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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolist võrdõiguslikkust edendavate ELi meetmete panuse kohta alaealiste kuritegevuse 
vastu võitlemisel 
(2010/2017(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 2008. aastal Prantsusmaa valitsuse algatusel loodud majandustegevuse ja 
sotsiaalsete edusammude mõõtmise komisjoni tööd;

– võttes arvesse ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) 1995. aasta inimarengu aruannet „Soolise 
võrdõiguslikkuse revolutsioon”;

– võttes arvesse ÜRO ülemaailmset 2003. aasta noorsooaruannet, eelkõige selle 7. peatükki 
alaealiste kuritegevuse kohta;

– võttes arvesse WTO 2002. aasta ülemaailmset aruannet vägivalla ja tervise kohta;

– võttes arvesse OECD 2005. aasta aruannet „Igaühe võimaluste suurendamine. Kõigi 
inimeste huvides oleva aktiivse sotsiaalpoliitika nimel”;

– võttes arvesse OECD 2001. aasta aruannet „Rahvaste heaolu: inim- ja sotsiaalse kapitali 
roll”;

– võttes arvesse G20 eesistuja Prantsusmaa eeltööd aruande jaoks, mis käsitleb 
globaliseerumise sotsiaalseid tagajärgi;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 19. juuni 2009. aasta teatist 
„Lapsed ja alaealiste üle õiguse mõistmine: ettepanekud parandusteks” 
(CommDH/IssuePaper(2009)1);

– võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 2009. aasta dokumenti 17593/09/CRIMORG 187;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku (DG JUST) 
tööd;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kuritegevuse ennetamine Euroopa Liidus” 
(KOM(2004)0165);

– võttes arvesse rohelist raamatut „Elanikkonna vaimse tervise parandamine. Euroopa Liidu 
vaimse tervise strateegia väljatöötamine” (KOM(2005)0484), milles viidatakse karistus- ja 
kohtusüsteemiga seotud avaliku sektori kuludele, mis tulenevad lapseea käitumishäiretest;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa majanduse taastamise kava” (KOM(2008)0800) 
ja oma 11. märtsi 2009. aasta resolutsiooni selle kohta; 

– võttes arvesse komisjoni teatist „SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas maailmas” 
(KOM(2009)0433 (lõplik)) ja sellega seotud institutsioonilisi arenguid (www.beyond-
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gdp.eu);

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust teemal „Alaealiste 
kuritegevuse ennetamine, alaealiste kuritegevuse käsitlemise viisid ja alaealisi käsitleva 
õigussüsteemi roll Euroopa Liidus”1;

– võttes arvesse oma resolutsiooni alaealiste kuritegevuse ning naiste, perekonna ja 
ühiskonna rolli kohta2;

– võttes arvesse oma 19. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu noorte naiste pereelu 
ja õpingute ühitamist võimaldavate meetmete reguleeriva raamistiku kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A7-
0000/2010),

Resolutsiooni teema piiritlemine

A. arvestades, et iga põlvkond muretseb oma noorte pärast ja tunneb nende pärast hirmu või 
mõnikord lihtsalt kardab neid; arvestades, et ühiskonna moraalsete väärtuste hindamiseks 
piisab sellest, kui jälgida, kuidas ta kohtleb oma noori; arvestades, et „lapse kasvatamiseks 
on vaja tervet küla”, mis tähendab, et noortele vanemate poolt kodus antav kasvatus 
eeldab mõnikord sobivat taustsüsteemi;

B. arvestades, et selline mure ei ole uus ning et ei tohiks unustada, et alaealised kurjategijad 
on liikmesriikide andmetel noorte vähemus, sest enamikul noortest läheb üleminek 
lapseeast täiskasvanuikka suuremate probleemideta; arvestades, et praegu tuleb muu 
hulgas keskenduda kuritegeliku käitumise eri vormide lisandumisele ja arvestada ka 
täiskasvanute teadmatust või äärmiselt puudulikke teadmisi sellest valdkonnast;

