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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien EU:n toimintalinjojen osuudesta 
nuorisorikollisuuden torjunnassa
(2010/2017(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuonna 2008 Ranskan hallituksen aloitteesta perustetun talouden 
suorituskyvyn ja sosiaalisen edistyksen mittaamista käsittelevän komitean työt,

– ottaa huomioon YK:n kehitysohjelman vuonna 1995 julkaiseman inhimillisen kehityksen 
raportin sukupuolten tasa-arvosta ja kehityksestä,

– ottaa huomioon YK:n vuonna 2003 julkaiseman raportin nuorista ja erityisesti sen 
nuorisorikollisuutta koskevan kappaleen 7,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön vuonna 2002 julkaiseman raportin väkivallasta 
ja terveydestä,

– ottaa huomioon OECD:n vuonna 2005 antaman tiedonannon kaikkia hyödyttävästä 
aktiivisesta sosiaalipolitiikasta Extending opportunities – How social policy can benefit us 
all,

– ottaa huomioon OECD:n vuonna 2001 antaman tiedonannon inhimillisen ja sosiaalisen 
pääoman vaikutuksesta hyvinvointiin The well-being of nations – The role of human and 
social capital,

– ottaa huomioon G20-maiden kokouksen puheenjohtajamaan Ranskan valmistelutoimet, 
jotka liittyvät globalisaation sosiaalisia vaikutuksia koskevaan raporttiin,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 19. kesäkuuta 2009 antaman 
tiedonannon lapsista ja nuoriso-oikeudesta Children and juvenile justice: proposals for 
improvements, CommDH/IssuePaper(2009)1,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2009 kokoontuneen Euroopan unionin neuvoston 
asiakirjan 17593/09 CRIMORG 187,

– ottaa huomioon Euroopan komission rikoksentorjuntaverkoston (PO JUST) työn,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Rikoksentorjunta Euroopan unionissa 
(KOM(2004)0165),

– ottaa huomioon vihreän kirjan Väestön mielenterveyden parantaminen – Tavoitteena 
Euroopan unionin mielenterveysstrategia (KOM(2005)0484), jossa otetaan esille 
erityisesti rikosoikeus- ja oikeusjärjestelmille lasten käyttäytymishäiriöistä koituvat 
julkiset menot,
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– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta 
(KOM(2008)0800) ja 11. maaliskuuta 2009 hyväksymänsä päätöslauselman aiheesta,

– ottaa huomioon komission tiedonannon BKT ja muut indikaattorit – edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa maailmassa (KOM(2009)0433 lopullinen) ja siihen liittyvät 
institutionaaliset muutokset (www.beyond-gdp.eu),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon Nuorisorikollisuuden 
torjuminen, nuorten tekemien rikosten käsittely ja nuoriso-oikeusjärjestelmän rooli 
Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon päätöslauselmansa Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan 
rooli2,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman sääntelykehyksestä 
nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan 
unionissa3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2010),

Päätöslauselman aihepiiri

A. ottaa huomioon, että jokainen sukupolvi on huolissaan nuoristaan ja pelkää heidän 
puolestaan tai jopa pelkää heitä; toteaa, että yhteiskunnan moraaliset arvot saadaan selville 
tarkkailemalla, kuinka se kohtelee nuoria; katsoo, että "lapsen kasvattamiseen tarvitaan 
koko kylä", toisin sanoen vanhempien kotipiirissä nuorille antaman kasvatuksen lisäksi 
tarvitaan asianmukaista valvontaa,

B. ottaa huomioon, että tämä huoli ei ole uusi ja että ei pidä unohtaa, että kyseessä on 
jäsenvaltioiden mukaan nuorten vähemmistö – suurin osa nuorista kasvaa lapsuudesta 
aikuisikään ilman suurempia ongelmia; katsoo, että olisi tarkkailtava tarkemmin rikollisen 
käyttäytymisen yhä useampia muotoja ja lisäksi olisi otettava huomioon, että aikuiset 
eivät ole tietoisia asiasta ja että heidän tietonsa ovat puutteelliset,

