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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o kriminalitě mladistvých – úloha žen, rodiny a společnosti
(2007/2011(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, a zejména na její 
články 37 a 40,

– s ohledem na Standardní minimální pravidla OSN pro soudnictví nad mládeží neboli 
Pekingská pravidla z roku 1985, která přijalo Valné shromáždění OSN ve své rezoluci 
č. 40/33 ze dne 29. listopadu 1985,

– s ohledem na směrnici OSN pro prevenci kriminality mládeže neboli Rijádskou 
směrnici z roku 1990, kterou přijalo Valné shromáždění OSN ve své rezoluci č. 45/112 
ze dne 14. prosince 1990,

– s ohledem na Pravidla OSN pro ochranu mladistvých zbavených svobody, která přijalo 
Valné shromáždění OSN ve své rezoluci č. 45/113 ze dne 14. prosince 1990,

– s ohledem na Evropskou úmluvu Rady Evropy o výkonu práv ze dne 25. ledna 1996, a 
zejména na její články 1 a 3–9,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům týkající se 
nových možností řešení kriminality mladistvých a úlohy soudů pro mladistvé (Rec 
(2003) 20) ze dne 24. září 2003,

– s ohledem na doporučení Rady Evropy týkající se sociálních reakcí na kriminalitu 
mladistvých (Rec (87) 6E) ze dne 17. září 1987,

– s ohledem na doporučení Rady Evropy týkající se sociálních reakcí na kriminalitu 
mladistvých z rodin přistěhovalců (Rec (88) 20E) ze dne 18. dubna 1988,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 6 a ustanovení hlavy VI 
týkající se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, 

– s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na hlavu XI 
týkající se sociální politiky, všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže, a zejména 
na její článek 137,

– s ohledem na rámcový program AGIS, který skončil dne 31. prosince 2006, a na 
nařízení Rady č. 168/2007 o zřízení Agentury pro základní práva Evropské unie přijaté 
dne 15. února 2007, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2006 o Agentuře pro základní práva, 
v němž Parlament žádá Radu, aby uznala pravomoc Agentury přijímat opatření 
v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy,

– s ohledem na společný postoj Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se na období 2007–2013 zavádí specifický program pro předcházení násilí 
páchanému na dětech, mladých lidech a ženách, jeho potírání a ochranu obětí a 
ohrožených skupin (program DAPHNE III), který je součástí obecného programu 
„Základní práva a spravedlnost“, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 1992 o Evropské chartě práv dítěte, a 
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zejména na její body 8.22 a 8.23,
– s ohledem na rozhodnutí Rady1 ze dne 28. května 2001, kterým se zřizuje Evropská síť 

pro předcházení trestné činnosti;
– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

15. března 2006 nazvané „Předcházení trestné činnosti mládeže. Možnosti řešení 
kriminality mladistvých a úlohy soudů pro mladistvé v Evropské unii“,

– s ohledem na závěry konference, která se pod záštitou předsednictví Spojeného 
království konala v Glasgowě ve dnech 5.–7. září 2005 na téma Mladí lidé a trestná 
činnost: evropská perspektiva“,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),
A. vzhledem k tomu, že kriminalita mladistvých je ve své podstatě nebezpečnější než 

kriminalita dospělých, protože ovlivňuje zvláště zranitelnou část obyvatelstva a 
vystavuje mladistvé nebezpečí sociálního vyloučení ve velmi rané fázi,

B. vzhledem k tomu, že vnitrostátní, evropské a mezinárodní studie ukazují, že za 
posledních dvacet let došlo k alarmujícímu nárůstu kriminality mladistvých,

