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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bijdrage van het Europees beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen aan de 
bestrijding van jeugdcriminaliteit
(2010/2017(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de werkzaamheden van de Commissie meting economische prestaties en sociale 
vooruitgang die in 2008 op initiatief van de Franse regering in het leven is geroepen,

– gezien het Human Development Report 1995 dat is gewijd aan het onderzoek van "The
revolution for gender equality" van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 
(UNDP),

– gezien het World Youth Report 2003 van de Verenigde Naties, met name hoofdstuk 7 over 
jeugdcriminaliteit,

– gezien het World Report 2002 van de WHO over geweld en gezondheid,

– gezien de mededeling van de OESO van 2005 over "Extending opportunities – how active 
social policy can benefit us all",

– gezien de mededeling van de OESO van 2001 over "The well-being of nations: the role of 
human and social capital",

– gezien de voorbereidende werkzaamheden voor het verslag van het Franse voorzitterschap 
van de G20 over de sociale gevolgen van de mondialisering,

– gezien de mededeling van de commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa 
van 19 juni 2009 over "Children and juvenile justice: proposals for improvement", 
CommDH/IssuePaper (2009)1,

– gezien document 17593/09 CRIMORG 187 van de Raad van de Unie van 15 december 2009,

– gezien de werkzaamheden van het Europees netwerk voor criminaliteitspreventie van de 
Commissie (DG JUST),

– gezien de mededeling van de Commissie over "Criminaliteitspreventie in de Europese Unie" 
(COM(2004)165),

– gezien het Groenboek "De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren - Naar een 
strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie " (COM(2005)484), waarin 
met name wordt ingegaan op de kosten van de overheid die gedragsstoornissen bij kinderen 
met zich meebrengen voor het strafrechtelijke en het rechtsstelsel,

– gezien de mededeling van de Commissie over "Een Europees economisch herstelpan" 
(COM)2008)0800) en zijn bijbehorende resolutie van 11 maart 2009,

– gezien de mededeling van de Commissie over "Het bbp en verder: meting van de 
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vooruitgang in een veranderende wereld" (COM(2009)433def) en de desbetreffende 
institutionele ontwikkelingen (www.beyond-gdp.eu),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De preventie en 
aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol van jeugdrechters in de Europese Unie"1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin 
en de samenleving2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 juni 2007 over een regelgevend kader voor 
maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met 
elkaar te verzoenen3,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(A7-0000/2010),

Afbakening van het onderwerp van de resolutie

A. overwegende dat elke generatie zich zorgen maakt over haar jongeren, in angst om hen zit of 
soms ook bang voor hen is; overwegende dat je maar hoeft te kijken naar de manier waarop 
een samenleving haar jongeren behandelt om haar morele waarden te beoordelen; 
overwegende dat "er een dorp nodig is om een kind op te voeden", d.w.z. dat voor de 
opvoeding van jongeren door hun ouders in het gezin soms een geschikt kader nodig is,

B. overwegende dat deze bezorgdheid niet nieuw is en dat men dient te bedenken dat het 
volgens de lidstaten om een minderheid van jongeren gaat, aangezien de overgang van kind 
naar volwassene bij de meeste jongeren zonder al te grote problemen verloopt; overwegende 
dat verder de aandacht moet worden gevestigd op de grotere verscheidenheid van delinquent 
gedrag en dat ook rekening moet worden gehouden met het gebrek aan bewustwording en de 
zeer onvolledige kennis bij volwassenen,

C. overwegende dat jeugdcriminaliteit niet alleen meer betrekking heeft op geweld tegen andere
personen, diefstal, banditisme, het gebruik van tabak, alcohol of maatschappelijk aanvaarde 
drugs zoals cannabis, de invloed van sekten of zelfmoord, maar ook op vroegtijdige 
seksualisering en blootstelling aan pornografie die vooral worden bevorderd door internet, 
gevaarlijke spelletjes zoals het "wurgspel", "Jackass", "happy slapping", 
groepsverkrachtingen, producten die worden gerookt, gedronken of geïnjecteerd, 
zelfkastijding of de verheerlijking van anorexia, uitwassen waarbij jongeren zowel dader als
slachtoffer kunnen zijn,

D. overwegende dat deze uitwassen des te verontrustender zijn omdat zij vaak in de hand 
worden gewerkt door de nieuwe technologieën die anoniem zijn, waardoor geen sprake is 
van sancties, alsook door de vrije tijd waarover zoveel jongeren beschikken, waarbij de 
adolescentie een periode van het leven is geworden die eerder begint en soms eindigt na de 