C. ottaa huomioon, että nuorisorikollisuus ei ole enää ainoastaan toisiin kohdistuneita 
väkivallan tekoja, varkauksia, jengirikollisuutta, tupakan, alkoholin tai kannabiksen 
kaltaisten sosiaalisesti hyväksyttyjen huumeiden käyttöä, lahkojen toimintaa tai 
itsetuhoista käyttäytymistä, vaan siihen liittyy nykyään myös kaikkialla internetissä esillä 
oleva liian varhainen seksualisoituminen ja pornografia, vaaralliset leikit kuten 
kuristusleikki, "Jackass" ja "happy slapping", joukkoraiskaukset, poltettavat, juotavat tai 
suonensisäiset huumaavat aineet, itsensä vahingoittaminen tai anoreksian ihannointi sekä 
muut kohtuuttomuudet, joissa nuoret voivat olla samanaikaisesti tekijänä ja uhrina,

                                               
1 EUVL C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283, 21. kesäkuuta 2007.
3 EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 112.
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D. ottaa huomioon, että nämä kohtuuttomuudet ovat vielä huolestuttavampia, koska niissä 
käytetään usein uutta teknologiaa niiden tarjoaman anonyymiuden ja 
rankaisemattomuuden vuoksi ja koska monilla nuorilla on paljon vapaa-aikaa, sillä 
nuoruusikä alkaa yhä aikaisemmin ja päättyy joillakin vasta virallisen täysi-ikäisyyden 
jälkeen,

E. ottaa huomioon, että sellainen nuorten käyttäytyminen, jossa he rikkovat sääntöjä tai ovat 
väkivaltaisia, on laaja kenttä, jossa jokaista osatekijää on käsiteltävä syvemmin 
itsenäisesti ennen kuin eri tekijöitä voidaan yhdistää keskenään, jotta saadaan esille aiheen 
monitahoisuus ja mahdolliset ratkaisutavat,

F. ottaa huomioon, että ongelmiin suhtaudutaan eri tavoin jäsenvaltioissa ja suhtautumiseen 
vaikuttavat myös yksilölliset tai ryhmien käsitykset, yhteiskunnalliset muutokset, 
erityyppiset lainrikkomukset sekä tutkimusten otanta- ja muut menetelmät,

G. toteaa, että yhteisön tasolla ei tule ryhtyä yhteisiin toimiin tällä alalla, mutta unioni voisi 
sen sijaan tukea enemmän erilaisia kansallisia aloitteita myöntämällä varoja hallitusten, 
kansalaisjärjestöjen tai parhaita käytäntöjä ja tietoja vaihtavien verkostojen hankkeille,

H. katsoo, että nuorisorikollisuuden torjuntaa ei saa käyttää tekosyynä rajoittaa 
yksilönvapautta, koska "jokainen ihminen on ihminen" riippumatta hänen 
sosioekonomisesta taustastaan ja jokaisen kansalaisen pitäisi siksi pystyä toimimaan 
omaksi ja muiden hyväksi,

I. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot pyrkivät edelleen maailman 
dynaamisimmaksi tietoyhteiskunnaksi, vaikka ensisijaisena tavoitteena on nyt 
enemmänkin luoda terveeseen järkeen perustuva talous,

J. ottaa huomioon, että vanhempien vastuuta uusien sukupolvien inhimillisten ja sosiaalisten 
taitojen muodostumisesta olisi talouden näkökulmasta pidettävä ennen kaikkea sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden haasteena, koska siten voidaan paremmin ymmärtää yhteys 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevien politiikkojen, vahvan vanhemmuuden ja 
nuorisorikollisuuden torjunnan välillä,

K. ottaa huomioon, että kansainväliset instituutiot painottavat vanhempien vastuun 
merkitystä lapsen kehityksen sekä inhimillisten ja sosiaalisten taitojen kehittymisen 
kannalta, ja lisäksi ne painottavat vanhempien valppauden ja sitoutuneisuuden merkitystä, 
kun pyritään torjumaan nuorten sääntöjä rikkovaa käyttäytymistä ja muihin kohdistuvaa 
väkivaltaa; ottaa myös huomioon, että nämä samat instituutiot eivät kuitenkaan yhtä 
suoraan korosta aineellista hyvinvointia, jota tarvitaan vahvan vanhemmuuden 
turvaamiseksi ja joka olisi saavutettava ilman, että naisia ja miehiä syrjitään suoraan tai 
välillisesti työmarkkinoilla, ja ilman, että he joutuvat kärsimään kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien huomaamattomasta heikentämisestä välittömästi tai 
myöhemmin,

