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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til artikel 3, 16, 18, 23, 25, 26 og 29 i verdenserklæringen om 
menneskerettigheder,

– der henviser til følgende resolutioner, vedtaget af FN's generalforsamling, A/RES/46/121, 
A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196 og A/RES/50/107,

– der henviser til følgende dokumenter fra De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale 
Råd, E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25 og E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. opfordrer til, at der anvendes en mere pragmatisk politisk og institutionel tilgang til 
bekæmpelsen af ekstrem fattigdom, der ikke blander politikkerne om integration af 
kønsaspektet, bekæmpelse af diskrimination og aktiv deltagelse, men som klart og fuldt 
ud fremmer målsætningerne og navnlig samarbejdet med familier og de fattigste;

2. understreger, at barnet har en grundlæggende ret til at leve med sin familie; fremhæver 
faderens og moderens betydning for barnets udvikling, uanset barnets alder og uafhængigt 
af familiens socioøkonomiske situation; opfordrer derfor til, at familier, der lever i 
ekstrem fattigdom, støttes som familie i deres daglige kamp; anmoder medlemsstaterne 
om at sikre, at børn ikke sættes i familiepleje af socioøkonomiske årsager, og om at give 
forældrene langsigtet hjælp til at kunne udøve deres forældreansvar, også i tilfælde af 
ekstrem fattigdom; 

3. gentager sin opfordring til Eurostat om i tæt samarbejde med foreninger, der har erfaring 
inden for bekæmpelse af ekstrem fattigdom, og sammen med de fattige selv, at udvikle 
indikatorer, der kan måle resultaterne af disse politikker, i lighed med programmerne om 
udveksling af viden; opfordrer endvidere Eurostat og universitetsforskere til at iværksætte 
undersøgelser med henblik på at vise, at familien, der udgør et naturligt netværk af 
solidaritet mellem generationer, giver den bedste beskyttelse mod ekstrem fattigdom og 
social udstødelse;

4. understreger, at manglen på de grundlæggende livsnødvendigheder hindrer de ramte i at 
kunne gøre brug af deres fundamentale rettigheder; anmoder de nationale, europæiske og 
internationale institutioner om at tage hensyn til den dybe fattigdoms flerdimensionelle 
karakter, der berører alle livets forhold;

5. minder om, at de fattigste ofte selv angiver, at et stabilt lønnet arbejde ville give dem 
stolthed, værdighed og selvtillid over for deres børn og familier; anmoder derfor om, at 
forløbene til integration af de svagest stillede på arbejdsmarkedet omfatter 
ledsageforanstaltninger, der gør det muligt at få et mere rummeligt samfund, der 
respekterer de dårligst stillede borgere;
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6. opfordrer EU, medlemsstaterne og foreninger i det organiserede civilsamfund til at sørge 
for, at de børn, der i forbindelse med møder på forskellige niveauer bliver udvalgt til at 
repræsentere en gruppe, en region eller et land, ikke altid er de samme; opfordrer de 
relevante aktører på alle beslutningsniveauer til at gøre det muligt for de mest udstødte 
børn at blive hørt, blandt andet ved sammen med disse børn at iværksætte langsigtede 
projekter, der ledsages af tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer; 
opfordrer de relevante aktører til at tilgodese projekter, der gør det muligt for børn fra
forskellige sociale miljø og forskellige kulturer at mødes, og understreger, at projekter bør 
dække et bredt spektrum og fremme børnenes mulighed for kunstnerisk udfoldelse, 
udvikling af ideer og give børnene mulighed for at ytre sig. 
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