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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Den europeiska jämställdhetspolitikens bidrag till kampen mot ungdomsbrottslighet

(2010/2017(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av arbetet i kommittén för mätning av ekonomiska resultat och 
samhällsutveckling, som inrättades 2008 på den franska regeringens initiativ,

– med beaktande av UNDP:s världsrapport om mänsklig utveckling 1995, som rör frågan 
om ”jämställdhetsrevolutionen”,

– med beaktande av FN:s världsrapport om ungdomsfrågor 2003, särskilt kapitel 7 om 
ungdomsbrottslighet,

– med beaktande av WHO:s världsrapport 2002 om våld och hälsa,

– med beaktande av OECD:s meddelande från 2005 ”Att öka allas möjligheter – För en 
aktiv socialpolitik som gynnar alla”,

– med beaktande av OECD:s meddelande från 2001 ”Om nationernas välbefinnande: 
humankapitalets och det sociala kapitalets roll”,

– med beaktande av det förberedande arbetet inför det franska G20-ordförandeskapets 
rapport om globaliseringens sociala konsekvenser,

– med beaktande av det meddelande som Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter meddelandet avgav den 19 juni 2009, ”Barn och rättskipning på 
ungdomsbrottslighetens område: Förslag till förbättringar”, CommDH/IssuePaper(2009)1,

– med beaktande av rådsdokument 17593/09 CRIMORG 187 av den 15 december 20091,

– med beaktande av Europeiska kommissionens nätverk för förebyggande av brottslighet 
(GD JUST),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Brottsförebyggande arbete i Europeiska 
unionen” (KOM(2004)0165),

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Förbättring av befolkningens psykiska hälsa 
– Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen” (KOM(2005)0484), som bland 
annat tar upp frågan om de samhällskostnader som beteendestörningar hos barn medför 
för det straffrättsliga systemet och rättsväsendet,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En ekonomisk återhämtningsplan för
Europa” (KOM(2008)0800) och sin resolution av den 11 mars 2009 om detta meddelande, 
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– med beaktande av kommissionens meddelande ”Bortom BNP: Att mäta framsteg i en 
föränderlig värld” (KOM(2009)0433) och den tillhörande institutionella utvecklingen 
(www.beyond-gdp.eu),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
”Förebyggande av ungdomsbrottslighet, metoder för hantering av ungdomsbrottslighet 
och ungdomsrättsvårdens roll i EU”1,

– med beaktande av sin resolution om ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och 
samhällets roll2,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2007 om en rättslig ram för åtgärder för att 
göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor i EU3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2010), och av följande skäl:

Resolutionens syfte

A. Alla generationer känner oro för sina ungdomar, är rädda om dem och ibland rädda för 
dem. Man behöver bara titta på hur ett samhälle behandlar sina ungdomar för att få en bild 
av dess moraliska värderingar. Som talesättet säger krävs det ”en by för att uppfostra ett 
barn”, vilket är ett annat sätt att säga att föräldrarnas fostran av barnen inom familjen 
i bland behöver en gynnsam omgivande miljö.

B. Denna oro är ingenting nytt och man får inte glömma bort att det enligt medlemsstaterna 
rör sig om en minoritet av ungdomar – flertalet klarar övergången till vuxenlivet utan 
några större problem. Man bör också uppmärksamma att brottsligheten är allt mer varierad 
och samtidigt ta hänsyn till vuxenvärldens bristande medvetenhet och kunskaper inom 
detta område.

C. Ungdomsbrottslighet handlar inte längre enbart om våldshandlingar mot andra, stölder, 
gängbrottslighet, konsumtion av tobak, alkohol eller socialt accepterade droger som 
cannabis eller om sektberoende och självmordshandlingar, utan nu också om tidig 
sexualisering och pornografi, främst via Internet, samt farliga lekar som stryplekar, 
”jackass”, ”happy slapping”, gängvåldtäkter, olika produkter som röks, dricks eller 
injiceras, kroppsskadebeteende och förhärligande av anorexi – överdrivna beteenden där 
ungdomar kan vara både förövare och offer.