L. ottaa huomioon, että yritykset odottavat luonnollisesti nuorilta harjoittelijoiltaan tai 
nuorilta työntekijöiltään teknisen ammattitaidon lisäksi niin kutsuttuja pehmeitä taitoja eli 
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inhimillisiä ja sosiaalisia valmiuksia, mutta poliittiset instituutiot eivät kuitenkaan 
suhtaudu yhtä selkeästi suoriin tai epäsuoriin rahallisiin kustannuksiin, joita koituu, kun 
investoidaan uusien sukupolvien pehmeiden taitojen kehittämiseen, vaikka kaikki muut 
yhteisen hyvän vuoksi tehdyt investoinnit mitataan tavallisesti BKT:lla,

M. ottaa huomioon, että huonosti hallinnoitu joustoturva asettaa miehille ja naisille yhä 
suurempia vaatimuksia työmarkkinoilla sillä verukkeella, että pyrkimyksenä on lisätä 
tuottavuutta, mikä nostaa esille kysymyksiä siitä, eikö Euroopan unionissa olisi 
toteutettava kilpailukykyistä sosiaalitaloutta, joka vastaa ihmisten sosiaalisissa suhteissa 
ilmeneviin tarpeisiin ja asettaa näin ollen etusijalle yksilöiden ja yhteisöjen tietoisuuden, 
vapauden ja vastuuntunnon,

Vanhempien vastuu, uusien sukupolvien inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittyminen 
ja nuorisorikollisuuden torjuminen

N. ottaa huomioon, että maailmanlaajuisen ihmisoikeusjulistuksen nojalla äideillä ja lapsilla 
on oikeus erityiseen tukeen ja apuun ja vanhemmilla on oikeus valita, miten he haluavat 
kasvattaa lapsensa,

O. ottaa huomioon, että jos perhe onkin kiistattomasti lapsen ensimmäinen sosiaalinen 
ympäristö, jossa lapsi muodostaa maailmankuvansa ja jonka mukaan hänen 
käyttäytymisensä kehittyy, se ei ole enää ainoa eikä edes aina määräävin ympäristö,

P. toteaa, että on vaikea määritellä varmasti syitä, jotka saavat alaikäisen käyttäytymään 
rikollisesti, koska syyt, jotka johtavat sosiaalisesti poikkeavaan tai rikolliseen 
käyttäytymiseen, selittyvät tapauskohtaisesti yksilöllisillä erityisolosuhteilla, jotka liittyvät 
henkilökohtaisiin kokemuksiin ja jokaisen nuoren ja lapsen kasvuympäristön tärkeimpiin 
tekijöihin eli perheeseen, kouluun, ikätovereihin sekä laajemmalti siihen 
sosioekonomiseen ympäristöön, jossa he elävät,

Q. ottaa huomioon, että lapsen affektiivisen ja sosiaalisen käyttäytymisen perusta muodostuu 
lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana erityisesti lapsen ja äidin, isän tai muun lasta 
hoitavan aikuisen suhteen kautta,

Riittävä materiaalinen hyvinvointi, jolla taataan yksilönvapaus ja vanhempien vastuu 
uusien sukupolvien inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittymisestä sekä 
nuorisorikollisuuden torjunnasta

R. katsoo, että on ryhdyttävä pohtimaan kotona tehtävää työtä ja erityisesti syrjintää, joka 
liittyy naisten ja miesten tuloeroihin, jotka puolestaan vaikuttavat äitiys-, isyys-, 
vanhempain- ja perheloman käyttämiseen, ja pyrittävä määrittelemään, merkitseekö 
syrjintä tällaisissa tilanteissa sukupuoleen perustuvaa syrjintää,

S. katsoo, että BKT-indikaattoreiden perusteella on sovittava Euroopan unionin laajuisesta 
moniperusteisen syrjinnän määritelmästä,

T. katsoo, että sokean ja harkitsemattoman yleisen järjestyksen ylläpidon välttämiseksi 
nuorten ääntä on kuunneltava, jotta he voivat ilmaista yhteiskuntaa koskevia odotuksiaan, 
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kuten on osoitettu Slovakian hallituksen aloitteesta syntyneessä eurooppalaisessa 
hankkeessa "Tiedätkö missä lapsesi on nyt?", joka liittyy vanhempien tiedottamiseen 
ennaltaehkäisyn keinona,

