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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:
 onder verwijzing naar de resoluties van de Verenigde Naties A/RES/46/121, 

A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107;

A. herinnert eraan dat waar mannen en vrouwen veroordeeld zijn om in armoede te leven, de 
universele en onmiskenbare rechten worden geschonden en dat het een heilige plicht is 
zich te verenigen teneinde deze rechten te doen naleven,

B. beklemtoont dat de armsten de eerste partners moeten zijn om een internationaal 
economisch beleid ter bestrijding van armoede te ontwikkelen, te implementeren en te
evalueren,

1. erkent dat het beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten het als dusdanig 
niet mogelijk maakt om armoede uit te roeien, maar dat een vrije en eerlijke handel een 
van de vele middelen kan zijn om arme landen te helpen zich te ontwikkelen, op 
voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke problemen en belangen;

2. vraagt om het niet-betaalde werk, dat voornamelijk door vrouwen wordt uitgevoerd, 
systematisch te analyseren in de statistieken van de internationale economische 
instellingen; 

3. verzoekt de internationale economische instellingen om efficiënte maatregelen te 
ontwikkelen teneinde het beroeps- en gezinsleven met elkaar te verzoenen, los van de 
economische situatie;

4. doet een beroep op de sociale verantwoordelijkheid van de actoren binnen de 
internationale handel en verzoekt de bevoegde instellingen om specifieke maatregelen te 
nemen teneinde personen in een kansarm milieu eerlijke toegang te verschaffen tot 
gezondheidssystemen, behoorlijke huisvesting, water, gerecht, onderwijs, opleiding, 
levenslang leren, sport en cultuur, om zo te vermijden dat ze vroegtijdig de school 
verlaten en een naadloze overgang van de school naar de arbeidsmarkt mogelijk te 
maken.


