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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kontribut tal-politiki tal-UE li jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
fil-ġlieda kontra l-kriminalità tal-minorenni
(2010/2017(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ħidmiet tal-Kummissjoni dwar il-miżura tar-rendiment ekonomiku u 
tal-progress soċjali, maħluqa fl-2008 fuq l-inizjattiva tal-gvern Franċiż,

– wara li kkunsidra r-rapport dinji dwar l-iżvilupp tal-bniedem tal-1995 dedikat għall-
istudju tar-"Rivoluzzjoni fl-ugwaljanza bejn is-sessi", tal-programm tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-iżvilupp (UNDP), 

– wara li kkunsidra r-rapport dinji dwar iż-żgħażagħ tal-2003 tan-Nazzjonijiet Uniti, u 
b'mod partikolari l-kapitolu 7 tiegħu dedikat għall-kriminalità tal-minorenni,

– wara li kkunsidra r-rapport dinji tal-2002 tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-
vjolenza u s-saħħa,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-OECD tal-2005 bl-isem "Inżidu l-opportunitajiet 
ta' kulħadd.  Favur politika soċjali attiva għall-benefiċċju ta' kulħadd",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-OECD tal-2005 bl-isem "Għall-benessri tan-
Nazzjonijiet:.  ir-rwol tal-kapital uman u soċjali",

– wara li kkunsidra l-ħidmiet preparatorji tar-rapport tal-presidenza Franċiża tal-G-20 dwar 
il-konsegwenzi soċjali tal-globalizzazzjoni,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissarju għad-drittijiet tal-bniedem tal-
Kunsill tal-Ewropa tad-19 ta' Ġunju 2009 bl-isem: "It-tfal u l-ġustizzja tal-minorenni: Lok 
għat-Titjib", CommDH/Ħarġa (2009)1,

– wara li kkunsidra d-dokument 17593/09 CRIMORG 187 tal-Kunsill tal-Unjoni tal-15 ta' 
Diċembru 2009,

– wara li kkunsidra l-ħidmiet tan-Netwerk Ewropew għall-Prevenzjoni tal-Kriminalità tal-
Kummissjoni Ewropea (DĠ JUST),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Il-prevenzjoni tal-
kriminalità fl-Unjoni Ewropea'' (COM(2004)165),

– wara li kkunsidra l-Green Paper bl-isem "It-titjib tas-saħħa mentali tal-popolazzjoni - Lejn 
strateġija għall-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa mentali" (COM(2005)484) li ssemmi 
b'mod partikolari l-ispejjeż pubbliċi li l-problemi tal-kondotta u tal-imġiba fost it-tfal 
jikkawżaw għas-sistemi kriminali u ġudizzjarji,

– wara li kkunsdira l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Pjan Ewropew għall-
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Irkupru Ekonomiku" (COM(2008)0800) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2009 
dwar dan, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Il-PGD u lil hinn -
Inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel" (COM(2009)433 finali) u l-iżviluppi 
istitutzzjonali u relattivi (www.beyond-gdp.eu),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bl-isem "Il-
prevenzjoni tad-delinkwenza taż-żgħażagħ, il-modi li bihom tiġi ttrattata u r-rwol tal-
ġustizzja tal-minorenni fl-Unjoni Ewropea"1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar id-delinkwenza tal-minorenni - is-sehem tan-
nisa, il-familja u s-soċjetà2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar qafas regolatorju għall-
miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja familjari u tal-perjodu ta' studju għan-nisa żgħażagħ fl-
Unjoni Ewropea3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A7-0000/2010),

Il-qafas tal-proposta għal riżoluzzjoni

A. billi kull ġenerazzjoni tinkwieta dwar l-adolexxenti tagħha u tibża' għalihom u xi kultant 
tibża' minnhom; billi biżżejjed li wieħed josserva l-mod li bih is-soċjetà tittratta l-
adolexxenti tagħha biex tevalwa l-valuri morali tagħha; billi hemm bżonn ta' villaġġ sħiħ 
biex inrabbu tifel, jiġifieri l-edukazzjoni taż-żgħażagħ mill-ġenituri tagħhom fil-qafas tal-
familja xi kultant titlob qafas xieraq,

