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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanas politikas ieguldījumu jauniešu 
noziedzības apkarošanā
(2010/2017(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas darbu pie ekonomikas sasniegumu un sociālās attīstības snieguma 
noteikšanas, kas 2008. gadā tika aizsākts pēc Francijas valdības iniciatīvas,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) 1995. gada 
ziņojumu par cilvēces attīstību „Dzimumu vienlīdzības revolūcija”,

– ņemot vērā ANO 2003. gada vispasaules ziņojumu par jaunatni un jo īpaši tā 7. nodaļu par 
jauniešu noziedzību,

– ņemot vērā PVO 2002. gada vispasaules ziņojumu par vardarbību un veselību,

– ņemot vērā ESAO 2005. gada paziņojumu „Palielinātas iespējas ikvienam. Atbalsts 
vispārēju labumu nesošai aktīvai sociālai politikai”,

– ņemot vērā ESAO 2001. gada paziņojumu „Nāciju labklājība — cilvēku un sociālā 
kapitāla loma”,

– ņemot vērā sagatavošanas darbus G–20 Francijas prezidentūras ziņojumam par 
globalizācijas sociālajām sekām,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra 2009. gada 19. jūnija ziņojumu 
„Bērni un nepilngadīgo tieslietas — iespējamie uzlabojumi”,1,

– ņemot vērā Savienības Padomes 2009. gada 15. decembra dokumentu Nr. 17593/09 
CRIMORG 187,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Noziedzības novēršanas Eiropas tīkla darbu (JUST ĢD),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Noziedzības novēršana Eiropas Savienībā” 
(COM(2004)165),

– ņemot vērā zaļo grāmatu „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana — veidojot Eiropas 
Savienības stratēģiju par garīgo veselību” (COM(2005)484), kurā runāts par valsts 
izdevumiem, ko bērnu rīcības un uzvedības traucējumi rada krimināltiesību un tiesu 
sistēmai,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns” 
(COM(2008)0800) un ar to saistīto Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta rezolūciju, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „IKP un ne tikai — progresa novērtējums mainīgā 
pasaulē” (COM(2009) 433 galīgā redakcija) un ar to saistīto iestāžu rīcību (www.beyond-
gdp.eu),
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– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu „Jauniešu 
likumpārkāpumu novēršana, likumpārkāpumu, ko izdarījuši nepilngadīgie, izskatīšana, un 
nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme Eiropas Savienībā”1,

– ņemot vērā rezolūciju par nepilngadīgo noziedzību — sieviešu, ģimenes un sabiedrības 
loma2,

– ņemot vērā 2007. gada 19. jūnija rezolūciju par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā 
uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai 
Eiropas Savienībā3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

Rezolūcijas tēma

A. tā kā katra paaudze rūpējas par saviem pusaudžiem un raizējas par viņiem, bet reizēm 
baidās no viņiem; tā kā pietiek pavērot to, kā sabiedrība izturas pret saviem pusaudžiem, 
lai uzzinātu tās morālās vērtības; tā kā „lai izaudzinātu bērnu, ir jāpiedalās visam ciemam” 
un tas nozīmē, ka vecākiem, audzinot bērnu ģimenē, dažkārt ir nepieciešama īpaša 
palīdzība;

B. tā kā šī problēma nav jauna un tā kā ir jāatceras, ka saskaņā ar dalībvalstu sniegto 
informāciju runa ir tikai par nelielu jauniešu daļu, jo bērniem lielākoties bez īpašām 
problēmām izdodas izaugt par pieaugušajiem; tā kā tagad ir nepieciešams gūt skaidrību 
par noziedzīgās rīcības pieaugošo daudzveidību un ņemt vērā pieaugušo neinformētību vai 
ļoti nepilnīgo informētību par šo jomu;

