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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de europæiske ligestillingspolitikkers bidrag til bekæmpelsen af 
ungdomskriminalitet
(2010/2017(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 26, stk. 3, i verdenserklæringen om menneskerettigheder1, artikel 
13, stk. 3, i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder2, artikel 18, stk. 4, i den internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder3, artikel 3, stk. 2, artikel 5, artikel 7, stk. 1, artikel 14, stk. 2, artikel 18, stk. 1, 
artikel 27, stk. 2 og artikel 29, stk. 1, i den internationale konvention om barnets 
rettigheder4 og artikel 16 og 17 i Europarådets reviderede europæiske socialpagt5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2011),

Emnets fokus

1. ønsker at indlede en debat om politikken for lige muligheder på arbejdsmarkedet, således 
at mænd og kvinder, som ønsker det, kan deltage aktivt i offentlige og individuelle 
initiativer til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og unges dårlige opførsel;

2. påpeger, at det i artikel 18, stk. 1, i FN's konvention om barnets rettigheder fastslås, at 
forældrefunktionen er det offentliges første indsatsfelt til sikring af barnets tarv, og at den 
pålægger staterne aktive forpligtelser til at støtte forældrene;

3. fremhæver, at disse internationale institutioner ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de 
socioøkonomiske faktorer for ungdomskriminalitet og ikke taler med samme åbenhed om 
de globale forudsætninger for, at kvinder og mænd ikke udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet;

4. er foruroliget over, at der på arbejdsmarkedet er en tendens til at stille mænd og kvinder 
over for stadig større krav for at øge deres præstationer, hvilket er i modstrid med EU's 
mål om at etablere en konkurrencebaseret socialøkonomi, der er tilpasset mennesker i 
deres sociale miljø;

Definitioner

5. godkender følgende definitioner af alle FN's standardminimumsregler for retspleje over 

                                               
1 Vedtaget og offentliggjort af FN's Generalforsamling i resolution 217 A (III) af 10.12.1948.
2 Resolution 2200 A fra FN's Generalforsamling af 16.12.1966, ikrafttrædelse 3.1.1976.
3 Resolution 2200 A fra FN's Generalforsamling af 16.12.1966, ikrafttrædelse 23.3.1976.
4 Resolution 44/25 fra FN's Generalforsamling af 20.11.1989, ikrafttrædelse 2.9.1990.
5 Europarådet, den europæiske socialpagt (revideret), STCE nr. 163, ikrafttrædelse 1.7.1999.
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for mindreårige (Beijingreglerne)1, som er det eneste internationale instrument, der 
indeholder en definition af "ungdomskriminalitet" (stk. 2.2):

- en mindreårig er et barn eller et ungt menneske, der i forbindelse med en 
lovovertrædelse behandles anderledes end en voksen i henhold til de respektive 
retssystemer

- en lovovertrædelse er enhver handling (eller undladelse), der er strafbar i henhold til 
loven i det pågældende retssystem

- en kriminel ung er et barn eller et ungt menneske, der er anklaget for at have begået 
eller fundet skyldig i en lovovertrædelse

6. understreger, at ungdomskriminalitet ligeledes er forbundet med farlige lege, kønsrelateret 
vold, forskellige former for voldtægt eller voldtægt med vidner, tidlig seksualisering og 
børneporno, navnlig på internettet, misbrug af produkter, der ryges, drikkes eller 
indsprøjtes, spiseforstyrrelser og yderligheder, som unge kan være såvel ophavsmænd til 
som ofre for;

Årsager til ungdomskriminalitet

7. gentager, at det er vanskeligt med sikkerhed at kategorisere de årsager, som får en 
mindreårig til at udvise kriminel adfærd2;