D. Dessa beteenden är desto mer oroande eftersom de ofta underlättas av den nya tekniken på 
grund av att den lockar med anonymitet och straffrihet, liksom av det faktum att 

                                               
1 EUT C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA (2007)0283, 21.6.2007.
3 EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 112.
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ungdomarna har så mycket fritid, då ungdomen har blivit en period i livet som börjar 
tidigare och i bland sträcker sig bortom den officiella myndighetsåldern.

E. Ungdomars normbrytande beteenden och våldshandlingar är ett omfattande område där 
varje faktor måste studeras för sig innan man fastställer deras inbördes samband för att 
därigenom lyfta fram den komplexa karaktären på problemet och dess olika lösningar.

F. Det finns skillnader i hur man ser på problemet beroende på medlemsstat, individuella och 
kollektiva åsikter, samhällsutveckling, brottskategorier, undersökningsurval och 
undersökningsmetoder.

G. Beslut om politiska åtgärder inom detta område kan därför inte centraliseras på EU-nivå, 
men unionen kan ändå i ökad utsträckning stödja olika nationella initiativ genom att 
tillhandahålla budgetmedel till projekt som inrättas av medlemsstaternas regeringar, 
frivilligorganisationer eller nätverk för utbyte av bästa praxis och information.

H. Kampen mot ungdomsbrottsligheten får inte bli en förevändning för att begränsa den 
personliga friheten. ”Alla människor är människor” oberoende av sina socioekonomiska 
förhållanden, och alla medborgare bör därför kunna handla på ett sätt som främjar både 
dem själva och andra.

I. EU och dess medlemsstater kämpar fortfarande för att bli världens mest dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, men prioriteringarna har alltmer kommit att handla om 
behovet av en ekonomi grundad på sunt förnuft.

J. Föräldrarnas ansvar för att forma barnens och ungdomarnas mänskliga och sociala 
kompetens bör i första hand ses som en fråga om social sammanhållning ur ett ekonomiskt 
perspektiv, för att tydliggöra sambandet mellan en politik för lika möjligheter, ett effektivt 
utövande av föräldraansvaret och kampen mot ungdomsbrottslighet.

K. Internationella organ betonar föräldraansvarets betydelse för barns utveckling och 
formandet av deras mänskliga och sociala kompetens, liksom vikten av att föräldrar 
uppmärksamt och engagerat bekämpar normöverskridande beteenden och våld bland 
ungdomar. I gengäld kan man konstatera att samma organ inte lika självklart pekar på 
frågan om de materiella omständigheter som krävs för att föräldrarna ska kunna ta sitt 
ansvar fullt ut utan att vare sig kvinnor eller män direkt eller indirekt diskrimineras på 
arbetsmarknaden eller omedelbart eller på sikt straffas genom dolda försämringar i de 
nationella socialförsäkringssystemen.

L. Företagen förväntar sig självklart att lärlingar och unga medarbetare inte enbart besitter
teknisk yrkeskompetens utan även ”mjuk kompetens” i form av mänskliga och sociala
förmågor, men de politiska organen hanterar inte lika självklart frågan om direkta eller 
indirekta kostnader för insatser för att främja denna kompetens bland barn och ungdomar, 
samtidigt som alla andra insatser till gagn för det allmänna bästa mäts i BNP.

M. Människor tenderar att utsättas för allt högre krav genom den otillräckligt kontrollerade 
”flexicurity” som håller på att etableras på arbetsmarknaden under förevändning av ökad 
effektivitet. Frågan är om det inte vore berättigat att inom EU eftersträva målet om en 
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konkurrenskraftig social ekonomi anpassad efter människors behov som samhällsvarelser 
och därigenom främja medvetenhet, frihet och individuellt och kollektivt ansvar.

