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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prispevku politik EU k spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami pri boju proti 
mladoletniškemu kriminalu
(2010/2017(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju dokumentov Komisije o merjenju gospodarske učinkovitosti in 
družbenega napredka, ki so bili oblikovani leta 2008 na pobudo francoske vlade,

– ob upoštevanju svetovnega poročila o človekovem razvoju iz leta 1995, ki je bilo 
posvečeno študiji z naslovom „Revolucija enakosti med spoloma“, izvedeni v okviru 
programa Združenih narodov za razvoj,

– ob upoštevanju svetovnega poročila Združenih narodov o mladih iz leta 2003, zlasti 
njegovega 7. poglavja, ki je posvečeno mladoletniškemu prestopništvu,

– ob upoštevanju svetovnega poročila Svetovne zdravstvene organizacije o nasilju in 
zdravju iz leta 2002,

– ob upoštevanju sporočila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz 
leta 2005 z naslovom „Izboljšanje možnosti vsakega posameznika - za dejavno socialno 
politiko vsem v korist”,

– ob upoštevanju sporočila OECD iz leta 2001 z naslovom „Blagostanje narodov: vloga 
človeškega in socialnega kapitala”,

– ob upoštevanju priprave poročila francoskega predsedstva skupini G-20 v zvezi s 
socialnimi posledicami globalizacije, 

– ob upoštevanju sporočila  komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope z dne 19. 
junija 2009 z naslovom „Otroci in kazensko pravosodje za mladoletnike: možnosti za 
izboljšanje” (CommDH/IssuePaper(2009)81),

– ob upoštevanju dokumenta št. 17593/09 CRIMORG 187 Sveta Evropske unije z dne 15. 
decembra 2009,

– ob upoštevanju dela Evropske mreže za preprečevanje kriminala Evropske komisije (DG 
JUST),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Preprečevanje kriminala v Evropski 
uniji” (KOM(2004)165),

– ob upoštevanju zelene knjige z naslovom „Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva -
Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo” (KOM(2005)484), v 
kateri so izpostavljeni zlasti javni stroški, ki jih utrpita kazenski in pravosodni sistem 
zaradi problematičnega vedenja otrok,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropski načrt za oživitev gospodarstva“ 
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(KOM(2008)0800) in svoje resolucije z dne 11. marca 2009, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „BDP in več - Merjenje napredka v svetu, 
ki se spreminja” (KOM(2009) 433 končno) in z njim povezanega razvoja institucij 
(www.beyond-gdp.eu),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega socialno-ekonomskega odbora z naslovom 
„Preprečevanje mladoletniškega prestopništva, načini obravnavanja mladoletniškega 
prestopništva in vloga pravnega varstva mladoletnih oseb v Evropski uniji”1,

– ob upoštevanju svoje resolucije o mladoletniškem prestopništvu - vloga žensk, družine in 
družbe2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2007 o regulativnem okviru za ukrepe 
usklajevanja družinskega življenja in študijskega časa za mlade ženske v Evropski uniji3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7–0000/2010),

Tematski okvir resolucije

A. ker je vsaka generacija zaskrbljena nad mladostniki in se boji zanje oziroma se jih boji; 
ker lahko moralne vrednote neke družbe ocenimo že iz tega, kako ravna s svojimi 
mladostniki; ker je „za vzgojo otroka potrebna cela vas” ali drugače rečeno, ker starši za 
vzgojo svojih otrok včasih potrebujejo ustrezen okvir,

B. ker te težave niso nekaj novega in ker ne smemo pozabiti, da gre po podatkih držav članic 
za manjšino mladih, saj večina mladostnikov uspe odrasti brez večjih težav; ker je treba 
hkrati izpostaviti naraščajoče razlike v prestopniškemu vedenju in upoštevati 
neozaveščenost odraslih in njihovo zelo pomanjkljivo znanje na tem področju,