8. bifalder EØSU's liste over årsager: - opbrudte familiestrukturer (broken homes) eller blot 
de vanskeligheder, der undertiden er med at forene familie- og arbejdsliv, dvs. situationer, 
hvor omsorgssvigt og mangel på grænser og kontrol over for børnene bliver stadig mere 
udbredt; - samfundsøkonomisk marginalisering eller fattigdom; - skolefravær og nederlag 
i skolen; - ungdomsarbejdsløshed; - udbredelse af voldelige billeder og voldelig adfærd 
gennem visse medier eller videospil; - indtagelse af rusmidler og skadelige stoffer som 
cannabis eller umådeholden indtagelse af alkohol; - utilstrækkelig oplæring i og 
videregivelse af samfundets værdinormer som overholdelse af reglerne, solidaritet, 
gavmildhed, tolerance, respekt for andre, sans for selvkritik, indfølingsevne, værdsættelse 
af veludført arbejde osv., der i vores globaliserede samfund er erstattet af mere 
nytteorienterede værdier som individualisme, konkurrenceånd, umådeholdent forbrug af 
goder og vanedannende stoffer og under særlige omstændigheder en vis social anomi3;

Skole, social solidaritet og fælles indsats

9. mener, at familien er det første sted for oplæring i social adfærd, og at et udvidet 
familienetværk spiller en central rolle for forebyggelse og resocialisering;

10. erkender, at det offentlige skolesystem bidrager til socialisering af unge;

                                               
1 Resolution 40/33 fra FN's Generalforsamling af 29.11.1985.
2 Europa-Parlamentets beslutning af 21.6.2007 om ungdomskriminalitet - kvindernes, familiens og samfundets 
rolle, EUT C 146E af 12.6.2008, s.344.
3 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, udtalelse om forebyggelse og håndtering af 
ungdomskriminalitet samt ungdomsretssystemets rolle i EU, EUT C 110 af 9.5.2006, s. 75.
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11. tilskynder de offentlig sociale myndigheder til eventuelt at varetage en 
overvågningsfunktion, der ikke bliver opfattet som stigmatisering eller tvang;

12. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre læreruddannelsen, gøre samarbejdet mellem 
forældre og lærere til noget positivt og tage hensyn til de unges mening i 
overensstemmelse med de gældende regler;

13. opfordrer skolerne til at fremme fritids-, kunst- og sportsaktiviteter;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemførelsen af Europa 2020-
og ET 2020-strategierne;

13. opfordrer de kompetente organer til at evaluere de offentlige politikker vedrørende 
effekten af alternative strafformer for mindreårige, betydningen af kønsstereotyper i 
ungdomskriminalitet, mediernes rolle, drenges og pigers forskellige erfaringer i 
forbindelse med vold samt forældrenes, skolernes og ungdomsorganisationernes rolle i 
bekæmpelsen af ungdomskriminalitet;

Børns rettigheder, rådgivning af de mænd og kvinder, som har forældreansvaret

16. opfordrer medlemsstaterne til at støtte professionelle rådgivningsnetværk for familier og 
par, som har vanskeligt ved at varetage forældreskabet, og for problematiske unge med 
risikofyldt adfærd og forskellige former for afhængighed;

17. opfordrer medlemsstaterne til at yde indvandrere særlig støtte, sikre adgangen til bolig, 
grundskoleuddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet;

18. opfordrer medlemsstaterne til at fremme gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende 
rådgivning af unge, som har socialiseringsproblemer, bekæmpelsen af forskelsbehandling 
af medlemmer af deres oprindelsessamfund og udarbejdelsen og iværksættelsen af 
programmer til bekæmpelse af vold på grundlag af social oprindelse;

19. understreger, at unge, som lever i fattigdom, har større risiko for at møde vanskeligheder, 
og opfordrer de kompetente institutioner til at overveje at arbejde med de familier, der er i 
vanskeligheder, som alternativ til at anbringe barnet i familiepleje;

20. bevidner det pædagogisk gavnlige ved at lade de unge komme til orde for at undgå en 
blind og uovervejet tryghedspolitik, som det fremgår af det europæiske projekt "Ved I, 
hvor jeres barn er lige nu?", der er et redskab for forebyggelsesindsatsen;

Specifikke politikker for mænd og kvinder

21. understreger, at mænds og kvinders behov ofte giver sig udtryk forskelligt;

22. opfordrer institutionerne til at erhverve et mere indgående kendskab til de behov, som 
drenge og mænd giver udtryk for vedrørende lige muligheder og forening af arbejdsliv og 
familieliv;

23. opfordrer medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at sørge for en bedre aflønning 
af erhverv i børnepasnings- og undervisningssektoren;
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24. opfordrer institutionerne til at indlede overvejelser om nationale værdier skabt ved mænds 
og kvinders arbejde i hjemmet, og undersøge, om der foregår forskelsbehandling på 
grundlag af køn;