U. ottaa huomioon Maailmanlaajuisen äitien järjestön kokemukset, jotka osoittavat, että on 
tärkeää vedota ongelmallisissa kaupunginosissa asuviin perheenäiteihin, jotta heidät 
saataisiin tiiviisti mukaan nuorisorikollisuuden vastaisten julkisten toimenpiteiden 
suunnitteluun, täytäntöönpanoon, toteuttamiseen ja arviointiin,

V. toteaa, että tämän päätöslauselman painopisteenä ovat yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
koskevien erilaisten kansallisten ja yhteisön politiikkojen ja vahvan vanhemmuuden 
välinen riippuvuus, sekä se kuinka nämä vaikuttavat yksilön vapauteen ja vastuuseen, 
sukupolvien väliseen solidaarisuuteen, uusien sukupolvien inhimillisen ja sosiaalisen 
pääoman kehittymiseen ja nuorisorikollisuuden torjuntaan,

Aloite-ehdotukset kaikilla institutionaalisilla tasoilla

Näkymätön näkyväksi

1. kannustaa jäsenvaltioita osoittamaan selvästi omissa kansallisissa tilastoissaan 
yhteiskunnalle koituvat kustannukset, jotka liittyvät nuorisorikollisuuteen sellaisissa 
tapauksissa, joissa vanhemmat eivät ole kantaneet vastuutaan;

2. kannustaa tilastotoimisto Eurostatia kehittämään BKT:n ohelle näkymättömän talouden 
tekijöihin perustuvia indikaattoreita, joista käy ilmi nuorisorikollisuuden torjuntaan 
liittyvien toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutukset sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja 
jäsenvaltioiden hyvinvointiin;

3. pyytää toimivaltaisia kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä julkaisemaan 
makrotaloudellisia tutkimuksia vanhempien vastuunkannon vaikutuksista uusien 
sukupolvien inhimillisten ja sosiaalisten valmiuksien muodostumiseen 
nuorisorikollisuuden torjunnan näkökulmasta;

4. kehottaa komissiota julkaisemaan tutkimuksen sellaisten budjetti- ja muiden vaikutusten 
arvioinnista, joita sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käyttöönottamisella on, jotta 
voidaan arvioida sen merkitystä, tehokkuutta, kestävyyttä ja hyödyllisyyttä 
kustannustehokkuuden ja saadun lisäarvon osalta, mikä onkin normaali käytäntö kaikissa 
muissa eurooppalaisissa politiikoissa;

5. pyytää komissiota sisällyttämään poliittisiin ja lainsäädäntöehdotuksiinsa vaikutusten 
arvioinnin, josta käy ilmi lainsäädäntöehdotuksen vaikutus sukupolvienväliseen 
oikeudenmukaisuuteen ja perhevelvollisuuksien hoitamiseen, analysoimalla kustannukset 
ja edut pitkällä aikavälillä;

6. tukee G20-maiden kokouksen puheenjohtajamaan Ranskan globalisaation sosiaalisiin 
vaikutuksiin liittyvää aloitetta ja onnittelee esittelijä Christine Boutinia hänen työstään 
selonteon valmistelussa;
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Uusi toimintatapa

7. pyytää kansallisia lainsäätäjiä aloittamaan yhteistyön sellaisten siviiliyhteiskunnan eri 
edustajien kanssa kuin naisia ja äitejä sekä miehiä ja isiä edustavat yhdistykset, tutkijat, 
perhe- tai vanhempainyhdistykset, kouluttajat, sosiaalityöntekijät, kirkot ja voimassa 
olevien kansallisten lakien mukaan tunnustetut uskonnolliset yhteisöt, hyväntekeväisyys-
tai humanitäärisen avun järjestöt, viestimet ja poliisi;

8. pyytää jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ohjelmia nuorisorikollisten 
uudelleenkouluttamista ja -integroimista varten ja soveltamaan oikeuspolitiikassa 
nollatoleranssia sellaisten aikuisten kohdalla – riippumatta heidän sosiaalisesta 
asemastaan – jotka kannustavat nuoria rikollisuuteen ja esimerkiksi helpottavat kovien 
huumeiden, kannabiksen tai muiden sellaisten huumeiden saantia, joita poltetaan, juodaan 
tai pistetään suoneen;

9. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa 
tarkistamaan perhe- ja työelämän yhteensovittamista koskevat toimia, joilla varmistetaan, 
että vanhempien velvollisuuksien asianmukaiseen hoitamiseen liittyviä suoria tai välillisiä 
kustannuksia ei joudu kantamaan työnantaja vaan yhteiskunta, jotta voidaan poistaa 
syrjintä työpaikoilla ja tukea vanhemmuutta;

10. muistuttaa, että niin kutsuttu perheasioiden valtavirtaistaminen, joka liittyy moniin 
politiikkoihin (esimerkiksi sosiaali-, koulutus- ja rahoituspolitiikkaan sekä 
rikoslainsäädäntöön) on myös perheen näkökulmasta tärkeä väline, jolla koordinoidaan 
pyrkimyksiä ehkäistä nuorison rikollista käyttäytymistä;

11. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön uusia politiikkoja, joissa 
tunnustetaan sellaisten perheenjäsenten kasvatusrooli, jotka päättävät tukea uusien 
sukupolvien inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehitystä, ja joissa ensisijaisesti 
keskitytään sellaisten ikääntyneiden henkilöiden korvaamattomaan asemaan, jotka ovat 
jättäneet viralliset työmarkkinat mutta jotka voivat yhä epävirallisesti vaikuttaa nuorten 
sukupolvien kehitykseen ja kasvatukseen välittämällä heille työhön ja sosiaalisiin 
suhteisiin liittyviä arvoja ja tietoa; vaatii, että toimintaa sukupolvien välisen 
solidaarisuuden nimissä pidetään nuorisorikollisuuden ehkäisemisen tärkeimpinä 
tekijöinä;

12. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään komission eurooppalaisen perheallianssin 
nimissä käynnistämiä toimintaohjelmia; pyytää komissiota tehostamaan välineiden 
kehittämistä parhaiden käytänteiden vaihdon ja alan tutkimuksen järjestelmällistämiseksi;

13. kehottaa julkista valtaa ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta naiset ja miehet voisivat 
paremmin valita tavan, jolla he haluavat sovittaa yhteen perhe- ja työelämän hoitaakseen 
paremmin velvollisuutensa vanhempina;

14. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita olemaan rajoittamatta yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin 
ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvää toimintaa ainoastaan naisiin vaan 
pyytää niitä vastaamaan myös miesten ja isien tarpeisiin ja mahdollisuuksiin tällä alalla;



PR\831725FI.doc 9/11 PE448.877v02-00

FI

Työmarkkinoiden sopeuttaminen

15. on vakuuttunut siitä, että työmarkkinoiden uudet dynamiikat voivat helpottaa siirtymistä 
työelämän eri vaiheiden välillä; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan tulevien 
työllisyyspolitiikoiden perustaksi elinkaaren käsitteen;

16. painottaa, että jokaisen henkilön, joka haluaa keskeyttää työnsä tai vähentää työaikaansa 
panostaakseen vanhemmuuteensa, tulisi voida hyödyntää joustavaa työaikaa; pyytää näin 
ollen pk-yrityksiltä aktiivisempaa yhteistyötä ja julkiselta vallalta suurempaa taloudellista 
joustoa valtionavustusten budjetoinnissa;

17. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan positiivisia toimia naisten ja miesten 
hyväksi, jotta helpotetaan heidän paluutaan työhön perhevelvollisuuksien hoitoon 
käytetyn ajan jälkeen edistämällä (uudelleen) integroitumista työmarkkinoille, jotta heidän 
olisi mahdollista tulla uudelleen taloudellisesti riippumattomiksi;

18. kehottaa jäsenvaltioita edistämään finanssipolitiikkaa, jossa otetaan huomioon 
vanhemmuuden hoitoon liittyvät taloudelliset velvoitteet ja erityisesti lasten päivähoidon 
kustannukset verojärjestelyin tai veronkevennyksin;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja tähän liittyvän asiakirjan 
komissiolle, neuvostolle, tilastotoimisto Eurostatille, Kansainväliselle työtoimistolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja kansallisille tilastoviranomaisille.
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PERUSTELUT

