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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o příspěvku evropských politik na podporu rovnosti žen a mužů k boji s kriminalitou 
mladistvých 
(2010/2017(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 26 odst. 3 Všeobecné deklarace lidských práv1, čl. 13 odst. 3 
Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech2, čl. 18 odst. 4 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech3, čl. 3 odst. 2, článek 5, čl. 7 
odst. 1, čl. 14 odst. 2, čl. 18 odst. 1, čl. 27 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 Mezinárodní úmluvy 
o právech dítěte4 a články 16 a 17 revidované Evropské sociální charty přijaté Radou
Evropy5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2011),

Vymezení tématu
1. přeje si podnítit diskusi týkající se politiky rovných příležitostí na trhu práce, která by 

zájemcům z řad žen i mužů umožnila aktivní účast v rámci veřejných i individuálních 
iniciativ zaměřených na snížení kriminality a chuligánství mladistvých;

2. připomíná, že čl. 18 odst. 1 Úmluvy OSN o právech dítěte stanoví, že úloha rodičů je 
s ohledem na naplnění zájmů dítěte považována za základní pilíř veřejné činnosti, a že  
toto ustanovení ukládá členským státům povinnost poskytovat rodičům aktivní podporu;

3. zdůrazňuje skutečnost, že tyto mezinárodní organizace neberou dostatečně v úvahu 
socioekonomické faktory kriminality mladistvých a že se nezabývají se stejnou upřímností 
také otázkou obecných nutných podmínek, aniž by byli ženy a muži přímo či nepřímo 
vystaveni diskriminaci na trhu práce; 

4. je znepokojen skutečností, že tendence trhu práce podřizovat muže a ženy stále větším 
požadavkům za účelem posílení výkonnosti je v rozporu s cílem Unie, kterým je sociální 
konkurenceschopný hospodářský model přizpůsobený lidským potřebám, jak se odrážejí 
v jejich společenských vztazích;

Definice
5. používá níže uvedené definice ze „standardních minimálních pravidel OSN pro soudnictví 

                                               
1 Přijatá a prohlášená Valným shromážděním v jeho usnesení 217 A (III) ze dne 10. prosince 1948.
2 Usnesení Valného shromáždění OSN 2200 A ze dne 16. prosince 1966, které vstoupilo v platnost dne 3. ledna 
1976.
3 Usnesení Valného shromáždění OSN 2200 A ze dne 16. prosince 1966, které vstoupilo v platnost dne 
23. března 1976.
4 Usnesení Valného shromáždění OSN 44/25 ze dne 20. listopadu 1989, které vstoupilo v platnost dne 2. září 
1990.
5 Rada Evropy, Evropská sociální charta (revidovaná), CETS č. 163, v platnost vstoupila dne 1. července 1999.
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nad mládeží (Pekingská pravidla)“1, která jsou jediným mezinárodním nástrojem 
stanovícím definici pojmu „kriminalita mladistvých“ (bod 2.2):

- mladistvým se rozumí dítě nebo mladá osoba, se kterou se v rámci jednotlivých právních 
systémů členských států v trestním stíhání nakládá odlišně než s dospělým;

- trestný čin je libovolné chování (čin či pochybení), které je v rámci příslušného právního 
systému trestné;

- mladistvým pachatelem či delikventem se rozumí dítě nebo mladá osoba, která je 
obviněna nebo usvědčena ze spáchání trestného činu;

6. zdůrazňuje, že kriminalita mladistvých souvisí rovněž s provozováním nebezpečných her, 
s násilím založeným na příslušnosti k pohlaví, na případech jednotlivých či kolektivních 
znásilnění, předčasném pohlavním životě a pornografii, což jsou jevy podporované 
především internetem, na užívání omamných látek, které lze kouřit, pít či přijímat 
nitrožilně, a na poruchách přijímání stravy, což je extrémní jednání, které dospívající 
mládež zároveň vymýšlí a zároveň je jeho obětí;

Příčiny kriminality mladistvých
7. znovu připomíná svůj postoj, podle něhož „lze jen obtížně plně kategorizovat příčiny, 

které mladistvého vedou ke kriminálnímu chování“2;

