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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a férfiak és nők közötti egyenlőség európai politikáinak a fiatalkori bűnözés elleni 
küzdelemhez való hozzájárulásáról 
(2010/2017(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a francia kormány kezdeményezésére 2008-ban létrehozott, a gazdasági 
teljesítmény és a társadalmi fejlődés mérésével foglalkozó bizottsági munkákra,

– tekintettel az emberi fejlődésről szóló, 1995. évi globális jelentésre az Egyesült Nemzetek 
Fejlesztési Programja (UNDP) készült, „A nemek közötti egyenlőség forradalma” című 
tanulmányról,

– tekintettel az ENSZ-nek a világ ifjúságáról szóló, 2003. évi jelentésére, és különösen 
annak a fiatalkori bűnözésnek szentelt 7. fejezetére,

– tekintettel a WHO 2002. évi globális jelentésére az erőszakról és az egészségről,

– tekintettel az OECD 2005. évi, „Több esélyt mindenkinek – aktív szociálpolitikát 
mindenki javára” című közleményére,

– tekintettel az OECD 2001. évi, „A nemzetek jólétéről: a humán és társadalmi tőke 
szerepe” című közleményére,

– tekintettel a G20-ak francia elnöksége által a globalizáció szociális következményeiről 
készítendő jelentésének előkészületi munkáira,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának 2009. június 19-i, „A gyermekek és a 
kiskorúak jogainak érvényesülése: javítási lehetőségek” című közleményére 
(CommDH/IssuePaper(2009)1),

– tekintettel az Európa Tanács 2009. december 15-i 17593/09. CRIMORG 187 
dokumentumára,

– tekintettel az Európai Bizottság (DG JUST) európai bűnmegelőzési hálózatának 
munkájára,

– tekintettel a Bizottság „Bűnmegelőzés az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2004)0165),

– tekintettel „A népesség mentális egészségének javításáról – út az Európai Unió mentális 
egészségre vonatkozó stratégiája felé” című zöld könyvre (COM(2005)0484), amely 
megállapítja, hogy a gyermekek magatartás- és viselkedészavarai komoly közkiadásokat 
jelentenek a büntetőjogi és igazságszolgáltatási rendszereknek,

– tekintettel „Az európai gazdasági fellendülés terve” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0800) és az Európai Parlament 2009. március 11-i állásfoglalására, 
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– tekintettel a Bizottság „A GDP-n innen és túl – a haladás mérése változó világunkban” 
(COM(2009)0433 végleges) című közleményére és a kapcsolódó intézményi 
fejleményekre (www.beyond-gdp.eu),

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság „A fiatalkori bűnözés megelőzése – a 
fiatalkori bűnözés kezelésének módjai és a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási 
rendszer szerepe az Európai Unióban” című véleményére1,

– tekintettel 2007. június 21-i állásfoglalása a fiatalkori bűnözésről: a nők, a család és a 
társadalom szerepéről2,

– tekintettel 2007. június 19-i állásfoglalására a fiatal nők számára a családi élet és a 
tanulmányi időszak összeegyeztetését lehetővé tevő intézkedések bevezetésére vonatkozó
szabályozási keretről az Európai Unióban3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7–0000/2010),

Az állásfoglalás hátterét alkotó megfontolások

A. mivel minden generáció aggódik fiataljaiért, félti őket, sőt olykor tart tőlük; mivel egy 
társadalom erkölcsi értékeinek felméréséhez elég megfigyelnünk, hogy a társadalom 
hogyan bánik fiataljaival; mivel „egy gyermek felneveléséhez egy egész falu szükséges”, 
azaz a fiatalok családi körben való, szülők általi nevelése néha megfelelő keretet igényel,

B. mivel ez az aggodalom nem új keletű, és mivel nem szabad szem elől téveszteni, hogy a 
tagállamok szerint csupán a fiatalok kisebbségéről van szó, hiszen többségüknek 
különösebb gond nélkül sikerül a felnőttkorba való átmenet; mivel először is ki kell 
emelni a bűnözői magatartásformák sokféleségét, és azt is figyelembe kell venni, hogy a 
felnőttek nem lépnek fel tudatosan, és ismereteik is igen hiányosak e téren,