                                               
1 PB C 110 van 9.5.2006, blz. 75.
2 A6-0212/2007 / P6 - TA-PROV (2007)0283 van 21 juni 2007.
3 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 112.
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officiële volwassenenleeftijd, 

E. overwegende dat normoverschrijdend of gewelddadig gedrag van jongeren een breed terrein 
bestrijkt waarvan elk aspect afzonderlijk moet worden uitgediept alvorens de verschillende 
factoren met elkaar in verband te brengen, waardoor de complexiteit van het onderwerp en de 
aanzetten voor een oplossing duidelijk wordt,

F. overwegende dat er sprake is van nuances in de beoordeling van de problematiek naargelang 
de lidstaten, de individuele of collectieve overtuigingen, de maatschappelijke 
ontwikkelingen, de categorieën inbreuken, de representatieve groepen en de voor onderzoek 
gebruikte methoden,

G. overwegende derhalve dat de politieke activiteiten op dit gebied niet op het communautaire 
besluitvormingsniveau moeten worden gecentraliseerd, maar dat de Unie daarentegen de 
verschillende nationale initiatieven meer zou kunnen steunen door het beschikbaar stellen 
van financiële middelen voor projecten die worden opgezet door regeringen, ngo's of 
netwerken voor de uitwisseling van beste praktijken en informatie,

H. overwegende dat bestrijding van jeugdcriminaliteit niet als voorwendsel mag dienen om de 
individuele vrijheden te beperken: "elk mens is een mens", onafhankelijk van zijn 
sociaaleconomische positie, en elke burger moet derhalve kunnen handelen in zijn eigen 
belang en dat van de anderen,

I. overwegende dat de Europese Unie en de lidstaten er nog steeds naar streven de meest 
dynamische kenniseconomie ter wereld te worden, terwijl de prioriteit is verschoven naar de 
noodzaak van een op gezond verstand gebaseerde economie,

J. overwegende dat de ouderlijke verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het menselijk 
en sociaal kapitaal van toekomstige generaties in de eerste plaats in economische termen als 
een kwestie van sociale cohesie moet worden benaderd ten einde beter rekening te houden 
met het verband tussen het beleid inzake gelijke kansen, de doeltreffende uitoefening van het 
ouderlijk gezag en de bestrijding van jeugdcriminaliteit,

K. overwegende dat internationale organisaties het belang van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van diens
menselijk en sociaal kapitaal onderstrepen alsook het belang van waakzaamheid en inzet van 
de ouders bij de bestrijding van normoverschrijdend of gewelddadig gedrag van jongeren; 
overwegende dat daarentegen moet worden vastgesteld dat diezelfde organisaties niet met 
dezelfde openhartigheid ingaan op het vraagstuk van de materiële voorwaarden die nodig zijn 
voor een doeltreffend ouderlijk gezag zonder dat dit voor vrouwen of mannen direct of 
indirect leidt tot discriminatie op de arbeidsmarkt of tot een latent verlies aan zekerheid, met 
onmiddellijk of vertraagd effect, in de nationale socialezekerheidsstelsels,

L. overwegende dat ondernemingen als vanzelfsprekend van hun leerlingen of jonge 
medewerkers niet alleen technische en professionele competenties verwachten, maar ook 
"flexibele competenties" wat betreft het menselijk en sociaal kapitaal, en dat de politieke 
instellingen niet met dezelfde openhartigheid ingaan op de directe of indirecte kosten die
gemoeid zijn met de investeringen in de ontwikkeling van deze competenties van 
toekomstige generaties, terwijl elke andere investering ten behoeve van het algemeen belang 
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gewoonlijk wordt gemeten via het bbp,

M. overwegende dat sprake is van een tendens om mannen en vrouwen te onderwerpen aan de 
steeds strengere eisen van een slecht in de hand gehouden flexizekerheid die door de 
arbeidsmarkt wordt opgelegd onder het mom van betere prestaties, zodat men zich kan 
afvragen of het niet wenselijk is binnen de Europese Unie te streven naar een concurrerende 
sociale economie die is aangepast aan de behoeften van de mens in zijn sociale relaties, 
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan individuele en collectieve bewustwording, vrijheid 
en verantwoordelijkheid,

Ouderlijke verantwoordelijkheid, ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal van 
toekomstige generaties en bestrijding van jeugdcriminaliteit

