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Czy służbowa wojskowa w okresie pokoju ma wpływ na przestępczość? Nowe 

dowody z losowego poboru w Danii. 

 

Wiele kobiet i mężczyzn posiada doświadczenie ze służby wojskowej, ponieważ jest 

ona obowiązkowa w większości krajów, chociaż niewielka ich liczba jest zaangażowana 

w konflikt zbrojny. Szkolenie jest często bardzo intensywne, trwa od paru miesięcy 

do kliku lat. Służba wojskowa jest ważnym doświadczeniem w życiu młodych ludzi, 

które może mieć wpływ na ich późniejszą postawę. Wśród niektórych badaczy rodzi się 

pytanie, czy jest to zjawisko sprzyjające zachowaniom kryminogennym, przyciągające 

jednostki mające w przeszłości konflikty z prawem, czy też wręcz przeciwnie, zapobiega 

ono przestępczości wśród młodych ludzi. Z jednej strony, uważa się, że służba wojskowa 

może odgrywać pozytywną rolę dzięki zapewnianiu większego socjalnego wsparcia, 

promowaniu dyscypliny, wartości obywatelskich i pracy zespołowej, a także poprzez 

funkcjonowanie w środowisku wolnym od przemocy, używek i chaotycznego stylu życia. 

Z drugiej strony, wpływ służby wojskowej może być też negatywny, umożliwiając 

posługiwanie się bronią oraz stanowiąc niepożądaną przerwę na drodze rozwoju 

zawodowego, w czasie, kiedy młodzi ludzie podejmują decyzje o wejściu na rynek pracy 

i inwestycji w swój rozwój zawodowy. Ponieważ działania o charakterze kryminalnym niosą 

ze sobą wysokie koszty społeczne, odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo ważna 

dla politycznych decydentów. Autorka artykułu przeanalizowała, czy służba wojskowa może 

mieć wpływ na różne rodzaje przestępstw (przeciw mieniu, zagrożenie życia ludzkiego) 

czy też na inne niekryminogenne aspekty (zarobki, edukacja, bezrobocie). Analiza ta dotyczy 

nie tylko ogólnej populacji poborowych, ale także młodzieży defaworyzowanej, 

np. młodocianych przestępców. Dane do badania są związane z kohortami młodych ludzi 

podlegających losowemu poborowi do wojska w Danii. Autorka doszła do wniosku, iż służba 

wojskowa nie ma wpływu na żaden szczególny rodzaj przestępczości, ani nie ogranicza liczby 

młodocianych przestępców. Ponadto stanowi ona przerwę w procesie edukacyjnym 

i rozwoju zawodowym młodych ludzi, ale nie wpływa w żadnej mierze na wskaźnik 

bezrobocia wśród tej grupy społecznej. 