C. mivel a fiatalkori bűnözés már nemcsak a másokkal szembeni erőszakot, lopást, 
banditizmust, dohányzást, alkoholfogyasztást vagy olyan társadalmilag elfogadott 
kábítószerek fogyasztását mint a kannabisz, szekták befolyása alá kerülést vagy öngyilkos 
tetteket foglal magában, hanem a főleg az internet által elősegített korai szexualizálódást 
és pornográfiát, olyan veszélyes játékokat mint a „kendősjáték”, a „Jackass” és a „happy 
slapping”, a csoportos nemi erőszakok jelenségét, elszívható, megiható vagy 
befecskendezhető termékeket, testi sanyargatásokat vagy az anorexia dicsőítését, csupa 
olyan túlkapást, amelynek a fiatalok elkövetői és áldozatai egyaránt lehetnek,

D. mivel ezek a túlkapások annál is inkább aggodalomra adnak okot, mivel gyakran 
megkönnyíti elkövetésüket az új technológiák kínálta névtelenség és büntetlenség, 
valamint az, hogy annyi fiatalnak van ráérő ideje, mivel a serdülőkor az élet olyan 

                                               
1 HL C 110., 2006.5.9., 75. o.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283, 2007. június 21.
3 HL C 146 E, 2008.6.12., 112. o.
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szakaszává vált, amely korábban kezdődik és néha később ér véget, mint a felnőtté válás 
hivatalos időpontja,

E. mivel a társadalmi normák fiatalkori megszegése, illetve a fiatalok által a másokkal 
szemben elkövetett erőszak olyan fontos és szerteágazó terület, melynek minden 
összetevőjét külön-külön kell tanulmányozni, és csak azután összekapcsolni a különböző 
tényezőket, kiemelve ezáltal a kérdés és a megoldásra irányuló megközelítések 
összetettségét,

F. mivel a tagállamok között eltérések tapasztalhatók a problémakör megítélésében, az 
egyéni vagy kollektív meggyőződésformákban, a társadalmi felelősségtudat alakulásában, 
a szabálysértési kategóriákban, a mintákban és a tanulmányok módszertanában,

G. mivel ennek következtében a közösségi szintű döntéshozás nem tudná e területen 
központosítani a politikai tevékenységeket, viszont az Unió jobban támogathatná a 
különböző nemzeti kezdeményezéseket azáltal, hogy költségvetést biztosít a kormányok, 
nem kormányzati szervezetek vagy a legjobb gyakorlatok cseréjét, illetve az 
információcserét biztosító hálózatok által indított projektek számára,

H. mivel a fiatalkori bűnözés elleni küzdelem nem szolgálhat ürügyként az egyéni 
szabadságjogok korlátozására: „minden ember ember”, függetlenül attól, hogy milyen 
társadalmi-gazdasági helyzetben van, következésképpen minden polgárnak képesnek 
kellene lennie saját és mások javára cselekedni,

I. mivel az Európai Unió és tagállamai még mindig azért küzdenek, hogy a világ 
legdinamikusabban fejlődő, tudásalapú gazdaságává váljanak, miközben a prioritások 
elmozdultak egy józan észen alapuló gazdaság iránti igény felé,

J. mivel az eljövendő generációk emberi és társadalmi lehetőségeinek kibontakoztatásában 
való szülői felelősséget először is – mint a szociális kohézió alapkövét – gazdasági 
fogalmakkal leírva kell megközelíteni, hogy láthatóbbá váljon a kapcsolat az 
esélyegyenlőségi politika, a szülői autoritás tényleges gyakorlása és a fiatalkori bűnözés 
elleni küzdelem között,

K. mivel a nemzetközi intézmények kiemelik a szülői felelősséget a gyermek fejlődésében és 
emberi és társadalmi lehetőségeinek kibontakoztatásában, valamint kiemelik a szülői 
felügyelet és elkötelezettség jelentőségét is a társadalmi normákat megszegő fiatalkori 
magatartásformák és a környezet elleni erőszak elleni küzdelemben; mivel megállapítható 
viszont, hogy ugyanezek az intézmények nem ugyanilyen őszinték a szülői felelősség 
tényleges gyakorlásához szükséges anyagi feltételek kérdésében, annak érdekében, hogy 
ne kerüljön sor a nők és a férfiak közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésére 
a munkaerőpiacon, és ne büntessék őket azonnal vagy késleltetett módon a nemzeti 
társadalombiztosítási rendszerekből való részesedésük csökkentésével,