8. souhlasí s výčtem příčin, který předložil EHSV: - jak rozpad rodiny, tak i problémy 
související s udržením rovnováhy mezi rodinným životem a prací stále častěji vedou 
k nedostatku pozornosti a absenci omezení a kontroly nad dětmi – sociálně-ekonomická 
marginalizace či chudoba; - záškoláctví a neúspěch ve škole; - nezaměstnanost mladých; -
vysílání násilných scén a postojů v některých médiích nebo videohrách; - zneužívání drog 
a toxických látek, např. marihuany, nebo nadměrná konzumace alkoholu; - nedostatky ve 
výuce a předávání sociálních a občanských hodnot, jako je dodržování pravidel, solidarita, 
velkorysost, tolerance, úcta k ostatním lidem, kritické vědomí sama sebe, empatie, vysoké 
standardy práce atd., které jsou v našich „globalizovaných“ společnostech nahrazovány 
více utilitárními hodnotami, jako je individualismus, soutěživost či nadměrná spotřeba, 
mohou za určitých okolností způsobit určitý stupeň odloučení od společnosti3;

Škola, společenská solidarita a spoluvytváření
9. domnívá se, že rodina je primárním místem socializace dítěte a že rodinné prostředí hraje 

v prevenci a nápravě zásadní úlohu; 

10. uznává, že státní školství přispívá k socializaci dospívající mládeže;

11. vybízí veřejné sociální služby, aby případně zajistily dohled, který by však nebyl 
pociťován jako určitá forma stigmatizace či donucování;

                                               
1 Rezoluce Valného shromáždění OSN 40/33 ze dne 29. listopadu 1985.
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o kriminalitě mladistvých: úloha žen, rodiny 
a společnosti, Úř. věst. C 146E, 12.06.2008, s.344,
3 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Prevence kriminality mladistvých, 
způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii“, Úř. věst. 
C 110, 9.5.2006, s. 75.
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12. vyzývá členské státy, aby zlepšily přípravu pedagogických pracovníků, prohloubily 
spolupráci mezi rodiči a učiteli a braly v potaz také názory dospívající mládeže, v souladu 
s platnými právními předpisy;

13. vybízí školy, aby podporovaly mimoškolní činnost v oblasti umění a sportu;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily provedení strategie Evropa 2020 a strategie 
„Vzdělávání a odborná příprava 2020“; 

15. vyzývá příslušné organizace, aby provedly hodnocení veřejných politik týkajících se 
účinnosti alternativních trestů pro mladistvé pachatele, dopadu genderových stereotypů v 
rámci kriminality mládeže, úlohy, kterou plní media, rozdílných zkušeností chlapců 
a dívek v souvislosti se zločinem a násilím a úlohy, kterou mají rodiče, školy a organizace 
sdružující mladistvé při prevenci kriminality mladistvých;

Práva dítěte a poradenství pro muže a ženy, kteří za ně nesou odpovědnost
16. vybízí členské státy, aby podpořily profesionální poradenské sítě pro rodiny, páry, které 

mají potíže s plněním své rodičovské úlohy, a pro mladistvé, kteří mají problémy 
související s rizikovým životním stylem a různými typy závislosti;

17. vybízí členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost podpoře migrujících osob, kterým 
by měly zajistit přístup k ubytování, základnímu vzdělávání, zdravotnickým službám 
a trhu práce;

18. vybízí členské státy, aby podpořily vytváření poradenských služeb pro mladistvé, kteří se 
potýkají s problémy v oblasti sociálního začlenění, jakož i boj proti diskriminaci členů 
komunity, z níž tito mladiství pocházejí, a vypracování a provádění programů zaměřených 
na odstranění všech forem násilí založených na sociálním původu;

19. zdůrazňuje, že u mladistvých žijících v chudobě lze předpokládat, že se budou i nadále 
potýkat s problémy, a vyzývá příslušné orgány, aby zvážily alternativní možnost, kterou 
představuje spolupráce s problémovou rodinou namísto umístění dítěte do péče;

20. potvrzuje, že z pedagogického hlediska je užitečné dát slovo dospívající mládeži 
a vyhnout se tak slepé politice založené na bezpečnosti, jak ukazuje evropský projekt 
„Víte, kde je v tuto chvíli vaše dítě?“ jako nástroj prevence;

Zvláštní politiky zaměřené na muže a ženy
21. zdůrazňuje, že potřeby žen a mužů jsou často vyjadřovány odlišným způsobem; 

22. vybízí orgány, aby se lépe obeznámily s potřebami, které vyjadřují chlapci a muži 
v souvislosti s rovnými příležitostmi a sladěním pracovního a rodinného života; 

23. vybízí členské státy a sociální partnery, aby zajistili zvýšení platů v předškolních 
zařízeních a ve vzdělávání;