B. billi din il-preokkupazzjoni mhix ġdida u m'għandniex ninsew li, skont l-Istati Membri, 
din tikkonċerna minoranza ta' żgħażagħ billi l-biċċa l-kbira tal-adolexxenti jirnexxilhom 
mingħajr ħafna problemi kbar jgħaddu mill-passaġġ tat-tfulija għall-età adulta; billi, barra 
minn hekk, bħalissa jeħtieġ li wieħed jiffoka fuq id-diversità miżjuda tal-imġiba 
delinkwenti u li wieħed iqis ukoll l-inkoxjenza u l-istat ta' għarfien mhux komplut tal-
adulti f'dan il-qasam,

C. billi d-delinkwenza tal-minorenni m'għadhiex tikkonċerna biss l-atti ta' vjolenza li jsiru 
fuq oħrajn, is-serq, il-brigantaġġ, il-konsum tas-sigaretti, l-alkoħol jew d-drogi soċjalment 
aċċettati bħall-kannabis, l-influwenza minn setet jew atti ta' suwiċidju, iżda fil-preżent 
tikkonċerna wkoll is-sesswalizzazzjoni u l-pornografija prekoċi promossi prinċipalment 
bl-internet, il-logħob perikoluż bħal-"logħba tal-fgar", il-"jackass", il-"happy slapping", il-
fenomeni tal-istupru fi grupp, il-prodotti għat-tipjip, għax-xorb jew li jiġu injettati, il-ħsara 
korporali jew il-glorifikazzjoni tal-anoressija, li kollha huma eċċessi li ż-żgħażagħ jistgħu 

                                               
1 ĠU C 110, 9.5.2006 p.75
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 tal-21 ta' Ġunju 2007.
3 ĠU C 146 E, 12.6.2008, p. 112.
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jkunu awturi u fl-istess ħin vittmi tagħhom,

D. billi dawn l-eċċessi huma ħafna iktar preokkupanti peress li spiss jiġi ffaċilitati permezz 
tat-teknoloġiji l-ġodda minħabba l-anonimat li dawn joffru u l-impunità li tirriżulta 
minnhom, kif ukoll minħabba l-ħin liberu li għandhom l-adolexxenti, peress li l-
adolexxenza saret perjodu tal-ħajja li jibda qabel u xi kultant jispiċċa lil hinn mill-età 
uffiċjali tal-maturità,

E. billi l-kondotta tal-minorenni ta' ksur tan-normi jew il-vjolenzi taż-żgħażagħ li jsiru fuq 
oħrajn jirrappreżentaw qasam ta' interess kbir li kull komponent tiegħu għandu jiġu studjat 
fil-fond b'mod individwali qabel ma wieħed jorbot il-fatturi differenti bejniethom, biex 
b'hekk tidher il-kumplessità tas-suġġett u l-approċċi ta' soluzzjoni, 

F. billi jitqiesu l-eżistenza ta' sfumaturi fil-valutazzjoni tal-problema skont l-Istat Membri, il-
konvinzjonijiet individwali jew kollettivi, l-evoluzzjonijiet tas-soċjetà, il-kategoriji tal-
ksur, l-kampjuni u l-metodoloġiji ta' studju, 

G. billi, konsegwentement, il-livell ta' teħid ta' deċiżjonijiet Komunitarju ma jafx kif 
jiċċentralizza l-attivitajiet politiċi f'dan il-qasam imma billi l-Unjoni, għall-kuntrarju, 
tistaħ tappoġġa iktar l-inizjattivi nazzjonali differenti billi tagħmel baġit disponibbli 
maħsuba għal proġetti applikatti mill-gvernijiet, mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi jew netwerks ta' skambju tal-aħjar prassi u ta' informazzjoni,

H. billi l-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni ma tistax isservi ta' skuża biex jiġu 
limitati l-libertajiet individwali: "kull bniedem huwa bniedem" indipendentement mill-
kundizzjoni soċjoekonomika tiegħu, u kull ċittadin għandu konsegwentement ikun jista' 
jaġixxi għall-ġid tiegħu stess u għal dak tal-proxxmu,

I. billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri dejjem jagħmlu sforzi biex isiru l-ekonomija tal-
għarfien l-iktar dinamiku tad-dinja, filwaqt li l-prijoritajiet saru orjentati mill-ġdid lejn il-
bżonn ta' ekonomija bbażata fuq is-sens komun,