N. overwegende dat volgens de Universele Verklaring van de rechten van de mens moeder en 
kind recht hebben op bijzondere zorg en bijstand en dat aan de ouders in de eerste plaats het 
recht toekomt de soort opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden 
gegeven,

O. overwegende dat het gezin ontegenzeglijk de belangrijkste omgeving is voor de socialisering 
van het kind, zijn kijk op de wereld en zijn gedrag, maar dat dit tegenwoordig niet meer de 
enige omgeving is en zelfs niet altijd de meest bepalende omgeving,

P. overwegende dat het lastig is de oorzaken van delinquent gedrag bij minderjarigen in 
absolute termen te catalogiseren, daar het traject dat leidt tot sociaal afwijkend en uiteindelijk 
delinquent gedrag in elk individueel geval te verklaren is door de individuele en specifieke 
omstandigheden die verband houden met de ervaringen en de belangrijkste pijlers rond welke 
het leven van ieder kind en iedere jongere is opgebouwd, te weten het gezin, de school, de 
vriendenkring en, ruimer beschouwd, ook de sociaaleconomische leefomgeving,

Q. overwegende dat het emotionele en sociale gedrag van het kind in essentie tijdens de eerste 
levensjaren gestalte krijgt via de relatie met vooral de moeder, de vader of de volwassene die 
het kind onder zijn hoede heeft,

Materiële voorwaarden ter waarborging van de individuele vrijheid en de ouderlijke 
verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal van de 
toekomstige generaties en bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit

R. overwegende dat met betrekking tot zorgtaken moet worden nagedacht over het begrip 
discriminatie dat verband houdt met het salarisverschil tussen mannen en vrouwen (gender 
pay gap) wat van invloed is op het opnemen van zwangerschaps-, vaderschaps-, 
ouderschaps- of gezinsverlof, om na te gaan of deze discriminatie een vorm van discriminatie 
op grond van geslacht is,

S. overwegende dat het noodzakelijk is op Europees niveau tot een definitie te komen van het 
begrip meervoudige discriminatie, in het licht van de indicatoren van het bbp,

T. overwegende dat, om een blind en ondoordacht "law-and-order" beleid te voorkomen, het 
woord moet worden gegeven aan de jongeren om te kunnen zeggen wat zij van de 
samenleving verwachten, zoals blijkt uit het Europees project "Weet u waar uw kind is?" dat 
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als instrument ter preventie door de Slowaakse regering is opgezet met het oog op de 
bewustmaking van de ouders,

U. overwegende dat uit de ervaringen van de Mouvement mondial des mères (MMM) 
(wereldbeweging van moeders) blijkt dat het zinvol is een beroep te doen op moeders van 
gezinnen uit achterstandswijken, zodat zij nauw worden betrokken bij de ontwikkeling, de 
invoering, de uitvoering en de evaluatie van het overheidsbeleid ter bestrijding van 
jeugdcriminaliteit,

V. overwegende dat deze resolutie zich speciaal richt op het verband tussen de verschillende 
nationale en communautaire beleidsvormen op het gebied van gelijke kansen en de 
doeltreffende uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid en de gevolgen voor de 
individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, de solidariteit tussen de generaties, de 
ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal van de toekomstige generaties en de 
bestrijding van de jeugdcriminaliteit,

Voorstel voor initiatieven op alle institutionele niveaus

Het onzichtbare zichtbaar maken

1. moedigt de lidstaten aan in hun nationale statistieken duidelijk de kosten aan te geven die 
voor de samenleving zijn gemoeid met de jeugdcriminaliteit als de ouderlijke 
verantwoordelijkheid niet wordt uitgeoefend;

2. moedigt Eurostat aan de ontwikkeling van indicatoren voort te zetten om de bijdrage op 
lange termijn van de activiteiten in verband met bestrijding van jeugdcriminaliteit aan de 
sociale cohesie en het welzijn van de lidstaten, die verder gaat dan het bbp en in economische 
termen onzichtbaar is, zichtbaar te maken;

3. verzoekt de bevoegde nationale en internationale organisaties om macro-economische studies
te publiceren over de gevolgen van de doeltreffende ouderlijke verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal van toekomstige generaties in het licht 
van de bestrijding van de jeugdcriminaliteit;

