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A. Evropski nivo
1. Varnost v urbanem okolju in preprečevanje kriminala: razprave in strategije
1.1 Na nivoju Evropske unije ni na voljo eksplicitnih del, ki bi se nanašala na koncept ‘varnosti v
urbanem okolju’, saj se najpogostejša terminologija nanaša predvsem na koncept ‘preprečevanja
kriminala’. Preprečevanje kriminala že vse od leta 1993 poteka na nadnacionalnem nivoju, ko je
Evropski parlament sprejel Resolucijo o kriminalu v urbanem okolju in o povezovanju z
organiziranim kriminalom1.
V resoluciji naj bi bila posebna pozornost namenjena projektom preprečevanja kriminala, ki bi med
drugim predvideli aktivno sodelovanje akterjev v obliki izmenjave izkušenj na nivoju Evropske
skupnosti. Že od samega začetka je izražena nujnost več-akterskega pristopa, kar pomeni
vključitev različnih oseb.
1.2 Od leta 1996 je Evropska skupnost aktivno delala na preprečevanju kriminala: na konferenci v
Stockholmu so leta 1996 proučevali njegovo povezavo z ekonomsko integracijo in socialno
izključitvijo, medtem ko so vse kasnejše konference (Bruselj 1996, Nordwijk 1997, London 1998 in
Algarve 2000) spodbujale nastanek in razvoj evropskega pristopa za preprečevanje kriminala2.
1.3 Potreba po preprečevanju kriminala je bila ponovno aktualna leta 1998, ko je Evropski
parlament sprejel Resolucijo, ki je vsebovala smernice in specifične ukrepe za preprečevanje
organiziranega kriminala, pri čemer je opozorila na izdelavo strategije 360 stopinj za uspešen
pregon3.
V Resoluciji je Evropski parlament posebej poudaril pomembno vlogo civilne družbe pri
preprečevanju kriminala, od katere zahteva podporo z:
(i)

ukrepi na področju politike dela, zdravstva (pri čemer je treba posebno pozornost
nameniti težavam zasvojenosti), socialne politike, politike izobraževanja, vzgoje,
kulture, mladostnikov in družine, da bi pozitivno vplivali na pogoje in vzroke kriminala
(omejitev dejavnikov, ki spodbujajo kriminal in spodbujanje dejavnikov, ki zavirajo
nastanek kriminala);

(ii)

spodbujanjem kreativnega urbanega okolja, ki bi zaviralo kriminal in bi spodbujalo
sožitje ter bi izvajalo ukrepe za njegovo preprečevanje;

(iii)

preprečevanjem možnosti, da bi velika mesta v Evropski uniji postala priljubljena za
organiziran kriminal, s spodbujanjem izmenjave informacij o projektih, ki so se na tem
področju izkazali za uspešne;

(iv)

odpravljanjem socialnega nereda in s trdnejšimi odnosi na družbenem mikro-nivoju, s
hkratnim izboljšanjem neformalnega družbenega nadzora;

1

Za celotno besedilo Resolucije glej: Uradni list Evropskih skupnosti (OJ C) 20, 24.1.1994, str. 189: na voljo na
povezavi: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:1994:020:SOM:EN:HTML <Datum dostopa: 02/03/12>
2
Sporočilo o preprečevanju kriminala iz leta 2000: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0786:FIN:EN:PDF <Datum dostopa: 15/03/12>
3
Za celotno besedilo Resolucije glej: OJ C 379, 7.12.1998, str. 44. na voljo na povezavi: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:1998:379:SOM:EN:HTML < Datum dostopa 02/03/12>
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(v)

okrepitvijo občutka pripadnosti skupnosti, z močnejšo samopodobo in delitvijo
družbenih vrednot, s pogumnim spodbujanjem lastnih prepričanj (pogum);

(vi)

integracijo obrobnih skupin;

(vii)

spodbujanjem poslancev k preprečevanju kriminala na lokalnem in regionalnem nivoju;

(viii)

globalno občutljivostjo na pravo naravo kriminalnih organizacij, da bi preprečili
naklonjenost pasivnemu odobravanju ali aktivni podpori;

(ix)

spodbujanjem in podporo akcij in izobraževalnih projektov o zakonitih dejanjih;

(x)

delom policistov, ki naj bo usmerjeno na probleme in na skupnost (community policing);

(xi)

večjo pripravljenostjo državljanov za pričanje in sodelovanje s policijo in sodiščem;

(xii)

nudenjem pomoči osebam, ki tvegajo;

(xiii)

ukrepi za preprečevanje povratnikov;

(xiv)

definicijo programov pomoči in s terapijami za žrtve;

(xv)

aplikacijo in / ali okrepitvijo akcij za preprečevanje trgovine z otroki in ženskami;

(xvi)

trdim bojem proti dejavnikom, ki spodbujajo beračenje, predvsem otrok;

in
(xvii)

rušenjem mrež, ki se ukvarjajo s trgovanjem z ženskami, med katerimi so tudi
mladoletnice in mrež, ki se ukvarjajo z nedovoljeno prostitucijo, hkrati se razvijajo
odnosi sodelovanja tudi z državami, od koder prihajajo.