J. billi r-responsabilità tal-ġenituri fl-iffurmar tal-kapaċitajiet umani u soċjali tal-
ġenerazzjonijiet futuri għandha tiġi indirizzati l-ewwel nett bħala kwistjoni ta' koeżjoni 
soċjali f'termini ekonomiċi, sabiex dak li jkun isir iktar konxju tal-korrelazzjoni bejn il-
politiki tal-oppurtinitajiet indaqs, l-eżerċizzju effikaċi tal-awtorità tal-ġenituri u l-ġlieda 
konta d-delinkwenza tal-minorenni,

K. billi l-istituzzjonijiet internazzjonali jissottolinjaw l-importanza tar-responsabilità tal-
ġenituri fl-iżvilupp tat-tfal u tal-iffurmar tal-kapaċitajiet umani u soċjali, kif ukoll l-
importanza tal-viġilanza u tal-impenn tal-ġenituri fil-ġlieda kontra l-imġiba tal-minorenni 
ta' ksur tan-normi jew il-vjolenzi magħmula fuq il-proxxmu; billi, għall-kuntrarju, wieħed 
jinnota li dawn l-istess istituzzjonijiet ma joħolqux bl-istess frankezza l-kwistjoni tal-
kundizzjonijiet materjali meħtieġa għall-effettività tal-awtorità tal-ġenituri mingħajr ma 
jiddiskriminaw direttament jew indirettament nisa u rġiel fis-suq tax-xogħol u mingħajr 
ma jippenalizzawhom permezz ta' nuqqas ta' sigurtà moħbija fis-sistemi nazzjonali tas-
sigurtà soċjali, b'mod immedjat jew b'effett ittardjat,
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L. billi, filwaqt li l-kumpaniji naturalment jistennew mill-apprendisti jew mill-professjonisti 
żgħażagħ tagħhom mhux biss kompetenzi tekniċi u professjonali, iżda wkoll kompetenzi 
sottili f'termini ta' kapaċitajiet umani u soċjali, l-istituzzjonijiet politiċi mhux qed 
jindirizzaw bl-istess frankezza l-ispejjeż monetarja diretti jew indiretti li jiġu mill-
investiment tal-iffurmar ta' dawn il-kapaċitajiet tal-ġenerazzjonijiet futuri, filwaqt li 
kwalunkwe investiment ieħor għall-benefiċċju tal-ġid komuni normalment jitkejjel 
permezz tal-PGD,

M. billi t-tendenza li l-irġiel u n-nisa jiġu suġġetti għall-eżiġenzi dejjem jiżdiedu ta' 
flessigurtà mhux ikkontrollat tajjeb imposta mis-suq tax-xogħol bl-iskuża ta' rendiment 
akbar, li jwassal għal mistoqsijiet dwar l-opportunità, fi ħdan l-Unjoni Ewropea, li wieħed 
jikseb ekonomija soċjali kompetittiva adattata għall-bżonnijiet tal-bniedem fir-
relazzjonijiet soċjali tagħhom, u b'hekk tiffavorixxi l-kuxjenza, il-libertà u r-responsabilità 
individwali u kollettivi,

Ir-responsabilità tal-ġenituri, l-iffurmar tal-kapital uman u soċjali tal-ġenerazzjonijiet 
futuri u l-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni

N. billi skont id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-maternità u t-tfulija 
għandhom dritt għal għajnuna u għal assistenza speċjali u l-ġenituri, bħala prijorità, 
għandhom id-dritt li jagħżlu t-tip ta' edukazzjoni li se jagħtu lil uliedhom, 

O. billi l-familja bla dubju hija l-ewwel ambjent ta' soċjalizzazzjoni tat-tfal, tal-perċezzjoni 
tagħhom tad-dinja u tal-imġiba tagħhom, u billi din illum m'għandhiex tirrappreżenta biss 
l-uniku ambjent involut, u lanqas l-iktar wieħed determinanti,