C. ker med mladoletniško prestopništvo ne sodijo le nasilje nad drugimi, kraja, razbojništvo, 
kajenje, uživanje alkohola in družbeno sprejemljivih drog, kot je marihuana, podvrženost 
sekti ali samomorilska dejanja, temveč se med prestopke, katerih storilci ali žrtve so v 
današnjem času mladoletniki, uvrščajo tudi prezgodnja seksualizacija in pornografija, ki 
se ju promovira predvsem na internetu, nevarne igre, kot so „igra dušenja”,  „Jackass”, 
„happy slapping” (pretepanje za zabavo), pojavi skupinskega posilstva, substance, ki se 
jih vdihava, pije ali vbrizgava v kri, telesno trpinčenje ali poveličevanje anoreksije,

D. ker so ti prestopki toliko bolj zaskrbljujoči, saj jih pogosto omogočajo nove tehnologije, ki 
zagotavljajo anonimnost in s tem nekaznovanje, ter prosti čas, ki ga ima na voljo veliko 
mladostnikov, in ker se mladostništvo začenja vse bolj zgodaj in se včasih ne zaključi s 
starostjo, ko oseba uradno postane odrasla,

                                               
1 UL C 110, 9.5.2006, str. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283, 21. 6. 2007.
3 UL C 146 E, 12. 6. 2008, str. 112.
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E. ker predstavlja mladoletniško prestopanje norm ali nasilje nad drugimi obsežno vprašanje, 
katerega vsak vidik je treba pozorno preučiti, preden bi lahko med seboj povezali različne 
dejavnike, in ker je treba izpostaviti zapletenost problema in njegovega reševanja,

F. ker obstajajo med državami članicami razlike pri reševanju problematike ter razlike v 
posameznih ali skupinskih prepričanjih, družbenem razvoju, kategorijah kršitev, vzorčenju 
in metodologijah študij,

G. ker posledično na ravni odločanja Unije politike na tem področju ni mogoče poenotiti, 
vendarle pa lahko Unija s proračunskimi sredstvi za projekte vlad, nevladnih organizacij 
in mrež za izmenjavo najboljših praks in informacij v večji meri podpre posamezne 
nacionalne pobude,

H. ker boj proti mladoletniškemu prestopništvu ne sme služiti kot izgovor za omejevanje 
svoboščin posameznika: „vsak človek je človek” ne glede na njegov socialno-ekonomski 
položaj, zato mora imeti vsak državljan možnost, da ravna v svoje dobre in dobro drugih,

I. ker si Evropska unija in njene države članice še vedno prizadevajo, da bi postale najbolj 
dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, medtem ko so se prednostne 
naloge usmerile k oblikovanju gospodarstva, ki bi temeljilo na zdravem razumu,

J. ker bi bilo treba odgovornost staršev pri spodbujanju človeških in socialnih sposobnosti 
prihodnjih generacij na prvem mestu videti kot vprašanje socialne kohezije v 
ekonomskem smislu, s čimer bi bolje razumeli soodvisnost med politiko enakih možnosti, 
uspešno starševsko vzgojo in ukrepi za boj proti mladoletniškemu prestopništvu,

K. ker mednarodne ustanove poudarjajo pomen starševske odgovornosti pri razvoju otroka in 
oblikovanju njegovih človekovih in socialnih sposobnosti ter pomen starševske skrbi in 
angažiranosti v boju proti mladoletniškemu prestopanju norm ali nasilju nad drugimi; ker 
je hkrati mogoče ugotoviti, da te ustanove ne obravnavajo z enako mero odkritosti tudi 
vprašanja materialnih pogojev, ki so potrebni za resnično starševsko avtoriteto, ne da bi 
pri tem neposredno ali posredno diskriminirali ženske in moške na trgu dela in ne da bi jih 
kaznovali s prikritim odrekanjem pravic iz nacionalnih sistemov socialne varnosti s 
takojšnjim ali dolgoročnim učinkom;

L. ker podjetja od svojih pripravnikov in mladih strokovnjakov upravičeno ne pričakujejo le 
tehničnih in poklicnih sposobnosti, temveč tudi „mehke veščine” v človeških in socialnih 
odnosih, vendar pa politične ustanove neposrednih ali posrednih stroškov, povezanih z 
naložbami v omenjene veščine prihodnjih generacij, ne obravnavajo ustrezno, medtem ko 
so vse druge naložbe v skupno korist ponavadi merjene z BDP,