1.4 Zgornji ukrepi odsevajo skrb in pristope za preprečevanje kriminala, tako sociološko kot
forenzično. Obstajajo namreč indikacije o intervencijah preprečevanja kriminala na področju
kazenskega pravosodja in izvajanja zakona, strategije situacijskega preprečevanja, urbanega in
družbenega razvoja (glej Tonry and Farrington, 1995; Hughes 1998) poleg treh intelektualnih razlik
med preprečevanjem primarnega kriminala, sekundarnega in terciarnega (glej Brantingham and
Faust, 1976; Hughes 1998). Evropska razprava obsega širok krog strategij in intervencij, ki
upoštevajo različne subjekte in pravne subjekte, ki delujejo na področju preprečevanja kriminala.
1.5 Akcijski načrt z Dunaja iz leta 19984 je utrdil potrebo po razvoju sodelovanja in dogovorjenih
ukrepih za preprečevanje kriminala v naslednjih petih letih po začetku veljavnosti Amsterdamske
pogodbe leta 19995, ki so jo podpisali leta 1997. Z Amsterdamsko pogodbo so postavili okvir
normativov za preprečevanje kriminala na evropskem nivoju.

4

Za celotno besedilo Akcijskega načrta z Dunaja glej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0123%2801%29:EN:NOT
<datum
dostopa
02/03/12>
5 Za celotno besedilo Amsterdamske pogodbe glej:
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0001010001 < datum dostopa: 09/03/2012>
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1.6 Amandmaji Amsterdamske pogodbe so spremenili Pogodbo Evropske unije z leta 1992, ki je
znana tudi kot Maastrichtska pogodba in so postavili temelje za preprečevanje kriminala znotraj
držav članic.
V naslovu VI, člen 29 Pogodbe je zapisan ključni cilj zagotavljanja državljanom visoke stopnje
varstva na območju svobode, varnosti in pravice’.
To naj bi zagotavljali s pripravo skupnih ukrepov med državami članicami pri policijskem in
pravosodnem sodelovanju, ta cilj se dosega s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu,
organiziranemu ali neorganiziranemu, zlasti terorizmu in trgovini z ljudmi in kaznivim dejanjem
zoper otroke, nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in orožjem ter korupciji in
goljufijam.
V ta namen so ustanovili veliko večletnih programov, ki naj bi omogočili ‘preventivno delovanje’.
Med najbolj pomembnimi so citirani trije programi o območju svobode, varnosti in pravice (OSVP):
Tamperski (1999-2004), Haški (2005-2009) in Stockholmski program (2010-2014).
1.7 Evropski svet je v Tampere leta 19996 položil temelje za integracijo ukrepov za preprečevanje
kriminala, izmenjavo najboljših postopkov in krepitev mreže med pristojnimi nacionalnimi organi za
preprečevanje kriminala in sodelovanje nacionalnih organizacij pri preprečevanju kriminala.
Kot prednostne naloge so bili predvideni mladoletniško prestopništvo, kriminal v urbanem okolju in
kriminal, vezan na uporabo droge. Predvidena je bila tudi možnost evropskega financiranja, ki bi
omogočilo uresničitev omenjenih ciljev (glej v nadaljevanju Evropsko mrežo za preprečevanje
kriminala).
1.8 Vrh konference v Tampere je podprl potrebo po večjem delovanju navzven, npr. v odnosih do
drugih držav in regij, ki mejijo na EU, z večjim poudarkom na politiki odzivanja za zmanjšanje
prometa z drogo in ljudmi ter terorizma.
Enake poudarke najdemo tudi v Haškem programu7, ki so ga sestavili na podlagi rezultatov
programa iz Tampere na območju svobode, varnosti in pravice (OSVP).
1.9 Haški program (2005-2009) poudarja, da je preprečevanje kriminala nepogrešljiv dejavnik pri
ustvarjanju območja svobode, varnosti in pravice in tako, kot je bilo zastavljeno že v Tamperskem
programu, se tudi ta program ponovno osredotoča na politiko odziva na trgovino z drogami, da bi
znotraj evropskih držav zmanjšali ponudbo narkotikov, tako da bi okrepili sodelovanje policije in
pravosodja na mednarodnem nivoju.
1.10 Stockholmski program (2010-20148), čeprav tudi ta program ponovno poudarja prioriteto
razvoja OSVP, presega Tamperski in Haški program, saj izpostavi nujnost definiranja ‘notranje
varnostne strategije’. V tem primeru je poudarek na pomembnosti neposrednih strategij, s katerimi
bi zmanjšali možnosti kriminalnih dejanj v določenih situacijah, kot je npr. trgovina z drogami na
določenih območjih, npr. vogalih ulic, parkih in postajah, hkrati poudarja tudi politike, ki se
navezujejo na specifične družbene, politične in gospodarske kontekste v povezavi z javno
varnostjo na različnih geografskih področjih Evrope.
6

