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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Id-delinkwenza tal-minorenni, is-sehem tan-nisa, il-familja u s-soċjetà
(2007/2011(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU fuq id-drittijiet tat-tfal ta' l-20 ta' Novembru 1989 
u, b'mod partikulari, l-Artikoli 37 u 40 tagħha,

– wara li kkunsidra r-Regoli Minimi Standard tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tal-Minorenni jew 'ir-Regoli ta' Beijing' ta' l-1985, adottati 
mir-Riżoluzzjoni 40/33 ta' l-Assemblea Ġenerali tad-29 ta' Novembru 1985,

– wara li kkunsidra l-Linji gwida tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Prevenzjoni tad-Delinkwenza 
fost il-Minorenni jew 'il-Linji gwida ta' Riyadh' ta' l-1990, adottati mir-Riżoluzzjoni 
45/112 ta' l-Assemblea Ġenerali ta' l-14 ta' Diċembru 1990,

– wara li kkunsidra r-Regoli tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Protezzjoni tal-Minorenni 
Mċaħħda mil-Libertà, adottati mir-Riżoluzzjoni 45/113 ta' l-Assemblea Ġenerali ta' l-14 
ta' Diċembru 1990,

– wara li kkunsidra t-Trattat Ewropew tal-Kunsill ta' l-Ewropa fuq l-Eżerċizzju tad-Drittijiet 
tal-25 ta' Jannar 1996 u, b'mod partikulari, l-Artikoli 1 u 3-9 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill ta' l-Ewropa 
lill-Istati Membri dwar il-modi ġodda ta' kif tkun ittratata d-delinkwenza tal-minorenni u 
s-sehem tal-ġustizzja għall-minorenni, (Rec(2003)20) ta' l-24 ta' Settembru 2003,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar ir-reazzjonijiet 
soċjali għad-delinkwenza tal-minorenni, (Rec (87) 20E) tas-17 ta' Settembru 1987,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar ir-reazzjonijiet 
soċjali għad-delinkwenza tal-minorenni fost il-familji ta' l-emigranti, (Rec (88) 6E) tat-18 
ta' April 1988,

– wara li kkunsidra t-Trattat fuq l-Unjoni Ewropea u, b'mod partikulari, l-Artikolu 6 u d-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VI fuq il-koperazzjoni tal-pulizija u l-ġudikatura fi 
kwistjonijiet kriminali, 

– wara li kkunsidra t-Trattat li Jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u, b'mod partikulari, it-
Titolu XI fuq il-politika soċjali, l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ u, 
b'mod partikolari, l-Artikolu 137 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Programm Qafas AGIS, li skada fil-31 ta' Diċembru 2006, u r-
Regolament tal-Kunsill Nru 168/2007 li jistabbilixxi l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea 
għad-Drittijiet Fundamentali, adottat fil-15 ta' Frar 2007,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 fuq l-Aġenzija għad-
Drittijiet Fundamentali, li tistieden lill-Kunsill biex jirrikonoxxi l-kompetenza ta' l-
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Aġenzija biex tieħu azzjoni fl-oqsma msemmija fit-Titolu VI tat-Trattat,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill biex tkun adottata deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm speċifiku għall-perjodu 2007-
2013 biex iwaqqaf u jiġġieled il-vjolenza fuq it-tfal, iż-żgħażagh u n-nisa u biex iħares il-
vittmi u l-gruppi li huma f'riskju (il-Programm DAPHNE III) bħala parti mill-programm 
ġenerali 'Id-Drittijiet Fundamentali u l-Ġustizzja',

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 1992 fuq il-Karta Ewropea dwar id-
Drittijiet tat-Tfal u, b'mod partikulari, il-Punti 8.22 u 8.23 tagħha,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill1 tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi netwerk 
Ewropew għall-prevenzjoni tal-kriminalità,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Marzu 
2006 bl-isem 'Il-Prevenzjoni tad-Delinkwenza tal-Minorenni: modi kif tittratta d-
delinkwenza tal-minorenni u is-sehem tas-sistema tal-ġustizzja tal-minorenni fl-Unjoni 
Ewropea',

– war li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-konferenza li saret fi Glasgow bejn il-5 u s-7 ta' 
Settembru 2005 taħt il-patroċinju tal-Presidenza tar-Renju Unit bit-tema 'Iż-Żgħażagħ u l-
Kriminalità: il-Perspettiva Ewropea',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2007),

A. billi d-delinkwenza tal-minorenni minnha nnifisha hija aktar perikoluża minn dik tal-kbar 
billi taffettwa taqsima tal-popolazzjoni li hija vulnerabbli b'mod partikulari, għax tesponi 
l-minorenni sa minn kmieni għar-riskju ta' l-esklużjoni soċjali,