C. arvestades, et alaealiste kuritegevus ei piirdu enam teiste suhtes sooritatud 
vägivallategude, varguste, kuritegelikes jõukudes osalemise, suitsetamise, joomise, 
ühiskondlikult aktsepteeritud narkootikumide, nt kanepi tarvitamise, sektides osalemise 
ega enesehävitusliku käitumisega, vaid see hõlmab nüüd ka varajasi seksuaalsuhteid ja 
pornograafiat, mis levib eriti interneti teel, selliseid ohtlikke mänge nagu sallimäng 
(vabatahtlik kägistamine), Jackass ja „happy slapping”, grupiviisilist vägistamist, aineid, 
mida suitsetatakse, juuakse või süstitakse, enesevigastamist ja anoreksia ülistamist –
liialdusi, mille puhul alaealised võivad olla nii algatajad kui ka ohvrid;

D. arvestades, et need liialdused on seda murettekitavamad, et nende levimisele aitavad kaasa 
uued tehnoloogiad, mis võimaldavad anonüümsust ja seega ka karistamatust, ning vaba 
aeg, mida paljudel noortel on ohtralt, pidades silmas, et noorukiiga algab nüüd varem ja 
lõpeb mõnikord pärast ametlikult täisealiseks saamist;

                                               
1 ELT C 110, 9.5.2006, lk 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV(2007)0283, 21. juuni 2007.
3 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 112.
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E. arvestades, et noorte õigusvastane käitumine ja teiste suhtes sooritatud vägivallateod on 
lai teemadering, mille iga osa tuleb eraldi ja põhjalikult uurida, enne kui erinevad asjaolud 
saab omavahel seostada, et näha teemat kogu tema keerukuses ja leida võimalikke 
lahendusi;

F. arvestades, et kõnealustele probleemidele antav hinnang erineb liikmesriigiti ning sõltub 
individuaalsetest või kollektiivsetest veendumustest, ühiskonna suundumustest, 
õigusrikkumiste liikidest ning uuringutes kasutatavatest katserühmadest ja -meetoditest;

G. arvestades, et seetõttu ei tuleks selle valdkonna poliitilisi meetmeid otsustada ühenduse 
tasandil, vaid EL võiks toetada rohkem liikmesriikide algatusi ja eraldada rahalisi 
vahendeid parimate tavade ja teabe vahetamise projektidele, mille on käivitanud 
valitsused, valitsusvälised organisatsioonid või võrgustikud;

H. arvestades, et alaealiste kuritegevuse vastu võitlemist ei tohiks kasutada ettekäändena 
isikuvabaduste piiramiseks, sest iga inimene on inimene, olenemata tema ühiskondlikust 
või majanduslikust seisundist, mistõttu peaks iga kodanik saama tegutseda enda ja teiste 
huvides;

I. arvestades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid püüavad ikka veel saada maailma kõige 
dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks, kuigi esmatähtsaks on saanud 
vajadus kainel mõistusel põhineva majanduse järele;

J. arvestades, et vanemate vastutust tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali 
arendamise eest tuleks vaadelda esmajoones majanduslikust seisukohast sotsiaalse 
ühtekuuluvuse küsimusena, mis võimaldab paremini mõista soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika, tõhusa vanemliku kasvatuse ja alaealiste kuritegevuse vastu võitlemise vahelisi 
seoseid;

K. arvestades, et lisaks lapsevanemate vastutusele laste arendamise ja nende inim- ja 
sotsiaalse kapitali kujundamise eest rõhutavad rahvusvahelised institutsioonid ka seda, kui 
oluline on vanemate järelevalve ja kaasatus noorte õigusvastase või vägivaldse käitumise 
vastu võitlemisse; arvestades ka seda, et need institutsioonid ei ole sama selgesõnalised 
materiaalsete eelduste osas, mis on vajalikud tõhusa vanemliku kasvatuse tagamiseks, 
ilma et naisi ja mehi tööturul otseselt või kaudselt diskrimineeritaks ning ilma et nad 
peaksid riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi varjatud ebakindluse pärast kohe või hiljem 
kannatama;