25. opfordrer institutionerne til at anerkende erhvervsarbejde og hjemmearbejde, navnlig for 
kvinder, målt i livscyklus;

Forslag til initiativer på alle institutionelle niveauer

26. henstiller til medlemsstaterne at vedtage programmer til resocialisering og social 
reintegration af unge kriminelle og uafhængig af social status føre en nul tolerance-
retspolitik over for voksne, der tilskynder unge til kriminalitet ved f.eks. at lette adgangen 
til hårde stoffer, cannabis og andre skadelige produkter;

27. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres foranstaltninger til forebyggelse af 
kønsrelateret vold blandt unge og forstærke samarbejdet mellem de berørte enkeltpersoner 
og miljøer, såsom familie, skole, det offentlige rum og medierne; understreger, at det er 
vigtigt at føre bevidstgørelseskampagner om forskellige former for vold mod kvinder og 
iværksætte aktioner til bekæmpelse af stereotyper;

28. opfordrer institutionerne til at anerkende betydningen af familiemedlemmernes 
opdragerrolle og koncentrere sig om de ældres rolle, efter de har forladt arbejdsmarkedet;

29. opfordrer staterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at kvinder og mænd i 
højere grad kan vælge, hvorledes de vil forene familieliv og arbejdsliv;

30. opfordrer medlemsstaterne til at fremme en skattepolitik, som tager hensyn til de 
økonomiske forpligtelser, bl.a. udgifterne til forskellige former for børnepasning;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de tilhørende analysedokumenter til 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Den tyske kriminolog Christian Pfeiffer, der som ekspert var indbudt til en offentlig høring i 
Kvindeudvalget vedrørende spørgsmål om ungdomskriminalitet1, mener, at følgevirkningerne 
af forældreindsatsen til bekæmpelse af ungdomskriminalitet hurtigt kan vise sig: Forældrene 
bidrager mere permanent til at forebygge kriminalitet, hvis de som første 
identifikationsmodeller opmærksomt og følsomt opfylder det spæde barns behov for hjælp og 
kærlighed. (...) Selv for de ældre unge er opmærksomme voksnes tilstedeværelse uundværlig. 
Såfremt de voksne ikke er til stede i de unges liv, er det ikke muligt at lære dem voksenværdier 
som selvtillid, personlig disciplin, høflighed, gensidig respekt, tålmodighed, gavmildhed og 
indfølingsevne.

Hvor effektivt forældreansvaret kan forebygge ungdomskriminalitet, afhænger - blandt andre 
faktorer af forskellig vigtighed - af de materielle muligheder, fædre og mødre har for at være 
til stede i familiens hjem sammen med deres børn. Denne betænkning er et bidrag til disse 
overvejelser. Den tager udgangspunkt i, at der findes en afgørende, erfaringsbaseret og 
videnskabeligt bevist forbindelse mellem på den ene side unges normoverskridende adfærd og 
autoritetsforkastelse, ja endog vold mod andre, og på den anden side de materielle betingelser, 
der er nødvendige for at udvikle voksne personers sociale kapaciteter (som udformer de 
sociale forbindelser) og menneskelige kapaciteter (som udformer de individuelle kundskaber, 
kvalifikationer, kompetencer og karakteristika, der fremmer den personlige, sociale og 
økonomiske lykke). De unge tilstræber faktisk med deres risikoadfærd at overskride 
samfundets etablerede normer, hvilket er en måde at tage afstand fra dets uretfærdigheder, 
uligheder og dobbeltmoral på.

Giver familien stadig den absolut bedste beskyttelse mod risikoen for ungdomskriminalitet? 
Hvad siger de internationale institutioner om sammenhængen mellem familiefaktoren, 
forældreansvaret og ungdomskriminaliteten? Alle internationale politiske og økonomiske 
institutioner understreger i dag den stadig voksende betydning af forældreansvaret for den 
unges udvikling og dermed betydningen af forældrenes årvågenhed og engagement med 
hensyn til at bekæmpe unges normoverskridende adfærd og deres vold mod andre.