B. billi l-istudji nazzjonali, Ewropej u internazzjonali juru li kien hemm żieda allarmanti fid-
delinkwenza tal-minorenni f'dawn l-aħħar għoxrin sena,

C. billi l-fatturi ewlenin li jikkontribwixxu għad-delinkwenza tal-minorenni huma n-nuqqas 
ta' organizzazzjoni, ta' komunikazzjoni u ta' mudelli xierqa fi ħdan il-familja minħabba l-
assenza ta' sikwit tal-ġenituri, il-problemi psikopatoloġiċi assoċjati ma' l-abbuż fiżiku u 
sesswali minn persuni fi ħdan l-ambjent tal-familja, l-inkapaċità tas-sistemi edukattivi li 
jgħaddu l-valuri soċjali u minħabba l-faqar, il-qgħad, l-esklużjoni soċjali u r-razziżmu;  u 
wkoll fatturi sinifikanti oħrajn bħat-tendenza qawwija biex jikkupjaw li ż-żgħażagħ 
jiżviluppaw biex jippruvaw jorqmu l-personalità tagħhom, il-problemi fil-personalità li 
jiġu mill-konsum ta' l-alkoħol u d-drogi u l-mod kif il-midja tal-massa tipprojetta mudelli 
ta' vjolenza żejda, bla sens u bla bżonn, 

D. u billi f'dawn l-aħħar snin kien hemm reviżjoni progressiva tal-liġijiet kriminali nazzjonali 
relatati mal-minorenni u bidla gradwali fil-miżuri ta' kustodja għal miżuri edukattivi u 
rijabilitattivi oħra; waqt li, madankollu, jenfasizza li fil-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri, 
ħafna drabi ma jkunx possibbli li tpoġġi dawn il-miżuri ġodda fil-prattika minħabba n-
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nuqqas ta' faċilitajiet adattati u moderni u n-nuqqas ta' speċjalisti mħarrġin, kif ukoll 
minħabba n-nuqqas ta' involviment soċjali u l-fondi limitati, 

E. billi twaqqaf grupp ta' ħidma speċjali fuq id-delinkwenza tal-minorenni fin-Netwerk 
Ewropew għall-Prevenzjoni tal-Kriminalità stabbilit fl-2001, li beda jagħmel studju 
komparattiv iddettaljat fis-27 Stat Membru biex iservi ta' bażi għall-iżviluppi tal-politika 
tal-futur ta' l-UE f'dak il-qasam,

1. Jenfasizza li wieħed jista' jiġġieled id-delinkwenza tal-minorenni biss billi tkun adottata 
strateġija integrata fil-livell nazzjonali u Ewropew li tgħaqqad flimkien tliet prinċipji 
gwida: il-prevenzjoni, l-integrazzjoni soċjali tal-minorenni li jiksru l-liġi, u l-miżuri tat-
tmexxija leġiżlattiva;

Il-politiki fil-livell nazzjonali

2. Jenfasizza li hu kruċjali li kull min mis-soċjetà huwa interessat għandu jkun involut 
direttament fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' strateġija nazzjonali integrata, i.e., l-Istat 
bħala l-amministrazzjoni ċentrali, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-iskejjel, il-familji, l-
NGOs, is-soċjetà ċivili u kull individwu, u hu essenzjali li jkun hemm biżżejjed riżorsi 
finanzjarji sabiex jittieħdu miżuri effettivi fil-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni;

3. Hu tal-fehma li l-ġlieda effettiva kontra d-delinkwenza tal-minorenni titlob politika 
integrata u effettiva għall-iskejjel, għas-soċjetà, għall-familja u għall-edukazzjoni, kif 
ukoll politika li tilqa' għall-esklużjoni soċjali;

Lejn Strateġija ta' Qafas Ewropea

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, b'koperazzjoni mal-Kummissjoni, biex tiġbor u tadotta mill-
aktar fis numru ta' standards minimi u prinċipji gwida komuni għall-Istati Membri kollha 
relatati mad-delinkwenza tal-minorenni sabiex jiffukaw fuq it-tliet pilastri bażiċi tal-
prevenzjoni, tar-rijabiliatzzjoni u r-reintegrazzjoni u tat-tmexxija leġiżlattiva fuq il-bażi 
tal-prinċipji stabbiliti b'mod internazzjonali skond il-linji gwida tar-regoli ta' Beijing u ta' 
Riyadh, kif ukoll skond il-konvenzjonijiet internazzjonali l-oħra f'dan il-qasam;