C. vzhledem k tomu, že hlavními faktory, které přispívají ke kriminalitě mladistvých, jsou 
nedostatečná organizace, komunikace a kladné vzory v rodině kvůli časté nepřítomnosti 
rodičů, psychopatologické problémy spojené s fyzickým a sexuálním zneužíváním v 
rodinném prostředí, selhání vzdělávacích systémů při šíření sociálních hodnot a také 
chudoba, nezaměstnanost, sociální vyloučení a rasismus; vzhledem k tomu, že dalšími 
významnými faktory jsou silný sklon k napodobování, který si mladí lidé vytvářejí ve 
snaze formovat svou osobnost, poruchy osobnosti spojené s konzumací alkoholu a drog 
a zobrazování nesmyslného, nadměrného a neoprávněného násilí v médiích,

D. vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k postupné revizi vnitrostátního trestního 
práva mladistvých a k postupnému nahrazování odnětí svobody jinými alternativními 
vzdělávacími opatřeními a opatřeními zaměřenými na reintegraci; zdůrazňuje však, že 
ve většině členských států je velmi často nemožné uvádět tato nová opatření do praxe 
kvůli nedostatku vhodných moderních zařízení a vyškoleného odborného personálu a 
kvůli omezenému společenskému zapojení a omezeným finančním prostředkům,

E. vzhledem k tomu, že v rámci Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti zřízené 
v roce 2001 byla vytvořena speciální pracovní skupina pro kriminalitu mladistvých, 
která zahájila práci na podrobné srovnávací studii ve 27 členských státech, jako základu 
pro budoucí vývoj politiky EU v této oblasti,

1. zdůrazňuje, že proti kriminalitě mladistvých lze účinně bojovat pouze přijetím 
integrované strategie na vnitrostátní a evropské úrovni a sloučením tří hlavních zásad 
v této strategii: prevence, sociální integrace mladistvých pachatelů a legislativních 
opatření pro řízení;

Politiky na vnitrostátní úrovni
2. zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby do plánování a provádění integrované vnitrostátní 
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strategie byly přímo zapojeny všechny zainteresované strany ve společnosti, tj. stát jako 
ústřední správa, regionální a místní orgány, škola, rodina, nevládní organizace, 
občanská společnost a každý jednotlivec; je rovněž velmi důležité mít odpovídající 
finanční zdroje, které umožní provádět účinná opatření pro boj proti kriminalitě 
mladistvých; 

3. trvá na tom, že k tomu, aby byl boj s kriminalitou mládeže účinný, je zapotřebí 
integrovaná a účinná politika a politika v oblasti školství, rodiny a vzdělávání, sociální 
politika a politika zaměřena na boj proti sociálnímu vyloučení;

Směrem k evropské rámcové strategii
4. naléhavě žádá členské státy, aby ve spolupráci s Komisí vypracovaly a bezodkladně 

přijaly určitý počet minimálních norem a hlavních zásad týkajících se kriminality 
mládeže, které budou společné pro všechny členské státy a které se budou zaměřovat na 
tři základní pilíře – prevenci, reintegraci a legislativní řízení – a to na základě 
mezinárodně vytvořených zásad podle Pekingských pravidel, Rijádské směrnice a 
jiných mezinárodních úmluv v této oblasti;

5. trvá na tom, že hlavním cílem společné reformy evropského přístupu by mělo být 
vypracování modelů mimosoudního zásahu na řešení a řízení kriminality mladistvých, 
zatímco opatření zaměřená na odnětí svobody a postihy by měly představovat krajní 
řešení a měly by být uplatňovány pouze tehdy, budou-li považována za naprosto 
nezbytná;

6. vyzývá Komisi, aby pro všechny členské státy stanovila speciální kritéria pro 
shromažďování vnitrostátních statistických údajů, aby bylo možno zajistit jejich 
srovnatelnost, a tím jejich použitelnost během přípravy opatření v celoevropském 
měřítku; vyzývá členské státy, aby se aktivněji účastnily práce Komise získáváním 
informací od všech příslušných vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, sdružení, 
nevládních organizací a jiných organizací občanské společnosti činných v této oblasti a 
jejich motivováním;