C. tā kā jauniešu noziedzība nav vairs tikai vardarbības akts, zādzība, bandītisms, tabakas, 
alkohola vai sociāli pieņemtu narkotiku, piemēram, hašiša lietošana, saistība ar sektām vai 
pašnāvības aktiem, bet tagad tā ir arī priekšlaicīga seksualizācija vai saskarsme ar 
pornogrāfiju, ko īpaši veicina internets, tādas bīstamas spēles kā žņaugšanu ar šalli, 
„Jackass”, „happy slapping”, izvarošana grupā, dažādu produktu smēķēšana, dzeršana vai 
injicēšana, ķermeņa šaustīšana vai anoreksijas cildināšana, un pusaudži vienlaikus var būt 
gan šo pārmērību autori, gan upuri;

D. tā kā šīs pārmērības ir vēl satraucošākas tāpēc, ka bieži tās veicina jaunās tehnoloģijas ar 
savu anonimitāti un ar nesodītību, kas ar to saistīta, kā arī daudzu pusaudžu rīcībā esošais 
brīvais laiks, jo pusaudža gadi tagad sākas agrāk un beidzas reizēm pēc oficiālā brieduma 
vecuma sasniegšanas;

E. tā kā jauniešu likumpārkāpumi vai vardarbība ir plašs interešu lauks un katra tā daļa ir 
padziļināti jāizskata atsevišķi un tikai tad var saistīt dažādus faktorus savā starpā, tādējādi 

                                               
1 OV C 110, 9.5.2006., 75. lpp.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 (2007. gada 21. jūnijs)
3 OV C 146, 12.6.2008., 112. lpp.
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atklājot šīs tēmas komplekso būtību un problēmas risinājumu metodes;

F. ņemot vērā šīs problemātikas skatījuma nianses dažādās dalībvalstīs atkarībā no 
individuālās vai kolektīvās pārliecības, sabiedrības attīstības veida, pārkāpumu 
kategorijām, pētījumu aptvertajām grupām un metodoloģijas;

G. tā kā šā iemesla dēļ nebūs iespējams centralizēt šās jomas politiskos pasākumus Kopienas 
lēmumu pieņemšanas līmenī, bet Savienība toties varētu vairāk atbalstīt dažādas 
nacionālās iniciatīvas, piedāvājot līdzekļus valdību, NVO vai labākās prakses un 
informācijas apmaiņas tīklu īstenotajiem projektiem;

H. tā kā jauniešu noziedzības apkarošana nedrīkst kļūt par ieganstu personiskās brīvības 
ierobežošanai — ikviens cilvēks ir cilvēks neatkarīgi no viņa sociāli ekonomiskā stāvokļa 
un tāpēc ikvienam pilsonim vajadzētu būt iespējai rīkoties sava un citu labuma vārdā;

I. tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis joprojām cīnās par to, lai kļūtu par 
visdinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, lai gan tagad par prioritāti ir 
kļuvusi nepieciešamība pēc tādas ekonomikas, kuras pamatā ir veselais saprāts;

J. tā kā vecāku atbildība par nākamo paaudžu cilvēcisko un sociālo spēju veidošanu vispirms 
būtu jāskata kā sociālās kohēzijas jautājums ekonomiskā aspektā, lai labāk izprastu saikni 
starp iespēju vienlīdzības politiku, vecāku varas efektīvu īstenošanu un jauniešu 
noziedzības apkarošanu;

K. tā kā starptautiskās iestādes uzsver, ka ir svarīga vecāku atbildība par bērna attīstību un 
par viņa cilvēcisko un sociālo spēju veidošanu, kā arī to, cik liela nozīme ir vecāku 
modrībai un atbildības izjūtai, lai apkarotu jauniešu likumpārkāpumus vai vardarbību; 
toties šīs pašas iestādes klusāk uzdod jautājumu par to, kādi materiālie apstākļi ir 
nepieciešami vecāku varas efektīvai īstenošanai, lai sievietes un vīrieši netiktu 
diskriminēti darba tirgū nedz tieši, nedz netieši un lai viņi agrāk vai vēlāk latenti 
nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī valsts sociālās drošības sistēmā;