P. billi huwa diffiċli li wieħed jikkategorizza b'mod preċiż ir-raġunijiet li jwasslu minorenni 
biex jadotta mġiba delinkwenti, sakemm it-triq li twasslu għal tipi ta' mġiba li huma 
soċjalment differenti u finalment delinkwenti f'kull każ tiġi spjegata minn ċirkostanzi 
individwali u speċifiċi li jikkorrispondu għall-esperjenza tiegħu u għall-punti essenzjali li 
madwarhom li jiżviluppa kull tifel jew tifla u kull adolexxent, jiġifieri l-familja, l-iskola, 
sħabhom kif ukoll, f'livell usa', l-ambjent soċjoekonomiku li jgħix fih,

Q. billi l-imġiba emozzjonali u soċjali tat-tfal hija organizzata fundamentalment matul l-
ewwel snin tal-ħajja tagħhom permezz tar-relazzjoni speċjalment mal-omm, mal-missier 
jew mal-gwardjan tat-tfal,

Kundizzjonijiet materjali neċessarji biex ikunu żgurati l-libertà indiviwali u r-responsabilità 
tal-ġenituri fl-iffurmar tal-kapital uman u soċjali tal-futuri ġenerazzjonijiet kif ukoll fil-
ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni

R. billi jitqies il-bżonn li tinfetaħ diskussjoni dwar ix-xogħol domestiku, dwar il-kunċett tad-
diskriminazzjoni marbuta mad-differenzi fil-paga, li jinfluwenza l-eżerċizzju tal-lif tal-
maternità, tal-paternità, tal-ġenituri u tal-familja, sabiex jiġi vverifikat jekk dawn id-
diskriminazzjonijiet humiex forom ta' diskriminazzjoni bbażati fuq is-sess, 

S. billi hu neċessarju li jiġu definiti, f'livell Ewropew, il-kunċett ta' diskriminazzjoni 
multipla, fid-dawl tal-indikaturi tal-PGD,
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T. billi titqies il-ħtieġa li l-adolexxenti jitħallew jitkellmu sabiex dawn ikunu jistgħu jesprimu 
l-aspettattivi tagħhom fir-rigward tas-soċjetà, biex tiġi evitata politika ta' sigurtà għamja u 
mhux fuq riflessjoni, kif juri l-proġett Ewropew "Taf fejn hu t-tifel tiegħek bħalissa?" 
applikat mill-gvern Slovakk dwar is-sensibilizzazzjoni tal-ġenituri bħala għodda ta' 
prevenzjoni,

U. billi jqis l-esperjenzi tal-Moviment Dinji tal-Ommijiet (MMM) li huma xhieda tal-utilità 
tal-fatt li jiġu avviċinati l-ommijiet tal-familji li jgħixu f'żoni diffikultużi, sabiex dawn 
jissieħbu mill-qrib ħafna mat-tħejjija, l-implimentazzjoni, it-twettiq u l-evalwazzjoni ta' 
politiki pubbliċi fil-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni,

V. billi din ir-riżoluzzjoni għandha l-għan speċifiku li toħloq interazzjoni bejn il-politiki 
nazzjonali u dawk Komunitarji differenti fil-qasam tal-opportunitajiet indaqs u l-
eżerċizzju effettiv tar-responsabilità tal-ġenituri kif ukoll l-impatt tagħhom fuq libertà u r-
responsabilità individwali, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, l-iffurmar tal-kapital 
uman u soċjali tal-ġenerazzjonijiet futuri u l-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni,

Proposta għal inizjattivi fil-livelli istituzzjonali kollha

Nagħmlu l-inviżibbli viżibbli

1. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jindika biċ-ċar fl-istatistiki nazzjonali tagħhom l-
ispejjeż imposti fuq is-soċjetà marbuta mad-delinkwenza tal-minorenni fin-nuqqas tal-
eżerċizzju tar-responsabilità tal-ġenituri;

2. Jinkoraġġixxi lill-Eurostat biex ikompli l-iżvilupp ta' indikaturi biex jidher il-kontribut 
għaż-żmien twil għall-koeżjoni soċjali u l-benessri tal-Istati Membri lil hinn mill-PGD, 
f'termini ekonomiċi inviżibbli, tal-attivitajiet marbuta mal-ġlieda kontra d-delinkwenza 
tal-minorenni;