5. Hu tal-fehma li l-għan bażiku ta' approċċ Ewropew komuni għar-riformi għandu jkun li 
jsiru definizzjonijiet ta' mudelli għal interventi extraġudizzjarji li jittrattaw u 
jimmaniġġjaw id-delinkwenza tal-minorenni, waqt li r-rikors għall-miżuri ta' kustodja u l-
kastigi għandhom ikunu l-aħħar miżura u jingħataw biss meta jitqiesu li jkunu meħtieġa 
assolutament;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi kriterji speċifiċi għall-Istati Membri kollha 
għall-ġabra ta' statistika nazzjonali sabiex ikun żgurat li tista' titqabbel u għalhekk tkun 
tista' tintuża waqt l-ippjanar tal-miżuri fuq skala Ewropea; jistieden lill-Istati Membri 
biex jieħdu sehem attiv fil-ħidma tal-Kummissjoni billi jimmotivaw u jiksbu l-
informazzjoni mingħand l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kompetenti, l-
assoċjazzjonijiet, l-NGOs u organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili li jaħdmu f'dan il-
qasam;
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7. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u ta' l-awtoritajiet nazzjonali għall-importanza ta' l-
aqwa prattiki nazzjonali li jattivaw lis-soċjetà kollha kemm hi u li jinkludu l-azzjoni 
pożittiva u l-intervent ta' l-għaqdiet tal-ġenituri fl-iskejjel u fir-residenti ġirien, kif ukoll l-
ftehimiet ta' koperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-pulizija, l-istituzzjonijiet edukattivi, l-
awtoritajiet lokali us-servizzi soċjali fil-livell lokali, flimkien ma' l-istrateġi nazzjonali u 
l-programmi nazzjonali għaż-żgħażagħ;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex mill-aktar fis tistabbilixxi Osservatorju Ewropew għad-
Delinkwenza tal-Minorenni, bil-għan li jiġbor u jagħmel evalwazzjoni komparattiva ta' l-
istatistika ta' l-Istati Membri kollha, jifrex l-esperjenza u l-prattiki tajbin, jippjana u 
jippromwovi inizjattivi innovattivi u programmi fil-livell internazzjonali, interreġjonali u 
Komunitarju, jagħti appoġġ u pariri, jorganizza seminars bis-sehem ta' l-awtoritajiet 
nazzjonali u, fl-aħħar, jorganizza l-koperazzjoni teknika u xjentifika fuq affarijiet relatati 
mat-taħriġ ta' persuni u l-iskambju ta' professjonisti; jenfasizza li l-azzjoni effettiva ta' 
dan l-Osservatorju Ewropew tiddependi mill-attivazzjoni u l-operat effettivi ta' l-
osservatorji nazzjonali mar-responsabilitajiet rispettivi;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, darba jintemmu l-istudji meħtieġa fil-livell Ewropew, biex 
tipproponi programm ta' qafas Komunitarju integrat li jkun fih miżuri preventivi 
Komunitarji, appoġġ għall-inizjattivi ta' l-NGOs u koperazzjoni transnazzjonali, u l-
iffinanzjar ta' programmi pilota fil-livell reġjonali u lokali, li jkun ibbażat fuq l-aqwa 
prattiki nazzjonali, li jipprova jxerred dawn il-prattiki fl-Ewropa kollha u li jkopri wkoll 
it-taħriġ u l-ħtiġijiet ta' l-infrastruttura;

10. Jenfasizza li għandhom jitfasslu mill-aktar fis żewġ linji ta' azzjoni bażiċi mill-
Komunità:
- l-iffinanzjar għal miżuri preventivi fil-programmi tal-Komunità u l-ħolqien ta' 

intestatura baġitarja ġdida għal netwerks u azzjonijiet integrati għal kontra d-
delinkwenza tal-minorenni,

- il-pubblikazzjoni ta' studju u, wara, ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kobor 
tal-problema fl-Ewropa u t-tħejjijiet xierqa permezz ta' netwerk ta' esperti nazzjonali 
biex jagħmlu abbozz ta' programm ta' qafas integrat għal kontra d-delinkwenza tal-
minorenni;

11. Jistieden lill-Kummissjoni f'dan il-kuntest, biex tfassal programm ta' miżuri ko-finanzjati, 
li jkun jinkludi:
- il-konsiderazzjoni ta' l-aqwa prattiki tal-prevenzjoni u, b'mod partikulari, il-forom ta' 

koperazzjoni bejn il-korpi privati u pubbliċi,
- il-kejl u l-analiżi ta' kemm jistgħu jkunu effettivi fit-tul is-sistemi li kienu żviluppati 

dan l-aħħar għat-trattament ta' kriminali minorenni, bħall-ġustizzja restorattiva, 
- l-iskambju ta' l-aqwa prattiki fil-livell internazzjonali, nazzjonali u lokali,
- l-aċċertament li dawn is-servizzi u l-prattiki jiffukaw fuq il-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal 

u l-adolexxenti,
- l-iżvilupp ta' mudell Ewropew għall-protezzjoni taż-żgħażagħ, li jiffoka fuq il-ġid 

soċjali taż-żgħażagħ u mhux fuq il-kastigi,
- it-tfassil ta' programmi ta' taħriġ edukattiv u vokazzjonali għall-minorenni sabiex 

titħaffef l-integrazzjoni soċjali tagħhom,
- l-organizzazzjoni ta' programm koordinat ta' taħriġ kontinwu għall-ombudsmen 
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nazzjonali, għall-forzi tal-pulizija u l-membri tal-ġudikatura, għall-korpi nazzjonali 
kompetenti u għall-awtoritajiet ta' sorveljanza,