M. ker se ob trendu, ki moške in ženske podreja vse ostrejšim zahtevam nenadzorovane 
„fleksivarnosti” na trgu dela, kar naj bi povečevalo učinkovitost, zastavlja vprašanje, ali 
naj se v Evropski uniji sledi cilju konkurenčnega socialnega gospodarstva, ki bo 
prilagojeno potrebam ljudi v socialnih odnosih, s čimer se bo promoviralo posameznikovo 
in skupinsko zavest, svobodo in odgovornost,

Starševska odgovornost, oblikovanje človeškega in socialnega kapitala prihodnjih generacij 
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in boj proti mladoletniškemu prestopništvu

N. ker imajo po splošni deklaraciji o človekovih pravicah matere in otroci pravico do 
posebne pomoči, starši pa imajo, kot prednostno pravilo, pravico, da izberejo način vzgoje 
svojih otrok,

O. ker je nesporno, da predstavlja družina prvi kraj socializacije otroka, njegovega dojemanja 
sveta in obnašanja, vendar pa danes ne igra več edine vloge in tudi ne najbolj odločilne, 

P. ker je neustrezno, da bi brezpogojno kategorizirali vzroke, zaradi katerih se mladoletniki 
zatečejo k prestopniškemu vedenju, saj pot, ki privede do socialno deviantnega vedenja in 
na koncu do prestopništva, v vsakem primeru posebej zaznamujejo osebne in specifične 
izkušnje vsakega od mladostnikov ter bistvene osi razvoja otroka in mladostnika, kot so 
družina, šola in prijatelji, hkrati pa ta razvoj poteka v širšem kontekstu socialno-
ekonomskih okoliščin,

Q. ker se čustveno vedenje otroka in njegovo obnašanje v družbi v temeljih oblikuje v prvih 
letih življenja, še zlasti prek njegovih odnosov z materjo, očetom ali odraslo osebo, ki 
skrbi zanj,

Materialni pogoji, potrebni za zagotavljanje osebne svobode, in starševska odgovornost pri 
oblikovanju človeškega in socialnega kapitala prihodnjih generacij ter boju proti 
mladoletniškemu prestopništvu

R. ker je treba pozornost nameniti vprašanju skrbništva in diskriminacije, povezane z 
razlikami v plačah, ki vplivajo na uveljavljanje porodniškega, očetovskega, starševskega 
in družinskega dopusta, da bi ugotovili, ali gre v teh primerih za diskriminacijo na podlagi 
spola, 

S. ker je treba opredeliti pojem večplastne diskriminacije na evropski ravni, in sicer ob 
upoštevanju kazalnikov BDP,

T. ker je treba mladostnikom dati besedo, da bodo lahko izrazili svoja pričakovanja do 
družbe, s čimer bi se izognili slepi in nepremišljeni varnostni politiki, kot je bil primer 
evropskega projekta z naslovom „Ali veste, kje je ta trenutek vaš otrok?”, ki ga je 
oblikovala slovaška vlada s ciljem ozaveščanja staršev kot akterjev preventive,

U. ker je treba upoštevati izkušnje Svetovnega gibanja mater, ki priča, kako koristno je k 
sodelovanju privabiti matere, ki živijo v problematičnih skupnostih, in jih tesno vključiti v 
pripravo, vzpostavitev, izvajanje in ocenjevanje javnih politik na področju boja proti 
mladoletniškemu prestopništvu,

V. ker ta resolucija obravnava zlasti razmerje med različnimi nacionalnimi politikami in 
politikami Unije na področju enakih možnosti in ustrezne starševske odgovornosti ter 
njihov vpliv na posameznikovo svobodo in odgovornost, solidarnost med generacijami, 
oblikovanje človeškega in socialnega kapitala prihodnjih generacij ter boj proti 
mladoletniškemu prestopništvu,
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Predlog za pobude na vseh institucionalnih ravneh

Razkritje nevidnega

1. spodbuja države članice, naj v svojih nacionalnih statistikah jasno opredelijo stroške, ki 
jih družba plačuje zaradi mladoletniškega prestopništva, ki je posledica pomanjkanja 
starševske odgovornosti;

2. spodbuja Eurostat, naj nadaljuje oblikovanje kazalcev, ki bodo razkrili, kako dejavnosti, 
povezane z bojem proti mladoletniškemu prestopništvu, dolgoročno prispevajo k socialni 
koheziji in blaginji držav članic onstran BDP in v nevidnih ekonomskih številkah;