Föräldraansvar, formande av humankapitalet och det sociala kapitalet hos barn och 
ungdomar och kampen mot ungdomsbrottslighet

N. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är mödrar och barn 
berättigade till särskilt stöd, och det är i första hand föräldrarna som har rätt att bestämma 
om barnens uppfostran.

O. Även om familjen obestridligen är barnets första socialiseringsmiljö och formar barnets 
världsuppfattning och beteende, är den i dag inte längre barnets enda och inte alltid ens 
mest avgörande påverkansmiljö.

P. Det är vanskligt att med bestämdhet kategorisera orsakerna till att en minderårig hemfaller 
åt ett brottsligt beteende eftersom vägen fram till socialt avvikande och i slutänden 
brottsliga beteenden i varje enskilt fall beror på individuella och specifika omständigheter 
kopplade till personens erfarenheter och de viktiga centra som alla barns och ungdomars
liv kretsar kring, det vill säga familj, skola, kamrater och, i ett vidare perspektiv, den 
omgivande socioekonomiska miljön.

Q. Barnets känslomässiga och sociala beteende grundläggs i huvudsak under dess första 
levnadsår i relationen med främst modern och fadern eller den vuxna person som har hand 
om barnet.

Nödvändiga materiella villkor för att kunna garantera den personliga friheten och 
föräldraansvaret för formandet av barns och ungdomars humankapital och sociala kapital 
och kampen mot ungdomsbrottslighet

R. Man måste inleda en diskussion om arbete i hemmet utifrån löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män, som påverkar uttaget av mamma- och pappaledighet, föräldraledighet 
och familjeledighet, för att undersöka om denna diskriminering är kopplad till kön. 

S. Det är nödvändigt att definiera begreppet ”multipel diskriminering” på EU-nivå, mot 
bakgrund av BNP-indikatorerna.

T. Ungdomarna måste ges ordet, så att de får uttrycka sina förväntningar på samhället, i syfte 
att undvika en blind och ogenomtänkt säkerhetsinriktad politik i enlighet med EU-
initiativet ”Vet du var ditt barn är nu?” som lanserades av den slovakiska regeringen för 
att öka föräldrarnas medvetenhet som ett verktyg i det förebyggande arbetet.

U. Erfarenheterna från ”World movement of mothers” visar att det finns goda skäl att vända 
sig till mödrar i utsatta bostadsområden för att engagera dem i utformningen, införandet, 
genomförandet och utvärderingen av samhällspolitiken mot ungdomsbrottslighet.

V. Denna resolution avser specifikt sambandet mellan politiken på nationell nivå och EU-
nivå inom området för lika möjligheter och ett effektivt föräldraansvar samt frågan om hur 
denna politik påverkar den personliga friheten och det personliga ansvaret, solidariteten 
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mellan generationerna, utvecklingen av barns och ungdomars mänskliga och sociala 
kompetens samt kampen mot ungdomsbrottsligheten.

Förslag till initiativ på samtliga institutionella nivåer

Att synliggöra det osynliga

1. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i sin nationella statistik tydligt ange 
samhällets kostnader för ungdomsbrottslighet till följd av att föräldrarna inte tar sitt 
ansvar.

2. Europaparlamentet uppmuntrar Eurostat att ta fram indikatorer för att synliggöra i vilken 
mån åtgärder mot ungdomsbrottsligheten på lång sikt bidrar till den sociala 
sammanhållningen och välståndet i medlemsstaterna i dolda ekonomiska termer, utöver 
BNP-måttet.

3. Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella och internationella organen att 
offentliggöra makroekonomisk forskning om hur barns och ungdomars mänskliga och 
sociala kompetens påverkas av att föräldrarna verkligen tar sitt ansvar, mot bakgrund av 
kampen mot ungdomsbrottslighet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en konsekvensanalys av 
jämställdhetsintegrationen, framför allt ur ett budgetperspektiv, som gör det möjligt att 
utvärdera dess betydelse, effektivitet, hållbarhet och nytta sett till förhållandet mellan 
kostnader och mervärde, såsom är brukligt inom all annan EU-politik.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera sina politiska förslag och 
lagstiftningsförslag med en konsekvensanalys som visar effekterna av lagstiftningsförslag 
om rättvisa mellan generationerna och effektivt föräldraansvar och som inbegriper en 
analys av kostnaderna och de långsiktiga fördelarna.

6. Europaparlamentet stöder det franska G20-ordförandeskapets förhållningssätt till 
globaliseringens sociala konsekvenser och gratulerar föredraganden Christine Boutin till 
hennes arbete med rapporten.



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

SV

En förnyad politisk vision

7. Europaparlamentet uppmanar de nationella lagstiftarna att till samarbetet med det civila 
samhällets företrädare bjuda in organisationer som företräder kvinnor/mödrar och 
män/fäder samt forskare, familje- och föräldraorganisationer, lärare, socialarbetare, enligt 
gällande nationell lagstiftning erkända kyrkor och religiösa samfund, hjälporganisationer 
och humanitära organisationer samt media och polis.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa program för rehabilitering och 
social återanpassning för unga brottslingar och att tillämpa nolltolerans på det 
rättspolitiska området gentemot vuxna personer, oberoende av deras sociala ställning, som 
lockar ungdomar till brottslighet, bland annat genom att underlätta deras tillgång till tung 
narkotika, cannabis och andra produkter som röks, dricks eller injiceras.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadsparterna inleda en översyn av politiken för att förena familje- och arbetsliv 
som garanterar att de direkta och indirekta ekonomiska kostnaderna för ett effektivt 
föräldraansvar inte belastar företagen utan samhället, i syfte att undanröja diskrimination 
inom företag och främja ett effektivt föräldraansvar.

10. Europaparlamentet framhåller ”family mainstreaming”, som innebär att olika 
politikområden (till exempel socialpolitik, utbildningspolitik och finanspolitik, liksom 
straffrätten) ses även ur ett familjeperspektiv, som ett viktigt instrument för att samordna 
de förebyggande insatserna mot ungdomsbrottslighet.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa nyskapande 
åtgärder som lyfter fram den viktiga fostrande rollen hos familjemedlemmar som beslutar 
sig för att främja barns och ungdomars utveckling till mänskligt och socialt kompetenta 
personer: I ett första skede bör man rikta in sig på den oerhört viktiga roll som spelas av 
äldre personer som har lämnat den formella arbetsmarknaden men som fortfarande kan 
bidra till de unga generationens personliga utveckling och informella fostran genom att 
överföra sina värderingar och sin kunskap både på det yrkesmässiga och mänskliga planet. 
Parlamentet vill också att åtgärder som främjar solidaritet mellan generationerna ska bli 
ett viktigt inslag i arbetet för att förebygga ungdomsbrottslighet. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja och främja de åtgärdsprogram 
som kommissionen lanserat inom ramen för det europeiska förbundet för familjen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att öka arbetet med att ta fram verktyg för att 
systematisera utbytet av bra metoder och forskning inom detta område.

13. Europaparlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder 
för att kvinnor och män bättre ska kunna välja hur de vill förena familjeliv och arbetsliv i 
syfte att bättre axla sitt föräldraansvar.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte längre begränsa 
de politiska åtgärderna inom området för lika möjligheter och åtgärder för att förena 
yrkesambitioner med familjeliv till enbart kvinnor, utan även möta männens/fädernas 
behov och förmågor inom detta område.
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Anpassning av arbetsmarknaden

15. Europaparlamentet hyser övertygelsen om att den nya dynamiken på arbetsmarknaden kan 
underlätta övergången mellan olika skeden i arbetslivet och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att grunda sin framtida sysselsättningspolitik på livscykeln.