L. arvestades, et ettevõtetes peetakse loomulikuks, et praktikantidel ja noortel töötajatel on 
lisaks tehnilistele teadmistele ja ametialastele oskustele ka nn paindlikud oskused, mis 
puudutavad nende inim- ja sotsiaalset kapitali; arvestades, et poliitilised institutsioonid 
seevastu ei ole nii selgesõnalised otseste ja kaudsete rahaliste kulutuste osas, mida toob 
kaasa tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali arendamisse investeerimine, kuigi 
kõiki muid ühistes huvides tehtavaid investeeringuid mõõdetakse tavaliselt SKP kaudu;

M. arvestades, et suundumus allutada mehi ja naisi tõhususe suurendamise ettekäändel 
tööturul kehtestatud, kuid halvasti korraldatud turvalise paindlikkuse üha suurenevatele 
nõudmistele tõstatab küsimuse, kas ELi eesmärgiks tuleks seada konkurentsivõimeline 
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sotsiaalmajandus, mis on kohandatud inimeste ühiskondlikest suhetest tulenevatele 
vajadustele, rõhutades seega individuaalset ja kollektiivset teadlikkust, vabadust ja 
vastutustunnet;

Vanemlik vastutus, tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali arendamine ning 
alaealiste kuritegevuse vastu võitlemine

N. arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni kohaselt on emadel ja lastel õigus saada eriabi 
ja toetust ning et lapsevanematel on esmajärjekorras õigus otsustada, kuidas oma lapsi 
kasvatada;

O. arvestades, et kuigi perekond on laste jaoks vaieldamatult esimene maailmapilti ja 
käitumist kujundav sotsiaalne keskkond, ei ole see enam ainus asjassepuutuv keskkond ja 
selle roll ei ole alati kõige otsustavam;

P. arvestades, et alaealise kuritegeliku käitumise põhjusi on keeruline täpselt liigitada, kuna 
sotsiaalselt hälbinud ning viimaks kuritegeliku käitumiseni viiva tee põhjused tulenevad 
igal üksikul juhul individuaalsetest ja konkreetsetest asjaoludest, mis seonduvad isiku 
elukogemusega ning selle esmase keskkonnaga, milles iga laps ja noor areneb, see 
tähendab perekonna, kooli, eakaaslaste ning laiemas plaanis sotsiaal-majandusliku 
keskkonnaga, milles ta elab;

Q. arvestades, et laste afektiivne ja sotsiaalne käitumine kujuneb välja peamiselt esimestel 
eluaastatel nende suhetes ema, isa või teiste täiskasvanud hooldajatega;

Materiaalsed tingimused, mis on vajalikud isikuvabaduse tagamiseks ja selleks, et 
lapsevanemad saaksid täita oma kohustust arendada tulevaste põlvkondade inim- ja 
sotsiaalset kapitali ning võidelda alaealiste kuritegevuse vastu

R. arvestades vajadust alustada arutelu kodus töötamise üle, pöörates erilist tähelepanu 
meeste ja naiste palgaerinevusest tulenevale diskrimineerimisele, mis mõjutab emadus-, 
isadus-, vanema- ja perepuhkuse võtmist, ning arvestades, et arutelu eesmärk peaks olema 
teha kindlaks, kas sellise diskrimineerimise puhul on tegemist soolise diskrimineerimise 
vormiga; 

S. arvestades, et Euroopa Liidu tasandil tuleb määratleda mitmekordse diskrimineerimise 
mõiste, võttes arvesse SKP näitajaid;