3. poziva pristojne nacionalne in mednarodne organe, naj v luči boja proti mladoletniškemu 
prestopništvu objavijo makroekonomske raziskave o pomenu starševske odgovornosti pri 
oblikovanju človeških in socialnih sposobnosti prihodnjih generacij;

4. poziva Komisijo, naj objavi študijo z analizo vplivov o posledicah, zlasti proračunskih, 
vključevanja načela enakosti med spoloma, da bi lahko ocenili njegovo primernost, 
učinkovitost, obstojnost in uporabnost v smislu razmerja med stroški in dodano 
vrednostjo, kot je to sicer pravilo za vse druge evropske politike;

5. zahteva od Komisije, naj v svoje politične in zakonodajne predloge vključi analizo 
vplivov, s katero bo mogoče posledice zakonodajnega predloga o medgeneracijski 
enakosti in pomenu starševske odgovornosti preučiti v luči stroškov in koristi na dolgi 
rok;

6. podpira francosko predsedstvo skupine G-20 pri njegovih dejavnostih v zvezi s socialnimi 
posledicami globalizacije in čestita poročevalki Christine Boutin za njeno delo pri pripravi 
poročila;

Obnovljena politična vizija

7. poziva nacionalne zakonodajalce, naj začnejo sodelovati s predstavniki civilne družbe, 
združenji, ki zastopajo ženske/matere in tudi moške/očete, znanstveniki, združenji družin, 
starševskimi združenji, vzgojitelji, socialnimi delavci, cerkvami in verskimi skupnostmi, 
priznanimi z nacionalno zakonodajo, človekoljubnimi organizacijami, mediji in policijo;

8. zahteva od držav članic, naj oblikujejo programe za prevzgojitev mladih prestopnikov in 
njihovo ponovno vključitev v družbo in naj izvajajo pravosodno politiko ničelne strpnosti 
do odraslih oseb, ne glede na njihov socialni status, ki mlade spodbujajo k prestopništvu, 
zlasti tako, da jim omogočajo dostop do trdih drog, marihuane in drugih substance, ki se 
jih vdihava, pije ali vbrizgava v kri;

9. zahteva od Komisije, naj v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji 
sproži pregled politik za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, da neposredni 
ali posredni finančni stroški, povezani z uspešnim opravljanjem starševskih odgovornosti, 
ne bi bili v breme podjetij, ampak skupnosti, s čimer bi odpravili diskriminatorno ravnanje 
v podjetjih in podprli vlogo starševske odgovornosti;



PE448.877v02-00 8/11 PR\831725SL.doc

SL

10. ponovno opozarja, da je vključevanje vprašanja družine v različne politike (denimo 
socialno, izobraževalno, finančno, pa tudi v kazensko pravo in podobno) s stališča družine 
ključni instrument za usklajevanje prizadevanj pri preprečevanju kriminalnega ravnanja 
pri mladostnikih;

11. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo nove politike, ki bodo priznavale vlogo 
družinskih članov pri vzgoji in podpirale razvoj človeškega in socialnega kapitala 
prihodnjih generacij, pri čemer bodo v prvi vrsti osredotočene na nenadomestljivo vlogo 
starejših oseb, ki sicer niso več na uradnem trgu dela, vendar pa lahko s posredovanjem 
vrednot ter poklicnega in človekovega znanja še naprej prispevajo k razvoju mladih 
generacij in njihovem neuradnem izobraževanju ; zahteva, naj bodo dejavnosti za krepitev 
solidarnosti med generacijami uvrščene med ključne ukrepe za preprečevanje 
mladoletniškega prestopništva; 

12. poziva države članice, naj podpirajo in spodbujajo operativne programe Komisije v okviru 
Evropske zveze za družine; poziva Komisijo, naj okrepi razvoj orodij za sistemiziranje 
izmenjave dobrih praks in raziskav na tem področju;

13. poziva javne organe, naj sprejmejo potrebne ukrepe, da bodo lahko ženske in moški lažje 
poiskali načine za uskladitev svojega družinskega in poklicnega življenja in posledično 
bolje opravljali svoje starševske naloge;