24. vyzývá orgány, aby se zamýšlely nad otázkou vytváření národního bohatství 
prostřednictvím práce žen a mužů v domácnosti, s cílem zjistit, zda existuje diskriminace 
na základě pohlaví;
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25. vyzývá orgány, aby uznaly pracovní i neformální činnost, zejména u žen, v rámci 
životního cyklu;

Návrhy iniciativ na všech institucionálních úrovních
26. žádá členské státy, aby zavedly programy převýchovy a znovuzačlenění do společnosti 

pro mladistvé delikventy a aby při soudních řízeních uplatňovaly přístup „nulové 
tolerance“ – a to bez ohledu na společenské postavení – vůči dospělým, kteří podněcují 
dospívající mládež k trestné činnosti, zejména tím, že jí poskytují přístup k tvrdým 
drogám, k marihuaně a jiným škodlivým výrobkům;

27. vyzývá členské státy, aby posílily svá opatření určená k prevenci genderového násilí mezi 
mladými lidmi a aby zlepšily spolupráci mezi jednotlivci a dotčenými prostředími, jako 
jsou rodina, škola, veřejné prostory a média; podtrhuje význam, který má provádění 
kampaní, jejichž cílem je zvýšit informovanost o různých typech násilí páchaného na 
ženách a o boji proti stereotypům; 

28. vyzývá orgány, aby si uvědomily důležitost výchovné role členů rodiny a soustředily se 
přitom na roli seniorů, kteří již opustili trh práce;

29. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly nezbytná opatření, díky nimž si budou moci ženy 
i muži lépe vybrat, jakým způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní život;

30. vyzývá členské státy, aby prosazovaly daňovou politiku, která zohledňuje finanční 
závazky, zejména náklady na hlídání dětí; 

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení spolu s příslušnou studijní dokumentací 
Radě, Komisi a vládám členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Německý kriminolog Christian Pfeiffer, expert pozvaný na veřejné slyšení Výboru pro práva 
žen zaměřené na problematiku kriminality mladistvých 1, prokázal, že účinky investice rodičů 
do boje pro kriminalitě mladistvých mohou být velmi rychlé: „K prevenci kriminality 
přispívají nejtrvalejším způsobem rodiče, pokud jako první identifikační vzory pozorně 
a citlivě splňují potřeby péče a lásky kojence. (...) I v pozdějším věku je pro mladé 
nepostradatelná přítomnost dospělých, kteří se jim věnují. Pokud dospělí v životě mladých 
chybějí, není možné je naučit takovým hodnotám dospělých, jako je sebevědomí, osobní 
disciplína, slušnost, vzájemná ohleduplnost, trpělivost, šlechetnost a empatie.“

Řádné plnění rodičovské odpovědnosti jako prostředek předcházení kriminalitě mladistvých 
závisí – mimo jiných faktorů proměnlivé důležitosti – na tom, zda si otcové a matky mohou 
z materiálního hlediska dovolit zůstat v rodinném kruhu a v blízkosti dětí. Tato zpráva se řadí 
do okruhu úvah nad tímto tématem. Vychází ze skutečnosti, že mezi chováním mladistvých, 
které se vyznačuje porušováním norem, odmítáním autority či dokonce násilným chováním 
vůči druhým, a materiálními podmínkami mládeže nezbytnými k rozvoji sociálních 
schopností (tj. orientace ve společenských vztazích) a obecně lidských schopností (tj. znalostí, 
kvalifikace, kompetencí a individuálních charakteristik, které přinášejí osobní, sociální 
a ekonomický blahobyt) existuje vzájemný vztah, který je ověřený zkušeností a prokázaný 
vědecky. Rizikové chování mladistvých má totiž za cíl porušovat zavedená společenská 
pravidla a je formou protestu proti nespravedlivosti a nerovnostem ve společnosti a proti 
přetvářce, která v ní panuje.

Představuje ještě stále rodina nejlepší ochranu proti riziku kriminality mladistvých? Jak se 
mezinárodní instituce vyjadřují k tématu vztahu mezi „rodinným faktorem“, rodičovskou 
odpovědností a kriminalitou mladistvých? Všechny mezinárodní politické a hospodářské 
instituce v současnosti zdůrazňují stále větší význam rodičovské odpovědnosti pro rozvoj 
dospívajícího dítěte a z toho pramenící důležitost bdělosti a účasti rodičů v boji s takovým 
chováním mladistvých, při němž porušují normy nebo se chovají násilně vůči druhým.

