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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид членове 3, 16, 18, 23, 25, 26 и 29 от Всеобщата декларация на 
правата на човека, 

– като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 и A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– като взе предвид документите на Икономическия и социален съвет на Обединените 
нации E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 и 
E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. призовава за по-прагматичен политически и институционален подход в борбата с 
крайната бедност, който не смесва политиките на равенство между мъжете и 
жените, борбата с дискриминациите и активното участие, но който насърчава ясно 
всяка пълноценна цел и по-специално партньорството с най-бедните семейства и 
хора; 

2. подчертава, че основното право на детето е правото да живее със семейството си; 
подчертава значението на бащата и майката за развитието на детето независимо на 
каква възраст е то и какви са социално-икономическите условия на семейството; 
вследствие на това, настоява семействата, живеещи в крайна бедност да бъдат 
подкрепени като такива в борбата им; призовава държавите-членки да преустановят 
настаняването на деца по социално-икономически причини и продължително да 
помагат на родителите да упражняват родителските си отговорности дори и в 
затрудненото положение на крайна бедност;

3. отново призовава Евростат да разработи показатели за измерване на успеха на тези 
политики в тясно сътрудничество с асоциациите с опит в областта на борбата с 
крайната бедност и по-специално със самите крайно бедни хора, по примера на 
програмите за "обмяна на знания"; също така призовава Евростат и 
университетските учени да започнат изследвания,  за да покажат, че семейството -
естествена мрежа на солидарност между поколенията, предлага най-добрата защита 
срещу крайната бедност и социалното изключване;

4. подчертава факта, че цялата тази несигурност пречи на страдащите от нея да се 
ползват от основните си права; настоява националните, европейските и 
международните институции да вземат предвид многостранния характер на 
голямата бедност, която засяга всички области на човешкия живот;

5. припомня, че най-бедните хора често посочват, че фактът, че имат стабилна и 
заплатена работа, им позволява да изпитват отново гордост, достойнство, 
себеуважение пред децата и семействата си; вследствие на това настоява пътищата 
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към професионално включване да предвиждат най-слабите хора и работници да 
бъдат съпътствани с цел да се позволи постигането на едно истинско приобщаващо 
общество, което същевременно зачита най-бедните си граждани; 

6. призовава Европейския съюз, държавите-членки и асоциациите на организираното 
гражданско общество да следят децата, избрани да представляват дадена група, 
регион или страна на срещи на различни равнища, да не са винаги едни и същи; 
призовава съответните действащи лица на всяко равнище на вземане на решения да 
намерят начините, които да позволят на изключените в най-висока степен деца да се 
изразяват, като организират заедно с тях дългосрочни проекти, подкрепени от 
достатъчно финансови и човешки ресурси;  призовава съответните действащи лица 
да насърчават проекти, които позволяват срещи между деца от различни социални 
среди и различни култури, като същевременно се подчертава мултидисциплинарния 
аспект на проектите, позволяващи творческа дейност и насърчаващи оформянето на 
мисълта и взимането на думата от страна на децата;
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