Saksalainen asiantuntija kriminologi Christian Pfeiffer oli kutsuvieraana naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan julkisessa kuulemisessa, jossa käsiteltiin 
nuorisorikollisuuden tutkimusta1. Hän osoitti, että vanhempien osallistumisesta 
nuorisorikollisuuden torjuntaan voidaan saada pikaisia tuloksia: Vanhemmat vaikuttavat 
nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen kestävimmin, jos he lapsen ensisijaisina identifikaation 
kohteina antavat lapselle huomiota ja vastaavat hänen tuen ja kiintymyksen tarpeeseensa. (...) 
Jopa varttuneimmille nuorille on erittäin tärkeää, että he saavat läsnäolevan vanhemman 
huomiota. Jos vanhemmat eivät ole läsnä nuorten elämässä, heille ei ole mahdollista opettaa 
aikuisten arvoja kuten itseluottamusta, itsekuria, ystävällisyyttä, keskinäistä kunnioitusta, 
kärsivällisyyttä, anteliaisuutta ja empatiaa.

Se, kuinka tehokkaasti vahvalla vanhemmuudella voidaan ehkäistä nuorisorikollisuutta, 
riippuu muiden muuttuvien tekijöiden lisäksi perheenisille ja äideille annetuista aineellisista 
mahdollisuuksista olla läsnä perheyhteisössä lasten luona. Tämä ajatus on tämän asiakirjan 
perustana. Perustuu tieteellisesti todistettuun empiiriseen havaintoon, että nuorten sääntöjä 
rikkova käytös ja auktoriteettien vastustaminen tai muihin henkilöihin kohdistuva väkivalta 
ovat suhteessa aineellisiin edellytyksiin, joita tarvitaan nuorten sosiaalisten valmiuksien (eli 
sosiaalisten suhteiden) ja inhimillisten valmiuksien (eli henkilökohtaisten tietojen, taitojen, 
valmiuksien ja ominaisuuksien, jotka edistävät henkilökohtaista, yhteiskunnallista ja 
taloudellista hyvinvointia) kehittämisessä. Nuoret pyrkivät riskikäyttäytymisellään rikkomaan 
yhteiskunnan asettamia rajoja, ja se on yksi tapa tuoda esille yhteiskunnan 
epäoikeudenmukaisuutta, epätasa-arvoa ja tekopyhyyttä.

Onko perhe edelleen paras suoja nuorisorikollisuuden uhkaa vastaan? Mikä on 
kansainvälisten järjestöjen kanta "perhetekijän", vanhemmuuden ja nuorisorikollisuuden 
välisestä yhteydestä? Kaikki poliittiset ja taloudelliset kansainväliset instituutiot painottavat 
vanhemmuuden yhä suurempaa merkitystä lapsen kehityksen kannalta, ja lisäksi ne 
painottavat vanhempien valppauden ja sitoutuneisuuden merkitystä, kun pyritään torjumaan 
nuorten sääntöjä rikkovaa käyttäytymistä ja muihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Poliittiset päätöksentekijät sitä vastoin puuttuvat huomattavasti harvemmin aineellisiin 
edellytyksiin, joiden on oltava olemassa, jotta miehet ja naiset voisivat todella tehokkaasti 
hoitaa vanhemmuutensa ihanteellisesti ilman, että he kärsivät näkyvästä tai näkymättömästä 
syrjinnästä työmarkkinoilla tai että se johtaisi kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien 
huomaamattomaan heikentymiseen välittömästi tai myöhemmin.

Siksi on järkevää esittää seuraavat kysymykset: Edistävätkö naisten ja miesten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia hyödyttävät toimintalinjat todella nuorisorikollisuuden torjuntaa 
vanhemmuutta tukemalla? Tarjoaako työmarkkinoita nykyään määrittävä joustoturva todella 
parempaa yksilöllistä turvaa työntekijöille, erityisesti alemman koulutustason ammateissa, ja 
tarjoaako se paremmat mahdollisuudet sovittaa yhteen perhe-elämä ja työ? Mitkä poliittiset ja 
aineelliset edellytykset olisi täytettävä, jotta työmarkkinoilla voitaisiin välttää syrjintää tai se, 

                                               
1 Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 20. maaliskuuta 2007 
järjestämä tilaisuus, jonka puheenjohtajana toimi Anna Záborská.
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että naiset ja miehet, jotka omasta vapaasta tahdostaan haluavat sijoittaa tulevien sukupolvien 
inhimillisten ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen, eivät joudu epävarmaan asemaan? 
Pyritäänkö perhe- ja työelämän yhteensovittamista koskevilla toimilla todelliseen tasapainoon 
kahden eri vaihtoehdon välillä?