L. tā kā uzņēmumi gluži dabiski vēlas, lai mācekļiem vai jaunajiem speciālistiem piemistu ne 
vien tehniskās un profesionālās kompetences, bet arī elastīgas cilvēciskās un sociālās 
spējas, bet politiskās iestādes savukārt rezervētāk risina jautājumu par tiešajiem vai 
netiešajiem izdevumiem, kuri ir vajadzīgi, lai nākamās paaudzēs iegūtu minētās spējas, 
kaut arī ieguldījumi kopējā labuma vārdā parasti tiek mērīti, izmantojot IKP; 

M. ņemot vērā tendenci vīriešus un sievietes pakļaut arvien augstākām, bet slikti pārvaldītām 
elastdrošības prasībām, kuras arvien lielākas efektivitātes vārdā nosaka darba tirgus, kas 
raisa pārdomas par to, vai Eiropas Savienībai ir jāturpina atbalstīt konkurētspējīga sociālā 
ekonomika, kas pielāgota cilvēku vajadzībām viņu sociālajās attiecībās, tādējādi 
priviliģējot apziņu, brīvību, kā arī individuālo un kolektīvo atbildību;

Vecāku atbildība, nākamo paaudžu cilvēku un sociālā kapitāla veidošana un jauniešu 
noziedzības apkarošana

N. tā kā saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu 
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aizsardzību un vecākiem ir tiesības izvēlēties savu bērnu audzināšanas veidu;

O. tā kā pirmās sociālās saskarsmes iemaņas, sākotnējo pasaules skatījumu un uzvedības 
prasmes bērns neapšaubāmi iegūst ģimenē, bet šodien tā vairs nav vienīgā vide, ar kuru 
bērns ir saistīts un ne vienmēr tā ir noteicošā vide;

P. tā kā ir nepareizi vispārināt cēloņus, kuru dēļ nepilngadīga persona veic noziedzīgas 
darbības, jo ceļš, pa kuru indivīds nonāk pie sociāli nepieņemamas uzvedības un 
noziedzīgas darbības katru reizi ir individuālu un īpašu apstākļu noteikts un šie apstākļi ir 
saistīti ar viņa piedzīvoto, ar katra bērna un pusaudža galvenajiem attīstības poliem –
ģimeni, skolu, biedriem, kā arī plašākā nozīmē — ar to sociālekonomisko vidi, kurā viņš 
dzīvo;

Q. tā kā bērna afektīvā un sociālā uzvedība pamatā veidojas pirmajos divos dzīves gados, 
īpaši saskarsmē ar māti, tēvu vai to personu, kas bērnu pieskata;

Materiālie apstākļi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu personisko brīvību un lai vecāki 
varētu uzņemties atbildību par nākamo paaudžu cilvēku un sociālā kapitāla veidošanu, kā 
arī lai apkarotu jauniešu noziedzību 

R. tā kā aprūpes sakarībā ir jāsāk apspriest ar algu atšķirību saistītas diskriminācijas jēdziens 
(gender pay gap), kas ietekmē dzemdību atvaļinājuma, paternitātes atvaļinājuma, bērna 
kopšanas atvaļinājuma un ģimenes atvaļinājuma izmantošanas iespējas, lai pārbaudītu, vai 
tā ir diskriminācija dzimuma dēļ; 

S. tā kā Eiropas Savienības mērogā ir jādefinē multiplās diskriminācijas jēdziens, ņemot vērā 
IKP rādītājus;

T. tā kā ir nepieciešams dot vārdu pusaudžiem, lai viņi varētu izteikt savas domas par to, 
kādu viņi vēlas redzēt sabiedrību, lai novērstu aklas un nepārdomātas drošības politikas 
risku, kam par piemēru kalpo Eiropas projekts „Vai jūs zināt, kur pašlaik atrodas jūsu 
bērns?”, ko izveidoja Slovākijas valdība ar mērķi preventīvos nolūkos palielināt vecāku 
informētību;