16. Europaparlamentet betonar att alla anställda som vill göra ett avbrott i arbetslivet eller gå 
ner i arbetstid för att kunna ta ett större ansvar som förälder bör kunna erbjudas flexibla 
arbetstider och uppmanar därför små och medelstora företag att i större utsträckning ställa 
sig positiva till detta. De offentliga myndigheterna uppmanas även att visa större finansiell 
flexibilitet i sina budgetförslag om statligt stöd.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta konkreta 
åtgärder som gynnar både kvinnor och män, särskilt för att underlätta för dem att återgå 
till arbetet efter att under en period ha ägnat sig åt att uppfostra barn, genom att främja en 
politik för (åter)anpassning till arbetsmarknaden i syfte att ge dem möjlighet att åter bli 
ekonomiskt oberoende.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja en skattepolitik som beaktar de 
ekonomiska skyldigheter som hänger samman med ett effektivt utövande av 
föräldraansvaret, särskilt kostnaderna för barnomsorg, tack vare skattebestämmelser eller 
ett system med skattelättnader.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
undersökning till kommissionen, rådet, Eurostat, ILO samt medlemsstaternas nationella 
parlament och statistikorgan.
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MOTIVERING

Den tyske kriminologen Christian Pfeiffer, som bjöds in som sakkunnig till en offentlig 
utfrågning i utskottet för kvinnors rättigheter på temat ungdomsbrottslighet1, visar att
föräldrarnas insatser i kampen mot ungdomsbrottslighet kan ge snabba resultat: ”Föräldrarna 
bidrar mest varaktigt till att förebygga brottslighet om de i egenskap av främsta 
identifikationsobjekt uppmärksamt och inkännande uppfyller spädbarnets behov av 
omvårdnad och anknytning. ... Även längre upp i åldrarna är det nödvändigt att ungdomar har 
närvarande och uppmärksamma vuxna omkring sig. Utan vuxnas närvaro i ungdomarnas liv 
är det omöjligt att lära dem vuxenvärldens värderingar, såsom självförtroende, självdisciplin, 
hövlighet, ömsesidig respekt, tålamod, generositet och empati.”

Att föräldraansvaret är så effektivt när det gäller att förebygga ungdomsbrottslighet beror, 
som en av andra faktorer av varierande vikt, på fädernas och mödrarnas materiella möjligheter 
att vara närvarande i familjen tillsammans med sina barn. Resonemanget är centralt för detta 
betänkande. Det bygger på att det finns ett empiriskt och vetenskapligt belagt nära samband
mellan normbrytande och auktoritetsfientliga beteenden och rentav våld bland ungdomar och 
de materiella villkor som är nödvändiga för utvecklingen av ungdomarnas sociala (varmed 
avses sociala relationer) och mänskliga kompetens (varmed avses kunskaper, kvalifikationer, 
färdigheter och personliga egenskaper som främjar personlig, social och ekonomisk 
framgång). Ungdomars riskbeteenden syftar just till att bryta mot samhällets etablerade regler 
och kan tolkas som en kritik mot samhällets orättvisor, ojämlikhet och hyckleri.

Kan familjen fortfarande fungera som det bästa skyddet mot risken för ungdomsbrottslighet? 
Hur ser internationella organisationer på sambandet mellan ”familjefaktorn”, föräldraansvaret 
och ungdomsbrottsligheten? Alla internationella organisationer inom det politiska och 
ekonomiska området framhåller numera att föräldraansvaret spelar en allt större roll för 
ungdomars utveckling, vilket därmed också gör det viktigare att föräldrarna är 
uppmärksamma och aktivt bekämpar ungdomars normbrytande beteenden och våld.

De politiska beslutsfattarna är däremot inte så intresserade av att undersöka vilka materiella 
villkor som måste vara uppfyllda för att kvinnor och män verkligen ska kunna nå idealet att på 
ett effektivt sätt axla sitt föräldraansvar utan att drabbas av synlig och osynlig diskriminering 
på arbetsmarknaden eller omedelbara eller långsiktiga dolda försämringar i de nationella 
socialförsäkringssystemen.