T. arvestades, et pimesi ja läbimõtlematult kavandatud korrakaitsepoliitika vältimiseks tuleb 
küsida noorte arvamust ja anda neile võimalus selgitada oma ootusi ühiskonna suhtes, 
nagu näitas on Slovaki valitsuse korraldatud Euroopa projekt „Kas sa tead, kus su laps 
praegu on?”, mille eesmärk oli ennetusmeetmena tõsta vanemate teadlikkust;

U. arvestades, et Ülemaailmse Emade Liikumise (World Movement of Mothers, WMM) 
kogemus näitab, et on kasulik pöörduda raskes olukorras olevates piirkondades elavate 
emade poole, et tagada nende aktiivne osalemine alaealiste kuritegevuse vastu võitlemise 
riikliku poliitika väljatöötamises, kehtestamises, elluviimises ja hindamises;
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V. arvestades, et käesolevas resolutsioonis pööratakse erilist tähelepanu erinevate 
liikmesriikide ja ühenduse tasandil kehtestatud võrdsete võimaluste poliitika alaste 
meetmete vastastikusele seosele ja vanemakohustuste tõhusale täitmisele ning mõjule, 
mida need avaldavad isikuvabadusele ja vastutustundele, põlvkondadevahelisele 
solidaarsusele, tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali arendamisele ning 
alaealiste kuritegevuse vastu võitlemisele;

Algatusettepanekud kõikidel institutsioonilistel tasanditel

Nähtamatu esile toomine

1. innustab liikmesriike näitama riiklikus statistikas selgelt, milliseid kulusid tekitab 
ühiskonnale alaealiste kuritegevus, kui vanemliku vastutuskohustuse täitmine on 
puudulik;

2. innustab Eurostati jätkama näitajate väljatöötamist, mille kaudu tuua esile alaealiste 
kuritegevuse vastu võitlemise meetmete pikaajaline, nähtamatu ja SKP-arvestusest välja 
jääv majanduslik panus liikmesriikide sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja heaollu;

3. kutsub pädevaid riiklikke ja rahvusvahelisi organeid avaldama alaealiste kuritegevuse 
vastu võitlemise meetmete raames makromajanduslikke uuringuid vanemliku 
vastutuskohustuse täitmise mõjust tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali 
kujunemisele;

4. kutsub komisjoni üles avaldama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise süsteemi 
kasutuselevõtmise mõjuanalüüsi, sh mõju eelarvele, et hinnata selle asjakohasust, 
tõhusust, jätkusuutlikkust ja kasu kulutasuvuse/lisandväärtuse suhte alusel, nagu on 
teatavasti reegliks muude ELi poliitikameetmete puhul;

5. palub komisjonil lisada oma poliitika ja õigusakti ettepanekutele mõjuanalüüs, milles 
näidatakse pikaajalise kulutasuvusanalüüsi alusel, millist mõju avaldab ettepanek 
põlvkondadevahelisele õiglusele ja perekondliku vastutuskohustuse tegelikule täitmisele;

6. toetab G-20 eesistujariiki Prantsusmaad tema püüdlustes üleilmastumise sotsiaalsete 
tagajärgede käsitlemisel ning kiidab raportöör Christine Boutini raporti ettevalmistamise 
eest;

Uudne poliitiline lähenemisviis

7. kutsub liikmesriikide seadusandjaid üles laiendama koostööd kodanikuühiskonna 
esindajatega, kaasates naisi/emasid ja mehi/isasid esindavad ühendused, teadustöötajad, 
perekondade või lastevanemate ühendused, noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, kehtiva 
siseriikliku õiguse kohaselt tunnustatud kirikud ja usukogudused, heategevus- või 
humanitaarorganisatsioonid, meedia ja politsei;