7. upozorňuje Komisi a vnitrostátní orgány na význam vnitrostátních osvědčených 
postupů, které aktivují celou společnost a zahrnují pozitivní činnosti a účast ze strany 
rodičovských sdružení na školách a obyvatel v nejbližším okolí a rovněž dohody o 
spolupráci policejních orgánů, vzdělávacích zařízení, místních orgánů a sociálních 
služeb na místní úrovni, vnitrostátní strategie a vnitrostátní programy pro mládež; 

8. vyzývá Komisi, aby neprodleně zřídila evropské monitorovací středisko kriminality 
mladistvých, jehož cílem bude shromažďovat statistické údaje ze všech členských států 
a srovnávat je, šířit zkušenosti a správné postupy, plánovat a podporovat inovativní 
iniciativy a programy na mezinárodní a meziregionální úrovni a na úrovni Společenství, 
poskytovat poradenskou službu, organizovat semináře za účasti vnitrostátních orgánů a 
v neposlední řadě zajišťovat technickou a vědeckou spolupráci v otázkách týkajících se 
odborné přípravy personálu a výměny odborníků; zdůrazňuje, že efektivita činnosti 
tohoto evropského střediska závisí na účinné aktivaci a působení vnitrostátních středisek 
s odpovídajícími úkoly;

9. vyzývá Komisi, aby po dokončení nezbytných studií na evropské úrovni navrhla 
integrovaný rámcový program Společenství, který bude zahrnovat preventivní opatření 
Společenství, podporovat iniciativy nevládních organizací a nadnárodní spolupráci a 
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financování pilotních programů na regionální a místní úrovni a bude vycházet z 
osvědčených vnitrostátních postupů, usilovat o šíření těchto postupů v celé Evropě a 
bude zahrnovat i školení a požadavky na infrastrukturu;

10. zdůrazňuje, že existují dvě základní linie činnosti Společenství, které by měly být 
neprodleně vypracovány:
– financování preventivních opatření v rámci stávajících programů Společenství a 

vytvoření nové rozpočtové položky pro integrované činnosti a sítě pro boj proti 
kriminalitě mladistvých, 

– zveřejnění studie, poté sdělení Komise o rozsahu tohoto problému v Evropě a 
s pomocí sítě odborníků z členských států odpovídající příprava konceptu 
integrovaného rámcového programu pro boj proti kriminalitě mladistvých;

11. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby vypracovala program spolufinancovaných 
opatření, který bude zahrnovat:
– posouzení osvědčených preventivních postupů, a zejména forem spolupráce 

soukromých a veřejných subjektů,
– zjištění a analýza možné dlouhodobé účinnosti nově vypracovaných systémů pro 

zacházení s mladistvými pachateli, jako je např. restorativní justice, 
– výměnu osvědčených postupů na mezinárodní, vnitrostátní a místní úrovni,

– zajištění, aby se tyto služby a postupy zaměřily na ochranu práv dětí a dospívající 
mládeže,

– vypracování evropského modelu na ochranu mladých lidí, který se bude 
zaměřovat na dobré sociální podmínky mladých lidí a nikoli na postihy,

– vypracování programu všeobecného a odborného vzdělávání pro mladistvé, jehož 
cílem bude usnadnit jejich sociální integraci,

– uspořádání koordinovaného programu průběžného školení pro veřejné ochránce 
práv členských států, policii a členy soudních, příslušných vnitrostátních a 
kontrolních orgánů,

– propojení příslušných místních a regionálních orgánů a vzdělávacích komunit;

12. naléhavě žádá Komisi, aby v průběhu přípravy zřízení evropského střediska a 
souvisejícího rámcového programu ihned navrhla i následná opatření na podporu a 
šíření zkušeností, poznatků a postupů:

– společný průzkum a šíření výsledků vnitrostátních politik,

– organizace konferencí a platforem (fór) za účasti odborníků jednotlivých 
členských států,

– podpora komunikace a informovanosti mezi příslušnými orgány a orgány 
Společenství prostřednictvím internetu a vytvoření webové stránky, která se na 
tyto otázky zaměří, 

– vytvoření mezinárodního špičkového střediska;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V současné době panuje ve většině evropských společností všeobecný názor, že dochází 
k výraznému nárůstu kriminality mládeže a zvyšuje se nebezpečí, které tato kriminalita 
představuje. Tento názor potvrzují i statistiky v členských státech a mezinárodní výzkum a 
studie.

