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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών A/RES/47/121, A/RES/47/134, 
A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

A. υπενθυμίζοντας ότι, εκεί όπου οι άνδρες και οι γυναίκες είναι καταδικασμένοι να ζουν 
στην απόλυτη φτώχεια, τα οικουμενικά και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα παραβιάζονται 
και αποτελεί ιερό καθήκον η ένωση για την επιβολή του σεβασμού τους,

Β. υπογραμμίζοντας ότι οι φτωχότεροι θα πρέπει να είναι οι πρώτοι εταίροι στον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση των διεθνών οικονομικών πολιτικών για την 
καταπολέμηση της φτώχειας,

1. αναγνωρίζει ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών δεν 
επιτρέπει, καθεαυτή, την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά ότι το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο 
μπορεί να αποτελέσει μέσον, μεταξύ άλλων, συμβολής στην ανάπτυξη για τις φτωχές 
χώρες, υπό τον όρο ότι θα ληφθούν ειδικά υπόψη τα προβλήματά τους και τα 
ενδιαφέροντά τους ·

2. ζητεί τη συστηματική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την μη αμειβόμενη
εργασίας, που κυρίως αφορά γυναίκες, στις στατιστικές των διεθνών οικονομικών 
οργανισμών·

3. ζητεί από τα διεθνή οικονομικά όργανα να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέτρα 
συμβιβασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής ανεξάρτητα από την 
οικονομική κατάσταση·

4. κάνει έκκληση στην κοινωνική υπευθυνότητα των φορέων του διεθνούς εμπορίου και 
ζητεί από τα αρμόδια όργανα να λάβουν ειδικά μέτρα προς εξασφάλιση στα άτομα που 
βρίσκονται σε μειονεκτούντα περιβάλλοντα, δίκαιη πρόσβαση στα συστήματα υγείας, σε 
μία αξιοπρεπή στέγαση, στο νερό, στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, 
στη διά βίου μάθηση, στον αθλητισμό καθώς και στον πολιτισμό, ώστε να αποφευχθεί η 
πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση από το 
σχολείο στην αγορά εργασίας.


