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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wkładu polityki UE promującej równość kobiet i mężczyzn w zwalczanie 
przestępczości wśród młodzieży
(2010/2017(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając prace Komisji nad pomiarem wyników gospodarczych i postępu 
społecznego, zapoczątkowanym w 2008 r. z inicjatywy rządu francuskiego,

– uwzględniając raport dotyczący rozwoju społecznego na świecie z 1995 r., poświęcony 
badaniu „Rewolucja w równości płci” w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP),

– uwzględniając raport Narodów Zjednoczonych z 2003 r. dotyczący młodzieży na świecie, 
a w szczególności rozdział 7 poświęcony przestępczości wśród młodzieży,

– uwzględniając raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 r. dotyczący przemocy i 
zdrowia,

– uwzględniając komunikat OECD z 2005 r. zatytułowany „Większe szanse dla wszystkich.
W kierunku aktywnej polityki społecznej przynoszącej korzyści wszystkim”,

– uwzględniając komunikat OECD z 2001 r. zatytułowany „O dobrobycie narodów: rola 
kapitału ludzkiego i społecznego”,

– uwzględniając prace przygotowawcze do raportu przewodnictwa francuskiego z 
posiedzenia państw G-20 dotyczący społecznych skutków globalizacji,

– uwzględniając komunikat Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 19 czerwca 
2009 r. zatytulowany „Dzieci a wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich: możliwości 
usprawnień”, CommDH/IssuePaper(2009)1, 

– uwzględniając dokument 17593/09 CRIMORG 187 Rady Unii z dnia 15 grudnia 2009r.,

– uwzględniając prace europejskiej sieci prewencji kryminalnej Komisji Europejskiej (DG 
JUST),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zapobieganie przestępczości w Unii 
Europejskiej” (COM(2004)165),

– uwzględniając zieloną księgę zatytułowaną „Poprawa zdrowia psychicznego ludności –
Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej” (COM(2005)484), w której 
porusza się w szczególności kwestię kosztów publicznych, jakie ponoszą systemy karne i 
sądowe w związku z zaburzeniami zachowania i funkcjonowania u dzieci,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” 
(COM(2008)0800) i rezolucję na ten temat z dnia 11 marca 2009 r.,
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– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wyjść poza PKB: pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie (COM(2009) 433 wersja ostateczna) oraz związane z nim 
zmiany instytucjonalne (www.beyond-gdp.eu),

– uwzględniając opinię EKES z 15 marca 2006 r. w sprawie zapobiegania przestępczości 
nieletnich, sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich w Unii Europejskiej1.

– uwzględniając rezolucję w sprawie przestępczości nieletnich, roli kobiet, rodziny 
i społeczeństwa2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ram prawnych dotyczących 
środków służących pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet w Unii 
Europejskiej3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0000/2010),

Określenie przedmiotu rezolucji

A. mając na uwadze, że każde pokolenie niepokoi się o nastolatków i się o nich boi lub 
czasami boi się ich; mając na uwadze, że aby ocenić wartości moralne danego 
społeczeństwa, wystarczy zaobserwować sposób, w jaki traktuje nastolatków; mając na 
uwadze, że „potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko”, innymi słowy że 
wychowanie młodzieży przez rodziców w obrębie rodziny wymaga czasami 
odpowiedniego otoczenia,

B. mając na uwadze, że niepokój ten nie jest niczym nowym i że nie należy zapominać, że 
według państw członkowskich chodzi o mniejszość młodzieży, ponieważ większości 
nastolatków udaje się wejść w wiek dorosły bez większych problemów; mając na uwadze, 
że należy obecnie wyjaśnić zwiększoną różnorodność zachowań przestępczych, a także 
wziąć pod uwagę nieświadomość i brak wiedzy na ten temat wśród dorosłych,