L. mivel a vállalatok számára természetes, hogy gyakornokaik vagy fiatal alkalmazottaik ne 
csak technikai és szakmai képességekkel rendelkezzenek, hanem „rugalmasak” legyenek 
humán és társadalmi lehetőségeik kibontakoztatása terén is, ugyanakkor azonban az 
intézmények nem ilyen őszinték a jövő generációk említett képességeinek kialakításába 
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történő befektetéshez szükséges közvetett vagy közvetlen pénzügyi kiadások tekintetében, 
miközben a közjót szolgáló minden egyéb beruházást szokásosan a GDP alapján mérik,

M. tekintettel arra, hogy a nőket, és a férfiakat egyre nagyobb mértékben vetik alá a 
munkaerőpiac által a nagyobb teljesítmény ürügyén a "rugalmas biztonság" tekintetében 
megkövetelt, ellenőrizhetetlen követelményeknek, ami felveti, hogy helyesebb volna az 
Európai Unióban egy olyan versenyképes szociális gazdaságpolitikát folytatni, amely az 
emberek társadalmi kapcsolatrendszerén alapuló igényeihez igazodik, és ezáltal az egyéni 
és kollektív lelkiismeretet, szabadságot és felelősséget helyezi előtérbe,

Szülői felelősség, a jövő generációk humán és társadalmi tőkéjének alakítása és küzdelem a 
fiatalkori bűnözés ellen

N. mivel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint az anyaság és a gyermekkor 
különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot, és a szülőket elsőbbségi jog illeti meg a 
gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában,

O. mivel a család vitathatatlanul a gyermek szociális fejlődését, világfelfogását és 
viselkedését elsődlegesen formáló környezet, de ma már nem az egyetlen ilyen környezet, 
és még csak nem is mindig a legmeghatározóbb,

P. mivel rendkívül nehéz abszolút kategóriákba sorolni azokat az okokat, amelyek miatt egy 
fiatalkorú bűnözni kezd, olyannyira, hogy az a folyamat, amely társadalmilag deviáns és 
végül bűnöző magatartásformákhoz vezet, minden esetben olyan egyedi és sajátos 
körülményekkel magyarázható, amelyek leképezik e folyamat tényleges tulajdonságait, 
illetve azon lényeges pólusokat, amelyek között minden gyermek és fiatal felnő, vagyis a 
családot, az iskolát, a hasonló korúakból álló közeget, illetve tágabb értelemben azt a 
gazdasági-társadalmi környezetet, amelyben az illető él,

Q. mivel a gyermek érzelmi és szociális viselkedése alapvetően élete első éveiben alakul ki, 
elsősorban az anyával, apával vagy a gyermek felnőtt gondviselőjével való kapcsolaton 
keresztül,

Az egyéni szabadság, valamint az eljövendő generációk emberi és társadalmi lehetőségeinek 
alakításában játszott szülői felelősség biztosításához, valamint a fiatalkori bűnözés elleni 
küzdelemhez szükséges anyagi feltételek

R. mivel nagyobb figyelmet kellene fordítani a gondozási munkát érő, a szülési, apasági, 
szülői és családi szabadság igénybe vételéhez kötődő hátrányos megkülönböztetés 
fogalmára, annak megállapítása érdekében, hogy e hátrányos megkülönböztetés nemhez 
köthető megkülönböztetés-e, 

S. mivel GDP-mutatók tükrében európai szinten meg kell határozni a többszörös hátrányos 
megkülönböztetés fogalmát,

T. mivel meg kell adni a szót a fiataloknak, hogy kifejthessék a társadalommal szembeni 
elvárásaikat a vak és átgondolatlan biztonsági politika elkerülése érdekében, amire jó 
példa volt a „Tudja-e, hol tartózkodik gyermeke e pillanatban?” európai projekt, melyet a 
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szlovák kormány indított el annak érdekében, hogy felhívja a szülők figyelmét a 
megelőzésben játszott fontos szerepükre,