Därför är det inte obefogat att ställa följande frågor: Bidrar verkligen politiken för lika 
möjligheter till möjligheterna att bekämpa ungdomsbrottsligheten genom föräldraansvaret? 
Erbjuder verkligen den ”flexicurity” som för närvarande kännetecknar arbetsmarknaden ökad 
personlig frihet för anställda, framför allt inom okvalificerade yrken, och bättre möjligheter 
att förena familjeliv och yrkesambitioner? Vilka politiska och materiella villkor måste vara 
uppfyllda för att förhindra diskriminering på arbetsmarknaden och försämringar för kvinnor 
och män som av egen fri vilja beslutar sig för att helhjärtat ägna sig åt att främja barns och 
ungdomars mänskliga och sociala kompetens? Syftar politiken för att förena familjeliv och 
yrkesliv till att skapa en verklig balans mellan de båda alternativen i en och samma 

                                               
1 Utfrågningen anordnades av Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter den 20 mars 2007 under 
ledning av Anna Záborská.
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valsituation?

I framtiden bör Eurostat till att börja med ta fram indikatorer som kan mäta ländernas 
mänskliga tillgångar utöver BNP och offentliggöra siffror och statistik för att visa på den 
tidigare strategins begränsningar. Utan statistikunderlag blir nämligen alla politiska debatter 
hypotetiska även om vi kan enas om att det finns behov av en politisk åtgärd ur ett mänskligt 
perspektiv. Man försöker i dag att foga in alla mänskliga verksamheter i ett system med 
indikatorer för att mäta deras effektivitet och avgöra om de bidrar till det allmännas bästa i 
termer av BNP. De mänskliga insatser som kvinnor och män gör för att motverka 
ungdomsbrottslighet genom att fostra barn och ungdomar till mänskligt och socialt
kompetenta människor mäts eller utvärderas dock inte. Inget av systemen för 
nationalräkenskaper (SNA) beaktar detta värdeskapande, trots att det är påtagligt, och man 
bortser helt från det i arbetsstatistiken. Om föräldrars insatser i form av uppmärksamhet och 
engagemang för att bekämpa normbrytande beteende och våld bland ungdomar inte 
återspeglas i statistiken kommer de aldrig att vinna erkännande, även om alla iakttagare är 
eniga om att de faktiskt existerar i vardagslivet. 

I ett andra skede bör kommissionen genomföra en konsekvensanalys av 
jämställdhetsintegrationen, framför allt ur ett budgetperspektiv, som gör det möjligt att 
utvärdera dess betydelse, effektivitet, hållbarhet och nytta sett till förhållandet mellan 
kostnader och mervärde, såsom är brukligt inom all annan EU-politik, i enlighet med 
parlamentets krav (punkt 43, P7_TA(2010)0232). Denna konsekvensanalys bör jämföras med
statistiken i Eurobarometern för att kartlägga de verkliga behoven inom dessa politikområden, 
och därmed också fastställa om budgetanslagen ligger på rätt nivå. Denna kvalitativa analys 
bör också visa om jämställdhetsintegrationen verkligen leder till att medborgarna gör ett 
balanserat val och vilka kostnader detta medför för samhället.

Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnors och mäns insatser för att motverka 
ungdomsbrottslighet genom att fostra barn och ungdomar till mänskligt och socialt
kompetenta personer måste anges i ekonomiska siffror som en verklig insats som främjar det 
gemensamma bästa i den nationella BNP-statistiken, för att mervärdet av detta ska kunna 
redovisas. Så länge det inte går att visa på mervärdet mätt i ekonomiska termer värderas inte 
dessa insatser och de beaktas inte i politiken för lika möjligheter mellan kvinnor och män. 
Detta är en strukturell orättvisa som måste åtgärdas.


