6_TA-PROV(2007)0283 af 21.6.2007.
3 EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 112.
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først ophører, efter at den officielle voksenalder er nået,

E. der henviser til, at de unges normoverskridende adfærd eller unges vold mod andre er et 
meget bredt interessefelt, hvor de enkelte spørgsmål skal behandles indgående, inden man 
kan sammenfatte deres forskellige faktorer og på den måde belyse emnets komplekse 
natur og søge at nærme sig løsninger,

F. der henviser til, at der er mange facetter i vurderingen af problematikken alt efter 
medlemsstat, individuel eller kollektiv overbevisning, samfundsudvikling, 
lovovertrædelseskategori, eksempelvalg og undersøgelsesmetode, 

G. der henviser til, at det derfor ikke er muligt på EU-beslutningsniveau at samle de politiske 
aktiviteter på dette område, men at EU til gengæld i højere grad kunne støtte de 
forskellige nationale initiativer ved at stille midler til rådighed til projekter, der 
igangsættes af regeringer, ngo'er og netværk til udveksling af bedste praksis og 
oplysninger,

H. der henviser til, at bekæmpelsen af ungdomskriminalitet ikke må tjene som påskud til at 
begrænse den enkeltes frihedsrettigheder, idet enhver person er et menneske, uafhængigt 
af sin socioøkonomiske situation, således alle borgere bør kunne handle til sit eget og 
andres bedste,

I. der henviser til, at EU og dens medlemsstater stadig kæmper for at blive den mest 
dynamiske videnbaserede økonomi i verden, samtidig med at det, der nu prioriteres, er 
behovet for en økonomi baseret på sund fornuft, 

J. der henviser til, at forældrenes ansvar for udformningen af fremtidige generationers 
humane og sociale evner først og fremmest bør opfattes som et spørgsmål om social 
sammenhængskraft i økonomisk forstand, således at der tages større hensyn til 
sammenhængen mellem ligestillingspolitik, en effektiv udøvelse af forældremyndigheden 
og bekæmpelsen af ungdomskriminalitet, 

K. der henviser til, at de internationale institutioner understreger betydningen af 
forældreansvaret for barnets udvikling og udformningen af dets humane og sociale 
kapaciteter samt betydningen af forældrenes årvågenhed og engagement med hensyn til at 
bekæmpe unges normoverskridende adfærd og deres vold mod andre, og at man til 
gengæld konstaterer, at samme institutioner ikke med samme åbenhed taler om, hvilke 
materielle forhold der er en forudsætning for en effektiv forældremyndighed, uden at der 
direkte eller indirekte foregår en diskriminering af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 
og uden at straffe dem med en latent usikkerhed i de nationale socialsikringssystemer, 
enten omgående eller med forsinkende virkning, 

L. der henviser til, at virksomhederne helt naturligt af deres lærlinge eller unge 
færdiguddannede forventer ikke blot teknisk og faglig kompetence, men også "bløde 
kompetencer" i form af humane og sociale kapaciteter, men at de politiske institutioner 
ikke med samme åbenhed taler om de direkte eller indirekte finansielle omkostninger i 
forbindelse med investering i udformningen af sådanne kapaciteter hos de fremtidige 
generationer, samtidig med at alle andre investeringer til almenvellets fordel almindeligvis 
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udmåles via BNP, 

M. der konstaterer, at der er en tendens til at stille mænd og kvinder over for de stadig større 
krav om en dårligt behersket flexicurity, som arbejdsmarkedet pålægger dem under 
påskud af ønsket om højere præstationer, hvilket gør det logisk at spørge, om det ikke vil 
være hensigtsmæssigt i EU at tilstræbe en konkurrencebaseret socialøkonomi, der er 
tilpasset mennesker i deres sociale miljø, således at bevidsthed, frihed og individuelt og 
kollektivt ansvar sættes i forgrunden,

Forældreansvar, udformning af de kommende generationers humane og sociale kapital og 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet

N. der henviser til, at det af verdenserklæringen om menneskerettighederne fremgår, at 
mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp, og at forældre har førsteret til at vælge 
den form for undervisning, som deres børn skal have,