4. verzoekt de Commissie een effectbeoordelingsstudie te publiceren van met name de 
budgettaire gevolgen die door de invoering van de "gendermainstreamingsprocedures" 
worden veroorzaakt, aan de hand waarvan relevantie, doeltreffendheid, duurzaamheid en nut 
ervan in termen van kosten-batenverhouding kunnen worden geëvalueerd, zoals overigens 
voor alle andere Europese beleidsvormen gebruikelijk is;

5. verzoekt de Commissie in haar beleids- en wetgevingsvoorstellen een evaluatie op te nemen 
waaruit de gevolgen blijken van een wetgevingsvoorstel voor een rechtvaardige verdeling 
tussen de generaties en de doeltreffendheid van het ouderlijk gezag, middels een analyse van 
de kosten en baten op lange termijn;

6. moedigt het Franse voorzitterschap van de G20 aan in haar aanpak met betrekking tot de 
sociale gevolgen van de mondialisering en complimenteert mevrouw Christine Boutin, 
rapporteur, met de stappen die zij ter voorbereiding van het verslag heeft ondernomen;
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Een vernieuwde politieke visie

7. verzoekt de nationale wetgevers de samenwerking met de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld open te stellen voor verenigingen die vrouwen/moeders en ook 
mannen/vaders vertegenwoordigen, onderzoekers, gezins- of ouderverenigingen, opvoeders, 
sociale werkers, kerken en krachtens de vigerende nationale wetgeving erkende religieuze 
gemeenschappen, liefdadigheidsinstellingen of humanitaire organisaties, de media en de 
politie;

8. verzoekt de lidstaten programma's inzake heropvoeding en sociale reïntegratie voor jeugdige 
delinquenten op te zetten en een op "zero tolerance" gericht justitieel beleid toe te passen ten 
opzichte van volwassenen, onafhankelijk van hun sociale status, die jongeren aanzetten tot 
criminaliteit door met name de toegang te vergemakkelijken tot hard drugs, cannabis en 
andere producten die worden gerookt, gedronken of geïnjecteerd;

9. verzoekt de Commissie, in samenwerking met de lidstaten en de sociale partners, te beginnen 
met een herziening van het beleid dat is gericht op het combineren van werk en gezin en 
ervoor te zorgen dat de directe of indirecte kosten in verband met de effectiviteit van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid niet ten laste komen van de ondernemingen, maar van de 
gemeenschap ten einde discriminerend gedrag binnen de onderneming uit te bannen en de 
effectiviteit van de ouderlijke verantwoordelijkheid te steunen;

10. herinnert aan het begrip "family mainstreaming" dat verschillende beleidsvormen (bv. 
sociaal, onderwijs- en financieel beleid alsook het strafrecht, enz.) ook benadert vanuit het 
perspectief van de familie, als sleutelinstrument voor de coördinatie van de inspanningen om 
crimineel gedrag van jongeren te voorkomen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten vernieuwend beleid uit te stippelen waarin het belang 
wordt erkend van de educatieve rol van de gezinsleden die besluiten de ontwikkeling van het 
menselijk en sociaal kapitaal van de toekomstige generaties te steunen en dat zich in eerste 
instantie richt op de onvervangbare rol van ouderen die niet meer tot de officiële 
arbeidsmarkt behoren, maar die door het doorgeven van waarden, vakkennis en kennis op 
menselijk gebied kunnen bijdragen aan de ontplooiing en de informele scholing van de 
jongere generaties; wenst dat activiteiten die zijn gericht op solidariteit tussen de generaties 
centraal staan bij de preventie van jeugdcriminaliteit;

12. verzoekt de lidstaten de door de Commissie in het kader van de Europese Alliantie voor het 
gezin opgezette operationele programma's te steunen en te bevorderen; verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van instrumenten met het oog op een systematische uitwisseling 
van goede praktijken en onderzoek op dit terrein te intensiveren;

13. verzoekt de overheid de nodige maatregelen te nemen zodat vrouwen en mannen beter 
kunnen kiezen hoe zij werk en gezin willen combineren ten einde hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid beter te kunnen uitoefenen;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten de beleidsmaatregelen op het gebied van gelijke 
kansen en het combineren van werk en gezin niet langer tot vrouwen te beperken, maar ook 
in te spelen op de behoeften en mogelijkheden van de mannen/vaders op dit gebied;
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Aanpassing van de arbeidsmarkt

15. is ervan overtuigd dat de nieuwe dynamiek van de arbeidsmarkt de overgang tussen de 
verschillende fasen van het beroepsleven kan vergemakkelijken; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten hun toekomstig werkgelegenheidsbeleid op de levenscyclus te baseren;