U. ņemot vērā Pasaules māšu kustības pieredzi, kas apliecina to nozīmi, kas ir 
problemātiskos rajonos dzīvojošo māšu aktīvai iesaistīšanai jauniešu noziedzības 
apkarošanas valsts politikas izstrādē, ieviešanā, īstenošanā un vērtēšanā;

V. tā kā šīs rezolūcijas konkrētais mērķis ir saikne starp valsts un Kopienu politiku iespēju 
vienlīdzības jomā un efektīvu vecāku atbildības īstenošanu, kā arī tās ietekme uz 
personisko brīvību un atbildību, paaudžu solidaritāti, nākamo paaudžu cilvēku un sociālā 
kapitāla veidošanu un jauniešu noziedzības apkarošanu,

Priekšlikumi iniciatīvām visos institucionālajos līmeņos

Neredzamo padarīt redzamu

1. mudina dalībvalstis valsts statistikā skaidri norādīt tos sabiedrībai uzkrautos izdevumus, 
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kuri saistīti ar jauniešu noziedzību vecāku atbildības neievērošanas dēļ;

2. mudina Eurostat sekot līdzi rādītāju izmaiņām un atklāt tā ilgtermiņa ieguldījuma 
neredzamos ekonomiskos rādītājus, ko sniedz ar jauniešu noziedzības apkarošanu saistīti 
pasākumi sociālās kohēzijas un dalībvalstu labklājības ziņā ārpus IKP;

3. aicina kompetentās valsts un starptautiskās iestādes publicēt makroekonomiskus 
pētījumus par efektīvas vecāku atbildības ietekmi uz nākamo paaudžu cilvēcisko un 
sociālo spēju veidošanu, ņemot vērā jauniešu noziedzības apkarošanu;

4. aicina Komisiju publicēt analītisku pētījumu par to, kādas sekas īpaši budžeta ziņā ir 
radījis integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanas process, lai novērtētu tā 
atbilstību, efektivitāti, ilgtspējību un lietderību no rentabilitātes / pievienotās vērtības 
viedokļa, kā tas tiek darīts pārējo Eiropas politikas virzienu gadījumā;

5. aicina Komisiju politikas un likumdošanas priekšlikumos iekļaut ietekmes pētījumu, kas 
ļautu konstatēt likumdošanas priekšlikuma ietekmi uz paaudžu taisnīgumu un ģimenes 
atbildības efektivitāti, veicot izdevumu un ieguvumu ilgtermiņa analīzi;

6. atbalsta G–20 Francijas prezidentūras pasākumus, kuri saistīti ar globalizācijas sociālajām 
sekām, un atzinīgi vērtē referentes Christine Boutin darbu, gatavojot ziņojumu;

Atjaunots politisks skatījums

7. aicina valstu likumdevējus paplašināt sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un 
tajā iesaistīt arī sieviešu/māšu un vīriešu/tēvu asociācijas, pētniekus, ģimeņu vai vecāku 
asociācijas, izglītības darbiniekus, sociālos darbiniekus, saskaņā ar spēkā esošajiem valsts 
tiesību aktiem atzītās baznīcas un reliģiskas kopienas, labdarības asociācijas vai 
humanitāras organizācijas, plašsaziņas līdzekļus un policiju;

8. aicina dalībvalstis izveidot pāraudzināšanas un reintegrācijas programmas, kas paredzētas 
gados jauniem noziedzniekiem, un piemērot „nulles tolerances” tiesībaizsardzības politiku 
pret tiem pieaugušajiem, neņemot vērā viņu sociālo statusus, kuri mudina pusaudžus uz 
noziedzību, īpaši atvieglojot piekļuvi stiprajām narkotikām, hašišam un citiem 
smēķējamiem, dzeramiem vai injicējamiem produktiem;

9. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem pārskatīt politikas 
virzienus darba un privātās dzīves līdzsvarošanas jomā, lai tiešie vai netiešie ar efektīvu 
vecāku pienākumu pildīšanu saistītie izdevumi nebūtu jāsedz uzņēmumiem, bet 
sabiedrībai, ar mērķi izskaust diskrimināciju uzņēmumos un veicināt vecāku atbildības 
efektivitāti;

10. atgādina par ģimenes jautājumu iekļaušanas metodi (family mainstreaming), ar kuras 
palīdzību dažādas politikas jomas (sociālā, izglītības, finanšu politika, kā arī 
krimināllikumi u.c.) tiek skatītas arī ģimenes perspektīvā un ir pamatinstruments jauniešu 
noziedzības novēršanas darba koordinācijai;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest novatorisku politiku, ar kuru tiek atzīta to ģimenes 



PE448.877v02-00 8/10 PR\831725LV.doc

LV

locekļu izglītojošā loma, kuri nolemj atbalstīt nākamo paaudžu cilvēku un sociālā kapitāla 
attīstību, sākumā pievēršoties galvenokārt tādu vecāku cilvēku neaizstājamībai, kuri ir 
aizgājuši no oficiālā darba tirgus, bet kuri joprojām ir spējīgi iesaistīties profesionālo un 
cilvēcisko vērtību un zināšanu nodošanā, jaunāko paaudžu ikdienējā izglītošanā; aicina 
paaudžu solidaritātes pasākumus iekļaut jauniešu noziedzības novēršanas pamatfaktoru 
vidū; 

12. aicina dalībvalstis atbalstīt un veicināt darbības programmas, ko izveidojusi Komisija 
kopā ar Eiropas Ģimeņu aliansi; lūdz Komisiju intensīvi attīstīt līdzekļus, ar ko 
sistematizēt veiksmīgas prakses un pētījumu apmaiņu šajā jomā;

13. aicina valsts varas pārstāvjus darīt visu nepieciešamo, lai uzlabotu sieviešu un vīriešu 
iespējas izvēlēties ģimenes un darba dzīves saskaņošanas veidus, lai viņi varētu 
pilnvērtīgāk īstenot savu vecāku atbildību;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis turpmākos iespēju vienlīdzības un darba un ģimenes 
dzīves apvienošanas politikas pasākumus paredzēt ne tikai sievietēm, bet arī rūpēties par 
vīriešu/tēvu vajadzībām un interesēm šajā jomā;

Darba tirgus atbilstība

15. ir pārliecināts, ka jaunā darba tirgus dinamika varētu uzlabot pāreju starp dažādiem darba 
dzīves posmiem; aicina Komisiju un dalībvalstis nodarbinātības politiku turpmāk balstīt 
uz dzīves ciklu;

16. uzsver, ka ikvienam strādājošam, kurš vēlas pārtraukt darbu vai samazināt darba laiku ar 
mērķi efektīvi uzņemties vecāku pienākumu pildīšanu, vajadzētu būt iespējai izmantot 
elastīgu darba laiku; tāpēc aicina mazos un vidējos uzņēmumus uzņēmīgāk sadarboties, 
bet valsts iestādes — būt elastīgākām, plānojot valsts atbalsta budžetu;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt pozitīvus sieviešu un vīriešu atbalsta pasākumus, 
īpaši lai atvieglotu viņu atgriešanos darbā pēc efektīva vecāku pienākumu pildīšanas 
posma, atbalstot tādus politiskus pasākumus, kuru mērķis ir reintegrācija darba tirgū, lai 
atgūtu finansiālu neatkarību;

18. aicina dalībvalstis atbalstīt tādu fiskālo politiku, kurā būtu ņemtas vērā ar vecāku 
pienākumu efektīvu īstenošanu saistītās finansiālās saistības, īpaši bērnu pieskatīšanas 
izmaksas, izmantojot nodokļu režīmu vai nodokļu atvieglojumus;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un ar to saistīto pētījuma dokumentu 
Komisijai, Padomei, Eurostat un Starptautiskajam nodarbinātības birojam, dalībvalstu 
parlamentiem un dalībvalstu valsts statistikas iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