14. poziva Komisijo in države članice, naj svoje ukrepe v okviru politik enakih možnosti in 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ne omejujejo le na ženske, temveč naj na 
tem področju upoštevajo tudi potrebe in pravice moških/očetov; 

Povezanost trga dela

15. je prepričan, da bi nova gibanja na trgu dela lahko olajšala prehod med različnimi fazami 
poklicnega življenja; poziva Komisijo in države članice, naj prihodnje politike 
zaposlovanja oblikujejo na podlagi tega življenjskega ciklusa;

16. vztraja, da bi moral biti vsak zaposlen, ki želi prekiniti ali skrajšati svojo zaposlitev, da bi 
lahko uspešno opravljal starševske naloge, upravičen do prilagodljivega delovnega časa; 
zato poziva mala in srednja podjetja, naj se v večji meri prostovoljno vključujejo v 
sodelovanje, in javne organe k večji finančni prožnosti pri proračunskih napovedih glede 
državne pomoči;

17. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo pozitivne ukrepe v korist žensk in 
moških, zlasti zato, da bi jim omogočili vrnitev na trg dela, potem ko so prekinili poklicno 
pot, da bi lahko uspešno opravljali starševske naloge, in sicer s spodbujanjem politike 
(ponovnega) vključevanja na trg dela, kar bi jim omogočilo ponovno finančno 
neodvisnost;

18. poziva države članice, naj na področju davčne ureditve in davčnih olajšav spodbujajo 
davčno politiko, ki bo upoštevala finančne obveznosti, povezane z uspešnim opravljanjem 
starševskih nalog, zlasti stroške varstva otrok;
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19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priloženo študijo posreduje Komisiji, 
Svetu, Eurostatu, Mednarodni organizaciji dela ter nacionalnim parlamentom in 
statističnim uradom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Nemški kriminolog Christian Pfeiffer, ki je bil povabljen na javno razpravo Odbora za pravice 
žensk, posvečeno mladoletniškemu prestopništvu1, je pojasnil, da so učinki starševskih 
prizadevanj v boju proti mladoletniškemu prestopništvu zelo hitri: „Starši najbolj trajno 
prispevajo k preprečevanju kriminalitete, če se kot prve osebe, s katerimi se identificiramo, 
pozorno odzivajo na potrebe dojenčka po negovanju in navezanosti. (...) Tudi za starejše je 
pozornost odraslih nujna. Če odrasli nisi navzoči v življenju mladih, se ti ne morejo naučiti 
odraslih vrednot, kot so samozavest, samodisciplina, vljudnost, medsebojno spoštovanje, 
potrpežljivost, radodarnost in sočutje.”

Uspešno opravljanje starševskih nalog za preprečevanje mladoletniškega prestopništva je med 
drugimi dejavniki različnega pomena odvisno tudi od materialnih zmožnosti očetov in mater, 
da so navzoči v družinski celici, ob svojih otrocih. To poročilo je napisano v tej smeri. 
Temelji na empirično občuteni in znanstveno dokazani soodvisnosti med mladoletniškim 
prestopanjem norm in zavračanjem avtoritete oziroma nasiljem nad drugimi ter materialnimi 
pogoji, ki so potrebni za razvoj socialnih sposobnosti (ki omogočajo socialne odnose) in 
človekovih sposobnosti (ki vključujejo znanje, kvalifikacije, posameznikove sposobnosti in 
značilnosti pri doseganju osebnega, socialnega in materialnega uspeha) mladostnikov.  
Nevarno mladoletniško obnašanje krši ustaljena pravila družbe in je način obsojanja njenih 
krivic, neenakosti in hipokrizije.

Ali družina še vedno predstavlja najboljšo zaščito pred mladoletniškim prestopništvom?  
Kako mednarodne ustanove ocenjuje razmerje med „dejavnikom družine”, starševsko 
odgovornostjo in mladoletniškim prestopništvom? V današnjem času vse mednarodne 
politične in ekonomske ustanove poudarjajo vse večjo odgovornost staršev pri razvoju 
mladostnika in pomen njihove budnosti in angažiranosti v boju proti mladoletniškemu 
prestopanju norm in nasilju nad drugimi.