C. mając na uwadze, że przestępczość wśród młodzieży nie dotyczy tylko aktów przemocy 
dokonywanych na innych osobach, kradzieży, bandytyzmu, spożywania tytoniu, alkoholu 
lub akceptowanych społecznie narkotyków takich jak marihuana, wpływu sekt lub aktów 
samobójczych, lecz obecnie dotyczy ona również przedwczesnej seksualizacji i 
pornografii, które są szczególnie promowane w internecie, niebezpiecznych gier, takich 
jak „zabawa z szalikiem”, „Jackass”, „happy slapping”, zjawisk gwałtów zbiorowych, 
substancji do palenia, picia i wstrzykiwania, umartwiania ciała lub gloryfikacji anoreksji, 
których nastolatki mogą być pomysłodawcami lub ofiarami;

D. mając na uwadze, że ekscesy te są o tyle bardziej niepokojące, że są one często ułatwiane 
                                               
1 Dz.U. L 110 z 9.5.2006, s. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 z dnia 21 czerwca 2007 r.
3 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 112.



PR\831725PL.doc 5/11 PE448.877v02-00

PL

przez nowe technologie dzięki anonimowości, jaką te technologie oferują, i związanej z 
tym bezkarności oraz dzięki dużej ilości wolnego czasu, jakim dysponuje młodzież, 
ponieważ obecnie młodość jest okresem życia, który rozpoczyna się wcześniej a czasami 
kończy się po przekroczeniu oficjalnego wieku dojrzałości,

E. mając na uwadze, że zachowania, w których młodzież przekracza normy lub dopuszcza 
się przemocy są dziedziną szerokiego zainteresowania, w której każdą składową 
należałoby zbadać osobno, zanim połączy się poszczególne czynniki, podkreślając tym 
samym złożoność problemu i jego rozwiązań,

F. mając na uwadze, że istnieją niuanse tego problemu w zależności od państwa 
członkowskiego, indywidualnych lub zbiorowych przekonań, zmian społecznych, 
rodzajów wykroczeń, próbek i metod badań,

G. mając na uwadze w związku z tym, że podejmowanie decyzji na szczeblu wspólnotowym 
uniemożliwia centralizację polityki w tej dziedzinie, lecz że Unia mogłaby energiczniej 
wspierać poszczególne inicjatywy krajowe poprzez udostępnianie budżetów na projekty 
realizowane przez rządy, organizacje pozarządowe lub sieci wymiany najlepszych praktyk 
i informacji,

H. mając na uwadze, że zwalczanie przestępczości wśród młodzieży nie może służyć jako 
pretekst do ograniczania wolności indywidualnych: „każdy człowiek jest człowiekiem” 
niezależnie od sytuacji społeczno-gospodarczej, w jakiej się znajduje, a każdy obywatel 
powinien w związku z tym móc działać dla swojego własnego dobra i dobra innych osób,

I. mając na uwadze, że Unia Europejska i państwa członkowskie nadal dokonują wysiłków, 
aby stać się najdynamiczniejszą na świecie gospodarką opartą na wiedzy, a priorytety 
przestawiły się na potrzeby gospodarki opartej na zdrowym rozsądku,

J. mając na uwadze, że odpowiedzialność rodziców w tworzeniu zdolności ludzkich i 
społecznych przyszłego pokolenia należy rozważać przede wszystkim jako kwestię 
spójności społecznej w kategoriach gospodarczych, aby lepiej uwzględnić współzależność 
między polityką równych szans, skutecznym sprawowaniem władzy rodzicielskiej i 
zwalczaniem przestępczości wśród młodzieży,

K. mając na uwadze, że instytucje międzynarodowe podkreślają znaczenie, jakie ma 
odpowiedzialność rodziców dla rozwoju dziecka i tworzenia zdolności ludzkich i 
społecznych, oraz znaczenie obserwacji i zaangażowania rodziców w zwalczanie u
młodzieży zachowań przekraczających normy lub stosujących przemoc wobec innych;
mając na uwadze, że stwierdzono, że te same instytucje międzynarodowe nie poruszają z 
taką samą otwartością kwestii warunków materialnych, niezbędnych dla skutecznego 
sprawowania władzy rodzicielskiej bez bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy i negatywnych skutków w postaci ukrytego, 
natychmiastowego lub późniejszego pogorszenia sytuacji w krajowych systemach 
ubezpieczeń społecznych,

L. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa oczekują oczywiście od praktykantów i młodych 
pracowników nie tylko kompetencji technicznych i zawodowych, lecz również 
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„elastycznych kompetencji” polegających na zdolnościach ludzkich i społecznych, przy 
czym instytucje polityczne nie poruszają z taką samą otwartością kwestii bezpośrednich 
lub pośrednich kosztów finansowych związanych z inwestowaniem w tworzenie takich 
umiejętności u przyszłych pokoleń, a wszelkie inwestycje na rzecz wspólnego dobra 
mierzy się zazwyczaj za pomocą PKB,

M. mając na uwadze tendencję do nakładania na kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów związanych ze źle wyważonym połączeniem elastyczności rynku pracy z 
bezpieczeństwem socjalnym pod pretekstem konieczności uzyskania lepszych wyników, 
co sprawia, że zastanawiamy się nad stosownością kontynuowania w Unii Europejskiej 
konkurencyjnej gospodarki społecznej dostosowanej do potrzeb ludzkich w ramach 
stosunków społecznych, a tym samym priorytetowego traktowania indywidualnej i 
zbiorowej świadomości, wolności i odpowiedzialności,

Odpowiedzialność rodziców, tworzenie kapitału ludzkiego i społecznego przyszłych pokoleń 
i zwalczanie przestępczości wśród młodzieży

N. mając na uwadze, że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka matki i dzieci 
mają prawo do specjalnej pomocy i wsparcia oraz że rodzice mają prawo decydować o 
sposobie wychowania swoich dzieci,

O. mając na uwadze, że rodzina jest niezaprzeczalnie pierwszym środowiskiem socjalizacji 
dziecka, jego postrzegania świata i reagowania zachowaniami, lecz nie jest już dziś ona 
jedynym środowiskiem mającym wpływ, ani nawet nie zawsze najważniejszym, 

P. mając na uwadze, że trudno jest klasyfikować w oderwaniu od rzeczywistości przyczyny 
powodujące przestępczość nieletnich, ponieważ droga prowadząca ich do zachowań 
społecznie odbiegających od normy i w konsekwencji przestępczych w każdym 
przypadku wynika z indywidualnych, szczególnych okoliczności tworzonych przez ich 
przeżycia i związanych z głównymi biegunami, wokół których rozwija się każde dziecko i 
każdy nastolatek, tzn. rodziną, szkołą, gronem przyjaciół oraz w szerszym ujęciu 
środowiskiem społeczno-gospodarczym, w którym żyje,

Q. mając na uwadze, że uczuciowe i społeczne zachowania dziecka kształtują się głównie w 
pierwszych latach życia, w szczególności poprzez stosunki z matką, ojcem lub dorosłą 
osobą zajmującą się dzieckiem,

Warunki materialne niezbędne, aby zapewnić wolność indywidualną i odpowiedzialność 
rodziców w kształtowaniu kapitału ludzkiego i społecznego przyszłych pokoleń oraz w 
zwalczaniu przestępczości wśród młodzieży

R. mając na uwadze konieczność poddania pod refleksję pojęcia pracy w domu i pojęcia
dyskryminacji ze względu na różnice w wynagrodzeniach (gender pay gap), która wpływa 
na korzystanie z urlopów macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych i opiekuńczych, 
aby sprawdzić, czy są to rodzaje dyskryminacji ze względu na płeć;

S. mając na uwadze, że należy określić na szczeblu europejskim pojęcie dyskryminacji 
zwielokrotnionej w oparciu o wskaźniki PKB,
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T. mając na uwadze, że należy oddać głos nastolatkom, aby mogli oni wyrazić swoje 
oczekiwania wobec społeczeństwa i aby uniknąć nieprzemyślanej, zaślepionej polityki 
zabezpieczeń, jak pokazuje europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje 
dziecko?” zrealizowany przez rząd słowacki, dotyczący uświadomienia rodziców jako 
narzędzia zapobiegawczego,