Vācu kriminologs Christian Pfeiffer — eksperts, kas bija uzaicināts piedalīties Sieviešu 
tiesību komisijas publiskā uzklausīšanā, kas bija veltīta jauniešu noziedzības pētījumam1, 
liecina, ka vecākiem iesaistoties jauniešu noziedzības apkarošanā, sekas var būt jūtamas ļoti 
ātri: „Vecāki sniedz visilgstošāko ieguldījumu noziedzības novēršanā, ja viņi, būdami pirmais 
identificēšanās modelis, uzmanīgi un iejūtīgi izturas pret zīdaiņa nepieciešamību pēc 
palīdzības un pieķeršanās. (..) Pat lielākiem bērniem ir nepieciešama iejūtīgu vecāku 
klātbūtne. Ja pieaugušie nepiedalās jauniešu dzīvē, nav iespējams viņiem iemācīt tādas 
pieauguša cilvēka vērtības kā pārliecība par sevi, personīgā disciplīna, pieklājība, 
savstarpējā cieņa, pacietība, dāsnums un līdzjūtība.”

To, cik efektīvi vecāku atbildība varēs novērst jauniešu noziedzību, citu faktoru vidū ietekmē 
tēvu un māšu materiālās iespējas pavadīt laiku ģimenē kopā ar bērniem. Šī ideja ir šā 
ziņojuma pamatā. Tas balstīts uz zinātniski pierādītu pieņēmumu par nesaraujamu, empīriski 
konstatētu saikni starp jauniešu likumpārkāpumiem un autoritātes noraidījumu vai pat 
vardarbību un materiālajiem nosacījumiem, kas nepieciešami pusaudžu sociālo spēju 
attīstīšanai (attiecības sabiedrībā) un cilvēcisko spēju attīstīšanai (zināšanas, kvalifikācijas, 
kompetences un individuālās rakstura iezīmes, kas veicina personīgo, sociālo un ekonomisko 
komfortu). Riskantas jauniešu rīcības mērķis ir pārkāpt sabiedrībā nostiprinājušos noteikumus 
un to var uzskatīt par vēršanos pret netaisnību, nevienlīdzību un liekulību.

Vai ģimene vēl joprojām spēj nodrošināt labāko aizsardzību pret jauniešu noziedzības risku? 
Kādas ir starptautisko iestāžu domas par saikni starp „ģimenes faktoru”, vecāku atbildību un 
jauniešu noziedzību? Visas starptautiskās politiskās un ekonomiskās iestādes šodien uzsver 
pakāpeniski pieaugošo vecāku atbildību par pusaudža attīstību un to, kāda nozīme ir vecāku 
vērībai un pienākuma apziņai, lai novērstu jauniešu likumpārkāpumus vai vardarbību.

Savukārt politisko lēmumu pieņēmēji daudz retāk aizdomājas par to, kādi materiālie 
priekšnosacījumi ir jāievēro, lai vīrieši un sievietes patiešām varētu sasniegt šo vecāku varas 
efektivitāti un lai sievietes un vīrieši nepiedzīvotu redzamu vai neredzamu diskrimināciju 
darba tirgū, vai lai viņi agrāk vai vēlāk latenti nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī valsts sociālās 
drošības sistēmā.

Tādēļ ir vērts uzdot dažus jautājumus. Vai iespēju vienlīdzības politika ar vecāku atbildības 
palīdzību tiešām veicina jauniešu noziedzības apkarošanu? Vai elastdrošība, kas raksturo 
pašreizējo darba tirgu, patiešām sniedz individuālu drošību darba ņēmējiem, īpaši tiem, kuri 
strādā mazāk kvalificētu darbu, un vai tā nodrošina labāku ģimenes un darba dzīves saskaņu? 
Kādi politiskie un materiālie nosacījumi jāizpilda, lai izvairītos no diskriminācijas 
gadījumiem darba tirgū vai no nedrošas situācijas radīšanas sievietēm un vīriešiem, kas brīvi 
izvēlas sniegt savu ieguldījumu nākamo paaudžu cilvēcisko un sociālo spēju attīstībā? Vai 
ģimenes un darba dzīves saskaņošanas politika patiešām ir paredzēta, lai nodrošinātu patiesu 
divu izvēles variantu līdzsvaru?