Etiologický přístup k současné kriminalitě mladistvých

Je nesmírně obtížné určit přesné příčiny delikventního chování mladistvého, a to proto, že 
konkrétní čin mladistvého se projevuje v rámci složitého procesu socializace a společenské 
kontroly. Je však možno konstatovat dvě spolehlivá zjištění. Za prvé, kriminalita mladistvých 
není v žádném případě „sociální chorobou“, a chování mladistvých delikventů nelze přičítat 
fyzickým, duševním či mentálním abnormáliím. Za druhé, abychom mohli analyzovat 
chování mladistvých, ať již delikventní, či nikoli, musíme prozkoumat prostředí, v němž 
mladiství vyrůstají: rodinu, školu, přátele a sociální zázemí. Každá příčina a každý původ 
související s delikventním chováním mladistvého je proto možno sledovat až k těmto 
orientačním bodům. Při určování skutečných příčin však musíme být opatrní. Například častá 
fyzická nepřítomnost rodičů nebo skutečnost, že dítě vyrůstá pouze s jedním rodičem, nevede 
nutně k trestné činnosti, jako spíše základní neschopnost rodičů vykonávat své povinnosti 
v rámci péče o děti nebo neexistence zdravých a kvalitních vztahů – z důvodů finančních, 
sociálních a/nebo mezilidských problémů – mezi rodiči a dětmi nebo mezi rodiči samotnými. 
Nejedná se o selhání jednotlivých žáků, ale o neschopnost vzdělávacího systému překonat 
jejich stigmatizaci a marginalizaci. A konečně, přistěhovalce nevede ke zločinnosti jeho 
identita, ale jeho společenská marginalizace. V dnešní době však mladiství , kteří jsou vrženi 
do světa dospělých vnějšími faktory, jako jsou sdělovací prostředky, technika a zejména 
internet, často reagují na invaze do svých životů agresivně.

Modely řešení kriminality mladistvých

Řešení kriminality a její společenská kontrola zaznamenaly obecně významný pokrok. Na 
začátku byl chráněný model, kdy dospělí v každém případě stanovili práva mladistvého 
pachatele a metody „nápravy“ jeho chování. Poté byl vytvořen odpovědnostní model, kdy 
mladistvý má od počátku konkrétní uznaná práva, a cílem opatření, která mají zabránit 
delikventnímu chování je „výchova k odpovědnosti“. Stávající přístup se snaží sloučit 
restorativní justici s odpovědnostním modelem, kdy jsou oběti samotné zapojeny do procesu, 
přičemž cílem je smířit strany napravením škody. Existuje však další zásadní faktor týkající se 
řešení kriminality mládeže a současných modelů. Mladiství jsou obecně velmi odmítaví vůči 
oficiálnímu systému sociální kontroly, ke které jsou přístupnější, což se dá 
přičíst neukončenému vývoji jejich osobnosti, věku a omezeným finančním prostředkům. 

Trestní systém je kromě toho zvlášť tvrdý pro mladé lidi, neboť za zločin považuje jakékoli 
vzbouření mladého člověka proti společnosti, a to i v případě, že není ve své podstatě trestné, 
ale vyvolané chudobou a sociálním vyloučením, což v případě dospělé osoby neplatí. Navíc 
dokonce i jednání, které ještě není trestným, nebo situace, při nichž pouze hrozí nebezpečí 
delikventního chování (jako je například odchod z domova a hledání nezávislosti) je 
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bezdůvodně klasifikováno jako delikventní chování.

Právní předpisy a opatření pro kontrolu mladistvých by měly být liberální a měly by ukazovat 
co největší pochopení a toleranci ve vztahu k mladistvým a jejich problémům, aniž by jejich 
chování označovaly za společensky patologické nebo jakoukoli snahu o sebeurčení 
označovaly jako trestné jednání.