U. mając na uwadze doświadczenia Światowego Ruchu Matek, które dowodzą, że 
pożyteczne jest włączanie matek rodzin mieszkających w trudnych dzielnicach do 
ścisłego uczestnictwa w opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i ocenie publicznej polityki 
zwalczania przestępczości wśród młodzieży,

V. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja dotyczy szczególnie korelacji między 
poszczególnymi krajowymi i wspólnotowymi strategiami politycznymi w dziedzinie 
równych szans i skutecznego wykonywania obowiązków rodzicielskich oraz ich wpływu 
na indywidualną wolność i odpowiedzialność, solidarność między pokoleniami, tworzenie 
kapitału ludzkiego i społecznego przyszłych pokoleń oraz zwalczanie przestępczości 
wśród młodzieży,

Propozycje inicjatyw na wszystkich szczeblach instytucjonalnych

Uwidocznić to co niewidoczne

1. zachęca państwa członkowskie do wyraźnego ujęcia w krajowych statystykach kosztów, 
jakie ponosi społeczeństwo w związku z przestępczością wśród młodzieży przy braku 
wykonywania obowiązków rodzicielskich;

2. zachęca Eurostat do dalszego opracowywania wskaźników w celu uwidocznienia 
długoterminowego wkładu działalności związanej ze zwalczaniem przestępczości wśród 
młodzieży w spójność społeczną i dobrobyt państw członkowskich poza PKB, w 
niewidocznych kategoriach gospodarczych;

3. zachęca właściwe organy krajowe i międzynarodowe do publikacji makroekonomicznych 
badań nad wpływem rzeczywistej odpowiedzialności rodzicielskiej na tworzenie 
zdolności ludzkich i społecznych przyszłych pokoleń w związku ze zwalczaniem 
przestępczości wśród młodzieży;

4. zachęca Komisję do opublikowania analizy wpływu dotyczącej konsekwencji, zwłaszcza 
budżetowych, wywołanych uruchomieniem procesów uwzględniania aspektów 
związanych z płcią, co umożliwi ocenę ich celowości, skuteczności, trwałości i 
użyteczności w kategoriach stosunku kosztów do otrzymanej wartości dodanej, jak ma to 
zresztą miejsce w przypadku każdej innej europejskiej strategii politycznej;

5. zwraca się do Komisji o włączenie do propozycji politycznych i legislacyjnych analizy 
wpływu wskazującej skutki wniosku legislacyjnego dla sprawiedliwości 
międzypokoleniowej i skuteczności odpowiedzialności rodziców poprzez analizę kosztów 
i korzyści w perspektywie długoterminowej;
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6. wspiera prezydencję francuską grupy państw G-20 w działaniach dotyczących 
społecznych skutków globalizacji i z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte przez 
sprawozdawczynię Christine Boutin podczas przygotowywania sprawozdania;

Odnowiona wizja polityczna

7. zachęca ustawodawców krajowych do rozszerzenia współpracy z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego na stowarzyszenia reprezentujące kobiety/matki oraz 
mężczyzn/ojców, na naukowców, na stowarzyszenia rodzin lub stowarzyszenia rodziców, 
na wychowawców i pracowników socjalnych, na uznawane zgodnie z obowiązującym 
prawem krajowym kościoły i wspólnoty religijne, na stowarzyszenia charytatywne lub 
humanitarne, na media oraz na policję;

8. zwraca się do państw członkowskich o wprowadzenie społecznych programów 
resocjalizacyjnych i integracyjnych dla młodych przestępców oraz o stosowanie polityki 
sądowej „zerowej tolerancji” wobec dorosłych – niezależnie od ich statusu społecznego –
którzy nakłaniają młodzież do popełniania przestępstw, szczególnie ułatwiając im dostęp 
do narkotyków twardych, marihuany i innych substancji do palenia, picia lub 
wstrzykiwania;

9. wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi dokonała przeglądu polityki służącej godzeniu życia rodzinnego z 
zawodowym, gwarantując, że bezpośrednie lub pośrednie koszty finansowe związane z 
podejmowaniem odpowiedzialności rodzicielskiej nie będą ponoszone przez 
przedsiębiorstwa, lecz przez społeczność, co będzie miało na celu likwidację 
dyskryminacyjnych zachowań w przedsiębiorstwach i wspieranie podejmowania 
odpowiedzialności rodzicielskiej;

10. przypomina, że uwzględnianie aspektu rodziny, co wiąże się z różnymi strategiami 
politycznymi (np. społecznymi, edukacyjnymi, finansowymi oraz z prawem karnym itd.) 
również z perspektywy rodziny, jest kluczowym instrumentem koordynowania wysiłków 
na rzecz zapobiegania przestępczości nieletnich;

11. zachęca Komisję i państwa członkowskie do opracowania nowatorskich strategii 
politycznych uznających znaczenie roli edukacyjnej członków rodziny zdecydowanych 
wspierać rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyszłych pokoleń, koncentrując się w 
pierwszej kolejności na niemożliwej do zastąpienia roli osób starszych, które opuściły 
formalny rynek pracy, lecz które wciąż mogą przyczyniać się – poprzez przekazywanie 
wartości i wiedzy zarówno zawodowych, jak i ogólnoludzkich – do rozwoju i 
nieformalnego kształcenia młodych pokoleń; domaga się, aby działania prowadzone w 
imię solidarności między pokoleniami widniały wśród kluczowych czynników służących 
zapobieganiu przestępczości nieletnich; 

12. wzywa państwa członkowskie do wspierania i promowania programów operacyjnych 
uruchomionych przez Komisję w kontekście europejskiego sojuszu na rzecz rodzin; 
zwraca się do Komisji o bardziej intensywne opracowywanie narzędzi służących 
usystematyzowaniu wymiany dobrych praktyk i badań w tej dziedzinie;
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13. zachęca organy władzy publicznej do podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać sposób, w jaki chcą godzić życie rodzinne z 
życiem zawodowym, aby lepiej podejmować odpowiedzialność rodzicielską;

14. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zaprzestania ograniczania wyłącznie do 
kobiet działań publicznych na rzecz równouprawnienia i godzenia kariery zawodowej z 
planami rodzinnymi, lecz do zajęcia się także potrzebami i zdolnościami mężczyzn/ojców 
w tym zakresie;

Dostosowanie rynku pracy

15. jest przekonany, że nowe trendy na rynku pracy mogłyby ułatwiać przejście z jednego 
etapu życia zawodowego na kolejny; zachęca Komisję i państwa członkowskie do oparcia 
przyszłych strategii politycznych w zakresie zatrudnienia na cyklach życia;

16. podkreśla, że każdy pracownik, który chce przerwać lub ograniczyć działalność 
zawodową, aby w pełni podjąć obowiązki rodzicielskie, powinien móc korzystać z 
elastycznego czasu pracy; zachęca więc małe i średnie przedsiębiorstwa do chętniejszej 
współpracy, a organy władzy publicznej do większej elastyczności finansowej 
w prognozach budżetowych dotyczących pomocy państwa;

17. zachęca Komisję i państwa członkowskie do podjęcia pozytywnych działań na rzecz 
kobiet i mężczyzn, w szczególności działań mających na celu ułatwienie im powrotu do 
pracy po okresie poświęconym pełnieniu obowiązków rodzicielskich, poprzez sprzyjanie 
strategiom politycznym na rzecz powrotu na rynek pracy, aby umożliwić im odzyskanie 
niezależności finansowej;

18. wzywa państwa członkowskie do promowania polityki podatkowej uwzględniającej 
zobowiązania finansowe związane z faktycznym podejmowaniem obowiązków 
rodzicielskich, a zwłaszcza koszty opieki nad dziećmi, w ramach systemu podatkowego 
lub systemu ulg podatkowych;

19. zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji oraz 
dołączonego do niej badania Komisji Europejskiej, Radzie, Eurostatowi, MBP, 
parlamentom krajowym oraz krajowym instytutom statystycznym państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Niemiecki kryminolog i ekspert zaproszony na publiczne obrady Komisji Praw Kobiet 
poświęcone przestępczości wśród młodzieży1 Christian Pfeiffer udowadnia, że zwrot 
inwestycji rodzicielskiej w walkę z przestępczością nieletnich może być szybki: „Rodzice 
przyczyniają się najtrwalej do zapobiegania przestępczości, jeśli – będąc pierwszymi 
wzorcami do naśladowania – z uwagą i wrażliwością odpowiadają na potrzeby opieki i więzi 
noworodka. (...) Nawet w przypadku starszej młodzieży obecność troskliwych dorosłych jest 
niezbędna. Jeśli dorośli są nieobecni w życiu młodych ludzi, nie można ich nauczyć wartości 
właściwych dorosłym, takich jak: pewność siebie, dyscyplina wewnętrzna, dobre wychowanie, 
wzajemny szacunek, cierpliwość, hojność i empatia.”

Skuteczność odpowiedzialności rodzicielskiej w zakresie zapobiegania przestępczości 
nieletnich wynika z czynników o różnym znaczeniu - m. in. ze stworzonej ojcom i matkom 
fizycznej możliwości bycia obecnym u boku dzieci w obrębie rodziny. Niniejsze 
sprawozdanie wpisuje się w ten nurt. Podstawą do opracowania go jest odczuwana 
empirycznie i dowiedziona naukowo relacja współwystępowania zachodząca między 
zachowaniami młodzieży opartymi na przekraczaniu norm i odrzuceniu autorytetów, czy 
wręcz aktami przemocy wobec innych, a warunkami materialnymi niezbędnymi do rozwoju 
zdolności społecznych (oznaczających relacje społeczne) oraz zdolności ludzkich młodzieży 
(oznaczających wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i cechy indywidualne sprzyjające 
osiągnięciu szczęścia w wymiarze osobistym, społecznym i gospodarczym). Ryzykowne 
zachowania młodzieży mają bowiem na celu przekraczanie ustalonych granic społecznych, co 
stanowi też wyraz protestu przeciwko niesprawiedliwościom, nierównościom i hipokryzji 
społeczeństwa.

Czy rodzina wciąż jeszcze najlepiej chroni przed zagrożeniem związanym z przestępczością 
młodzieży? Co sądzą instytucje międzynarodowe na temat związku między „czynnikiem 
rodzinnym”, odpowiedzialnością rodziców a przestępczością nieletnich? Wszystkie 
międzynarodowe instytucje polityczne i gospodarcze podkreślają dzisiaj coraz większe 
znaczenie odpowiedzialności rodziców w rozwoju nastolatka, a przez to znaczenie obserwacji 
i zaangażowania rodziców w zwalczanie zachowań, którymi młodzież przekracza normy lub 
używa przemocy wobec innych.

O wiele rzadziej decydenci polityczni zastanawiają się za to nad warunkami materialnymi, 
jakie powinny zostać zapewnione, aby kobiety i mężczyźni mogli rzeczywiście osiągnąć ideał 
maksymalnej skuteczności opieki rodzicielskiej, nie będąc dyskryminowani w sposób 
widoczny lub ukryty na rynku pracy, ani dotknięci natychmiastową lub następującą 
z opóźnieniem ukrytą niestabilnością w ramach krajowych systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Dlatego też nie jest pozbawione sensu sformułowanie następujących pytań: czy strategie 
polityczne w zakresie równouprawnienia rzeczywiście przyczyniają się do walki z 
przestępczością nieletnich poprzez odpowiedzialność rodziców? Czy charakteryzujące 