8. kutsub liikmesriike üles looma alaealistele kurjategijatele mõeldud ümberkasvatuse ja 
ühiskonda taasintegreerimise programme ning kohaldama nende sotsiaalsest staatusest 
olenemata nulltolerantsi täiskasvanute suhtes, kes õhutavad teismelisi kuritegevusele, 
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näiteks aidates neil hankida tugevatoimelisi uimasteid, kanepit või muid aineid, mida 
suitsetatakse, juuakse või süstitakse;

9. palub, et komisjon korraldaks koostöös liikmesriikide ja tööturu osapooltega pere- ja 
tööelu ühitamise poliitika läbivaatamise, tagamaks, et vanemliku vastutuskohustuse 
täitmisega seotud otseseid või kaudseid kulusid ei kannaks mitte ettevõtted, vaid 
kogukond, et kõrvaldada diskrimineerimine töökohtadel ja toetada vanemliku 
vastutuskohustuse täitmist;

10. tuletab meelde, et perekonna perspektiivist lähtuvalt mitmeid poliitikavaldkondi (nt 
sotsiaal-, haridus- ja rahanduspoliitika, samuti karistusseadustik jne) hõlmav perekondlike 
väärtuste süvalaiendamine on põhivahend, mille abil koordineerida jõupingutusi alaealiste 
kuritegevuse ennetamiseks;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma kasutusele uudseid poliitilisi lähenemisviise, 
mis tunnustavad nende perekonnaliikmete olulist kasvatuslikku rolli, kes otsustavad 
toetada tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali arendamist, keskenduses esialgu 
eakate inimeste asendamatule rollile, kes on küll ametlikult tööturult väljunud, kuid 
võivad nii oma kutsealaste kui ka inimlike väärtuste ja teadmiste edasiandmise kaudu 
anda panuse nooremate põlvkondade arengusse ja mitteametliku õppe protsessi; nõuab, et 
põlvkondadevahelist solidaarsust soodustavad meetmed oleksid arvatud alaealiste 
kuritegevuse ennetamise põhimeetmete hulka; 

12. kutsub liikmesriike üles toetama ja propageerima komisjoni poolt käivitatud 
rakenduskavasid seoses Euroopa Perede Liiduga; kutsub komisjoni üles töötama kiiremini 
välja vahendeid, mis looksid aluse järjekindlale heade tavade vahetamisele ja 
teadusuuringutele kõnealuses valdkonnas;

13. kutsub riikide ametivõime üles võtma vajalikke meetmeid, et naised ja mehed saaksid 
hõlpsamalt valida viisi töö- ja pereelu ühitamiseks, mis võimaldaks neil vanemlikku 
vastutuskohustust paremini täita;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles laiendama võrdsete võimaluste ning töö- ja pereelu 
tasakaalu alaste poliitikameetmete kohaldamisala, nii et neid meetmeid ei kohaldataks 
mitte üksnes naiste, vaid ka meeste/isade vajaduste ja valikuvõimaluste suhtes;

Tööturu kohandamine

15. on veendunud, et tööturu uus dünaamika võib kergendada üleminekut ühest tööelu etapist 
teise; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma tulevase tööhõivepoliitika aluseks 
elutsüklil põhinevat lähenemisviisi;

16. rõhutab, et töötajal, kes soovib katkestada või vähendada töötegevust selleks, et 
vanemakohustuste täitmisele pühenduda, tuleks lubada töötada paindliku tööajaga; kutsub 
väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid üles tulema sellistele taotlustele meelsamini 
vastu ning ametivõime näitama üles suuremat finantspaindlikkust eelarvelise riigiabi 
kavandamisel;
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17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu naisi ja mehi toetavaid meetmeid, 
näiteks selleks, et hõlbustada pärast peamiselt vanemakohustuste täitmisele pühendumist 
nende tööle tagasitulekut, ning eelistada poliitikat, mis lihtsustab tööturule tagasitulekut 
eesmärgiga saavutada taas majanduslik sõltumatus;