Moderní přístup k řešení by měl postoupit krok dále a po postupném nahrazení opatření 
k odnětí svobody jinými možnostmi (deinstitucionalizace a dejudicializace) by měl přejít 
k dekriminalizaci a depenalizaci činů mladistvých. To vyžaduje zrušení trestů ve většině 
případů a současně posílení socializačních organizací a přijetí skutečně preventivních 
opatření.

Morální zásady a normy chování se nemění právními předpisy a tresty, ale výchovou mladých 
lidí na svobodě a v co nejširším zapojení do společnosti, což posílí důvěru mezi generacemi, 
rodinou, školou, státem a nejbližším okolím a posílí důvěru v přátelství a společnost jako 
celek.

Tři pilíře prevence, sociální integrace a legislativních opatření pro řešení

A. Preventivní mechanismy

Prevence by měla být prvořadou a hlavní součástí strategie boje proti kriminalitě mladistvých. 
Důvodem, proč „represe“ byla v historii upřednostňována a dokonce až do současné doby je 
hlavní důraz kladen na potrestání je skutečnost, že prevence je dlouhodobá (její výsledky 
nejsou okamžitě vidět, což připravuje vlády a politiky o okamžité politické výhry) a také 
mimořádně nákladná záležitost. Včasný zásah sociálního státu a pomoc rodinám a 
mladistvým ještě před vznikem delikventního chování je zcela jednoznačně podstatně 
nákladnější než trestní nebo občanskoprávní stíhání, a to více, když preventivní strategie 
vyžaduje zapojení několika různých sektorů a společnou odpovědnost a přímou i nepřímou 
společenskou účast zúčastněných organizací. 

V tomto ohledu by pro společnost a stát na úrovni jednotlivých států i na úrovni Společenství 
bylo významným přínosem přijetí kodexu sociální prevence a solidarity pro mladistvé 
(pachatele a oběti), který je nezávislý na systémech trestního soudnictví.

B. Mechanismy sociální integrace

Přestože se v současné době věnuje pozornost tomu, jak delikventní chování vzniká a jaké 
jsou jeho příčiny, je velmi důležité také nalézt východisko. Jak již bylo uvedeno, trestní řízení 
(dokonce i jeho výchovná forma) je přinejmenším neadekvátní a v nejhorším případě 
nevhodné pro reintegraci a bezproblémové začlenění mladistvých pachatelů do sociálního 
prostředí rodiny, školy nebo do prostředí, jež se snažili svým chováním odmítnout. 

Obnovení důvěry mladistvých v jejich bezprostřední a širší sociální prostředí a obnovení 
pocitu, že k tomuto prostředí patří, je pro ně nejdůležitější možnosti, jak se vyhnout trestné 
činnosti. Toho se ovšem nedosáhne pomocí trestů a postihů, ale tak, že se mladiství zapojí do 
všech situací a činností jejich sociálního prostředí – zajistí se jejich vzdělávání, 
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bezproblémové zapojení do trhu práce, ochrana jejich práva na vlastní projev a aktivní účast v 
rozhodování na místní a národní úrovni a současně jim budou nabídnuty kreativní činnosti ve 
volném čase a rekreace.

C. Legislativní opatření pro řešení

Jak bylo uvedeno výše, nejvhodnější legislativní opatření jsou ta, která začínají na „de–„:

– dekriminalizace: tj. vynětí drobných přestupků nebo jednání, které ještě nejsou trestným 
činem, z trestního práva,
–depenalizace: zrušení trestů za většinu trestných činů a jejich nahrazení výchovnými a 
integračními opatřeními,
– dejudicializace: přenesení výkonu spravedlnosti ze soudů na sociální prostředníky, což 
mohou být, podle typu delikventního chování, školní rady (učitelé, žáci a rodiče) sdružení 
v nejbližším okolí nebo sdružení na místní úrovni (např. veřejný ochránce práv pro sociální 
záležitosti), sociální pracovníci atd.,
– deinstitutionalizace: vyhnutí se trestům odnětí svobody v nápravných nebo 
nápravněvýchovných zařízeních.