Nākotnē Eurostat vispirms būtu jāveido tādi rādītāji, kas ļauj noteikt humāno bagātību ārpus 

                                               
1 To rīkoja Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību komiteja 2007. gada 20. martā un to vadīja Anna Záborská.
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IKP un jāpublicē skaitļi un statistikas dati, kas pierāda šāda paņēmiena precizitāti. Bez 
pamatojošiem skaitļiem jebkuras politiskas debates ir tikai hipotētiskas, pat ja mēs spējam 
vienoties par cilvēcisku nepieciešamību pēc politiskas rīcības. Pašlaik mēs tiecamies jebkuru 
cilvēka darbību pakļaut rādītāju sistēmai, lai novērtētu tās sniegumu un aplēstu tās pienesumu 
kopējam labumam IKP izteiksmē. Savukārt sieviešu un vīriešu īstenotā cilvēciskā darbība ar 
mērķi izskaust jauniešu noziedzību, attīstot nākamo paaudžu cilvēciskās un sociālās spējas, 
netiek novērtēta. Šis ieguldījums, lai gan tas ir taustāms, netiek fiksēts nevienas valsts kontu 
sistēmas (NKS) statistikā — statistiķi par to neko nezina. Tā kā statistikā tas netiek reģistrēts, 
vecāku modrība un atbildības sajūta par jauniešu likumpārkāpumu vai vardarbības apkarošanu 
nekad nav tikusi atzīta, lai gan visi novērotāji apliecina tās eksistenci ikdienas dzīvē. 

Komisijai vajadzētu arī analizēt ietekmi, kas saistīta ar sekām un jo īpaši ietekmi uz budžetu, 
ko rada dzimumu dimensijas iekļaušanas sistēma, lai novērtētu tās atbilstību, efektivitāti, 
ilgtspējību un lietderību no rentabilitātes / pievienotās vērtības viedokļa, kā tas tiek darīts 
pārējo Eiropas politikas virzienu gadījumā un ko Parlaments ir pieprasījis veikt (43. punkts, 
P7_TA(2010)0232). Šo analīzi vajadzētu skatīt līdztekus ar Eirobarometra statistikas datiem, 
lai noteiktu patieso vajadzību un tātad arī publisko līdzekļu ieguldīšanas līdzekļu lietderību 
šajā politikā. Šim kvalitatīvajam pētījumam būtu arī jāatklāj, vai dzimumu dimensijas 
iekļaušana patiešām mudina pilsoņus izdarīt līdzsvarotu izvēli un kādas ir izmaksas. 

Noslēguma vietā mēs varētu formulēt secinājumu, ka ir nepieciešams ekonomisku rādītāju 
izteiksmē atzīt sieviešu un vīriešu ieguldījumu pasākumos, kuru mērķis, attīstot nākamo 
paaudžu cilvēciskās un sociālās spējas, ir izskaust jauniešu noziedzību, un ka valsts IKP 
statistikā tas ir patiess ieguldījums kopējā labuma vārdā un tas ir nepieciešams, lai uzzinātu šīs 
aktivitātes pievienoto vērtību. Tomēr, ņemot vērā, ka ekonomikas skaitļu izteiksmē nav 
pierādījumu par pievienoto vērtību, šis ieguldījums netiek atzīts, un sieviešu un vīriešu iespēju 
vienlīdzības politikā tas netiek ņemts vērā. Šī strukturālā netaisnība ir jānovērš.