3. Jistieden lill-entitajiet nazzjonali u internazzjonali kompetenti biex jippubblikaw riċerka 
makroekonomika dwar l-impatt tar-responsabilità tal-ġenituri effettiva fl-iffurmar tal-
kapaċitajiet umani u soċjali tal-ġenerazzjonijiet futuri fid-dawl tal-ġlieda kontra d-
delinkwenza tal-minorenni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika valutazzjoni tal-impatt marbut mal-
konsegwenzi, b'mod partikolari dawk baġitarji, li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
proċessi ta' integrazzjoni tematika tas-sessi li jagħmilha possibbli li jiġu evalwati r-
rilevanza, l-effikaċjà, is-sostenibilità u l-utilità ta' dawn f'termini tar-rapport bejn l-ispiża u 
l-valur miżjud, peress li dan hu r-regoli għal kwalunkwe politika Ewropea oħra;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex fil-proposti politiċi u leġiżlattivi tagħha tinkludi analiżi dwar 
l-impatt li turi l-inċidenza ta' proposta leġiżlattiva dwar l-ekwità interġenerazzjonali u l-
effettività tar-responsabilità tal-familja, permezz ta' analiżi tal-ispejjez u tal-vantaġġi 
għaż-żmien twil;

6. Jinkoraġġixxi lill-presidenza Franċiża tal-G-20 fl-azzjoni tagħha dwar il-konsegwenzi 
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soċjali tal-globalizzazzjoni u jifraħ lir-rapporteur is-Sra Christine Boutin għall-azzjonijiet 
li wettqet bi tħejjija tar-rappport;

Viżjoni politika mġedda

7. Jistieden lil-leġiżlaturi nazzjonali biex jiftħu l-kooperazzjoni mar-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili għall-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lin-nisa/lill-ommijiet u wkoll lill-
irġiel/lill-missirijiet, għar-riċerkaturi, għall-assoċjazzjonijiet tal-familja u għall-
assoċjazzjonijiet tal-ġenituri, għall-edukaturi, għall-ħaddiema soċjali, għall-knejjes u l-
komunitajiet reliġjużi rikonoxxuti skont il-liġijiet nazzjonali fis-seħħ, għall-
assoċjazzjonijiet karitattivi jew għal skopijiet umanitarji, għall-mezzi tax-xandir kif ukoll 
għall-pulizija;

8. Jitlob lill-Istati Membri biex jimplimentaw programmi ta' riedukazzjoni u ta' 
reintegrazzjoni soċjali għaż-żgħażagħ delinkwenti u biex japplikaw politika ġudizzjarja ta' 
"tolleranza żero" fir-rigward tal-adulti, indipendentement mill-istatus soċjali tagħhom, li 
jħajru lill-adolexxenti għad-delinkwenza, b'mod partikolari billi jiffaċilitawlhom l-aċċess 
għad-drogi qawwija, għall-kannabis u għal prodotti oħra għat-tipjip, għax-xorb jew li jiġu 
injettati;

9. Jitlob lill-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali, biex 
tagħmel reviżjoni tal-politiki ta' konċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja 
professjonali li tiggarantixxi li l-ispejjeż monetarji diretti jew indiretti marbuta mal-
effettività tar-responsabilità tal-ġenituri ma jkollhomx jassumuhom biss l-impriżi imma l-
kollettività, sabiex tinqered imġiba diskriminatorja fi ħdan l-impriżi u tiġi appoġġata l-
effettività tar-responsabilità tal-ġenituri;

10. Ifakkar l-idea ta' integrazzjoni tematika tal-familja (family mainstreaming), li tikkunsidra 
wkoll il-familja f'politiki differenti (pereżempju fil-politiki soċjali, edukattivi u finazjarji 
kif ukoll fil-liġi kriminali, eċċ.) u tikkostitwixxi strument prinċipali ta' koordinament tal-
isforzi maħsuba biex jevitaw l-imġiba kriminali fost iż-żgħażagħ;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw politiki innovattivi li 
jirrikonoxxu l-importanza tar-rwol edukattiv tal-membri tal-familja li jiddeċiedu li 
jappoġġaw l-iżvilupp tal-kapital uman u soċjali tal-ġenerazzjonijiet futuri, billi 
jikkonċentraw l-ewwel nett fuq ir-rwol li ma jistax jiġi sostitwit tal-anzjani li jkunu ħarġu 
mis-suq formali tax-xogħol, imma li jkunu għadhom jistgħu jikkontribwixxu, permezz tat-
trażmissjoni tal-valuri kif ukoll tal-għarfien fl-istess ħin professjonali u uman, għall-
iżvilupp u għat-tagħlim informali tal-ġenerazzjonijiet żgħażagħ; jitlob li l-attivitajiet 
imwettqa f'isem is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet jidhru fost il-fatturi prinċipali fil-
prevenzjoni tad-delinkwenza tal-minorenni; 

12. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġaw u jippromwovu l-programmi operattivi mnieda 
mill-Kummissjoni f'isem l-Alleanza Ewropea għall-Familji; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tintensifika l-iżvilupp ta' għodod biex jiġu sistematizzati l-iskambju ta' prassi tajba u r-
riċerka f'dan il-qasam;

13. Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex in-nisa u l-irġiel 
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ikunu jistgħu jagħżlu aħjar il-mod ta' kif ikunu jixtiequ jikkonċiljaw il-ħajja tal-familja 
mal-ħajja professjonali sabiex jimplimentaw aħjar ir-responsabilità tal-ġenituri;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jibqgħux jillimitaw il-politiki ta' 
opportunitajiet indaqs u ta' konċiljazzjoni bejn l-ambizzjoni professjonali u l-proġett tal-
familja għan-nisa biss, imma biex jirreaġixxu wkoll għall-bżonnijiet u l-fakultajiet tal-
irġiel/missirijiet f'dan il-qasam;

L-adegwezza tas-suq tax-xogħol

15. Hu konvint li d-dimaniki l-ġodda tas-suq tax-xogħol jistgħu jiffaċilitaw il-passaġġi bejn l-
istadji differenti tal-ħajja professjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jibbażaw il-politiki futuri tax-xogħol fuq iċ-ċiklu tal-ħajja;

16. Jissottolinja li kwalunkwe impjegat li jixtieq jinterrompi jew inaqqas l-attività tiegħu 
għall-benefiċċju tal-implimentazzjoni effettiva tar-responsabilità tiegħu bħala ġenitur 
għandu jkun jista' jibbenefika minn ħinijiet flessibbli ta' xogħol; jistieden, għaldaqstant, 
lill-impriżi ta' daqs żgħir u medju biex jikkooperaw b'iktar volontà u lill-awtoritajiet 
pubbliċi biex ikollhom iktar flessibilità finanzjarja fil-previżjonijiet baġitarji tagħhom fil-
qasam tal-għajnuna Statali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri pożittivi favur in-nisa 
u l-irġiel, b'mod partikolari sabiex jiffaċilitaw ir-ritorn tagħhom fix-xogħol wara perjodu 
dedikat għall-implimentazzjoni effettiva tar-responsabilità tal-ġenitrui, billi jiffavorixxu 
politiki ta' (re)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol sabiex jagħmluha possibbli għal dawn li 
jerġgħu jsibu indipendenza finanzjarja;

18. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu politika fiskali li tqis l-obbligi finanzjarji 
marbuta mal-implimentazzjoni effettiva tar-responsabilità tal-ġenituri, u b'mod partikolari 
l-ispejjeż taż-żamma tat-tfal, permezz ta' reġim fiskali jew sistema ta' ħelsien mit-taxxa;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni kif ukoll id-
dokument ta' studju relatat magħah lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Eurostat, lill-
Uffiċċju Internazzjonali tax-Xogħol, lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet 
statistiċi nazzjonali fl-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kriminologu Ġermaniż Christian Pfeiffer, espert mistieden għal smigħ pubbliku tal-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa dedikat għall-istudju dwar id-delinkwenza tal-minorenni1, juri li r-
rigressi tal-investiment tal-ġenituri fil-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni jistgħu 
jkunu rapidi: "Il-ġenituri huma dawk li jikkontribwixxu bl-iktar mod sostenibbli għall-
prevenzjoni tal-kriminalità jekk, bħala l-ewwel mudelli ta’ identifikazzjoni, huma jirrispondu 
b’attenzjoni u sensibbiltà għall-bżonnijiet ta’ assistenza u ta’ impenn tat-tarbija. (...) Anke 
għaż-żgħażagħ ikbar fl-età, il-preżenza tal-adulti attenti hija indispensabbli. Jekk l-adulti ma 
jkunux preżenti fil-ħajja taż-żgħażagħ, mhuwiex possibbli li dawn jitgħallmu l-valuri tal-
adulti bħalma huma l-kunfidenza fihom infushom, id-dixxiplina personali, il-korteżija, ir-
rispett reċiproku, il-paċenzja, il-ġenerożità u l-empatija."