Úloha rodiny

– Rodina jako původ i příčina: Vliv vnějších a vnitřních podmínek v rodině (podmínek 
souvisejících se strukturou rodiny a podmínek souvisejících s tím, jak rodina funguje) je 
zásadní. Nedostatečný dohled a kontrola rodičů a delikventní chování rodičů samotných se 
považuje za zvláště škodlivé okolnosti. 

– Rodina v kontextu politiky prevence: Rodina jako zespolečenšťující instituce pomáhá 
vychovávat k dodržování zákonů a k úctě k nim. 

– Rodina v procesu sociální reintegrace: Hlavním „odrazovým můstkem“ pro proces 
reintegrace je začlenění mladistvého do rodiny jako celku obnovením vztahů s rodiči a 
ostatními členy rodiny. Pokud má být výsledek kladný, je v této fázi rovněž velmi důležité 
poskytnout mladistvému finanční, sociální a psychologickou podporu.

– Rodina v období trestního řízení: Byl-li mladistvý odsouzen k pobytu v nápravném zařízení, 
je velmi důležité, aby byl i nadále v kontaktu se členy své rodiny, vzhledem k tomu, že 
v případě alternativních opatření jsou dohled a péče rodičů mladistvého velmi důležité. Je 
rovněž nezbytné, aby rodiče byli aktivně zapojeni do soudního řízení a aby se jim v době, kdy 
je mladistvý ve výkonu trestu, dostalo průběžného školení a informací, což jim umožní 
poskytnout svému dítěti náležitou podporu.

Úloha školy

– Škola jako místo, kde se projevuje delikventní chování: Násilí na školách je zvláštní forma 
kriminality mladistvých, které používají buď k vyjádření odporu vytvořeného v prvotní fázi 
začlenění do školního prostředí nebo k přenesení rodinných problémů nebo problémů 
spojených s širším okolím do tohoto prostředí.
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– Škola jako hlavní příčina: současná škola je příliš orientována na společenské třídy a je 
velmi multikulturní.

– Nedaří-li se učitelům a rodičům vysvětlit rozdíly mezi spolužáky, rozvíjet toleranci a úctu k 
ostatním žákům a jejich odlišnostem, žáci neschopní přijmout tuto koncepci reagují a chovají 
se násilně a podle okolností zaujímají roli oběti nebo pronásledovatele. 

– Škola jako instituce, která bojuje proti kriminalitě: Škola a její učitelé by měli zasáhnout ze 
své pozice jednoznačně a napravit nedostatky, a nikoli hodnotit jednotlivé mladistvé jako 
nenapravitelné, a tím je marginalizovat. Učitelé by měli agresivitu svých žáků socializovat a 
přitom zdůrazňovat kladné stránky svých agresivních žáků. Škola je také nejdůležitějším 
místem, kde se provádějí inovativní projekty v boji proti kriminalitě mládeže, místem, kde 
konflikty řeší samotní žáci, kteří působí jako prostředníci, místem restorativní justice, kde se 
žák zaváže napravit škodu, kterou způsobil, a místem spolupráce škol na programech proti 
násilí.

– Škola jako preventivní zařízení: Školy vytvářejí pomocná zařízení, která předcházejí 
stigmatizaci, dávají žákům pocit uznání, fungují jako „místo pro dialog“ a poskytují odpovědi, 
které jsou jasné, dostupné a odpovídající.

– Zapojení společnosti do boje proti násilí na školách: Opatření pro boj proti násilí na školách 
jsou typickým příkladem širokého sociálního zapojení a společné odpovědnosti mnoha 
sociálních institucí – učitelé, psychologové, rodičovská sdružení, sdružení učitelů, 
prostředníci z různých komunit a místní orgány – všichni nesou část odpovědnosti a vzájemně 
spolupracují.