16. benadrukt dat elke werknemer die zijn activiteit wenst te onderbreken of te beëindigen met 
het oog op de effectieve uitoefening van zijn ouderlijke verantwoordelijkheid zou moeten 
kunnen genieten van flexibele werktijden; roept de kleine en middelgrote ondernemingen op 
tot meer daadkrachtige samenwerking en de overheden tot een grotere financiële flexibiliteit 
bij hun budgettaire ramingen van de overheidssteun;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten positieve actie te ondernemen ten behoeve van 
mannen en vrouwen, met name om hun terugkeer op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken na 
een periode van effectieve uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid, door 
maatregelen inzake (her)integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen, zodat zij weer 
financieel onafhankelijk kunnen worden;

18. verzoekt de lidstaten een fiscaal beleid te bevorderen dat dankzij een fiscale regeling of een 
systeem van belastingverlaging rekening houdt met de financiële verplichtingen in verband 
met de effectieve uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid, met name met de 
kosten voor kinderopvang;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de bijbehorende studie te doen toekomen aan de 
Commissie, de Raad, Eurostat, de IAO, de nationale parlementen en de nationale bureaus 
voor de statistiek;
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TOELICHTING

De Duitse criminoloog Christian Pfeiffer, als deskundige uitgenodigd bij een openbare 
hoorzitting van de Commissie rechten van de vrouw waarin het onderzoek naar 
jeugdcriminaliteit werd behandeld1, toont aan dat de gevolgen van het investeren door ouders in 
de bestrijding van de jeugdcriminaliteit snel zichtbaar kunnen zijn: "Ouders dragen het meest 
duurzaam bij aan het voorkomen van criminaliteit wanneer zij, als eerste identificatiemodel, met 
aandacht en gevoel tegemoet komen aan de behoefte aan hulp en aan hechting van de zuigeling. 
(…) Ook voor oudere kinderen is de aanwezigheid van volwassenen die hun aandacht geven 
onmisbaar. Wanneer in het leven van kinderen volwassenen niet aanwezig zijn, kunnen hun geen 
volwassen waarden, zoals zelfvertrouwen, zelfdiscipline, beleefdheid, wederzijds respect, geduld, 
mildheid en empathie, worden bijgebracht."

De effectiviteit van de ouderlijke verantwoordelijkheid om jeugdcriminaliteit te voorkomen - er 
zijn nog andere factoren van uiteenlopend belang - vloeit voort uit de materiële mogelijkheid van 
vaders en moeders om in het gezin bij hun kinderen aanwezig te zijn. Het onderhavige verslag 
sluit bij deze gedachte aan. Uitgangspunt van het verslag is dat er een rechtstreeks, empirisch 
ondervonden en wetenschappelijk aangetoond verband bestaat tussen normoverschrijdend, 
gezagondermijnend en zelfs gewelddadig gedrag van jongeren en de materiële randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling van het sociale kapitaal (de sociale verhoudingen) en het menselijke 
kapitaal (kennis, vaardigheden en individuele kenmerken die bevorderlijk zijn voor persoonlijke, 
sociale en economische voorspoed) van jongeren. Risicogedrag van jongeren is erop gericht om 
de door de samenleving vastgestelde normen te overschrijden en dat zou een manier zijn om het 
onrecht, de ongelijkheid en de hypocrisie van de samenleving aan de kaak te stellen.

Betekent het gezin nog steeds de beste bescherming tegen het risico van jeugdcriminaliteit? Wat 
zeggen internationale instellingen van het verband tussen de factor gezin, ouderlijke 
verantwoordelijkheid en jeugdcriminaliteit? Alle internationale politieke en economische 
instellingen onderstrepen tegenwoordig de steeds grotere ouderlijke verantwoordelijkheid voor 
de ontwikkeling van jongeren en ook het belang van waakzaamheid en inzet van de ouders ter 
bestrijding van normoverschrijdend of gewelddadig gedrag van jongeren.

Politieke besluitvormers daarentegen staan veel minder vaak stil bij de materiële voorwaarden 
die vervuld moeten worden om het ideaal van effectief ouderlijk gezag te bereiken, zonder dat 
dit voor vrouwen en mannen leidt tot zichtbare of onzichtbare discriminatie op de arbeidsmarkt 
of een latent verlies aan zekerheid, met onmiddellijk of vertraagd effect, in de nationale 
socialezekerheidsstelsels.

