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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την ισότητα ανδρών-
γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων 
(2010/2017(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 26, παράγραφος 3, της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα1, το άρθρο 13, παράγραφος 3, του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα2, το άρθρο 18, παράγραφος 4, του 
διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα3, το άρθρο 3, παράγραφος 
2, το άρθρο 5, το άρθρο 7, παράγραφος 1, το άρθρο 14, παράγραφος 2, το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, το άρθρο 27, παράγραφος 2 και το άρθρο 29, παράγραφος 1, της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού4 και τα άρθρα 16 και 17 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2011),

Πλαίσιο του θέματος
1. επιθυμεί να ξεκινήσει διαδικασία προβληματισμού ως προς το θέμα της πολιτικής των 

ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι γυναίκες και οι 
άνδρες που το επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δημόσιες και ατομικές 
προσπάθειες που αποσκοπούν στον περιορισμό της εγκληματικότητας και της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων·

2. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 18, παράγραφος 1, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως τον κύριο μοχλό δημόσιας 
δράσης για την ικανοποίηση των συμφερόντων του παιδιού και επιβάλλει στα κράτη 
μέλη υποχρεώσεις ενεργού στήριξης των γονέων·

3. τονίζει το γεγονός ότι οι διεθνείς οργανισμοί δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες της εγκληματικότητας των νέων και ότι δεν θέτουν 
με την ίδια ειλικρίνεια το ζήτημα των αναγκαίων γενικότερων συνθηκών χωρίς άμεση ή 
έμμεση διάκριση μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας·

                                               
1 Εγκρίθηκε και διακηρύχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ψήφισμά της 217 A (III) της 10ης 
Δεκεμβρίου 1948.
2 Ψήφισμα 2200 A της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 16ης Δεκεμβρίου 1966, το οποίο τέθηκε 
σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 1976.
3 Ψήφισμα 2200 A της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 16ης Δεκεμβρίου 1966, το οποίο τέθηκε 
σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 1976.
4 Ψήφισμα 44/25 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989, το οποίο τέθηκε σε 
ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου 1990.
5 Συμβούλιο της Ευρώπης, (αναθεωρημένος) Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ETS αριθ. 163, τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιουλίου 1999.
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4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αγορά εργασίας τείνει να υποβάλλει 
άνδρες και γυναίκες σε συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης 
απόδοσης, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες της Ένωσης για την 
επίτευξη μιας ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των 
ανθρώπων στο πλαίσιο των κοινωνικών τους σχέσεων·

Ορισμοί
5. υιοθετεί τους ακόλουθους ορισμούς των «Στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωμένων Εθνών 

για την Απονομή Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους (Κανόνες του Πεκίνου)»1 οι οποίοι 
αποτελούν τη μόνη διεθνή νομική πράξη που αποδίδει ορισμό στην «εγκληματικότητα 
των νέων» (παράγραφος 2.2):

- Νέος είναι ένα παιδί ή ένα πρόσωπο νεαρής ηλικίας που στο πλαίσιο του νομικού 
συστήματος του αντίστοιχου κράτους μέλους μπορεί να αντιμετωπίζεται για τη διάπραξη 
αδικήματος διαφορετικά από έναν ενήλικο·

- Αδίκημα είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που τιμωρείται από τον 
νόμο στο πλαίσιο του αντίστοιχου νομικού συστήματος·

- Νεαρός παραβάτης είναι ένα παιδί ή νέος που έχει κατηγορηθεί ή κριθεί ένοχος για τη 
διάπραξη αδικήματος·

6. υπογραμμίζει ότι η εγκληματικότητα των νέων συνδέεται επίσης με τα επικίνδυνα 
παιχνίδια, τη σεξιστική βία, τα φαινόμενα βιασμού ή ομαδικών βιασμών, την πρόωρη 
σεξουαλικοποίηση και την παιδική πορνογραφία που προωθούνται κυρίως μέσω του 
διαδικτύου, την κατάχρηση προϊόντων που καπνίζονται, πίνονται ή λαμβάνονται με 
ένεση, τις διαταραχές της διατροφικής συμπεριφοράς, τις ακρότητες στις οποίες οι 
έφηβοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα·

Αιτίες της εγκληματικότητας των νέων

7. επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία «είναι δύσκολο να 
κατηγοριοποιήσουμε κατ’ απόλυτο τρόπο τα αίτια τα οποία οδηγούν έναν ανήλικο σε 
παραβατική συμπεριφορά»2·