- in-netwerks tas-servizzi responsabbli ta' l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u l-komunità 
edukattiva;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, waqt li tħejji t-triq għall-Osservatorju Ewropew u l-programm 
ta' qafas relatat miegħu, biex tipproponi mill-aktar fis il-miżuri li ġejjin għall-
promozzjoni u t-tixrid ta' l-esperjenza u l-kapaċità:
- stħarriġ konġunt u tqassim tar-riżultati tal-politiki nazzjonali,
- l-organizzazzjoni ta' konferenzi u fora bis-sehem ta' l-esperti nazzjonali,
- il-promozzjoni tal-komunikazzjoni u l-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u 

l-korpi Komunitarji permezz ta' l-Internet u l-ħolqien ta' paġna web li tispeċjalizza 
f'dawn l-affarijiet,

- it-twaqqif ta' ċentru internazzjonali ta' l-eċċellenza;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'bosta soċjetajiet Ewropej bħalissa qiegħda tinxtered l-idea li d-delinkwenza fost il-
minorenni qiegħda kull ma tmur tiżdied u magħha qegħdin jiżdiedu l-perikli li din iġġib 
magħha. Din l-impressjoni hija kkonfermata wkoll mill-istatistika nazzjonali u mir-riċerka u l-
istudji internazzjonali.

L-istrateġija etijoloġika għad-delinkwenza kontemporanja fost il-minorenni

Hu diffiċli sew li tidentifika r-raġunijiet eżatti għall-imġiba delinkwenti tal-minorenni. Dan 
għaliex l-att speċifiku li jsir mill-minorenni jrid jinftiehem fil-kuntest ta' proċess ikkumplikat 
ta' soċjalizzazzjoni u ta' kontroll soċjali. Madankollu, wieħed jista' jkun ċert minn żewġ 
affarijiet ta' min joqgħod fuqhom. L-ewwel, żgur m'huwiex il-każ li d-delinkwenza tal-
minorenni hi xi "marda soċjali" u li l-imġiba tad-delinkwent minorenni tkun ġejja minn xi 
anormalità fiżika, intellettwali jew mentali. It-tieni, sabiex wieħed janalizza l-imġiba tal-
minorenni, delinkwenti u m'humiex, jeħtieġ li jsir eżami ta' l-ambjent li jkunu qegħdin 
jiżviluppaw fih: il-familja, l-iskola, il-ħbieb u l-isfond soċjali. Kull kawża u fattur, għalhekk, 
li għandhom x'jaqsmu ma' l-imġiba delinkwenti tal-minorenni jistgħu jmorru lura sa dawn il-
punti ta' referenza. Madankollu, tinħtieġ attenzjoni biex ikunu identifikati l-kawżi attwali. 
Pereżempju, m'humiex daqstant l-assenza fiżika spissa tal-ġenituri jew il-fatt tat-trobbija 
f'familji b'ġenitur wieħed li bilfors iwasslu għad-delinkwenza daqskemm in-nuqqas ta' 
kapaċità tal-ġenituri li jaqdu dmirhom billi jieħdu ħsieb uliedhom jew daqskemm in-nuqqas 
ta' relazzjoni tajba u ta' kwalità - minħabba problemi finanzjarji, soċjali u/jew interpersonali -
bejn il-ġenituri u l-ulied jew bejn il-ġenituri nfushom. M'huwiex il-falliment ta' l-istudenti 
individwali daqskemm in-nuqqas ta' kapaċità tas-sistema edukattiva li tegħleb l-
istigmatizzazzjoni u l-marġinalizzazzjoni. Fl-aħħar, m'hijiex l-identità ta' immigrant li twassal 
għall-espressjoni tad-delinkwenza daqskemm il-marġinalizzazzjoni soċjali tiegħu. Fiż-
żminijiet ta' llum b'mod partikulari, madankollu, il-minorenni li jsibu lilhom infushom 
mitfugħin fid-dinja tal-kbar permezz ta' fatturi esterni bħall-midja, it-teknoloġija u l-aktar l-
internet sikwit jirreaġixxu b'mod aggressiv għal din l-invażjoni fil-ħajja tagħhom.