18. kutsub liikmesriike üles edendama fiskaalpoliitikat, mis võtab arvesse vanemakohustuste 
täitmisega seotud rahalisi kohustusi, sealhulgas lastehoiuteenustega seotud kulusid, ning 
kehtestama vastavat maksustamiskorda või maksusoodustusi;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja selle taustdokument 
komisjonile, nõukogule, Eurostatile, BITile, liikmesriikide parlamentidele ja 
liikmesriikide statistikaametitele.
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SELETUSKIRI

Alaealiste kuritegevust käsitlevale naiste õiguste komisjoni korraldatud avalikule arutelule1

kutsutud ekspert, Saksa kriminoloog Christian Pfeiffer on seisukohal, et vanemate 
jõupingutused alaealiste kuritegevuse vastu võitlemisel tulevad kiiresti kasuks: vanemad 
aitavad püsivalt kuritegevuse ennetamisele kaasa siis, kui nad esimeste eeskujudena vastavad 
tähelepanelikult ja tundlikult väikelapse abi- ja armastusevajadusele. (...) Isegi vanematele 
lastele on hoolivate täiskasvanute kohalolu hädavajalik. Kui täiskasvanuid noorte elus ei ole, 
siis ei ole võimalik noortele edasi anda täiskasvanulikke väärtusi, nagu enesekindlus, 
enesedistsipliin, vastastikune lugupidamine, kannatlikkus, suuremeelsus ja empaatia.

Vanemakohustuste täitmise tulemuslikkus alaealiste kuritegevuse ennetamisel oleneb –
muude erineva tähtsusega tegurite hulgas – isadele ja emadele pakutavast materiaalsest 
võimalusest perekonnas oma laste kõrval viibida. Käesolev raport lähtub sellest asjaolust. 
Käesolev raport tugineb empiiriliselt tunnetatud ja teaduslikult kinnitatud seose olemasolule, 
mis eksisteerib noortepoolse õiguskorra rikkumise, autoriteetide eiramise ja isegi vägivalla 
kasutamise puhul teiste inimeste vastu ning materiaalsete tingimuste vahel, mis on vajalikud 
vanemate autoriteeti hindavate noorte sotsiaalsete oskuste (st võime luua sotsiaalseid suhteid) 
ja inimkapitali (st teadmised, kvalifikatsioon, oskused ja isikuomadused, mis edendavad 
isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku heaolu) arendamiseks. Noorte riskikäitumise eesmärk 
on ühiskonnas kehtestatud reeglite rikkumine, seda võib käsitleda protestina ühiskonna 
ebaõigluse, ebavõrdsuse ja silmakirjalikkuse vastu.

Kas perekond on endiselt parim kaitse alaealiste kuritegevuse ohu vastu? Mida arvavad 
rahvusvahelised institutsioonid seosest nn perekondliku teguri, vanemliku vastutuse ja 
alaealiste kuritegevuse vahel? Kõik poliitilised ja majanduslikud institutsioonid rõhutavad 
täna, et vanematel on üha olulisem roll teismeliste arengus, ning seetõttu on vanemate 
järelevalve ja kaasatus ülioluline võitluses noorte õiguskorda eirava või vägivalda kasutava 
käitumise vastu.

Seevastu pööravad poliitikakujundajad märksa harvemini tähelepanu materiaalsetele 
tingimustele, mis peavad olema täidetud, et vanemliku autoriteedi mõju saavutaks ideaalse 
ulatuse, ilma et naised ja mehed kannataks tööturul nähtava või nähtamatu diskrimineerimise 
all ning satuks kohe või ka hiljem riiklikus sotsiaalkindlustussüsteemis püsivalt ebakindlasse 
olukorda.