U. tekintettel az Anyák Világmozgalmának tapasztalataira, melyek szerint hasznos, ha a 
nehézségekkel küzdő lakónegyedekben élő anyákat arra ösztönzik, hogy szorosan 
bekapcsolódjanak a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemre irányuló állami politikák 
kidolgozásába, végrehajtásába és értékelésébe,

V. mivel ez az állásfoglalás kifejezetten az esélyegyenlőség és a szülői felelősség tényleges 
gyakorlása terén létező különböző nemzeti és közösségi politikák közötti kapcsolatot 
célozza, valamint ezek hatását a szabadságra, az egyéni felelősségre, a generációk közötti 
szolidaritásra, az eljövendő generációk emberi és társadalmi lehetőségeinek 
kibontakoztatására és a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemre,

Kezdeményezésekre irányuló javaslat valamennyi intézményi szinten

Tegyük láthatóvá a láthatatlant!

1. ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti statisztikáikban világosan tüntessék fel azokat a 
költségeket, amelyeket a társadalomnak a szülői felelősség gyakorlásának hiányával 
összefüggő fiatalkori bűnözés miatt kell viselnie;

2. bátorítja, hogy az Eurostat folytassa olyan mutatók kidolgozását, amelyek láthatóvá teszik 
a fiatalkori bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek hosszú távú – a GDP-
vel nem mérhető és gazdasági fogalmakkal nem megragadható – hozzájárulását a 
társadalmi kohézióhoz és a tagállamok jólétéhez;

3. felhívja az illetékes nemzeti és nemzetközi szervezeteket, hogy a fiatalkori bűnözés elleni 
küzdelem fényében tegyenek közzé makrogazdasági kutatásokat arról, milyen hatással 
van a tényleges szülői felelősség a jövő nemzedékek emberi és társadalmi lehetőségeinek 
alakulására;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen közzé hatástanulmányt a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésére irányuló mechanizmus bevezetéséből eredő – többek 
között költségvetési – következményekről, amely lehetővé teszi a mechanizmus 
megfelelőségének, hatékonyságának, tartósságának és hasznosságának értékelését a 
költséghatékonyság és a hozzáadott érték aránya szempontjából, a minden egyéb európai 
politika esetében megszokott gyakorlatnak megfelelően;

5. kéri a Bizottságot, hogy politikai és jogalkotási javaslatai közé vegyen fel egy 
hatástanulmányt, amely a költségeket és a hosszú távú előnyöket összehasonlító elemzés 
révén kimutatja egy jogalkotási javaslatnak a nemzedékek közötti méltányosságra és a 
családi felelősség hatékonyságára gyakorolt hatásait;

6. támogatja a G-20-ak francia elnökségének a globalizáció társadalmi következményeivel 
kapcsolatos megközelítését, és gratulál Christine Boutin előadónak a jelentés 
előkészítésében végzett munkájához;
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A politikai látásmód megújulása

7. kéri a nemzeti jogalkotókat, hogy a civil társadalom képviselőivel folytatott 
együttműködést nyissák meg a nők/anyák (vagy férfiak/apák) egyesületei, kutatók, 
családügyi vagy szülői egyesületek, oktatók, szociális munkások, egyházak, a hatályos 
nemzeti jogszabályokban elismert vallási közösségek, jótékonysági vagy humanitárius 
egyesületek, a média és a rendőrség előtt;

8. kéri a tagállamokat, hogy indítsanak a társadalomba való visszailleszkedést célzó 
programokat a fiatalkorú bűnelkövetők számára, és az igazságszolgáltatásban alkalmazzák 
a zéró tolerancia elvét azokkal a felnőttkorúakkal szemben – tekintet nélkül társadalmi 
helyzetükre – akik fiatalkorúakat bűnelkövetésre ösztönöznek, többek között 
megkönnyítik számukra a kemény drogokhoz, a kannabiszhoz és az elszívható, megiható 
vagy befecskendezhető egyéb kábítószerekhez való hozzáférést;

9. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a szociális partnerekkel együttműködve kezdje 
meg a családi és a szakmai élet összeegyeztetésére vonatkozó politikák felülvizsgálatát, a 
vállalaton belüli megkülönböztető gyakorlatok felszámolása és a szülői felelősség 
tényleges gyakorlásának támogatása érdekében biztosítva, hogy a szülői felelősség 
tényleges gyakorlásával összefüggő közvetlen vagy közvetett anyagi kiadások ne a 
vállalatokat, hanem a közösséget terheljék;

10. felhív a család meghatározó szerepének érvényesülését (family-mainstreaming) szem előtt 
tartó szemléletre, amely a különböző egyéb politikákat (a szociális, oktatási, pénzügyi 
politikákat, valamint a büntetőjogi politikát) is a család szempontjából közelíti meg, mert 
ez kulcsfontosságú eszköz a fiatalkori bűnözéssel összefüggő magatartásformák 
megelőzésére irányuló erőfeszítések összehangolása tekintetében;

11. kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok vezessenek be olyan újító politikákat, amelyek 
elismerik a jövő generációkban rejlő humán- és szociális tőke fejlődésének támogatását 
vállaló családtagok nevelő szerepének fontosságát, és mindenekelőtt a hivatalos 
munkaerőpiacról kilépő idős személyek pótolhatatlan szerepére összpontosítanak, akik 
egyrészt az értékek, másrészt szakmai és emberi ismereteik átadása révén képesek 
hozzájárulni a fiatal nemzedékek kibontakoztatásához és nem hivatalos oktatásához-
neveléséhez; kéri, hogy a nemzedékek közötti szolidaritás jegyében végzett 
tevékenységek szerepeljenek a fiatalkori bűnözés megelőzését célzó legfontosabb 
eszközök között; 

12. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák és ösztönözzék a Bizottság által az „Európai 
szövetség a családokért” keretében indított operatív programokat; kéri a Bizottságot, hogy 
fokozza a helyes gyakorlatok cseréjének rendszerbe foglalására szolgáló eszközök 
kidolgozását és az e téren folytatott kutatásokat;

13. felhívja a hatóságokat, hozzák meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a nők és a 
férfiak jobban megválaszthassák, milyen módon kívánják családi és szakmai életüket 
összeegyeztetni, szülői felelősségük jobb érvényesítése érdekében;

14. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az esélyegyenlőség megteremtésére, valamint a 
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szakmai ambíciók és a családi tervek összeegyeztetésére irányuló politikai fellépéseket a 
jövőben ne korlátozzák a nőkre, hanem e téren tegyenek eleget a férfiak/apák igényeinek 
is, szabad utat adva lehetőségeiknek;

A munkaerőpiac optimalizálása

15. meggyőződése, hogy a munkaerőpiac dinamikusabbé tétele megkönnyítené az átmenetet a 
szakmai élet különböző szakaszai között; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
foglalkoztatási politikáikat a jövőben az életciklusra alapozzák;

16. hangsúlyozza, hogy a szakmai tevékenységét a szülői felelősségének tényleges 
megvalósítása érdekében megszakítani vagy csökkenteni kívánó minden munkavállaló 
számára rugalmas munkaidő-beosztást kell biztosítani; ezért felhívja a kis- és 
középvállalkozásokat az önkéntes együttműködés fokozására, a hatóságokat pedig arra, 
hogy költségvetési előirányzataikban növeljék pénzügyi rugalmasságukat az állami 
támogatások terén;

17. felhívja a bizottságot és a tagállamokat, hozzanak pozitív intézkedéseket annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a nők és a férfiak számára a munkába való visszatérést a szülői 
felelősség tényleges gyakorlásának szentelt időszakot követően, pénzügyi függetlenségük 
visszanyerése érdekében támogatva a munkaerőpiacra történő be- és visszajutásukat;

18. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő egy olyan adópolitikát, amely egyedi 
adózási eljárás vagy adókönnyítési rendszer formájában figyelembe veszi a szülői 
felelősség tényleges gyakorlásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeket, nevezetesen a 
gyermekfelügyelet költségeit;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást, valamint a hozzá tartozó tanulmány-
dokumentumot a Bizottságnak, a Tanácsnak, az Eurostatnak, a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatalnak (ILO), valamint a tagállamok parlamentjeinek és nemzeti statisztikai 
szervezeteinek.
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INDOKOLÁS