Il-mudelli għall-ġestjoni tad-delinkwenza tal-minorenni

F'termini ġenerali, il-ġestjoni tad-delinkwenza u l-kontroll soċjali tagħha żviluppa ġmielu. 
Bdejna bil-mudell protett, li bih l-adulti kienu jiddeċiedu huma f'kull każ id-drittijiet tal-
minorenni li jikser il-liġi u l-metodi biex "titjieb" l-imġiba tiegħu. Imbagħad kien żviluppat il-
mudell tar-responsabilità fejn iż-żagħżugħ ikollu drittijiet speċifiċi rikonoxxuti sa mill-bidu u 
l-għan tal-miżuri kontra l-imġiba delinkwenti jkun "l-edukazzjoni permezz tar-responsabilità". 
It-tendenza ta' llum tipprova tinkorpora l-ġustizzja riparatorja fil-mudell tar-responsabilità, 
billi tinvolvi l-vittmi nfushom fil-proċess bil-għan li jkun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-
partijiet biex tissewwa l-ħsara. Madankollu, hemm konsiderazzjoni kruċjali oħra li għandha 
x'taqsam mal-ġestjoni tad-delinkwenza tal-minorenni u l-mudelli ta' llum. B'mod ġenerali, il-
minorenni jkunu partikolarment ostili għas-sistema uffiċjali ta' kontroll soċjali, li jkunu aktar 
suxxettibbli għaliha, minħabba li l-personalità tagħhom ma tkunx żviluppata sew, minħabba l-
età tagħhom u minħabba r-riżorsi finanzjarji limitati.
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Fl-istess ħin, is-sistema penali hija ħarxa fuq iż-żgħażagħ b'mod partikulari, u tqis bħala 
delinkwenza kull ribelljoni tal-minorenni kontra s-soċjetà li tkun ġejja mill-faqar u mill-
esklużjoni soċjali, ukoll jekk ma tkunx ta' natura kriminali, ħaġa li ma tiġrix fil-każ ta' l-adulti. 
Aktar minn hekk, anki dawk l-azzjonijiet ta' mġiba ta' qabel id-delinkwenza jew is-
sitwazzjonijiet fejn ikun hemm biss riskju inerenti ta' delinkwenza (bħal li titlaq mid-dar jew 
li tfittex li tkun indipendenti) jitqiesu inġustament bħala mġiba delinkwenti.

Il-leġiżlazzjoni u l-miżuri għall-ġestjoni tal-minorenni għandhom ikunu liberali u juru kemm 
jista' jkun mogħdrija u tolleranza lejn il-minorenni u l-problemi li jkollhom bla ma 
tingħatalhom it-tikketta li jkunu qegħdin ibatu minn xi forma ta' patoġenija soċjali jew li kull 
tentattiv għall-indipendenza personali jitqies bħala delinkwenza. 

L-istrateġija moderna tal-ġestjoni għandha tmur aktar lil hinn u, wara li l-miżuri ta' kustodja 
jinbidlu bil-mod b'alternattivi oħra (id-deistituzzjonalizzazzjoni u d-deġudizzjalizzazzjoni), 
naqilbu għad-dekriminalizzazzjoni u d-depenalizzazzjoni ta' l-atti tal-minorenni. Dan iġib 
miegħu l-abolizzjoni tal-pieni fil-biċċa l-kbira tal-każijiet u, fl-istess ħin, it-tisħiħ ta' l-
organizzazzjonijiet tas-soċjalizzazzjoni u t-teħid ta' miżuri preventivi ġenwini.

Il-morali u l-istandards ta' l-imġiba ma jinbidlux bil-liġijiet u l-pieni imma bl-edukazzjoni taż-
żgħażagħ "fil-libertà" u l-usa' involviment soċjali possibbli biex tissaħħaħ il-fiduċja bejn il-
ġenerazzjonijiet, il-komunità skolastika, l-istat, il-viċinanzi, il-ħbiberiji u s-soċjetà kollha 
kemm hi. 

It-tliet pilastri tal-prevenzjoni, l-integrazzjoni soċjali u l-miżuri għall-ġestjoni 
leġiżlattiva

A. Il-mekkaniżmi preventivi

Il-prevenzjoni għandha tkun il-parti primarja u ewlenija ta' l-istrateġija għall-ġlieda kontra d-
delinkwenza tal-minorenni. Storikament "ir-ripressjoni" dejjem kellha preċedenza, u sa llum 
l-enfasi ewlenija għadha fuq il-penalizzazzjoni, minħabba li l-politika tal-prevenzjoni tieħu 
fit-tul (ir-riżultati tagħha ma jidhrux mill-ewwel u l-gvernijiet u l-politiċi ma jkollhomx 
gwadann politiku immedjat), u partikularment tqum il-flus. L-intervent fil-waqt ta' l-istat 
assistenzjali biex jgħin lill-familji u l-minorenni qabel ma' tfaqqa' l-imġiba delinkwenti jiswa 
ħafna aktar  mit-teħid ta' passi kriminali jew ċivili, aktar u aktar meta l-istrateġija tal-
prevenzjoni tkun teħtieġ azzjoni minn bosta setturi differenti li titlob responsabilità konġunta 
u parteċipazzjoni soċjali diretta u indiretta mill-organizzazzjonijiet li jkunu involuti. 