O. der henviser til, at familien ganske vist ubestrideligt er det vigtigste socialiseringsmiljø for 
barnet og for dets opfattelse af verden og dets adfærd, men at den nu ikke længere er det 
eneste involverede miljø og heller ikke altid det mest afgørende, 

P. der henviser til, at det er vanskeligt med sikkerhed at kategorisere de årsager, som får en 
mindreårig til at udvise kriminel adfærd, eftersom den vej, som fører vedkommende til 
socialt afvigende og i sidste ende kriminel adfærd, i hvert enkelt tilfælde forklares ud fra 
individuelle og specifikke omstændigheder, som hænger sammen med vedkommendes liv 
og de centrale holdepunkter, som alle børn og unge udvikler sig omkring, nemlig familie, 
skole, ligestillede, samt i en større sammenhæng det samfundsøkonomiske miljø, 
vedkommende lever i,

Q. der henviser til, at barnets følelsesmæssige og sociale adfærd grundlæggende udformes i 
livets første år via kontakten med især moderen, faderen eller den voksne person, der tager 
sig af barnet,

Materielle vilkår, der er nødvendige for at sikre den individuelle frihed og forældreansvaret 
i forbindelse med udformningen af de kommende generationers humane og sociale kapital 
og bekæmpelsen af ungdomskriminalitet

R. der henviser til, at det er nødvendigt at indlede overvejelser om arbejdet i hjemmet, 
spørgsmålet om diskriminering forbundet med lønforskel (gender pay gap), som har 
indflydelse på barselsorlov for såvel mødre som fædre, forældre- og familieorlov, således 
at det fastslås, om der er tale om kønsbaserede diskrimineringsformer,  

S. der henviser til, at det er nødvendigt på europæisk niveau at definere begrebet multipel 
diskriminering på baggrund af BNP-indikatorerne, 

T. der henviser til, at det er nødvendigt at lade de unge komme til orde, så de kan give udtryk 
for deres forventninger til samfundet, og for at undgå en blind og uovervejet 
sikkerhedspolitik, såsom det europæiske projekt "Ved I, hvor Jeres barn er lige nu?", som 
den slovakiske regering igangsatte for at sensibilisere forældrene som et redskab for 
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forebyggelsesindsatsen, 

U. der henviser til erfaringerne fra World Mothers Movement (MMM), som har vist det 
hensigtsmæssige i at konsultere de familiemødre, der bor i vanskelige kvarterer, for at 
inddrage dem nært i udarbejdelsen, igangsættelsen, gennemførelsen og vurderingen af den 
offentlige politik til bekæmpelse af ungdomskriminalitet,

V. der henviser til, at denne beslutning specifikt sigter på sammenhængen mellem de 
forskellige nationale politikker og EU's politikker på ligestillingsområdet og den effektive 
udøvelse af forældreansvaret, samt deres indvirkning på den enkeltes frihed og ansvar, 
solidariteten generationerne imellem, udviklingen af de kommende generationers humane 
og sociale kapital og bekæmpelsen af ungdomskriminalitet,

Forslag til initiativer på alle institutionelle niveauer

Det usynlige skal gøres synligt

1. tilskynder medlemsstaterne til i deres nationale statistikker klart at angive, hvad 
ungdomskriminalitet koster samfundet ved manglende udøvelse af forældreansvaret; 

2. tilskynder Eurostat til at fortsætte udviklingen af indikatorer, der gør det synligt, hvormed 
aktiviteterne i forbindelse med bekæmpelse af ungdomskriminalitet på lang sigt bidrager 
til den sociale samhørighed og til medlemsstaternes velfærd ud over BNP og økonomisk 
usynligt; 

3. opfordrer de kompetente nationale og internationale organer til at offentliggøre 
makroøkonomiske forskningsresultater vedrørende det reelle forældreansvars indvirkning 
på udviklingen af de kommende generationers menneskelige og sociale kapaciteter på 
baggrund af bekæmpelsen af ungdomskriminalitet;

4. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en konsekvensanalyse af følgerne, herunder 
de budgetmæssige, af indførelsen af processer for integrering af ligestillingsaspektet for at 
vurdere disses relevans, effektivitet, holdbarhed og nytte med hensyn til 
omkostningseffektivitet/merværdi, hvilket i øvrigt er normal praksis i forbindelse med alle 
andre EU-politikker;

5. anmoder Kommissionen om i sine politiske og lovgivningsmæssige forslag at medtage en 
konsekvensanalyse, som viser et lovgivningsforslags indvirkning på byrdefordelingen 
mellem generationerne og familieansvarets effektivitet via en analyse af omkostninger og 
fordele på lang sigt; 

6. tilskynder det franske G-20-formandskab til at fortsætte sit tiltag vedrørende 
globaliseringens sociale følger og værdsætter ordføreren Christine Boutins indsats under 
rapportens udarbejdelse; 

Politik nytænkning

7. opfordrer de nationale lovgivere til i samarbejdet med repræsentanter for civilsamfundet at 
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inddrage sammenslutninger, der repræsenterer kvinder/mødre samt mænd/fædre, forskere, 
familiesammenslutninger, forældreorganisationer, lærere, socialarbejdere, kirker og 
religiøse samfund, som er anerkendt i gældende national lovgivning, 
velgørenhedssammenslutninger og humanitære organisationer, medierne og politiet; 

8. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage programmer til videreuddannelse og social 
reintegration af unge kriminelle og uafhængigt af den sociale status at føre en nul 
tolerance-retspolitik over for voksne, der tilskynder unge til kriminalitet ved f.eks. at lette 
adgangen til hårde stoffer, cannabis og andre produkter, der ryges, drikkes eller 
indsprøjtes;

9. opfordrer Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter 
til at foretage en revision af politikkerne for forening af familieliv og arbejdsliv med 
henblik på at sikre, at de direkte og indirekte udgifter forbundet med et effektivt 
forældreansvar ikke bæres af arbejdsgiveren, men af samfundet, for helt at fjerne 
diskriminerende adfærd på arbejdspladsen og for at fremme forældreansvarets effektivitet;

10. gør opmærksom på det hensigtsmæssige i en familiemainstreaming, som også betragter 
forskellige politikker (f.eks. social- og uddannelsespolitik, økonomisk politik samt 
straffelove) ud fra et familieaspekt og fungerer som et vigtigt redskab til at koordinere 
indsatsen for at forebygge unges kriminelle adfærd; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre innovative politikker og 
erkende, hvor vigtig familiemedlemmernes opdragerrolle er, samt med disse politikker 
beslutte at støtte udviklingen af de kommende generationers humane og sociale kapital og 
i første omgang koncentrere sig om den uerstattelige værdi i ældre, der forlader det 
formelle arbejdsmarked, men stadig ved videregivelse af værdier og såvel faglige som 
menneskelige kundskaber kan bidrage til de unge generationers udfoldelse og uformelle 
indlæring; kræver, at aktiviteter med sigte på solidaritet mellem generationerne kommer 
til at figurere blandt nøglefaktorerne i forebyggelsen af ungdomskriminalitet; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at støtte og fremme de operationelle programmer, 
Kommissionen har iværksat i forbindelse med Den Europæiske Alliance for Familier; 
opfordrer Kommissionen til at intensivere udviklingen af redskaber til systematisering af 
udvekslingen af god praksis og forskning på dette område;

13. opfordrer staterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at kvinder og mænd i 
højere grad kan vælge, hvorledes de vil forene familieliv og arbejdsliv, således at de bedre 
kan udøve deres familieansvar; 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ikke længere udelukkende at begrænse 
de politiske aktioner vedrørende chancelighed og forening af faglige ambitioner med 
familieplaner til kvinder, men ligeledes imødekomme mænds/fædres behov og 
færdigheder på dette område;

Tilpasning af arbejdsmarkedet

15. er overbevist om, at arbejdsmarkedets nye dynamik kan lette overgangen mellem 
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arbejdslivets forskellige etaper, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
basere den fremtidige beskæftigelsespolitik på livscyklussen; 