Christian Pfeiffer német kriminológus – a Nőjogi Bizottság által a fiatalkori bűnözésről szóló 
tanulmánynak szentelt nyilvános meghallgatásra1 meghívott szakértő – kimutatta, hogy a 
fiatalkori bűnözés elleni küzdelemben a szülői hatásra alapozó befektetések rövid időn belül 
eredményeket hozhatnak: „A szülők járulnak hozzá a legfenntarthatóbban a bűnözés 
megelőzéséhez, ha elsődleges azonosulási modellként figyelmesen és érzékenyen válaszolnak 
a csecsemők gondozási és kötődési szükségleteire. (...) Még az idősebb fiatalok számára is 
elengedhetetlen a gondoskodó felnőttek jelenléte. Ha a felnőttek nincsenek jelen a fiatalok 
életében, nem lehet nekik megtanítani az olyan felnőtt értékeket, mint az önbizalom, a 
személyes fegyelem, az udvariasság, a kölcsönös tisztelet, a türelem, a nagylelkűség és az 
empátia.”

A fiatalkori bűnözés megelőzése tekintetében a szülői felügyelet hatékonysága – változó 
jelentőségű egyéb tényezők mellett – attól függ, hogy az apák és anyák milyen anyagi 
lehetőségeket kapnak ahhoz, hogy a családi közösségben jelen legyenek a gyermekeik 
életében. Ez a jelentés a fenti megfontolás szellemében készült. Azt veszi alapul, hogy 
közvetlen, empirikusan érzékelhető és tudományosan bizonyított kapcsolat áll fenn a 
szabályok áthágásában és a tekintély elutasításában, sőt, a másokkal szembeni erőszakos 
cselekedetekben megnyilvánuló fiatalkori viselkedésformák, valamint a fiatalok társadalmi 
lehetőségei (ami a társadalmi kapcsolatokat jelöli) és humán lehetőségeik (ami az egyéni, 
társadalmi és gazdasági jólétet elősegítő ismereteket, képesítéseket, készségeket és egyéni 
jellemzőket jelöli) kibontakoztatásához szükséges anyagi feltételek között. A kockázatos 
fiatalkori magatartásformák ugyanis az elfogadott társadalmi szabályok áthágására 
irányulnak, ily módon tiltakozva a társadalom igazságtalansága, egyenlőtlen viszonyai és 
álszentsége ellen.

Valóban a család jelenti-e még mindig a legjobb védelmet a fiatalkori bűnözés kockázata 
ellen? Mit mondanak erről a nemzetközi szervezetek az úgynevezett „családi tényező”, a 
szülői felelősség és a fiatalkori bűnözés közötti összefüggés kapcsán? Ma minden nemzetközi 
politikai és gazdasági intézmény hangsúlyozza a szülői felelősség egyre nagyobb jelentőségét 
a kamaszkorúak fejlődésében, és ebből kiindulva kiemelik a szülői felügyelet és éber 
odafigyelés fontosságát a fiatalok társadalmi szabályokat áthágó magatartásformái, illetve 
másokkal szembeni erőszakos cselekedetei elleni küzdelemben.

A politikai döntéshozók azonban sokkal ritkábban gondolkodnak el azon, milyen anyagi 
feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a hatékony szülői felügyelet eszményképe 
valósággá váljék anélkül, hogy a nőket és férfiakat emiatt – látható vagy láthatatlan –
hátrányos megkülönböztetés érné a munkaerőpiacon, vagy helyzetük rejtett módon – azonnal 
vagy késleltetett hatással – romlana a nemzeti szociális biztonsági rendszerekben.

Ezért érdemes feltenni a következő kérdéseket: Az esélyegyenlőségre vonatkozó politikák 
valóban hozzájárulnak-e a fiatalkori bűnözésnek a szülői felelősségen keresztül történő 
leküzdéséhez? A jelenleg a munkaerőpiacra jellemző rugalmas biztonság valóban nagyobb 

                                               
1 Az Európai Parlament Nőjogi Bizottsága által szervezett, 2007. március 20-án Anna Záborská elnökletével 
tartott rendezvény.
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biztonságot kínál-e a bérből és fizetésből élő, különösen a szakképzettséget kevésbé igénylő 
foglalkozású munkavállalók számára, és lehetővé teszi-e családi és szakmai terveik jobb 
összeegyeztetését? Milyen politikai és anyagi feltételeknek kellene teljesülniük ahhoz, hogy 
ne történjen hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon, illetve ne romoljon a helyzete 
azoknak a nőknek és férfiaknak, akik szabadon úgy döntenek, hogy részt vesznek a jövő 
nemzedékek humán és társadalmi lehetőségeinek kibontakoztatásában? A családi és szakmai 
élet összeegyeztetésére irányuló politikák képesek-e megteremteni az igazi egyensúlyt a 
választás két tényezője között?

