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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących sugestii:

 uwzględniając rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych A/RES/46/121, 
A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107;

A. przypominając, że tam, gdzie mężczyźni i kobiety skazani są na życie w nędzy, ich 
powszechne i bezsporne prawa są łamane i że naszym świętym obowiązkiem jest 
jednoczyć się, aby doprowadzić do ich przestrzegania,

B. podkreślając, że najubożsi w pierwszej kolejności powinni być włączani w planowanie, 
wdrażanie i ocenianie międzynarodowej polityki gospodarczej zmierzającej do 
zwalczania ubóstwa,

1. uznaje, że zasada swobodnego przepływu towarów i usług jako taka nie umożliwia 
wyeliminowania ubóstwa, ale że wolny i sprawiedliwy handel może być jednym ze 
sposobów wspierania rozwoju krajów ubogich, pod warunkiem uwzględnienia specyfiki 
ich problemów i interesów;

2. wnioskuje o ujmowanie w statystykach międzynarodowych instytucji ekonomicznych 
wszystkich przypadków pracy bez wynagrodzenia, wykonywanej głównie przez kobiety;

3. zwraca się do międzynarodowych instytucji gospodarczych o opracowanie skutecznych 
środków pozwalających na godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym niezależnie 
od statusu ekonomicznego;

4. apeluje do podmiotów handlu międzynarodowego o odpowiedzialność społeczną i zwraca 
się do właściwych instytucji o przyjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia 
osobom z trudnych środowisk sprawiedliwego dostępu do systemów opieki zdrowotnej, 
do godziwych warunków zamieszkania, wody, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, 
szkoleń, kształcenia ustawicznego, do sportu i kultury, aby uniknąć przedwczesnego 
opuszczania przez nie szkoły i umożliwić im łatwe przejście ze szkoły na rynek pracy.