F'dan ir-rispett, tkun kisba kbira għas-soċjetà u għall-Istat fil-livell nazzjonali u Komunitarju 
li jkun adottat kodiċi ta' prevenzjoni soċjali u solidarjetà għall-minorenni (dawk li jiksru l-liġi 
u l-vittmi tagħhom), li ma jkollux x'jaqsam mas-sistemi tal-ġustizzja kriminali.

B. Il-mekkaniżmi ta' l-integrazzjoni soċjali

Minkejja li bħalissa l-attenzjoni qiegħda fuq kif toriġina l-imġiba delinkwenti u r-raġunijiet 
għaliha, huwa importanti ħafna li jkun hemm mod kif toħroġ minnha. Kif issemma diġà, il-
proċedura kriminali (anki l-forma edukattiva tagħha) l-aktar l-aktar tista' ma tkunx adegwata 
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jew l-agħar tista' attwalment ma tkunx adattata għar-reintegrazzjoni u r-reinkorporazzjoni bla 
xkiel tad-delinkwenti minorenni fl-isfond soċjali tal-familja, ta' l-iskola jew ta' l-ambjent li 
kienu qegħdin jippruvaw jinnegaw bl-imġiba tagħhom.

L-aħjar mod kif il-minorenni joħorġu mit-triq tad-delinkwenza hu li jerġgħu jiksbu lura l-
fiduċja fl-ambjent soċjali immedjat u usa' tagħhom u li jħossuhom parti minn dak l-ambjent. 
Madankollu, dan ma jiġix permezz tal-pieni u s-sanzjonijiet imma billi jkunu integrati fl-
aspetti kollha u fl-attivitajiet ta' l-ambjent soċjali tagħhom - billi jkunu żgurati mill-
edukazzjoni tagħhom, l-integrazzjoni bla xkiel fis-suq tax-xogħol, il-ħarsien tad-dritt tagħhom 
li jesprimu lilhom innifishom u s-sehem attiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-livell lokali u 
nazzjonali, waqt li jkollhom il-possibilità li jagħmlu attivitajiet kreattivi fil-ħin ħieles u li 
jirrikreaw ruħhom.

C. Il-miżuri tal-ġestjoni leġiżlattiva

Kif kien innutat qabel, l-aktar miżuri leġiżlattivi xierqa jieħdu l-forma ta' erba' 'de-';

- dekriminalizzazzjoni: i.e. id-deklassifikazzjoni ta' atti bħall-imġiba li tiġi qabel id-
delinkwenza jew reati żgħar,
- depenalizzazzjoni: l-abolizzjoni tal-pieni għall-maġġoranza wiesgħa tar-reati u s-
sostituzzjoni tagħhom b'miżuri edukattivi u integrattivi,
- deġudizzjalizzazzjoni: it-trasferiment ta' l-amministrazzjoni tal-ġustizzja mill-qrati għal 
medjaturi soċjali li jistgħu jkunu, jiddependi mit-tip ta' mġiba delinkwenti, kumitati ta' l-
iskejjel (għalliema, studenti u ġenituri), assoċjazzjonijiet fil-livell ta' viċinanzi jew lokali (p.e. 
ombudsman soċjali), assistenti soċjali, eċċ.,
- deistituzzjonalizzazzjoni: li tevita sentenzi ta' kustodja f'istituzzjonijiet korrettivi jew 
penitenzjarji.

Is-sehem tal-familja

- Il-familja bħala fattur u kawża: l-impatt tal-kundizzjonijiet esterni (relatati ma' l-istruttura 
tal-familja) u interni (relatati ma' kif topera) huwa kruċjali. In-nuqqas ta' sorveljanza u 
kontroll mill-ġenituri u l-imġiba delinkwenti tal-ġenituri nfushom huma kkunsidrati bħala 
fatturi partikolarment aggravanti. 

- Il-familja fil-kuntest tal-politiki ta' prevenzjoni: il-familja bħala istituzzjoni soċjalizzanti 
tgħin biex trawwem l-osservanza u r-rispett lejn il-liġi. 