A jövőben az Eurostatnak mindenekelőtt olyan statisztikákat kellene kidolgoznia, amelyek a 
GDP-n túlmenően képesek a nemzetek humán gazdagságát is felmérni, és számszerű adatok, 
statisztikák közzétételével alátámasztani a megközelítés indokoltságát.
 Bizonyító erejű számszerű adatok hiányában ugyanis minden politikai vita elméleti marad 
csupán, még ha a politikai fellépést emberileg szükségesnek érezzük is. 

Ma az a tendencia uralkodik, hogy minden emberi tevékenységet mutatókkal mérnek annak 
érdekében, hogy értékelni lehessen hatékonyságát és a GDP-ben kifejezett közjóhoz való 
hozzájárulását. Azokat a tevékenységeket azonban, amelyeket nők és férfiak végeznek a jövő 
nemzedékek humán és társadalmi lehetőségeinek kibontakoztatása érdekében, senki sem méri 
vagy értékeli. A nemzeti számviteli rendszerek (NSzR) egyetlen statisztikája sem terjed ki 
erre az egyébként kézzelfogható értékteremtésre: a munkastatisztikusok nem vesznek róla 
tudomást. 

Statisztikai adatok hiányában sohasem ismerték el – jóllehet minden megfigyelő osztja ezt a 
véleményt –, hogy a fiatalkori bűnözés, illetve a szabályok áthágásában és a másokkal 
szembeni erőszakos cselekedetekben megnyilvánuló fiatalkori viselkedésformák elleni 
küzdelemben a gondos szülői odafigyelésnek és a szülői kötelezettségek vállalásának 
tényleges szerepe van. 

A következő időszakban a Bizottságnak hatástanulmányt kellene készítenie a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésére irányuló mechanizmus bevezetéséből eredő – többek között 
költségvetési – következményekről, amely lehetővé teszi a mechanizmus megfelelőségének, 
hatékonyságának, tartósságának és hasznosságának értékelését a költséghatékonyság és a 
hozzáadott érték aránya szempontjából, a minden egyéb európai politika esetében megszokott 
gyakorlatnak megfelelően, amint azt a Parlament kérte (P7_TA(2010)0232, (47) bekezdés). 
Ezt a hatástanulmányt egybe kell vetni az Eurobarométer statisztikáival annak érdekében, 
hogy fel lehessen tárni e politikák valódi szükségleteit, azaz az állami költségvetésből 
finanszírozandó befektetés indokoltságát. A számszerű adatokat tartalmazó tanulmányban azt 
is ki kellene mutatni, hogy a nők/férfiak dimenzió beépítése valóban kiegyensúlyozott 
választást kínál-e a polgárok számára, és milyen költségekkel jár. 

Feltevésszerűen megfogalmazhatjuk, hogy az ilyen tevékenység hozzáadott értékének 
figyelembe vétele érdekében elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a nőknek és férfiaknak 
a fiatalkori bűnözés felszámolására irányuló intézkedésekben való, az eljövendő generációk 
humán és társadalmi tőkéjének fejlesztése révén megvalósuló részvételét gazdasági 
szempontból, számszerűsítve, a közösség érdekében történő valódi befektetésként ismerjék el 
a nemzeti GDP-statisztikákban. Mivel azonban gazdasági szempontból, számszerűsítve nincs 
bizonyíték a hozzáadott értékre, ennek a részvételnek nincs értéke, és a nők és férfiak 
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esélyegyenlőségére vonatkozó politikák azt nem veszik figyelembe. Ez egy olyan strukturális 
igazságtalanság, amely ellen fel kell lépni.