8. συμμερίζεται τον κατάλογο των αιτιών που ορίστηκαν από την ΕΟΚΕ: - προέλευση των 
ανηλίκων από διαλυμένες οικογένειες (broken homes) ή ακόμη και περιστασιακές 
δυσκολίες συνδυασμού της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, αμφότερες 
καταστάσεις όπου εμφανίζονται όλο και συχνότερα περιπτώσεις αδιαφορίας και 
έλλειψης ορίων και ελέγχου όσον αφορά τα παιδιά· - κοινωνικοοικονομική 
περιθωριοποίηση ή φτώχεια· - συχνές απουσίες και αποτυχία στα μαθήματα· - ανεργία 
των νέων· - μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από ορισμένες εκπομπές των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης ή ορισμένα βιντεοπαιχνίδια· - κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών 
ουσιών όπως η κάνναβη ή ακόμη άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος· - ανεπαρκής 
διδασκαλία και μετάδοση αξιών της κοινωνίας και του πολίτη, όπως ο σεβασμός των 

                                               
1 Ψήφισμα 40/33 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Νοεμβρίου 1985.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την παραβατικότητα ανηλίκων: ο 
ρόλος της γυναίκας, της οικογένειας και της κοινωνίας, ΕΕ C 146E της 12.06.2008, σ. 344.
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κανόνων, η αλληλεγγύη, η γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασμός των άλλων, η αίσθηση 
της αυτοκριτικής, η συμπόνια, η επιμελής εργασία κ.λπ., οι οποίες στις 
«παγκοσμιοποιημένες» κοινωνίες μας έχουν αντικατασταθεί με πιο ωφελιμιστικές αξίες 
όπως ο ατομικισμός, η ανταγωνιστικότητα και η υπέρμετρη κατανάλωση αγαθών, που 
προξενούν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια κοινωνική ανομία1·

Σχολείο, κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργασία

9. θεωρεί ότι η οικογένεια αποτελεί για το παιδί τον πρώτο χώρο κοινωνικοποίησης και ότι 
ένα εκτεταμένο οικογενειακό δίκτυο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και 
την αποκατάσταση·

10. αναγνωρίζει ότι το δημόσιο σχολείο συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των εφήβων·

11. παροτρύνει τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, να διασφαλίζουν 
παρακολούθηση η οποία δεν θα εκλαμβάνεται ως στιγματισμός ή περιορισμός·

12. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να ενθαρρύνουν 
τη συνεργασία μεταξύ γονέων και διδασκόντων και να λάβουν υπόψη τον λόγο των 
εφήβων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες·

13. καλεί τα σχολεία να ενθαρρύνουν τις εξωσχολικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και της στρατηγικής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»·

15. καλεί τους αρμόδιους οργανισμούς να αξιολογήσουν τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν 
την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών ποινών για τους νεαρούς παραβάτες, τις 
επιπτώσεις των στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο στην εγκληματικότητα των 
νέων, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τις διαφορετικές εμπειρίες αγοριών και 
κοριτσιών σε σχέση με τη βία, τον ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς, τα σχολεία και οι 
οργανώσεις νέων στην πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων·

Δικαιώματα των παιδιών, συμβουλές προς άνδρες και γυναίκες που φέρουν την ευθύνη 
τους

16. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα δίκτυα υπηρεσιών παροχής επαγγελματικών 
συμβουλών στις οικογένειες και τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο 
επίπεδο των σχέσεων των γονέων με τα παιδιά, αλλά και στους εφήβους με προβλήματα 
που συνδέονται με επικίνδυνους τρόπους ζωής και μορφές εξάρτησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ιδιαίτερη στήριξη στους μετανάστες ώστε να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση στη στέγαση, τη βασική εκπαίδευση, τις υπηρεσίες 
περίθαλψης και την αγορά εργασίας·

                                               
1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, γνωμοδότηση με θέμα «Η πρόληψη της νεανικής 
εγκληματικότητας, οι τρόποι αντιμετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», ΕΕ C 110 της 9.5.2006, σ. 75.
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18. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη λήψη μέτρων παροχής συμβουλών στους νέους 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικοποίησης, την καταπολέμηση των διακρίσεων 
εις βάρος των μελών της κοινότητας καταγωγής τους, καθώς και την κατάρτιση και την 
εφαρμογή προγραμμάτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 
λόγω κοινωνικής προέλευσης·