Natančnejše informacije o Tamperskem programu so na voljo na povezavi:
http://www.eurunion.org/partner/summit/summit9912/jha.html <Datum dostopa 02/03/12>
7
Za celotno besedilo Haškega programa glej:: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF <Datum dostopa 02/03/12>
8
Za celotno besedilo Stockholmskega programa glej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF <Datum dostopa:
08/03/12>
URBIS_D3.1_V1.0_30042013_P2_GH/AE
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1.11 V luči povedanega je Evropski svet prepričan, da bo izboljšanje dejanj na nivoju EU skupaj z
boljšo koordinacijo dejanj na regionalnem in nacionalnem nivoju, bistvenega pomena za varovanje
pred transnacionalnimi nevarnostmi (Stockholmski program, 2010: 17).
Natančneje povedano, Program okrepi pomembnost najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje
kriminala, med katerimi so spodbujanje družbenega vključevanja in uporaba multidisciplinarnih
pristopov, ki vključujejo administrativne ukrepe in spodbujanje sodelovanja med upravnimi organi
oblasti.
1.12 Stockholmski program prikazuje vedno večjo vez med kriminalom na lokalnem nivoju in
organiziranim kriminalom, pri čemer opozarja na zapleteno čezmejno dimenzijo in zato spodbuja
države članice k delitvi mehanizmov, uspešnih ukrepov in specifičnih nacionalnih izkušenj, da bi
zbrali znanje o učinkovitosti in učinkih strategij za preprečevanje kriminala.
Program poleg ostalega predvideva, kako bi morale države članice organizirati in podpirati
preprečevanje množičnega kriminala (velka kriminalna dejanja) in čezmejnega kriminala, ki ima
velik vpliv na vsakdanje življenje evropskih državljanov.
1.13 Poleg zgoraj predstavljenih Programov so vprašanje preprečevanja kriminala analizirali tudi
drugi akti in poročila, ki pa so v bistvu predstavljali enake ukrepe, kot trije predstavljeni Programi
OSVP. Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu ‘Preprečevanje kriminala v Evropski
uniji - dokument, ki zrcali usmerjenosti skupnosti in predloge o finančni podpori skupnosti’ (2000)9
je izjemno uporaben, ker orisuje strategijo preprečevanja kriminala Evropske skupnosti. Omenjeno
poročilo vsebuje ugotovitve, kako bi strategijo morali izvajati na dveh nivojih:
(i) nacionalne politike preprečevanja
na podlagi
(ii) dejanj Evropske unije, ki ne zamenjujejo lokalnih, regionalnih ali nacionalnih dejanj, vključujejo
piramido odgovornosti in omogočajo lokalna dejanja, pri čemer določijo vsebino, ki je v interesu
skupnosti.
1.14 Komisija še naprej predlaga, da bi morala strategija temeljiti na ‘komplementarnosti med
represivnimi instrumenti in preprečevanjem’, ker je učinkovita uporaba kazenskih sankcij sama po
sebi opozorilna in zatorej preprečevalna, vendar bi preprečevanje moralo upoštevati tudi temeljne
zakonske principe in načela javne svobode.
1.15 Evropska unija bi si po mnenju Komisije morala vnaprej določiti naslednje cilje za zaščito
posameznih državljanov in družbe:







Zmanjšanje priložnosti za kriminalna dejanja; povečati tveganje za storilce kriminalnih
dejanj, da jih bodo odkrili in kaznovali in zmanjšanje možnosti zaslužka iz kriminalnih
dejanj.
Zmanjšanje dejavnikov, ki omogočajo vstop v svet kriminala in povratništva.
Preprečevanje žrtev, npr. z izogibanjem vseh tovrstnih dejavnikov, zaradi katerih bi oseba v
ranljivi situaciji lahko postala žrtev kriminalnega dejanja.
Zmanjšanje občutka nevarnosti.
Spodbujanje in širjenje kulture spoštovanja zakonov in vladne kulture izogibanja konfliktom.
Spodbujanje dobrega upravljanja in predvsem preprečevanje korupcije.

9

Za celotno besedilo poročila glej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0786:FIN:EN:PDF < Datum dostopa: 15/03/12>
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Preprečevanje infiltriranja kriminala v gospodarske družbe in v družbo samo.

1.16 Komisija še naprej določa specifična nevarna področja, za katera je treba uvesti
preprečevanje splošnega in organiziranega kriminala.
‘Na področju splošnega kriminala mora biti pozornost usmerjena predvsem na kriminal v
urbanem okolju, na mladoletno prestopništvo in na kriminalna dejanja, ki so povezana z
drogo. Na področju organiziranega kriminala morajo biti prednostne naloge usmerjene na
kriminalna dejanja v informatiki, na trgovino z drogo, na trgovino z ljudmi in predvsem na
izrabljanje žensk, na spolno izrabljanje otrok, na finančni kriminal in na ponarejanje evrov’
(2000: 9).
1.17 Omenjene cilje lahko dosežemo z:
(i) znanjem (za boljše razumevanje kriminala);
(ii) partnerstvom (za razvoj sodelovanja in mreže med vsemi, ki sodelujejo pri
preprečevanju kriminala na različnih nivojih);
(iii) multidisciplinarnim pristopom (za spodbujanje komplementarnosti instrumentov z
usmerjenostjo na razvoj tehnik in metod za preprečevanje).
1.18 Tovrstna evropska strategija mora imeti podporo v a) razvoju preprečevanja kriminala znotraj
politik EU (npr. socialna politika, urejanje gospodarskih in finančnih dejavnosti itd.), b) kolavdaciji
zakonodajnih predlogov: preverjanje kriminala (npr. ocena instrumentov), c) izboljšanju znanja o
kriminalnih pojavih (npr. izboljšanje možnosti primerjave podatkov), d) ustvarjanju mreže med
vsemi, ki sodelujejo pri preprečevanju kriminala (npr. forum o preprečevanju kriminala), e)
institucijah finančnih instrumentov (npr. financiranje raziskav in projektov).
1.19 Znotraj te strukture so bili ustvarjeni razni evropski forumi in organizacije z namenom
izboljšanja kroženja znanja in izkušenj znotraj držav članic.

