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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na články 3, 16, 18, 23, 25, 26 a 29 všeobecné deklarace lidských práv

– s ohledem na rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů 
A/RES/46/121, A/RES/47/134 a A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– s ohledem na dokumenty Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 a E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. požaduje pragmatičtější politický a institucionální přístup v boji proti mimořádné 
chudobě, který nebude směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj proti diskriminaci 
a aktivní účast, který však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a zejména partnerství 
s nejchudšími rodinami a osobami;

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje význam 
otce a matky pro rozvoj dítěte jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-ekonomických 
podmínkách rodiny; žádá proto, aby rodiny žijící v extrémní chudobě byly jakožto rodina 
podporovány ve svém boji; žádá členské státy, aby ukončily umisťování dětí ze sociálně-
ekonomických důvodů a dlouhodobě pomáhaly rodičům vykonávat jejich rodičovskou 
odpovědnost i v obtížných situacích extrémní chudoby;

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto politik, v úzké 
spolupráci se sdruženími, které mají zkušenosti v boji proti extrémní chudobě a zejména 
se samotnými nejchudšími osobami, jako je tomu v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní badatele, aby zahájili studie s cílem zdůraznit, že 
rodina jakožto přirozené solidární propojení mezi generacemi poskytuje nejlepší ochranu 
proti extrémní chudobě a sociálnímu vyloučení;

4. zdůrazňuje, že všechny tyto nejistoty brání těm, kdo jimi trpí, aby uplatňovali svá základní 
práva; žádá vnitrostátní, evropské a mezinárodní orgány, aby vzaly v úvahu 
mnohorozměrný charakter velké chudoby, která postihuje všechny oblasti lidského života;

5. připomíná, že ti nejchudší často uvádějí, že mít stálé placené zaměstnání jim umožňuje 
znovu nalézt hrdost, důstojnost a sebehodnocení ve vztahu k jejich dětem a rodinám; žádá 
proto, aby postupy začlenění do pracovního procesu předpokládaly součinnost 
s nejzranitelnějšími osobami a pracovníky za účelem dosažení skutečně vstřícné 
společnosti, která respektuje své nejchudší občany;

6. žádá Evropskou unii, členské státy a sdružení organizované občanské společnosti, aby 
dbaly na to, aby při setkáních na různých úrovních nebyly stále stejné děti jmenovány jako 
představitelé zastupující určitou skupinu, region nebo zemi; vyzývá všechny zúčastněné 
strany na všech rozhodovacích úrovních, aby nalezly způsob, který by nejvíce 
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vyloučeným dětem umožnil, aby se vyjádřily, a který by s nimi vytvořil dlouhodobé 
projekty s dostatečnými finančními a lidskými zdroji; vyzývá zúčastněné strany, aby 
podporovaly projekty, které umožní setkávání mezi dětmi z různého sociálního prostředí 
a různých kultur a zdůrazní víceoborové hledisko projektů umožňujících uměleckou 
tvorbu a podporujících utváření myšlení dětí a jejich slovní projev.
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