L-effikaċja tar-responsabilità tal-ġenituri fil-prevenzjoni tad-delinkwenza tal-minorenni 
tirriżulta - fost fatturi oħra ta' importanza varjata - mill-possibilità materjali offruta lill-
missirijiet u lill-ommijiet li jkunu preżenti fi ħdan l-unità familjari ħdejn uliedhom. Dan ir-
rapport għandu l-ispirtu ta' din ir-riflessjoni. Huwa bbażat fuq l-eżistenza ta' relazzjoni 
konkomitanti, esperjenzata empirikament u pruvata xjentifikament, bejn l-imġiba tal-
minorenni ta' ksur tan-normi u ta' rifjut tal-awtorità u saħansitra ta' vjolenzi fuq il-proxxmu, u 
l-kundizzjonijiet materjali meħtieġa għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet soċjali (fis-sens tar-
relazzjonijiet soċjali) u tal-kapaċitajiet umani (fis-sens tal-għarfien, il-kwalifiki, il-ħiliet u l-
karatteristiċi personali li jippromwovu l-kuntentizza personali, soċjali u ekonomika) tal-
adolexxenti. L-imġiba tal-minorenni fir-riskju fil-fatt għandha l-għan li tikser ir-regoli 
stabbiliti mis-soċjetà, u dan ikun mod kif jiddenunzjaw l-inġustizzji, l-inugwaljanzi u l-
ipokreżija tagħha.

Il-familja għadha tinkorpora l-aħjar protezzjoni kontra r-riskju tad-delinkwenza tal-
minorenni? X'jgħidu l-istituzzjonijiet internazzjonali dwar ir-rabta bejn il-"fattur tal-familja", 
ir-responsabilità tal-ġenituri u d-delinkwenza tal-minorenni? L-istituzzjonijiet internazzjonali 
politiki u ekonomiki kollha llum jissottolinjaw l-importanza dejjem tikber tar-responsabilità 
tal-ġenituri fl-iżvilupp tal-adolexxenti u, għalhekk, l-importanza tal-viġilanza u tal-impenn 
tal-ġenituri fil-ġlieda kontra l-imġiba tal-minorenni ta' ksur tan-normi jew il-vjolenzi fuq il-
proxxmu;

Għall-kuntrarju, min jiddeċiedi fil-livell politiku jistaqsi ħafna inqas spiss dwar il-
kundizzjonijiet materjali li għandhom jiġu sodisfatti sabiex l-irġiel u n-nisa jkunu jistgħu 
verament jilħqu dan l-ideal tal-awtorità effettiva tal-ġenituri, mingħajr ma n-nisa u l-irġiel 
ikollhom iġarrbu diskriminazzjonijiet viżibbli jew inviżibbli fis-suq tax-xogħol, jew nuqqas 
ta' sigurtà moħbija immedjata jew b'effett tardiv fis-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali.

Hu għalhekk li mhux bla sens li nsaqsu l-mistoqsijiet li ġejjin: Il-politiki tal-opportunitajiet 
indaqs jikkontribwixxu verament għall-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni permezz 
tar-responsabilità tal-ġenituri? Il-flessigurtà li bħalissa tikkaratterizza s-suq tax-xogħol qed 
toffri verament iktar sigurtà individwali lill-impjegati, speċjalment fil-professjonijiet inqas 

                                               
1 Organizzata mill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa tal-Parlament Ewropew fl-20 ta' Marzu 2007 taħt il-
presidenza tas-Sinjura Anna Záborská.
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kwalifikati, u konċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja tal-familja u l-proġetti professjonali tagħhom? 
X'kundizzjonijiet politiċi u materjali għandhom jiġu sodisfatti biex jiġu evitati 
diskriminazzjonijiet fis-suq tax-xogħol jew nuqqas ta' sigurtà għan-nisa u l-irġiel li jiddeċiedu 
liberament li jinvestu fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet umani u soċjali tal-ġenerazzjonijiet futuri? Il-
politiki tal-konċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali huma maħsuba li 
joħolqu bilanċ veru bejn iż-żewġ offerti tal-istess għażla?