URBIS_D3.1_V1.0_30042013_P2_GH/AE
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2. Forumi evropskih politik
2.1 Na operativnem nivoju obstaja več nadnacionalnih forumov evropskih politik. Nekaj omenjenih
organizacij je bilo ustanovljenih zaradi intervencij na nivoju Unije, druge pa so nastale bolj
organsko in bolj neodvisno.
Najpomebnejši so European Crime Prevention Network (EUCPN, Evropska mreža za
preprečevanje kriminala), ki se je porodila iz Tamperskega programa; bodoči Observatory for the
Prevention of Crime (OPC, Opazovalec preprečevanja kriminala), ki je bil predlagan znotraj
Stockholmskega programa; in European Forum for Urban Security (EFUS, Evropski forum za
varnost v urbanem okolju), katerega začetki so neodvisni, vendar ga delno financira EU. Tudi drugi
raziskovalni programi, ki se financirajo na evropskem nivoju, kot je npr. CRIMPREV, dopolnjen leta
2009, predstavljajo voljo Evropske unije do preventivnega pristopa.
2.2 Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN)
2.2.1 Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN) je bila ustanovljena s sklepom Sveta10
maja leta 2001, vendar kot smo že omenili, je bila ustanovljena v okviru vrha v kraju Tampere.
2.2.2 Mrežo EUCPN je priznal tudi Haški program, v katerem je potrjeno, da bi mreža morala
Svetu in Komisiji posredovati znanja in vedenja o razvoju učinkovitih strategij preprečevanja
kriminala in da bi morala biti ‘profesionalizirana in močnejša’.
2.2.3 Operativna struktura mreže EUCPN je bila definirana s sklepom Sveta leta 2001, kjer so
poudarjeni parametri preprečevanja kriminala, kasneje so bili spremenjeni s sklepom leta 2009
zaradi ocenjevanja EUCPN (glej spodaj) in nedavno so bili ponovno definirani, kot sledi:
‘Preprečevanje kriminala bi moralo vsebovati vse ukrepe, ki so namenjeni zmanjševanju
kriminala in občutka nevarnosti državljanov, tako količinsko kot kakovostno, z dejanji, ki
lahko kriminal zmanjšajo neposredno ali s politikami in nalogami za zmanjševanje
potencialnih pogojev za kriminal in njegove vzroke.
Za to pa je potrebno delo vlade, pristojnih organov, sodnih agencij za kriminal, lokalnih
oblasti in strokovnih združenj, ki so bila ustanovljena v Evropi s strani zasebnega
sektorja in prostovoljstva, javnega sektorja in raziskovalnega sektorja, vsi pa s podporo
medijev’.
(Sklep Sveta Evropske skupnosti, 2009: 1. člen, 3. paragraf11)
2.2.4 Kot je opisano na internetni strani EUCPN, so glavne naloge:
(i) identifikacija dobre prakse načina preprečevanja kriminala in delitev znanj in izkušenj med
državami članicami;
(ii) zbiranje in presojanje informacij o aktivnostih preprečevanja kriminala;
(iii) izboljšanje izmenjave idej in informacij znotraj mreže;
(iv) razvijanje stikov in poenostavljanje sodelovanja med državami članicami;

10

Za celotno besedilo Sklepa Sveta glej: http://www.eucpn.org/key-papers/index.asp <Datum dostopa: 02/03/12>
Sklep Sveta 2009 je na voljo na povezavi:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:321:0044:0046:en:PDF <16/03/12>
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(v) prispevek pri razvoju lokalnih in nacionalnih strategij preprečevanja kriminala;
(vi) spodbujanje aktivnosti preprečevanja kriminala z organizacijo srečanj, seminarjev in
konferenc.
2.2.5 Omenjene cilje dosegamo z izvajanjem Programa dela, ki zastavlja izdelavo mnogih majhnih
projektov v vnaprej določenem časovnem roku.
Program dela nima omejene veljavnosti in po potrebi je na voljo možnost dodajanja novih
projektov.
Projekti znotraj Programa dela so razdeljeni v več skupin po naslednjih tematskih okvirjih:
Zakonodaja ‘preverjanje kriminala’; zagotavljanje, da je blago manj ranljivo za kriminalna dejanja;
Splošne metodologije za oceno dobre prakse; spisek učinkovitih ukrepov, Opazovanje politik za
preprečevanje kriminala znotraj držav članic; Fokus na posebne vrste kriminala (mladostniški
kriminal, kriminal v urbanem okolju in kriminal, povezan s trgovino z drogami); in Profesionalizacija
in okrepitev mreže.
2.2.6 Program dela:


bi moral biti namenjen izključno identifikaciji (in končnemu širjenju) učinkovitih ukrepov, ki
izhajajo iz literature in raziskav. Ne vsebuje razvoja iniciativ za preprečevanje kriminala ali
ocen tovrstnih iniciativ na terenu;



vključevati bi moral projekte, ki so zanimivi za večino držav članic, in so povezani s
predlaganimi cilji in pričakovanimi rezultati;



vključevati bi moral samo projekte ali aktivnosti z jasno definiranimi cilji, ki temeljijo na
pristopu, ki je usmerjen na vodenje projekta z namenom zagotavljanja, da bodo rezultati
skladni z nalogami in bodo določeni standardi kakovosti.