                                               
1 Obrady zorganizowała Komisja Praw Kobiet Parlamentu Europejskiego w dniu 20 marca 2007 r., 
a przewodniczyła im Anna Záborská.
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obecnie rynek połączenie elastyczności rynku pracy z bezpieczeństwem socjalnym 
rzeczywiście daje większe bezpieczeństwo osobiste pracownikom, przede wszystkim w 
zawodach wymagających niższych kwalifikacji, i pozwala na sprawniejsze godzenie życia 
rodzinnego z karierą zawodową? Jakie warunki polityczne i materialne powinny zostać 
spełnione, aby uniknąć dyskryminacji na rynku pracy lub niestabilnej sytuacji kobiet 
i mężczyzn, którzy świadomie decydują się na zaangażowanie w rozwój umiejętności 
ludzkich i społecznych przyszłych pokoleń? Czy strategie polityczne w zakresie godzenia 
życia rodzinnego z życiem zawodowym mają na celu osiągnięcie rzeczywistej równowagi 
między oboma możliwościami w ramach tego samego wyboru?

W przyszłości Eurostat powinien najpierw opracować wskaźniki mogące zmierzyć bogactwo 
ludzkie narodów niezależnie od PKB, a następnie opublikować liczby i statystyki, aby 
pokazać, że postępowanie takie jest właściwe. Bez uzasadniających liczb bowiem wszelkie 
debaty polityczne pozostają w sferze hipotezy, nawet jeśli zgadzamy się co do odczuwalnej 
przez społeczeństwo konieczności działania politycznego. Usiłuje się dzisiaj poddać wszelkie 
działania człowieka systemowi wskaźników, aby zmierzyć ich wyniki i ocenić wkład w 
tworzenie wspólnego dobra w przeliczeniu na PKB. Tymczasem działalności człowieka 
prowadzonej przez kobiety i mężczyzn na rzecz powstrzymania przemocy nieletnich poprzez 
rozwój zdolności ludzkich i społecznych przyszłych pokoleń nie można zmierzyć czy ocenić. 
Żadne statystyki systemów rachunkowości narodowej (SNA) nie uznają tego procesu 
sprawczego za namacalny: statystycy pracy ignorują go. Ponieważ inwestycji w obserwację 
i zaangażowanie rodziców w zwalczanie zachowań, którymi młodzież przekracza normy lub 
używa przemocy wobec innych nie bierze się pod uwagę przy opracowywaniu statystyk, nie 
jest ona nigdy uznawana, nawet jeśli wszyscy obserwatorzy są zgodni i potwierdzają jej 
rzeczywiste istnienie w codziennym życiu. 

W drugiej kolejności Komisja powinna dokonać analizy wpływu dotyczącej konsekwencji, 
zwłaszcza budżetowych, uruchomienia procesów uwzględniania aspektów związanych z
płcią, aby dokonać oceny ich celowości, skuteczności, trwałości i użyteczności w kategoriach 
stosunku kosztów do otrzymanej wartości dodanej, jak ma to zresztą miejsce w przypadku 
każdej innej dziedziny polityki europejskiej, zgodnie z wnioskiem Parlamentu (ust. 43, 
P7_TA(2010)0232). Taka analiza wpływu powinna zostać porównana ze statystykami 
Eurobarometru, aby poznać rzeczywistą potrzebę, a przez to stosowność inwestowania 
środków z budżetu publicznego w realizację tych strategii politycznych. Takie badanie 
jakościowe powinno także wykazać, czy włączenie aspektów związanych z płcią rzeczywiście 
pozwala obywatelom na dokonywanie zrównoważonego wyboru i jakie pociąga za sobą 
koszty. 

Na zakończenie można by przedstawić tezę, zgodnie z którą uznanie w wyrażanych liczbami 
kategoriach gospodarczych – w krajowych danych statystycznych dotyczących PKB –
zaangażowania kobiet i mężczyzn w działania mające na celu zahamowanie przestępczości 
nieletnich poprzez rozwijanie zdolności ludzkich i społecznych przyszłych pokoleń jako 
rzeczywistego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra jest niezbędne do uwzględnienia 
wartości dodanej tego procesu. Tymczasem wobec braku dowodów wartości dodanej 
w postaci liczbowych danych gospodarczych rola tego zaangażowania nie jest doceniana i nie 
jest ono uwzględniane w polityce promującej równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jest to 
wyrazem niesprawiedliwości strukturalnej, którą należy zwalczać.