16. understreger, at alle arbejdstagere, der ønsker at afbryde eller nedsætte aktiviteten for 
effektivt at udøve deres forældreansvar, bør kunne nyde godt af en fleksibel arbejdstid, og 
opfordrer derfor små og mellemstore virksomheder til i den forbindelse at samarbejde 
mere målrettet og opfordrer de offentlige myndigheder til at vise større økonomisk 
smidighed i deres budgetoverslag med hensyn til statsstøtte; 

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage positive foranstaltninger for 
kvinder og mænd for bl.a. at lette deres tilbagevenden til arbejdslivet efter en periode, 
hvor de effektivt har udøvet deres forældreansvar, og bakke op om politik for 
(gen)integration på arbejdsmarkedet, således at disse personer atter kan blive økonomisk 
uafhængige;

18. opfordrer medlemsstaterne til at fremme en skattepolitik, som tager højde for de 
finansielle forpligtelser, der er forbundet med en effektiv udøvelse af forældreansvaret, og 
særlig udgifterne til børnepasning, ved hjælp af en skatteordning eller en ordning med 
skattelettelser;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning samt det tilhørende analysedokument til 
Kommissionen, Rådet, Eurostat, ILO, medlemsstaternes parlamenter og nationale 
statistiske institutioner.  
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BEGRUNDELSE

Den tyske kriminolog Christian Pfeiffer, der som ekspert var indbudt til en offentlig høring i 
Kvindeudvalget vedrørende spørgsmål om ungdomskriminalitet1, mener, at følgevirkningerne 
af forældreindsatsen til bekæmpelse af ungdomskriminalitet hurtigt kan vise sig: Forældrene 
bidrager mere permanent til at forebygge kriminalitet, hvis de som første 
identifikationsmodeller opmærksomt og følsomt opfylder det spæde barn behov for hjælp og 
kærlighed. (...) Selv for de ældre unge er opmærksomme voksnes tilstedeværelse uundværlig.  
Såfremt de voksne ikke er til stede i de unges liv, er det ikke muligt at lære dem voksenværdier 
som selvtillid, personlig disciplin, høflighed, gensidig respekt, tålmodighed, gavmildhed og 
indfølingsevne.

Hvor effektivt forældreansvaret kan forebygge ungdomskriminalitet, afhænger - blandt andre 
faktorer af forskellig vigtighed - af de materielle muligheder, fædre og mødre har for at være 
til stede i familiens hjem sammen med deres børn. Denne betænkning er et bidrag til disse 
overvejelser. Den tager udgangspunkt i, at der findes en afgørende, erfaringsbaseret og 
videnskabeligt bevist forbindelse mellem på den ene side unges normoverskridende adfærd og 
autoritetsforkastelse, ja endog vold mod andre, og på den anden side de materielle betingelser, 
der er nødvendige for at udvikle voksne personers sociale kapaciteter (som udformer de 
sociale forbindelser) og menneskelige kapaciteter (som udformer de individuelle kundskaber, 
kvalifikationer, kompetencer og karakteristika, der fremmer den personlige, sociale og 
økonomiske lykke). De unge tilstræber faktisk med deres risikoadfærd at overskride 
samfundets etablerede normer, hvilket er en måde at tage afstand for dets uretfærdigheder, 
uligheder og dobbeltmoral på.  

Giver familien stadig den absolut bedste beskyttelse mod risikoen for ungdomskriminalitet?  
Hvad siger de internationale institutioner om sammenhængen mellem familiefaktoren, 
forældreansvaret og ungdomskriminaliteten? Alle internationale politiske og økonomiske
institutioner understreger i dag den stadig voksende betydning af forældreansvaret for den 
unges udvikling og dermed betydningen af forældrenes årvågenhed og engagement med 
hensyn til at bekæmpe unges normoverskridende adfærd og deres vold mod andre.

