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Reprint : wpływ bodźców zachęcających matki do pracy na przestępczość 

wśród młodzieży 

 

Autorzy, jako punkt wyjścia do swojej analizy, przyjęli reformy wprowadzane w Stanach 

Zjednoczonych, dotyczące polityki zatrudnieniowej oraz związanej z nią polityki kredytowej, 

mających na celu zwiększenie dobrobytu wśród obywateli USA. Jednym z aspektów 

tych reform, którego dotyczy artykuł, było zwiększenie zatrudnienia samotnych matek. 

Kluczową strategią przyjętą w ramach wspomnianych reform było zmniejszenie 

ekonomicznej zależności tej grupy społecznej, a także generalnie kobiet o niskich 

kwalifikacjach, poprzez agresywne wspieranie ich zatrudnienia i wprowadzenie ograniczeń 

warunkujących otrzymywanie zapomogi finansowej. Argumentem przemawiającym za takimi 

rozwiązaniami było założenie, iż aktywny udział na rynku pracy przełamie tradycję zależności, 

zwiększając samowystarczalność i włączając marginalizowaną grupę społeczną o niskim 

statusie, do głównego nurtu opartego na etosie ciężkiej pracy i odpowiedzialności 

obywatelskiej. Okazało się, że reformy miały wpływ nie tylko na samotne matki, ale także 

ich dzieci. Zmniejszył się odsetek młodych ludzi przerywających przedwcześnie edukację 

szkolną, a także liczba ciężarnych nastolatek. Autorzy artykułu odnieśli się do dodatkowego 

efektu reform - częściowego ograniczenia przestępczości wśród młodych osób pochodzących 

z rodzin o niskich dochodach. Oparli się na danych FBI za lata 1988-2005 w podziale na wiek, 

płeć, rodzaj przestępstwa, zróżnicowanie geograficzne i intensywność wprowadzania 

bodźców zachęcających samotne matki do pracy w różnych stanach. Stwierdzono, iż opisane 

powyżej reformy doprowadziły do zmniejszenia o 9%-11% liczby aresztowań młodzieży 

w wieku 15-17 lat, przy porównywalnych wskaźnikach dla dziewcząt i chłopców. Natomiast 

taka korelacja nie nastąpiła w przypadku poważnych przestępstw. Rezultaty 

przeprowadzonego badania stanowią źródło informacji o wpływie zatrudnienia matek 

na zachowanie ich dorastających dzieci i potwierdzają hipotezę, iż restrykcje w zakresie 

świadczeń socjalnych zapobiegają niepożądanym zachowaniom społecznym nie tylko wśród 

matek, ale także kolejnych generacji. 


