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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság kéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy jogalkotási állásfoglalásába foglalja bele a következő javaslatokat:

 Tekintettel az ENSZ A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196, 
valamint A/RES/50/107 számú állásfoglalásaira,

A. Emlékeztetve arra, hogy ahol a nők és férfiak arra vannak ítélve, hogy nyomorban éljenek, 
az egyetemes és kétségbevonhatatlan jogokat megsértik; valamint hogy az e jogok 
betartatása érdekében való egységbe tömörülés szent kötelesség,

B. Hangsúlyozva, hogy a legszegényebbeknek kell lenniük az elsődleges partnereknek  a 
szegénység leküzdését szolgáló nemzetközi gazdasági politikák kidolgozásában, 
megvalósításában és értékelésében,

1. Elismeri, hogy a javak és a szolgáltatások szabad mozgásának elve önmagában nem teszi 
lehetővé a szegénység felszámolását, azonban a szabad és egyenlő kereskedelem egyik 
eszköz lehet a többi mellett, amely segíti a szegény országok fejlődését, feltéve, hogy 
figyelembe veszik ezen országok sajátos problémáit és érdekeit;

2. Kéri a díjazás nélkül, nagyrészt nők által végzett munka rendszeres elemzését a 
nemzetközi gazdasági intézmények statisztikáiban;

3. Kéri a nemzetközi gazdasági intézményeket, hogy hozzanak hatékony intézkedéseket a 
szakmai és a családi élet összeegyeztetése céljából, a gazdasági helyzettől függetlenül;

4. Követeli a nemzetközi kereskedelem szereplőinek szociális felelősségvállalását, és kéri az 
illetékes intézményeket, hogy hozzanak egyedi intézkedéseket, melyek garantálják a 
hátrányos körülmények között élők számára az egészségügyi rendszerekhez, a méltó 
lakhelyhez, a vízhez, az igazságszolgáltatáshoz, az oktatáshoz, a képzéshez, az egész 
életen át tartó tanuláshoz, a sporthoz, valamint a kultúrához való méltányos hozzáférést 
annak megakadályozására, hogy e személyek idő előtt elhagyják az iskolát, valamint az 
iskolából a munkaerőpiacra való zökkenőmentes átlépés lehetővé tétele érdekében.