Daarom is het zeker zinvol om de volgende vragen te stellen: draagt het beleid inzake gelijke 
kansen via de ouderlijke verantwoordelijkheid werkelijk bij tot de bestrijding van 
jeugdcriminaliteit? Biedt de flexizekerheid die tegenwoordig de arbeidsmarkt kenmerkt, 
werkelijk meer individuele zekerheid voor de werknemers, vooral in minder gekwalificeerde 
beroepen, en een betere combinatie van gezinsleven en beroep? Aan welke materiële en 
beleidsvoorwaarden moet worden voldaan om vrouwen en mannen die er vrijwillig voor kiezen  
te investeren in de ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal van toekomstige generaties 
te behoeden voor discriminatie op de arbeidsmarkt en voor meer onzekerheid? Richt het beleid 

                                               
1 Georganiseerd door de Commissie rechten van de vrouw van het Europees Parlement op 20 maart 2007 onder 
voorzitterschap van mevrouw Anna Záborská.
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om gezin en werk te combineren zich op een werkelijk evenwicht tussen de twee alternatieven?

In de toekomst zou Eurostat in eerste instantie indicatoren moeten ontwikkelen waarmee de 
nationale rijkdom in een bredere opvatting dan alleen het bbp wordt gemeten en cijfers en 
statistische gegevens moeten publiceren om de juistheid van deze aanpak aan te tonen. Zonder 
cijfers ter staving blijft elk politiek debat namelijk hypothetisch, zelfs al we het eens zijn over de 
menselijkerwijs gevoelde noodzaak tot politieke maatregelen. Tegenwoordig probeert men elke 
menselijke activiteit te onderwerpen aan een systeem van indicatoren om de prestatie ervan te 
meten en de bijdrage aan het algemeen belang in de vorm van bbp-cijfers te evalueren. 
Menselijke activiteit van vrouwen en mannen om jeugdcriminaliteit uit te bannen via de 
ontwikkeling van het menselijk en sociaal kapitaal van toekomstige generaties wordt echter niet 
gemeten noch geëvalueerd. In geen enkele statistiek in het stelsel van nationale rekeningen 
(SNR) wordt rekening gehouden met deze schepping van waarden die toch onmiskenbaar is: de 
statistici die de factor arbeid beschrijven, houden er absoluut geen rekening mee. De investering 
in waakzaamheid en inzet van de ouders ter bestrijding van normoverschrijdend of gewelddadig 
gedrag van jongeren zal nooit worden erkend als deze niet in de statistieken wordt opgenomen, 
ook al zijn alle waarnemers het eens over het feitelijk bestaan ervan in het dagelijks leven.

In tweede instantie dient de Commissie een effectbeoordelingsstudie te verrichten van met name 
de budgettaire gevolgen die door de invoering van de gendermainstreamingprocedures worden 
veroorzaakt, aan de hand waarvan relevantie, effectiviteit, duurzaamheid en nut in termen van 
kosten-batenverhouding kunnen worden geëvalueerd, zoals overigens voor alle Europese 
beleidsvormen gebruikelijk is en waarom het Parlement heeft verzocht (P7_TA(2010)0232, § 
43). Deze studie zou moeten worden vergeleken met de statistieken van de Eurobarometer om de 
werkelijke behoefte te kennen en derhalve de juistheid van de investering via de 
overheidsbegroting in deze beleidsvormen. Deze kwalitatieve studie dient eveneens aan te tonen 
of gendermainstreaming burgers werkelijk tot een evenwichtige keus brengt en welke kosten 
hiermee gemoeid zijn.

Men zou de hypothese kunnen formuleren dat een in economische cijfers uitgedrukte erkenning 
in de nationale bbp-statistieken voor het feit dat de investering van vrouwen en mannen in 
maatregelen om jeugdcriminaliteit een halt toe te roepen via de ontwikkeling van het menselijke 
en sociale kapitaal van toekomstige generaties een investering is die daadwerkelijk ten goede 
komt aan het algemeen belang, onmisbaar is om de meerwaarde van die activiteit aan te tonen. 
Zolang een bewijs in economische cijfers voor de meerwaarde van deze investering echter niet 
voorhanden is, wordt deze niet erkend en wordt er in het beleid inzake gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen geen rekening mee gehouden. Dit is een structurele onrechtvaardigheid die 
moet worden bestreden.