19. υπογραμμίζει ότι οι νέοι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και καλεί τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να εξετάσουν 
το ζήτημα της εργασίας με τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως 
εναλλακτική λύση στην εύρεση εργασίας για το παιδί·

20. καταδεικνύει την παιδαγωγική χρησιμότητα του να δοθεί ο λόγος στους εφήβους ώστε να 
αποφευχθεί η αδιάκριτη πολιτική με άξονα την ασφάλεια, όπως το καταδεικνύει το 
ευρωπαϊκό σχέδιο «Ξέρετε πού βρίσκεται το παιδί σας τώρα;», ως μέσο πρόληψης·

Ειδικές πολιτικές για άνδρες και γυναίκες

21. υπογραμμίζει ότι οι ανάγκες των γυναικών και των ανδρών εκφράζονται συχνά κατά 
τρόπο διακριτό·

22. καλεί τα θεσμικά όργανα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τις ανάγκες που 
εκφράζονται από τα αγόρια και τους άνδρες στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών και 
του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

23. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αμείβουν καλύτερα τα 
επαγγέλματα στον χώρο της προσχολικής αγωγής και της εκπαίδευσης·

24. καλεί τα θεσμικά όργανα να προβληματιστούν σχετικά με τη δημιουργία εθνικού 
πλούτου από την οικιακή εργασία των γυναικών και των ανδρών προκειμένου να 
διαπιστώσουν εάν υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου·

25. καλεί τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν την επαγγελματική και εξωεπαγγελματική 
δραστηριότητα, ιδίως των γυναικών, από την άποψη του «κύκλου ζωής»·

Πρόταση πρωτοβουλιών σε όλα τα θεσμικά επίπεδα

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα διαπαιδαγώγησης και 
κοινωνικής επανένταξης για τους νεαρούς εγκληματίες και να εφαρμόσουν μια δικαστική 
πολιτική «μηδενικής ανοχής» έναντι των ενηλίκων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό 
καθεστώς τους, οι οποίοι παρακινούν τους εφήβους στην εγκληματικότητα, κυρίως 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στα σκληρά ναρκωτικά, στην κάνναβη και σε άλλα 
επιβλαβή προϊόντα·

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την πρόληψη της βίας λόγω 
φύλου μεταξύ των νέων και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων και των 
διαφόρων ομάδων που σχετίζονται με το φαινόμενο όπως η οικογένεια, το σχολείο, ο 
δημόσιος χώρος και τα μέσα ενημέρωσης· τονίζει τη σημασία διεξαγωγής εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών, καθώς και 
ανάληψης δράσεων κατά των στερεοτύπων·
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28. καλεί τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν τη σημασία του εκπαιδευτικού ρόλου των 
μελών του οικογενειακού δικτύου με έμφαση στον ρόλο των ηλικιωμένων που έχουν 
εγκαταλείψει την αγορά εργασίας·

29. καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι γυναίκες και οι 
άνδρες να μπορούν να επιλέξουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να 
συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο·

30. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια φορολογική πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη 
τις οικονομικές υποχρεώσεις, κυρίως το κόστος που συνδέεται με τους διάφορους 
τρόπους φύλαξης των παιδιών·

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και τα σχετικά 
έγγραφα μελέτης, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών.