Fil-futur, l-ewwel nett, l-Eurostat għandha tiżvilupp indikaturi li jkunu kapaċi jkejlu r-
rikkezza umana tan-nazzjonijiet lil hinn mill-PGD u tippubblika ċ-ċifri u l-istatistiki biex turi 
l-eżattezza tal-azzjoni. Fil-fatt, mingħajr ċifri bħala appoġġ kwalunkwe dibattitu politiku 
jibqa' ipotetiku anke jekk naqbu fuq il-bżonn li nħossu umanament ta' azzjoni politika. Illum 
wieħed jipprova jissottometti kwalunkwe attività umana għal sistema ta' indikaturi sabiex 
ikejjel ir-rendiment tagħha u jevalwa l-kontribut tagħha għall-ġid komuni f'termini tal-PGD. 
Madankollu, l-attività umana eżerċitata min-nisa u l-irġiel bil-għan li twaqqaf id-delinkwenza 
tal-minorenni permezz tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet umani u soċjali tal-ġenerazzjonijiet futuri 
mhix imkejla u evalwata. L-ebda statistika tas-sistemi ta' kontabilità nazzjonali ma tuża dan il-
ħolqien ta' valuri minkejja li huwa tanġibbli: l-istatistiċi tax-xogħol jinjorawh. Mingħajr provi 
statistiċi, l-investiment fil-viġilanza u fl-impenn tal-ġenituri fil-ġlieda kontra l-imġiba tal-
minorenni ta' ksur tan-normi jew il-vjolenzi fuq il-proxxmu qatt m'hu rikonoxxut anke jekk l-
osservaturi kollha jaqblu u jikkonfermaw l-eżistenza reali tagħhom fil-ħajja ta' kuljum. 

It-tieni nett, il-Kummissjoni għandha tagħmel studju dwar l-impatt marbut mal-konsegwenzi, 
b'mod partikolari dawk baġitarji, li jirriżultaw mis-sistema ta' integrazzjoni tad-dimensjoni 
tal-irġiel u tan-nisa, sabiex tevalwa r-rilevanza, l-effikaċja, is-sostenibilità u l-utilità tagħha 
f'termini tar-rapport bejn l-ispiża u l-valur miżjud, peress li dan hu barra minn hekk ir-regoli 
għall-politiki Ewropej l-oħra kollha, hekk kif talab il-Parlament (il-paragrafu 43, 
P7_TA(2010)0232). Dan l-istudju dwar l-impatt għandu jimxu id f'id mal-istatistiki tal-
Eurobarometru biex wieħed jagħraf il-bżonn veru, u għalhekk l-eżattezza tal-investiment tal-
baġit pubbliku, f'dawn il-politiki. Dan l-istudju kwalitattiv għandu wkoll juri jekk l-
integrazzjoni tad-dimensjoni tal-irġiel u n-nisa twassalx liċ-ċittadini verament għal għażla 
bbilanċjata u b'liema prezz għas-soċjetà. 

Bħala konklużjoni, wieħed jista' jifformula li r-rikonoxximent f'termini ekonomiċi f'ċifri tal-
investiment tan-nisa u l-irġiel f'miżuri li għandhom l-għan li jwaqqfu d-delinkwenza tal-
minorenni permezz tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet umani u soċjali tal-ġenerazzonijiet futuri bħala 
investiment verament għall-benefiċċju tal-ġid komuni fl-istatistiki nazzjonali tal-PGD huwa 
indispensabbli biex jitqies il-valur miżjud ta' din l-attività. Madankollu, fin-nuqqas ta' provi 
tal-valur miżjud f'termini ekonomiċi b'ċifri, dan l-investiment mhux valorizzat u l-politiki tal-
opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel ma jqisuhx. Din hija inġustizzja strutturali li 
għandna nikkumbattu.