Evropský rozměr

Hlavním argumentem proti pokusu vytvořit společné modely a metody EU pro boj proti 
kriminalitě mladistvých je skutečnost, že by se takový pokus dostal do rozporu s různými 
vnitrostátními ustanoveními trestního práva, zejména, pokud jde o stanovení věku
„mladistvého“ a definování činu představujícího delikventní chování.

Na druhou stranu však studie případů delikventního chování prováděné na úrovni 
jednotlivých států mají několik nápadných společných rysů, např. ukazují nárůst některých 
forem delikventního chování a úbytek jiných a také nový přístup trestních systémů, které 
hledají alternativy k rozsudkům odnětí svobody pro mladistvé. 

Tyto podobnosti nás vedou ke dvěma závěrům: Za prvé, že obvyklé tradiční modely řešení 
pomocí trestů nyní dosáhly své hranice a ve většině členských států již nejsou schopny 
potýkat se se současnými výzvami. Za druhé, že tyto současné výzvy a způsoby, jakým na ně 
členské státy reagují, jsou nápadně podobné. A právě tyto společné rysy umožňují a opravňují 
navržení a provádění opatření na evropské úrovni. Evropský přístup je nejen možný a 
oprávněný, ale i velmi důležitý, zejména vezmeme-li v úvahu možnosti mladých lidí 
svobodně se pohybovat v rámci EU, všeobecné rozšíření internetu a nové formy technologií a 
komunikace, které nabízí větší možnosti vytvořit si představu o místě činu.

Pokud jde o osvědčené postupy, v současné době již existují důležité tradice a zkušenosti 
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v jednotlivých státech, například: 

– španělské regiony Asturias a Rioja, a zejména jejich program „Mediador Escolar“, který byl 
vypracován pro školy, společně financované programy sociálních služeb „Servizio de 
Atencion a la Famiglia (SAF)“, jejichž cílem je vzdělávání a odborná příprava odborníků, a 
program Sograndio na podporu odborné přípravy a zaměstnanosti, který slouží k poskytování 
poradenství na podporu reformy;

– metody analyzování rizikových jednotlivců a oblastí s využitím systému elektronické 
registrace v Bavorsku (seznam PROPER), i když existují některé výhrady, pokud jde o úlohu 
policie a možné porušování práv mladistvých;

– pořádání „dne bezpečnosti ve škole“ v Lotyšsku, s návštěvami policistů ve školách a 
poskytováním informací žákům;

– organizování společných výletů pro žáky a mladistvé pachatele, aby se mladistvým 
pachatelům poskytl kontakt s přátelským a organizovaným sociálním prostředím; 

– příprava rekreačních programů, jejichž cílem je odvrátit mladé lidi od společensky 
škodlivého nebo delikventního chování a které jsou připravovány zvláštními výbory ve 
městech a obcích v Irsku (Garda Youth Diversion Projects);

– zavedení orgánu „Children's Reporter“ a dobrovolných dohod ve Skotsku mezi rodinami, 
mladistvými a místními orgány, známých jako „Acceptable Behaviour Contracts (ABCs)“;

– memorandum o porozumění mezi řeckým ministerstvem zdravotnictví a nevládními 
organizacemi, které se týká úlohy a rozdělení pravomocí mezi orgány úřední moci a nevládní 
organizace. Evropská unie by měla koordinovat a podporovat reformní politiky, které zahrnují 
nejen přímá opatření pro boj proti kriminalitě mladistvých, ale především všechna další 
opatření a iniciativy navržené k tomu, aby se dosáhlo vyrovnané rodinné politiky, socializační 
a vzdělávací politiky, účinných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením, 
bezproblémové a úplné sociální integrace přistěhovalců a aby byly vytvořeny společné 
kulturní zásady.

„Zlé děti“ jsou obyčejně také velmi nešťastné děti. Je na nás, abychom jim vrátili úsměv na 
tváře.
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