PE448.877v03-00 8/10 PR\871755EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο γερμανός εγκληματολόγος Christian Pfeiffer, εμπειρογνώμονας που προσκλήθηκε σε 
δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών η οποία ήταν αφιερωμένη στη 
μελέτη της εγκληματικότητας των νέων1, καταδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της γονικής 
επένδυσης στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων μπορούν να είναι ταχείες. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του οι γονείς συμβάλλουν κατά το μεγαλύτερο διάστημα στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας εάν, ως πρώτα πρότυπα ταύτισης, ανταποκρίνονται με προσοχή και 
ευαισθησία στις ανάγκες φροντίδας και προσήλωσης του βρέφους. (...) Και για τους νέους 
μεγαλύτερης ηλικίας είναι απαραίτητη η παρουσία ενηλίκων που λειτουργούν με προσήλωση. 
Εάν οι ενήλικοι δεν είναι παρόντες στη ζωή των νέων, δεν είναι δυνατόν να διδαχθούν αξίες 
των ενηλίκων όπως η αυτοπεποίθηση, η ατομική πειθαρχία, η ευγένεια, ο αμοιβαίος σεβασμός, 
η υπομονή, η γενναιοδωρία και η συναισθηματική κατανόηση.Η αποτελεσματικότητα της 
γονικής ευθύνης για την πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων απορρέει –μεταξύ άλλων 
παραγόντων ποικίλης σπουδαιότητας– από την υλική δυνατότητα που προσφέρεται στους 
πατέρες και στις μητέρες να είναι παρόντες εντός του οικογενειακού κυττάρου στο πλευρό 
των παιδιών τους. Η παρούσα έκθεση εντάσσεται σε αυτόν τον προβληματισμό. Βασίζεται 
στην ύπαρξη μιας συμπτωματικής σχέσης, εμπειρικά αισθητής και επιστημονικά 
αποδεδειγμένης, μεταξύ των νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων και 
απόρριψης της εξουσίας ακόμα και βιαιοτήτων έναντι άλλων, και των αναγκαίων υλικών 
συνθηκών στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων (που ορίζουν τις κοινωνικές σχέσεις) 
και των ανθρώπινων ικανοτήτων (που ορίζουν τις γνώσεις, τα προσόντα, τις ατομικές 
ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που προάγουν την προσωπική, κοινωνική και οικονομική 
ευτυχία) των εφήβων. Οι επικίνδυνες νεανικές συμπεριφορές στοχεύουν στην 
πραγματικότητα στο να παραβιάσουν τους θεσπισμένους κανόνες της κοινωνίας, και αυτό 
αποτελεί έναν τρόπο καταγγελίας των αδικιών της, των ανισοτήτων της, της υποκρισίας της.
Αποτελεί ακόμη η οικογένεια την καλύτερη προστασία κατά του κινδύνου της 
εγκληματικότητας των νέων; Τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί στο θέμα του δεσμού μεταξύ του 
«παράγοντα οικογένεια», της γονικής ευθύνης και της εγκληματικότητας των νέων; Όλοι οι 
διεθνείς πολιτικοί και οικονομικοί οργανισμοί υπογραμμίζουν σήμερα τη διαρκώς και 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα της γονικής ευθύνης στην ανάπτυξη του εφήβου και συνεπώς τη 
σπουδαιότητα της επαγρύπνησης και τη γονική δέσμευση στην καταπολέμηση των νεανικών 
συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι άλλων.

Αντίθετα, οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων διερωτώνται ακόμη λιγότερο συχνά 
όσον αφορά τις υλικές συνθήκες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι άνδρες και οι 
γυναίκες να μπορούν πράγματι να επιτύχουν αυτό το ιδεώδες της αποτελεσματικής γονικής 
εξουσίας, χωρίς οι γυναίκες και οι άνδρες να υφίστανται ορατές ή μη ορατές διακρίσεις στην 
αγορά απασχόλησης, ή μια άμεση λανθάνουσα επισφάλεια ή μια μεταγενέστερη επίπτωση 
στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Για τον λόγο αυτόν, τα ακόλουθα ερωτήματα έχουν σημασία: συμβάλλουν πράγματι οι 
πολιτικές ισότητας ευκαιριών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων μέσω της 
γονικής ευθύνης; Η ευελιξία με ασφάλεια η οποία χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά 
                                               
1 Διοργανώθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 20 
Μαρτίου 2007 υπό την προεδρία της κ. Anna Záborská.
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απασχόλησης προσφέρει πράγματι μεγαλύτερη ατομική ασφάλεια στους εργαζόμενους, 
κυρίως στα λιγότερα ειδικευμένα επαγγέλματα, και έναν καλύτερο συνδυασμό μεταξύ του 
οικογενειακού βίου τους και των επαγγελματικών τους σχεδίων; Ποιες πολιτικές και υλικές 
συνθήκες θα πρέπει να πληρούνται για να αποφεύγονται διακρίσεις στην αγορά απασχόλησης 
ή επισφάλεια των γυναικών και των ανδρών που αποφασίζουν ελεύθερα να ασχοληθούν με 
την ανάπτυξη των ανθρώπινων και κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών; 
Στοχεύουν οι πολιτικές του συνδυασμού μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου σε 
μια πραγματική ισορροπία μεταξύ των δύο προσφορών μιας ίδιας επιλογής;