2.2.7 EUCPN je bila ustanovljena v obdobju, ko je manjkala (dejansko še vedno ne obstaja) močna
zakonodajna evropska struktura in ko je Evropska unija imela zelo omejene pristojnosti na
področju preprečevanja kriminala: moč Evropske skupnosti je v večjem delu povezana z bojem
organiziranega kriminala, medtem ko problemi splošnega kriminala ostajajo odgovornost
nacionalnih organov (Centre for Strategy and Evaluation Services, CSES, 2009: 5).
2.2.8 Veliko ocen so izvedli po zaslugi dela EUCPN (v 2004 in 2007), katerim so sledila razna
Priporočila. Pred kratkim, marca 2009 je Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES)
(Center za strategijo in oceno dela) objavil poročilo ocene12, za Generalno direkcijo za pravico,
svobodo in varnost (DG JLS) Evropske komisije, kjer je bila ocenjena tudi dimenzija doseženih
rezultatov v EUCPN.
2.2.9 V poročilu je bilo ugotovljeno, da je od ustanovitve leta 2001, EUCPN opravljala pozitivno
vlogo za boljšo vidnost na evropskem nivoju za preprečevanje kriminala, tako da je v kratkem času
poenostavila sodelovanje med državami članicami, kljub težavnim potencialom, ki se nanašajo
predvsem na organizacijski in operativni nivo. Poleg tega je EUCPN spodbujala sodelovanje med
odločilnimi politiki in profesionalci, do česar brez podpore mreže ne bi prišlo.

12

Za celotno besedilo poročila glej:
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/evaluation_eucpn_en.pdf <Datum dostopa 16/03/12>
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2.2.10 pomembni subjekti, s katerimi so se posvetovali v raziskavi, so trdno zagovarjali logiko
sodelovanja na evropskem nivoju in vlogo, ki jo ima EUCPN v tem procesu, vendar so hkrati
EUCPN kritizirali, saj naj bi po njihovem mnenju ne bila dovolj aktivna na področju mnogih svojih
kompetenc. Omejen vpliv dejavnosti, ki jih je izvajala EUCPN je pokazal nizko zavedanje svojega
potenciala, ki ga posledično niso primerno izkoristiti.
2.2.11 Do tega je prišlo zaradi različnih razlogov:
(1) njen razvoj je oviralo pomanjkanje politične volje in odsotnost močnega pravosodnega
temelja EU: na primer zaradi neizvedene ratifikacije Lizbonske pogodbe so ostale omejene
kompetence na področju preprečevanja kriminala v Evropski uniji;
(2) različnost pristopov na nacionalnem nivoju skupaj s širitvijo Evropske unije je oteževalo
razvoj EUCPN: npr. delitev skupnih ciljev se je izkazalo za problematično.
2.2.12 Kljub zunanjim težavam v EUCPN, ki smo jih opisali zgoraj, je poročilo kritično pri oceni
opravljenega dela mreže in ugotavlja, da je EUCPN delovala pod pričakovanji zaradi notranjih
vrzeli, ki se navezujejo predvsem na organizacijski nivo’. Poročilo pa priznava primernost ciljev, ki
si jih je zastavila EUCPN, vendar poudarja organizacijsko šibkost pri doseganju omenjenih ciljev.
2.2.13 V nadaljevanju poročilo predstavi tri možne smeri:
(A) ohranjanje trenutnega stanja;
(B) nadaljnji razvoj EUCPN kot evropske mreže;
(C) zaprtje EUCPN.
2.2.14 Poročilo podpira rešitev B, vendar namigne, da bi se razvoj mreže lahko nadaljeval v
kratkem času, mreža bi delovala na osnovi trenutnega pravnega in finančnega statusa, vendar bi
bilo na srednji rok treba pridobiti status pravne osebe in svoj proračun.
Če to ne bi bilo mogoče, naj se presodi možnost združitve EUCPN in agencije v eno evropsko
mrežo.
Kakorkoli bi bilo za učinkovit razvoj treba premostiti organizacijske vrzeli in nujna bi bila politična
volja.
2.2.15 Poročilo v nadaljevanju predstavi 35 priporočil za razvoj EUCPN.
Zaradi omenjenega so novembra leta 2009 EUCPN preoblikovali in mreža je bila okrepljena, zlasti
zaradi večje udeležbe nacionalnih udeležencev, kot je zahteval sklep 2009/902/JHA Sveta, ki je
nadomestil predhodnega 2001/427/JHA.
Ta odločitev je predlagala tudi, da naj bi delo EUCPN leta 2012 ponovno ocenili.
2.3 Opazovalec preprečevanja kriminala (OPC)
2.3.1 Nedavni Stockholmski program je nameraval privoliti v razvoj preprečevanja kriminala na
evropskem nivoju z ustanovitvijo Opazovalca za preprečevanje kriminala (OPC)13. Besedilo
programa potrjuje:
‘Evropski svet povabi Komisijo naj predstavi svoj predlog na osnovi ocene dejavnosti, ki so
13