Seepärast on õigustatud järgmiste küsimuste esitamine: kas võrdsete võimaluste poliitika aitab 
tegelikult võidelda alaealiste kuritegevuse vastu, edendades vanemakohustuste täitmist? Kas 
praegust tööturgu iseloomustav paindlik tööaeg pakub tegelikult töötajatele suuremat kindlust, 
eriti madalama kvalifikatsiooniga töötajate puhul, ning paremaid võimalusi töö- ja pereelu 
tasakaalustamiseks? Millised poliitilised ja materiaalsed tingimused peaksid olema täidetud, 
et vältida tööturul nende naiste ja meeste diskrimineerimist või ebakindlasse olukorda 
sattumist, kes soovivad omal valikul pühenduda tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse 
kapitali arendamisele? Kas töö- ja pereelu parema tasakaalu saavutamise poliitika käsitleb 
mõlemaid võimalusi tõesti võrdsena?

                                               
1 Avalik arutelu toimus Euroopa Parlamendis 20. märtsil 2007. aastal Anna Zįborskį juhtimisel.
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Eurostat peaks edaspidi esmalt välja töötama näitajad, mille abil hinnata riikide inimvara 
väljaspool SKPd, ning avaldama arvud ja statistika, mis seda lähenemisviisi õigustavad. Kui 
ei ole arve, millele toetuda, jääb igasugune poliitiline arutelu üksnes hüpoteetiliseks, isegi kui 
me inimlikult üksmeelselt tajume, et vaja on meetmeid võtta. Praegu püütakse igasuguse 
inimtegevuse suhtes kohaldada näitajaid, et mõõta tegevuse tulemuslikkust ja hinnata selle 
panust üldisesse heaollu SKP kaudu. Kuid nende meeste ja naiste inimtegevust, kes tulevaste 
põlvkondade inim- ja sotsiaalset kapitali arendades alaealiste kuritegevust ohjeldada püüavad, 
ei mõõdeta ega hinnata. Selline tegevus ei leia kajastamist kusagil rahvamajanduse 
arvepidamise statistikas, kuigi tegemist on konkreetse väärtuse loomisega. Tööhõivet 
kirjeldavad statistikud seda ei märka. Vanemate järelevalve ja kaasatus võitlusse noorte 
õiguskorda eirava või vägivalda kasutava käitumise vastu on jõupingutusena tehtud 
investeering, mis statistikas ei kajastu ja mida seetõttu ei tunnustata, kuigi kõik vaatlejad 
kinnitavad, et see toimub igapäevaselt. 

Teisalt peaks komisjon teostama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise süsteemi 
kasutuselevõtmise mõjuanalüüsi, sh mõju eelarvele, et hinnata selle asjakohasust, tõhusust, 
jätkusuutlikkust ja kasu kulutasuvuse/lisandväärtuse suhte alusel, nagu on teatavasti reegliks 
muude ELi poliitikameetmete puhul ja nagu Euroopa Parlament on nõudnud 
(P7_TA(2010)0232, lõige 43). Mõjuanalüüsi tuleks võrrelda Eurobaromeetri statistiliste 
andmetega, et teha kindlaks avalikust sektorist sellesse poliitikasse investeeringute tegemise 
tegelik vajalikkus ja põhjendatus. Kõnealune kvalitatiivne uuring peaks ka tõendama, kas 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine suunab kodanikke tõepoolest tasakaalustatud 
valikuid tegema ning millised kulud sellega ühiskonna jaoks kaasnevad. 

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et naiste ja meeste jõupingutusi, millega võideldakse alaealiste 
kuritegevuse vastu tulevaste põlvkondade inim- ja sotsiaalse kapitali arendamise kaudu, tuleb 
majanduslikus mõttes ja arvuliste näitajate kaudu tunnustada kui tõelist investeeringut üldise 
heaolu nimel, mis peab kajastuma riigi SKP-statistikas, vastasel juhul ei ole selle 
lisandväärtus mõistetav. Kui lisandväärtuse majanduslikus mõttes arvuline tõend puudub, ei 
väärtustata seda investeeringut ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste poliitika ei võta seda 
arvesse. See on aluseks olev ebaõiglus, mis tuleb kõrvaldada.