- Il-familja waqt il-proċess tar-reintegrazzjoni soċjali: il-proċess ta' reintegrazzjoni jibda qabel 
xejn billi l-minorenni jkun inkorporat għal kollox fi ħdan il-familja billi jerġgħu jkunu 
stabbiliti r-relazzjonijiet mal-ġenituri u ma' membri oħra tal-familja. Hu kruċjali wkoll f'dan 
il-punt li l-minorenni jingħatalu appoġġ finanzjarju, soċjali u psikoloġiku biex ir-riżultati 
jkunu pożittivi. 

- Il-familja waqt il-proċess penali: meta l-minorenni jeħel sentenza ta' ħabs f'xi istituzzjoni, 
ikun partikolarment importanti li jibqa' jkollu kuntatt mal-membri tal-familja tiegħu, waqt li 
fil-każ tal-miżuri alternattivi, ikun essenzjali li jkun hemm min jissorvelja u jieħu ħsieb il-
ġenituri tal-minorenni. Hu essenzjali wkoll li l-ġenituri jinvolvu ruħhom b'mod attiv fil-
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proċeduri legali u waqt li l-minorenni jkun qiegħed iservi s-sentenza tiegħu, kif ukoll li jieħdu 
taħriġ kontinwu u tagħrif biex ikunu jistgħu jagħtu appoġġ xieraq lill-wild tagħhom.

Is-sehem ta' l-iskola

- L-iskola bħala lok ta' espressjoni għall-imġiba delinkwenti: il-vjolenza fl-iskejjel hija forma 
partikolari ta' delinkwenza tal-minorenni li ssir biex tesprimi l-antagoniżmu li jinħoloq sa 
mill-bidu fl-ambjent ta' l-iskejjel jew biex tittrasferixxi għal dak l-ambjent il-problemi tal-
familja jew dawk marbuta mal-viċinanza usa'.

- L-iskola bħala l-kawża bażi: l-iskola ta' llum hi marbuta għall-aħħar mal-klassi u mal-kulturi 
differenti.

- Meta l-għalliema u l-ġenituri jkunu naqsu li jiċċaraw id-differenzi bejn l-istudenti u li 
jikkultivaw it-tolleranza u r-rispett lejn l-oħrajn u lejn id-differenzi tagħhom, l-istudenti li ma 
jkunux jistgħu jassimilaw dawn il-kunċetti jirreaġixxu u jġibu ruħhom b'mod vjolenti, u, 
skond iċ-ċirkostanzi, jagħmluha tal-vittmi jew tal-persekuturi. 

- L-iskola bħala istituzzjoni li tiġġieled id-delinkwenza: l-iskola u l-għalliema għandhom 
jintervjenu b'mod korrettiv li jispira fiduċja u mhux jittimbraw lil minorenni individwali bħala 
inkorreġġibbli, u b'hekk jemarġinawhom. L-għalliema għandhom jissoċjalizzaw l-aggressività 
ta' l-istudenti tagħhom, filwaqt li jisħqu fuq l-aspetti pożittivi ta' l-istudenti aggressivi 
tagħhom. L-iskola hija wkoll l-isfond ewlieni għall-implimentazzjoni ta' proġetti innovattivi 
fil-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni, fosthom is-sistema skolastika biex jitwittew il-
konflitti, billi l-istudenti nfushom jaġixxu ta' medjaturi, il-ġustizzja riparatorja, billi l-istudent 
iwiegħed li jpatti għall-ħsara li jkun għamel, kif ukoll bil-koperazzjoni bejn l-iskejjel fil-
programmi għal kontra l-vjolenza.

- L-iskola bħala istituzzjoni preventiva: l-iskejjel joħolqu mezzi ta' appoġġ li jevitaw l-
istigmatizzazzjoni u jġiegħlu lill-istudenti jħossuhom aċċettati waqt li jaħdmu f'"ambjent ta' 
djalogu", u joffru tweġibiet ċari, disponibbli u sensibbli.

- Is-sehem tas-soċjetà fil-ġlieda kontra l-vjolenza fl-iskejjel: il-miżuri għall-ġlieda kontra l-
vjolenza fl-iskejjel huma eżempju tipiku tas-sehem soċjali wiesa' u r-responsabilità konġunta 
ta' bosta istituzzjonijiet soċjali; l-għalliema, il-psikologi, l-assoċjazzjonijiet tal-ġenituri, il-
medjaturi tal-komunità u l-awtoritajiet lokali lkoll jaqsmu r-responsabilitajiet u jaħdmu 
flimkien.

Id-dimensjoni Ewropea

L-argument ewlieni kontra t-tentattivi biex ikunu stabbiliti mudelli u metodi komuni għall-UE 
fil-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni hu li proġett bħal dan imur kontra d-
dispożizzjonijiet varji tal-liġijiet kriminali nazzjonali, b'mod partikulari rigward x'inhi l-età 
tal-"minorenni" u liema azzjonijiet jitqiesu bħala mġiba delinkwenti. 