Natančnejše informacije o predlogu za OPC so na voljo na povezavi:
http://efus.eu/wp-content/uploads/fileadmin/efus/pdf/OBS%20Doc%20de%20travail%20MM%20VA.pdf?9d7bd4
<Datum dostopa: 08/03/12>
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bile izvedene na področju Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN), z
namenom da bi imenovali Opazovalca preprečevanja kriminala (OPC), ki bi imel nalogo
zbiranja, analiziranja in širjenja znanja o kriminalu, vključno z organiziranim kriminalom (s
statističnimi podatki) in o povezanem preprečevanju, podpiranju držav članic in institucij
Unije da bi prevzele ukrepe preprečevanja in bi jih spodbujale v izmenjavi učinkovitih
metod. OPC bi moral upoštevati dejavnosti, ki se izvajajo v okviru EUCPN in rezultate, ki
jih pokažejo izvedena ocenjevanja. Pripojiti ali nadomestiti bi moral EUCPN, najti bi moral
sekretarja, ki bi prihajal z notranje funkcije obstoječe evropske agencije’ (Stockholmski
program, 2010: točka 4.3.2, str. 21)
2.3.2 V luči ocenjevanj iz leta 2009 o EUCPN, ki so predlagali okrepitev mreže, je bilo jasno, da se
je Evropski svet odločill za opcijo združitve mreže v okviru drugih organov.
2.3.3 Stockholmski program poleg tega povabi Komisijo, naj predstavi predlog za ustanovitev OPC
v roku, ki naj ne sega preko leta 2013.
Na evropskem nivoju ni na voljo literature, ki bi bolj natančno govorila o OPC.
2.4 Evropski forum za varnost v urbanem okolju (EFUS)
2.4.1 Evropski forum za varnost v urbanem okolju (EFUS), ki so ga ustanovili leta 1987 in ima
sedež v Parizu, je nevladna organizacija, ki združuje okrog 300 lokalnih ustanov.
Ustanovitev EFUS je podprl Evropski svet, vendar je bila ustvarjena samo iniciativa Gilberta
Bonnemaisona, bivšega župana mesta Epinay-sur-Seine.
2.4.2 Kot potrjujejo njegovi Manifesti: Manifest mest, ki je bil podpisan v Neaplju leta 2000 in
nedavni Manifest iz Aubervilliersa in Saint Denisa o ‘Varnosti, demokraciji in mestu, ki je bil
podpisan decembra 2012. Forum spodbuja posebno razumevanje kriminala in njegovega
preprečevanja v povezavi z načeli socialne pravice, kazenske pravice in upravljanja tveganj, kot
tudi socialne in ekonomske politike, da bi v ospredje postavil vlogo lokalnih ustanov poleg policije
in institutov kazenskega pravosodja.
2.4.3 Forum stremi k okrepitvi politik zmanjševanja kriminala in k spodbujanju vloge lokalnih
ustanov znotraj nacionalnih in evropskih politik, in je znotraj tega konteksta, ki prevladuje med
strokovnjaki, koncepta ‘varnosti v urbanem okolju’.
Skratka EFUS je uporabil koncept varnosti v urbanem okolju za novo definicijo težav zaradi
kriminala in nasilja, ki predstavljajo problematiko družbenega pravosodja in ne samo kazenskega
pravosodja, ki se koncentrirajo v mestih. Pogosto imajo tovrstni problemi svoj izvor drugje, npr. v
obliki finančnega ali organiziranega kriminala, ampak jih lahko in jih tudi moramo preprečevati z
ukrepanjem socialne in ekonomske politike v sodelovanju z lokalnimi ustanovami, na podlagi
znanstvenega mnenja strokovnjakov ali demokratične volje ljudstva.
2.4.4 V tem smislu prinaša koncept varnosti v urbanem okolju določene napetosti, poleg
osrednjega protislovja v evropski miselnosti o kriminalu in nasilju, mislimo npr. tudi na pomembnost
politike preprečevanja ali politike sankcioniranja, ki jo določajo ‘aktivni državljani’ kot tudi očitne
dihotomije med identificiranimi prioritetami političnih elit in akademikov.
Posledično in enako kot tudi za mnoge druge koncepte, ki se kujejo v političnih pogovorih, deluje
varnost v urbanem okolju kot ‘kazalec spremenljivosti’, ko ima lahko enak koncept različne pomene
(npr. drugačne vrste problemov, drugačni pristopi) kot referenčna skupina (tisti, ki odločajo o
politiki, akademiki, profesionalci), pri čemer odseva zmožnost političnih zagovornikov za definicijo
URBIS_D3.1_V1.0_30042013_P2_GH/AE