Političtí činitelé se však mnohem méně často zabývají materiálními podmínkami, které jsou 
nutné k tomu, aby ženy a muži mohli tohoto ideálu efektivní rodičovské autority dosáhnout, 
aniž by byli vystaveni otevřeným či skrytým formám diskriminace na trhu práce nebo 
přetrvávající nejistotě – s okamžitým nebo pozdějším dopadem – v rámci vnitrostátních 
systémů sociálního zabezpečení.
Z tohoto důvodu má smysl si klást následující otázky: Přispívají politiky rovných příležitostí 
skutečně k boji s kriminalitou mladistvých prostřednictvím rodičovské odpovědnosti? Skýtá 
„flexikurita“ jako charakteristický rys současného trhu práce skutečně více individuální jistoty 
pro zaměstnance, především v profesích s nižší kvalifikací, a možnost lepšího sladění jejich 
rodinného života s profesionálními ambicemi? Jaké politické a materiální podmínky je třeba 
splnit, aby bylo možné vyhnout se diskriminaci na trhu práce či znevýhodňování žen a mužů, 
kteří se svobodně rozhodnou, že se budou věnovat rozvoji lidských a sociálních schopností 
budoucích generací? Směřují politiky sladění rodinného a pracovního života ke skutečné 
rovnováze obou těchto alternativ?

                                               
1 Pořádané Výborem pro práva žen Evropského parlamentu dne 20. března 2007 za předsednictví paní Anny 
Záborské.
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Pokud jde o budoucnost, nejprve by měl Eurostat vytvořit ukazatele, kterými bude možné 
měřit lidské bohatství jednotlivých zemí ještě jinak než na základě HDP, a zveřejnit statistické 
údaje, které prokáží oprávněnost tohoto přístupu. Bez opory v číslech totiž zůstává jakákoli 
politická rozprava v rovině hypotéz, jakkoli se shodneme na tom, že lidsky pociťujeme 
nutnost v této věci politicky konat. V dnešní době je snaha postihnout veškerou lidskou 
činnost systémem ukazatelů, které nám umožní změřit výkon a vyhodnotit jeho přínos 
k obecnému blahu, a to tím, jak se promítá v HDP. Lidská činnost, kterou vyvíjejí muži 
a ženy ve snaze zamezit kriminalitě mladistvých rozvojem lidských a sociálních schopností 
budoucích generací, se však nijak neměří ani nevyhodnocuje. Žádná národní statistika 
účetních systémů toto vytváření hodnot neeviduje, přestože jsou hmatatelné: statistiky práce 
je nezahrnují. Pokud nebude zahrnuta do statistických přehledů, nebude investice do bdělosti 
a účasti rodičů v boji proti takovému chování mladistvých, při němž porušují normy nebo se 
chovají násilně vůči druhým, nikdy oficiálně uznána jako hodnota, i když všichni 
pozorovatelé shodně potvrzují její skutečnou existenci v každodenním životě. 

Zadruhé by měla Komise provést analýzu dopadu týkající se důsledků, včetně důsledků pro 
rozpočet, zavedení systému prosazování rovnosti pohlaví s cílem vyhodnotit jeho význam, 
účinnost, stálost a užitečnost z hlediska efektivnosti nákladů v poměru k přínosům, jak je 
obvyklé v případě všech ostatních politik EU – a jak požadoval Parlament (bod 43, 
P7_TA(2010)0232). Tato analýza dopadu by měla být porovnána se statistickými údaji 
Eurobarometru, abychom zjistili skutečnou potřebu, a tudíž i opodstatněnost investice 
z veřejných rozpočtů do těchto politik. Tato kvalitativní studie by měla rovněž ukázat, zda 
zohlednění rozměru „muži-ženy“ vede občany skutečně k vyvážené volbě a s jakými náklady 
pro společnost se tak děje.
Závěrem by bylo možno říci, že chceme-li prokázat přidanou hodnotu činnosti mužů a žen, 
kteří přispívají k opatřením, jejichž cílem je zamezit kriminalitě mladistvých pomocí rozvoje 
lidských a sociálních schopností budoucích generací, jako skutečné investice pro všeobecné 
blaho, je nezbytné ji v konkrétních číslech promítnout do ekonomických výpočtů národních 
statistik HDP. V současné době však taková přidaná hodnota není ekonomickými výpočty 
prokázána, a tato investice tedy není uznávána a politiky rovných příležitostí pro muže a ženy 
ji neberou v potaz. Jde o strukturální nespravedlivost, proti níž je třeba bojovat.