Min-naħa l-oħra, madankollu, l-istħarriġiet nazzjonali dwar il-kawżi ta' l-imġiba delinkwenti, 
li juru żieda f'xi tip ta' delinkwenza u tnaqqis f'ieħor, kif ukoll ix-xejriet ġodda fis-sistemi 
penali, li qegħdin ifittxu alternattivi għas-sentenzi ta' ħabs lill-minorenni, huma xi wħud mill-
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punti li għandhom xebh kbir bejniethom.

Dan ix-xebh iwassalna għal żewġ konklużjonijiet. L-ewwel, li l-mudelli konvenzjonali u 
tradizzjonali tal-ġestjoni penali issa waslu sal-limiti tagħhom u, f'bosta Stati Membri, ma 
jistgħux ikomplu jilqgħu għall-isfidi ta' żminijietna. It-tieni, li hemm xebh kbir bejn dawn l-
isfidi ta' żminijietna u l-metodi li bihom l-Istati Membri qegħdin jirreaġixxu għalihom. Hu 
preċiżament minħabba dan ix-xebh li llum huwa possibbli u ġustifikat li jitħejjew u jitwettqu 
miżuri fil-livell Ewropew. B'mod partikulari, jekk naraw ukoll il-kapaċità li għandhom iż-
żgħażagħ li jiċċaqalqu bil-libertà fl-UE, l-użu mifrux ta' l-internet, u l-forom ġodda ta'
teknoloġiji u komunikazzjonijiet li jwessgħu ġmielu l-kunċett ta' post tad-delitt, l-istrateġija 
Ewropea għalhekk ma tkunx biss possibbli u ġustifikata imma ssir ukoll essenzjali.

Għal dawk li huma l-aħjar prattiki nazzjonali, diġà hemm ġabra sinifikanti ta' tradizzjonijiet u 
esperjenzi nazzjonali, pereżempju:

- ir-reġjonijiet Spanjoli ta' l-Asturjas u Rioja u, b'mod partikulari, il-programm 'Mediador 
Escolar' imfassal għall-komunità skolastika, il-programmi tas-servizzi soċjali 'Servizio de 
Atencion a la Familia' (SAF) iffinanzjati bi sħab bil-għan li jedukaw u jħarrġu l-esperti 
professjonali, u l-programm ta' gwida, taħriġ u impjiegi tar-riformatorju Sograndio;

- il-metodi ta' l-analiżi ta' persuni u nħawi perikolużi ħafna b'sistema ta' reġistrazzjoni 
elettronika fir-reġjun tal-Bavarja (il-lista PROPER) għalkemm b'xi riservi dwar is-sehem tal-
pulizija u possibilment dwar il-ksur tad-drittijiet tal-minorenni;

- l-organizzazzjoni ta' "jum ta' sikurezza fl-iskola" fil-Latvja biż-żjarat ta' uffiċjali tal-pulizija 
fl-iskejjel u l-għoti ta' tagħrif lill-istudenti;

- l-organizzazzjoni ta' ħarġiet flimkien għal studenti u delinkwenti minorenni biex dawn ta' l-
aħħar ikollhom kuntatt aktar mill-qrib ma' ambjent soċjali organizzat u ta' ħbiberija;

- l-iżvilupp ta' programmi ta' divertiment minn kumitati speċjali fil-muniċipalitajiet u l-
komunitajiet fl-Irlanda (Garda Youth Diversion Projects) biex jaljenaw liż-żgħażagħ mill-
imġiba antisoċjali jew delinkwenti;

- iċ-Children's Reporter u l-ftehimiet mal-volontarjat bejn il-familji, il-minorenni u l-
awtoritajiet lokali, magħrufa bħala Acceptable Behaviour Contracts (ABCs) fl-Iskozja;

- il-memorandum ta' ftehim bejn il-Ministeru tas-Saħħa tal-Greċja u l-NGOs dwar is-sehem u 
l-qsim tas-setgħat bejn l-awtoritajiet uffiċjali u l-NGOs. 

L-UE għandha tikkoordina u ġġib 'il quddiem il-politiki riformatorji, fosthom mhux biss il-
miżuri għall-ġlieda kontra d-delinkwenza tal-minorenni imma, fuq kollox, miżuri u inizjattivi 
oħra mfassla biex tinkiseb politika bbilanċjata tal-familja, is-soċjalizzazzjoni tal-politika 
edukattiva, l-azzjoni effettiva kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, l-integrazzjoni soċjali sħiħa 
u bla xkiel u t-twaqqif ta' prinċipji kulturali komuni.

Tfal "ħżiena" aktarx li huma wkoll tfal "imdejqa". Jeħtieġ li nerġgħu nagħtuhom it-tbissima 
fuq wiċċhom.
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