Στο μέλλον, καταρχάς, η Eurostat θα πρέπει να αναπτύξει δείκτες που θα μετρούν τον 
ανθρώπινο πλούτο των εθνών πέραν του ΑΕγχΠ και να δημοσιεύει τους αριθμούς και τα 
στατιστικά στοιχεία για να καταδείξει την ορθότητα του εγχειρήματος. Όντως, χωρίς την 
υποστήριξη των στοιχείων, κάθε πολιτική συζήτηση παραμένει υποθετική ακόμη και εάν 
παραδεχόμαστε την ανθρωπίνως αισθητή ανάγκη μιας πολιτικής δράσης. Προσπαθούμε 
σήμερα να υποτάξουμε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα σε ένα σύστημα δεικτών 
προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα και να αξιολογηθεί η συμβολή στο κοινό 
καλό με όρους του ΑΕγχΠ. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα που ασκείται από τις 
γυναίκες και τους άνδρες που αποσκοπούν στην αναχαίτιση της εγκληματικότητας των νέων 
με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων και κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών ούτε 
μετράται ούτε αξιολογείται. Κανένα στατιστικό στοιχείο των εθνικών συστημάτων 
λογιστικής καταχώρισης δεν καταγράφει αυτήν τη δημιουργία αξιών η οποία όμως είναι 
απτή: οι ειδικοί της στατιστικής της εργασίας την αγνοούν. Χωρίς να καταγράφεται σε μια 
στατιστική, η επένδυση στην επαγρύπνηση και τη γονική δέσμευση στην καταπολέμηση των 
νεανικών συμπεριφορών παραβίασης των κανόνων ή των βιαιοτήτων έναντι άλλων δεν έχει 
ποτέ αναγνωρισθεί, ακόμη και αν όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν στην επιβεβαίωση της 
πραγματικής ύπαρξής τους στην καθημερινή ζωή. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την πραγματοποίηση ανάλυσης επιπτώσεων 
σχετικά με τις συνέπειες, κυρίως δημοσιονομικές, που προκύπτουν από το σύστημα 
ενσωμάτωσης της διάστασης ανδρών-γυναικών, προκειμένου να αξιολογηθεί η ορθότητα, η 
αποτελεσματικότητα, η διαχρονικότητα και η χρησιμότητα όσον αφορά τη σχέση 
κόστος/προστιθέμενη αξία, όπως άλλωστε αυτό αποτελεί τον κανόνα για όλες τις άλλες 
ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο (παράγραφος 43, Ρ7_ΤΑ(2010)0232). 
Αυτή η ανάλυση επιπτώσεων θα πρέπει να διασταυρωθεί με τα στατιστικά στοιχεία του 
Ευρωβαρομέτρου προκειμένου να γίνει γνωστή η πραγματική ανάγκη, και συνεπώς η 
ορθότητα της επένδυσης του κρατικού προϋπολογισμού όσον αφορά αυτές τις πολιτικές. 
Αυτή η ποιοτική μελέτη θα πρέπει επίσης να καταδείξει εάν η ενσωμάτωση της διάστασης 
άνδρες-γυναίκες οδηγεί τους πολίτες πράγματι σε μια ισόρροπη επιλογή και με ποιο κόστος 
για την κοινωνία.

Αντί για συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε ότι η αναγνώριση με αριθμητικούς 
οικονομικούς όρους της επένδυσης των γυναικών και των ανδρών σε μέτρα που στοχεύουν 
στην αναχαίτιση της εγκληματικότητας των νέων με την ανάπτυξη των ανθρώπινων και 
κοινωνικών ικανοτήτων των μελλοντικών γενεών ως πραγματική επένδυση προς όφελος του 
κοινού καλού στις εθνικές στατιστικές του ΑΕγχΠ είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητή η 
προστιθέμενη αξία αυτής της δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω έλλειψης αποδείξεων της 
προστιθέμενης αξίας με αριθμητικούς οικονομικούς όρους, αυτή η επένδυση δεν αξιοποιείται 
και οι πολιτικές της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών δεν τη 
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λαμβάνουν υπόψη. Είναι μια διαρθρωτική αδικία που πρέπει να καταπολεμηθεί.