12

URBIS - 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
EVROPSKI IN NACIONALNI ZAKONODAJNI OKVIR

koncepta na osnovi svojih specifičnih interesov.
2.4.5 EFUS obravnava vsa najpomembnejša vprašanja o varnosti v urbanem okolju in vzpostavlja
vez med lokalnimi evropskimi oblastmi s pomočjo izmenjav učinkovitih ukrepov in informacij,
sodelovanja in izobraževanja. EFUS ima med svojimi cilji tudi povezovanje med lokalnimi
ustanovami na nacionalnem, evropskem in mednarodnem nivoju, poleg tega pa tudi spodbujanje
vloge lokalnih ustanov s pomočjo rezultatov njihovih programov, projektov in raziskav.
2.4.6 Med svoje člane EFUS prišteva lokalne, regionalne in nacionalne ustanove, ONG, ki so
vključene v preprečevanje kriminala in univerze iz 17 držav – vsak član plača vpisnino in samo
lokalne in regionalne ustanove imajo polnopravni članski status.
2.4.7 Za plačilo vpisnine člani pridobijo:
(i) dostop do široke mreže znanja, strokovnjakov, kontaktov in izkušenj;
(ii) povezave in podporo za sodelovanje med 300 mesti mreže;
(iii) možnost za izobraževalne tečaje po meri, svetovanje in tehnično asistenco pri vprašanjih o
varnosti;
(iv) samodejno prejemanje publikacij EFUS in informativnih novic;
(v) vabila na konference, seminarje in izobraževanja;
(vi) udeležbo na programih sodelovanja in izmenjave med mesti, ki jih sofinancira Evropska
komisija;
(vii) obveščanje o pomembnih dogodkih o evropski integraciji in o mednarodnih programih;
(viii) dostop do internetne strani, ki je rezervirana samo za družbenike, kjer so natančno
predstavljene dobre prakse s področja varnosti v urbanem okolju, ki so se uporabljale v Evropi.
2.4.8 Znotraj smernic in načel EFUS pripisuje ključno vlogo človekovim pravicam pri uresničevanju
politike varnosti, kar potrjuje, da morajo tovrstne politike preprečevati izključevanje in represijo
ranljivih skupin.
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B. Nacionalni nivo
1. Strategije in razprave o varnosti v urbanem okolju in preprečevanju kriminala
1.1 Zgoraj citirana EUCPN zahteva, da države članice posredujejo dokument, v katerem morajo
navesti strategije preprečevanja kriminala, ki jo izvajajo. Dokumente potem objavijo na svoji spletni
strani. (povezava: http://www.eucpn.org/strategies/index.asp).
17 članov od 27 je poslalo zahtevano dokumentacijo (dokument iz Avstrije je poškodovan in ga ne
moremo odpreti). Razpredelnica X (glej dodatek) prikazuje najbolj pomembne aspekte strategij za
preprečevanje nacionalnega kriminala v povezavi s pravnim in sodnim kontekstom, z ugotovljenimi
težavami, z ugotovljenimi pristopi, z odgovornimi akterji, s kompetencami in izobraževanjem in s
primeri iz politike ali prakse:
1.2 Pravni/sodni kontekst: 10 od 16 dokumentov, do katerih je možen dostop, vsebuje specifične
natančne podatke o pravnem/sodnem kontekstu, ki pooblašča javne ustanove za boj proti
kriminalu in za upravljanje varnosti v urbanem okolju.
Vendar pa zaradi dejstva, da so te države hkrati tudi članice ’EUCPN, lahko sklepamo, da znotraj
njihove zakonodaje obstajajo določila za preprečevanje kriminala in o vprašanju varnosti v
urbanem okolju.
Ugotavljamo, da obstoječa določila o varnosti v urbanem okolju, ki so v dokumentih, izhajajo iz
nacionalnih ustav, parlamentarnih odločitev, civilnega in kazenskega prava ali iz drugih resolucij in
uredb.
Tovrstna določila se pogosto nanašajo na specifične notranje problematike (npr. nacionalno
varnost) in/ali na specifične probleme (npr. mladostniško prestopništvo, organiziran kriminal itd).
1.3 Ugotovljeni problemi: 15 od 16 dokumentov prikazuje serijo, ki je drugačna od težav, ki so
povezane s strategijami preprečevanja kriminala, vendar obstajajo jasne skupne točke med
različnimi jurisdikcijami.
Na primer ugotovljeni problemi lahko vključujejo skrb za simptomatične dogodke, kot so kraje,
medosebno nasilje (vključno z nasiljem v domačem okolju), neotesanosti, zloraba opojnih
substanc, gospodarski kriminal, korupcija, organiziran kriminal in kazniva dejanja s področja
informatike, pa tudi skrb za dogodke, povezane z družbenim izločanjem in diskriminacijo,
nelegalnim priseljevanjem, s težavami v izobraževanju in pri nastanitvah, pri enakosti spolov in
rasizmu. Dodatno so bili ugotovljeni tudi drugi problemi, kot so naravne katastrofe, varnost podjetij
in državno nasilje.
Ugotovljeni problemi v vseh jurisdikcijah so pogosto usmerjeni na najbolj razširjena kriminalna
dejanja (takoimenovan splošni kriminal) kot so predrznost, medosebno nasilje in kraje.
1.4 Ugotovljeni pristopi: 16 dokumentov prikazuje različne pristope in strategije odzivov na zgoraj