Til gengæld beskæftiger de politiske beslutningstagere sig langt sjældnere med, hvilke 
materielle forhold der er en forudsætning for, at mænd og kvinder virkelig kan leve op til 
dette ideal af en effektiv forældremyndighed, uden at de udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet eller for en latent usikkerhed i de nationale 
socialsikringssystemer enten omgående eller med forsinkende virkning. 

Derfor er det ikke helt ufornuftigt at stille følgende spørgsmål: Bidrager ligestillingspolitikken 
virkelig til at bekæmpe ungdomskriminaliteten via forældreansvaret?  Giver den flexicurity, 
der i øjeblikket præger arbejdsmarkedet, virkelig arbejdstagerne mere individuel sikkerhed, 
især i de mindre uddannelseskrævende job, og bedre mulighed for at forene deres familieliv 
og deres faglige planer? Hvilke politiske og materielle betingelser skal være opfyldt, for at 
man kan undgå diskriminering på arbejdsmarkedet og usikkerhed for de kvinder og mænd, 
der frit vælger at engagere sig i udviklingen af de kommende generationers menneskelige og 

                                               
1 Afholdt den 20. marts 2007 af Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder under forsæde af Anna 
Záborská. 
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sociale kapaciteter?  Tilsigtes der med politikken til forening af familielivet og arbejdslivet en 
reel ligevægt mellem de to muligheder, dette ene valg byder på?

Fremover bør Eurostat i første omgang udarbejde indikatorer, der kan måle staternes 
menneskelige rigdom ud over BNP, og offentliggøre tal og statistikker for at retfærdiggøre en 
indsats. Faktisk er enhver politisk debat, der ikke er baseret på tal, hypotetisk, også selv om vi 
er enige om en politisk aktions nødvendighed ud fra menneskelige betragtninger.  I øjeblikket 
forsøger man at betragte enhver menneskelig aktivitet ud fra et indikatorsystem for at måle 
dens præstation og vurdere dens bidrag til almenvellet på BNP-basis. Derimod hverken måles 
eller vurderes den menneskelige aktivitet, der udøves af kvinder og mænd for at dæmme op 
for ungdomskriminaliteten ved at udvikle de kommende generationers menneskelige og 
sociale kapaciteter. Ingen statistik i nationalregnskabssystemet (SNA) tager højde for denne
dog så håndgribelige værdiskabelse: Arbejdsstatistikkerne ignorerer den. Når den ikke nævnes 
i nogen statistik, vil investeringen i forældrenes årvågenhed og engagement med hensyn til at 
bekæmpe unges normoverskridende adfærd og deres vold mod andre aldrig blive anerkendt, 
selv om alle observatører er enige om, at der er tale om noget, der reelt er til stede i 
dagligdagen. 

I anden omgang bør Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse af følgerne, herunder 
de budgetmæssige følger, af indførelsen af en ordning for integrering af ligestillingsaspektet 
for at vurdere dens relevans, effektivitet, holdbarhed og nytte med hensyn til 
omkostningseffektivitet/merværdi, som det i øvrigt er normal praksis i forbindelse med alle 
andre EU-politikker, og således som Parlamentet har krævet (P7_TA(2010)0232, pkt. 43). 
Denne analyse bør kombineres med Eurobarometer-statistikkerne, så det virkelige behov 
kommer frem og dermed det berettigede i, at der med offentlige midler investeres i disse 
politikker. Denne kvalitative analyse skal ligeledes vise, om ligestillingsaspektets integrering 
virkelig giver borgerne et afbalanceret valg, og med hvilke omkostninger for samfundet. 

Afsluttende kunne det konkluderes, at det er absolut nødvendigt for at tage højde for 
aktivitetens merværdi, at kvinder og mænds investering i foranstaltninger for at dæmme op 
for ungdomskriminalitet via udvikling af de kommende generationers menneskelige og 
sociale kapaciteter anerkendes udtrykt i økonomiske tal som en reel investering til fordel for 
almenvellet i de nationale BNP-statistikker. Men da der ikke er noget bevis for merværdien i 
økonomiske tal, værdsættes denne investering ikke, og ligestillingspolitikkerne tager den ikke 
i betragtning. Dette er en strukturel uretfærdighed, som skal afhjælpes.