Vendar pa se snovalci politik precej manj sprašujejo o materialnih pogojih, ki morajo biti 
izpolnjeni, da bi lahko moški in ženske resnično dosegli ta ideal starševske avtoritete, ne da bi 
zato postali žrtev vidne ali nevidne diskriminacije na trgu dela ali da bi bili kaznovani s 
prikritim odrekanjem pravic iz nacionalnih sistemov socialne varnosti s takojšnjim ali 
dolgoročnim učinkom.

Zaradi tega je smiselno postaviti naslednja vprašanja: Ali politika enakih možnosti resnično 
prispeva k boju proti mladoletniškemu prestopništvu na temelju starševske odgovornosti? Ali 
fleksivarnost, ki je značilna za današnji trga dela, zaposlenim resnično zagotavlja več osebne 
varnosti, še zlasti pri manj kvalificiranih poklicih, in lažje usklajevanje med družinskim 
življenjem in delom? Kateri politični in materialni pogoji morajo biti izpolnjeni, da bi se 
izognili diskriminaciji na trgu dela ali prikrajšanju tistih žensk in moških, ki se prostovoljno 
odločijo, da bodo vlagali v razvoj človeških in socialnih sposobnosti prihodnjih generacij? Ali 
politika usklajevanja družinskega in poklicnega življenja resnično ponuja ravnotežje med 
dvema ponudbama pri isti izbiri?

                                               
1 Razpravo je Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk pod predsedstvom Anne Záborske organiziral 20. 
marca 2007.
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V prihodnosti bi moral Eurostat kot prvi korak razviti kazalce, s katerimi bi bilo mogoče 
meriti človeški potencial prebivalstva, ki ni zajet v BDP, in objaviti statistične podatke, ki bi 
dokazovali upravičenost ukrepov. Brez podatkov, ki bi služili kot dokaz, je vsaka politična 
razprava navkljub strinjanju o zelo občuteni človeški potrebi po političnih ukrepih zgolj 
hipotetična. Danes poskušamo vsako človekovo dejavnost podrediti sistemu kazalcev, da bi v 
obliki BDP izmerili njeno uspešnost in doprinos skupni koristi. Kljub temu delo žensk in 
moških, ki poskušajo z razvojem človekovih in socialnih sposobnosti preprečevati 
mladoletniško prestopništvo, ni izmerjeno ali ovrednoteno. Prav tako se te zelo otipljive 
gradnje vrednot ne upošteva v nobenih statističnih podatkih iz nacionalnih izračunov. 
Statistike dela to vprašanje puščajo ob strani. Naložbe v starševsko skrb in angažiranost v 
boju proti mladoletniškemu prestopanju norm ali nasilju nad drugimi pa ne bodo nikoli 
ustrezno priznane, če ne bodo zabeležene v statističnih podatkih, četudi se vsi opazovalci 
strinjajo o njihovem pomenu v vsakdanjem življenju. 

Kot drugi korak bi morala Komisija opraviti analizo vplivov o posledicah, zlasti proračunskih, 
ki jih ima vključevanje načela enakosti med spoloma, da bi lahko ocenili njegovo primernost, 
učinkovitost, obstojnost in uporabnost v smislu razmerja med stroški in dodano vrednostjo, 
kot je to pravilo za vse druge evropske politike in kakor je to zahteval Parlament (§ 43, 
P7_TA(2010)0232). Ta analiza vplivov bi morala biti združena s statističnimi podatki 
Evrobarometra, da bi ugotovili resnične potrebe in upravičenost vlaganja javnih sredstev v te 
politike. Študija o kakovosti bi morala prav tako dokazati, ali vključevanje načela enakosti 
med spoloma državljanom resnično omogoča uravnoteženo izbiro in za kakšno ceno. 

Hipotetično bi lahko dejali, da bi se morali napori žensk in moških za zajezitev 
mladoletniškega prestopništva, in sicer z razvijanjem človeških in socialnih sposobnosti 
prihodnjih generacij, kot resnična vlaganja v skupno korist obvezno upoštevati z 
ekonomskega vidika v nacionalnih statistikah BDP, s čimer bi dokazali njihovo dodano 
vrednost. A tovrstnega priznanja ni, zato to prizadevanje ni ovrednoteno in ga politike enakih 
možnosti med ženskami in moškimi ne upoštevajo. Gre za strukturno nepravičnost, ki jo je 
treba odpraviti.