omenjene probleme. Tovrstne pristope lahko razdelimo v pet splošnih strategij preprečevanja
kriminala: (1) odzivi kazenskega pravosodja na kriminalizacijo problematičnih dejanj, uporaba
kazenskih sankcij in represivnih strategij in zastraševanja; (2) odzivi upravljanja nevarnosti s
pristopi preprečevanja situacijskega kriminala, ki zmanjšujejo priložnosti za kriminal in ki
uporabljajo tehnološke mehanizme kot je zastraševanje (npr. osvetlitev, CCTV kamere, varnostni
sistemi doma in v avtu) in ukrepe za preprečevanje v odnosu do tveganih skupin, med katerimi so
tudi mladostniki; (3) družbeno preprečevanje z upravljanjem izključevanja in družbenega
razlikovanja, nadzor dejavnikov, ki povzročajo problematično vedenje kot tudi rehabilitacijo krivca;
(4) izobraževalni programi za razvoj zavesti za potencialne ali dejanske delikte kot tudi za celotno
populacijo; (5) strategije inteligence, ki vključujejo pridobivanje informacij o posameznih kriminalnih
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vedenjih ali o skupinah, ki jih lahko v nadaljevanju uporabimo v razvoju strategije preprečevanja.
1.5 Odgovorni akterji: 16 dokumentov predstavlja prednosti za delo v partnerstvu med različnimi
akterji in za sodelovanje na nacionalnih, regionalnih in lokalnih nivojih, kljub očitnim razlikam v
različnih sodnih oblasteh o strukturah za preprečevanje.
Država vsekakor ohranja glavno vlogo pred drugimi agencijami, ki delujejo na državnem nivoju.
Medtem ko imajo policija in ministrstva pogosto neposredno strateško in operativno odgovornost,
so predvidene tudi naloge za druge ustanove kot so gasilci, civilna zaščita, socialni zavodi, šolski
sistemi in nastanitveni sistemi. Državne ustanove pogosto sodelujejo z nedržavnimi organizacijami,
kot so prostovoljne organizacije in terciarni sektor (npr. cerkve in skupnosti), s trgovskimi družbami,
pa tudi s posameznimi državljani, ki so vedno bolj vključeni v preprečevanje kriminala in v
upravljanje varnosti v urbanem okolju.
1.6 Kompetence in izobraževanje: 11 od 16 dokumentov posreduje natančne informacije o
kompetencah in aktualnem izobraževanju odgovornih subjektov za preprečevanje kriminala.
Aspekt kompetenc se zdi znotraj različnih sodnih oblasti nerazvit, čeprav so prisotne nekatere
strategije, ki temeljijo na znanstvenih kompetencah, ki izhajajo iz kriminologije in sociologije.
Vendar najdemo tudi profesionalizacijo na področju preprečevanja kriminala in tudi tečaje
specialističnega šolanja za specifične probleme, kot so na primer spolno izrabljanje mladoletnih.
Na splošno se ponudba za izobraževanje in specializacijo uresničuje: (1) na mrežah ali forumih
strokovnjakov, ki spodbujajo dialog med različnimi državami; (2) izmenjava informacij in dobre
prakse med profesionalci in odgovornimi akterji; (3) državna izobrazba za specifične probleme ali
aspekti strategij preprečevanja kriminala; (4) uporaba znanstvenih kompetenc, kot so s področja
kriminologije ali sociologije; (5) ocena in monitoring projektov za razumevanje vpliva pristopov k
preprečevanju kriminala; (6) strategije, ki temeljijo na preizkusih (Evidence-based strategies), ki
uporabljajo kompetence v znanstvenih raziskavah.
1.7 Primeri iz politike ali prakse: strategije preprečevanja kriminala vsebujejo množico primerov, ki
izhajajo iz politike ali prakse in so primerni za podpiranje izbranega pristopa za ugotovljene
problemov. Primeri se nanašajo na zgradbo sodelovanja med različnimi ustanovami, na odziv na
specifične probleme (npr. tatvine v domovih), na specifične programe in na nagrade za dobro
prakso.
1.8 Certifikati/kvalifikacije/obstoječi študijski nazivi, čeprav o njih strategije za preprečevanje ne
razpravljajo, smo obstoječe nazive v vsaki sodni oblasti identificirali v Opazovalcu kriminoloških
akademskih programov mednarodne družbe za kriminologijo (http://www.criminologyprograms.org/) ali v rezultatih Work Package 4, ki ga upravlja Univerza v Mariboru. Za nivoje, ki jih
je
določil
evropski
sistem
EQF
(European
Qualification
Framework,
glej
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm), na voljo so izobraževalni tečaji,
ki so enakovredni 6. nivoju (npr. diploma prve stopnje ali druga enakovredna diploma), 7 (npr.
diploma druge stopnje, magisterij ali enakovredna diploma) in 8 (doktorat ali enakovredna
izobrazba).
V luči dejstva, da so ugotovljeni problemi tesno povezani s kriminalom, smo iskanje nazivov omejili
na nazive, ki so neposredno povezani s temo kriminala. Lahko torej trdimo, da so v 17 sodnih
oblasteh prisotne različne vrste nazivov/certifikatov/kvalifikacij.
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