Tulevaisuudessa tilastotoimisto Eurostatin pitäisi kehittää ensi sijassa sellaisia indikaattoreita, 
joilla voitaisiin mitata maiden inhimillistä hyvinvointia, jota BKT:lla ei voida mitata, ja sen 
pitäisi julkaista luvut ja tilastot osoittaakseen, että laskelmat pitävät paikkansa. Mikäli 
poliittisen keskustelun tueksi ei voida osoittaa lukuja, keskustelu pysyttelee hypoteettisella 
tasolla, vaikka oltaisiinkin inhimillisin perustein yhtä mieltä siitä, että on toimittava. Nykyään 
kaikki inhimillinen toiminta pyritään järjestämään indikaattoreilla mitattavaksi järjestelmäksi, 
jotta voidaan mitata sen tuottavuutta ja arvioida sen yhteiselle hyvälle tuottamaa arvoa BKT:n 
muodossa. Niiden naisten ja miesten inhimillistä toimintaa, jotka pyrkivät ehkäisemään 
nuorisorikollisuutta kehittämällä uusien sukupolvien inhimillisiä ja sosiaalisia taitoja, ei 
kuitenkaan mitata tai arvioida. Missään kansallisten tilinpitojärjestelmien tilastoissa ei oteta 
huomioon tätä konkreettista arvonmuodostusta, ja työtilastoissa ne jätetään myös 
huomioimatta. Panostusta vanhempien valppauteen ja sitoutuneisuuteen, kun pyritään 
torjumaan nuorten sääntöjä rikkovaa käyttäytymistä ja muihin kohdistuvaa väkivaltaa, ei ole 
koskaan otettu mukaan tilastoihin eikä tunnustettu, vaikka kaikki asiaa tutkineet ovat samaa 
mieltä siitä, että se on todellisuutta jokapäiväisessä elämässä.

Komission pitäisi parlamentin kehotuksen (kohta 43, P7_TA(2010)0232) mukaisesti julkaista 
tutkimus tasa-arvoasioiden valtavirtaistamisen käyttöönoton vaikutuksista, mukaan luettuina 
budjettivaikutukset, jotta voidaan arvioida sen merkitystä, tehokkuutta, kestävyyttä ja 
hyödyllisyyttä kustannustehokkuuden ja saadun lisäarvon osalta, mikä onkin normaali 
käytäntö kaikissa muissa eurooppalaisissa politiikoissa. Tämä vaikutusten arviointi pitäisi 
yhdistää Eurobarometrin tilastoihin, jotta saataisiin selville näiden politiikkojen todellinen 
tarve ja siten oikeutus niihin investoitaville julkisille varoille. Tämän kvalitatiivisen 
tutkimuksen pitäisi lisäksi osoittaa, johtaako tasa-arvoasioiden valtavirtaistaminen kansalaiset 
todella tasapainoiseen valintaan ja millä hinnalla näin tapahtuu.

Lopuksi voitaisiin todeta, että naisten ja miesten sijoitukset toimenpiteisiin, joilla pyritään 
estämään nuorisorikollisuutta kehittämällä tulevien sukupolvien inhimillisiä ja sosiaalisia 
valmiuksia, olisi taloudellisten määritelmien avulla tunnustettava todelliseksi sijoitukseksi 
yhteiseen hyvään BKT:tä koskevissa kansallisissa tilastoissa, jotta kyseisen toiminnan 
lisäarvo voidaan ymmärtää. Koska tämän sijoituksen lisäarvosta ei ole todisteita taloudellisina 
lukuina, sitä ei arvosteta, ja naisten ja miesten yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistävissä 
toimintalinjoissa ei oteta sitä huomioon. Tällaista rakenteellista vääryyttä pitää torjua.