Til gengæld beskæftiger de politiske beslutningstagere sig langt sjældnere med, hvilke 
materielle forhold der er en forudsætning for, at mænd og kvinder virkelig kan leve op til 
dette ideal af en effektiv forældremyndighed, uden at de udsættes for direkte eller indirekte 
diskriminering på arbejdsmarkedet eller for en latent usikkerhed i de nationale 
socialsikringssystemer enten omgående eller med forsinkende virkning.

Derfor er det ikke helt ufornuftigt at stille følgende spørgsmål: Bidrager ligestillingspolitikken 
virkelig til at bekæmpe ungdomskriminaliteten via forældreansvaret? Giver den flexicurity, 
der i øjeblikket præger arbejdsmarkedet, virkelig arbejdstagerne mere individuel sikkerhed, 
især i de mindre uddannelseskrævende job, og bedre mulighed for at forene deres familieliv 
og deres faglige planer? Hvilke politiske og materielle betingelser skal være opfyldt, for at 
man kan undgå diskriminering på arbejdsmarkedet og usikkerhed for de kvinder og mænd, 
der frit vælger at engagere sig i udviklingen af de kommende generationers menneskelige og 
sociale kapaciteter? Tilsigtes der med politikken til forening af familielivet og arbejdslivet en 
                                               
1 Afholdt den 20.3.2007 af Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder under forsæde af Anna 
Záborská.
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reel ligevægt mellem de to muligheder, dette ene valg byder på?

Fremover bør Eurostat i første omgang udarbejde indikatorer, der kan måle staternes 
menneskelige rigdom ud over BNP, og offentliggøre tal og statistikker for at retfærdiggøre en 
indsats. Faktisk er enhver politisk debat, der ikke er baseret på tal, hypotetisk, også selv om vi 
er enige om en politisk aktions nødvendighed ud fra menneskelige betragtninger. I øjeblikket 
forsøger man at betragte enhver menneskelig aktivitet ud fra et indikatorsystem for at måle 
dens præstation og vurdere dens bidrag til almenvellet på BNP-basis. Derimod hverken måles 
eller vurderes den menneskelige aktivitet, der udøves af kvinder og mænd for at dæmme op 
for ungdomskriminaliteten ved at udvikle de kommende generationers menneskelige og 
sociale kapaciteter. Ingen statistik i nationalregnskabssystemet (SNA) tager højde for denne 
dog så håndgribelige værdiskabelse: Arbejdsstatistikkerne ignorerer den. Når den ikke 
nævnes i nogen statistik, vil investeringen i forældrenes årvågenhed og engagement med 
hensyn til at bekæmpe unges normoverskridende adfærd og deres vold mod andre aldrig blive 
anerkendt, selv om alle observatører er enige om, at der er tale om noget, der reelt er til stede i 
dagligdagen. 

I anden omgang bør Kommissionen gennemføre en konsekvensanalyse af følgerne, herunder 
de budgetmæssige følger, af indførelsen af en ordning for integrering af ligestillingsaspektet 
for at vurdere dens relevans, effektivitet, holdbarhed og nytte med hensyn til 
omkostningseffektivitet/merværdi, som det i øvrigt er normal praksis i forbindelse med alle 
andre EU-politikker, og således som Parlamentet har krævet (P7_TA(2010)0232, pkt. 43). 
Denne analyse bør kombineres med Eurobarometerstatistikkerne, så det virkelige behov 
kommer frem og dermed det berettigede i, at der med offentlige midler investeres i disse 
politikker. Denne kvalitative analyse skal ligeledes vise, om ligestillingsaspektets integrering 
virkelig giver borgerne et afbalanceret valg, og med hvilke omkostninger for samfundet.

Man kunne afslutningsvis sige, at den økonomisk opgjorte anerkendelse af kvinders og 
mænds investering i foranstaltninger, der har til formål at dæmme op for 
ungdomskriminaliteten gennem udvikling af de kommende generationers menneskelige og 
sociale kapacitet, som en egentlig investering til fordel for almenvellet i de nationale BNP-
statistikker er afgørende for at vise denne aktivitets merværdi. Men da der ikke er noget bevis 
for merværdien i økonomiske tal, værdsættes denne investering ikke, og 
ligestillingspolitikkerne tager den ikke i betragtning. Dette er en strukturel uretfærdighed, som 
skal afhjælpes.


