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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til FN's resolutioner A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, 
A/RES/47/196 og A/RES/50/107,

A. der minder om, at de universelle og ubestridelige rettigheder krænkes alle steder, hvor 
mennesker er dømt til at leve under elendige vilkår, og at det er vores pligt at forene os i 
kampen for at sikre overholdelse af disse rettigheder,

B. der understreger, at de fattigste bør være de første til at deltage i udarbejdelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af de internationale økonomiske politikker til 
bekæmpelse af fattigdom,

1. anerkender, at princippet om den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser ikke i sig 
selv giver mulighed for at udrydde fattigdommen, men at en fri og retfærdig handel kan 
være et blandt flere midler til at hjælpe de fattige lande med at udvikle sig, forudsat der 
tages højde for disse landes specifikke problemer og interesser;

2. anmoder om, at der foretages en systematisk analyse af de internationale økonomiske 
institutters statistikker over ulønnet arbejde, som hovedsageligt udføres af kvinder; 

3. anmoder de internationale økonomiske institutioner om at igangsætte effektive 
foranstaltninger for at forlige arbejdslivet med familielivet, uafhængigt af den 
økonomiske situation;

4. appellerer til den sociale ansvarsfølelse hos de internationale handelsaktører og anmoder 
de kompetente institutioner om at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at 
sikre, at personer fra dårligt stillede miljøer får lige adgang til sundhedssystemet, til en 
anstændig bolig, til vand, til retsvæsenet, til undervisning og uddannelse og livslang 
læring, sport og kultur for derigennem at forhindre, at de går ud af skolen efter kort 
skolegang, og for at lette overgangen fra skolebænken til arbejdsmarkedet.


