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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26 και 29 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
A/RES/46/121, A/RES/47/134 και A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– έχοντας υπόψη τα έγγραφα του οικονομικού και κοινωνικού συμβουλίου των Ηνωμένων 
Εθνών E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 και
E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα πλαίσια της 
καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις πολιτικές της ισότητας 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ενεργού 
συμμετοχής, αλλά η οποία θα προάγει σαφώς και εξ ολοκλήρου κάθε στόχο, και κυρίως τη 
συνεργασία με τις πιο φτωχές οικογένειες και τα πιο φτωχά άτομα·

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί με την 
οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία του πατέρα και της μητέρας για την ανάπτυξη του 
παιδιού, όποια και αν είναι η ηλικία του και ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες της οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να 
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς στην άσκηση των γονικών τους καθηκόντων, 
ακόμα και στις δυσμενείς καταστάσεις της ακραίας φτώχειας·

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών για τη 
μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις
που διαθέτουν πείρα στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, πιο συγκεκριμένα, με 
τα ίδια τα πιο φτωχά άτομα, κατά το πρότυπο των προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν ότι η οικογένεια, φυσικό δίκτυο αλληλεγγύης 
μεταξύ των γενεών, προσφέρει την καλύτερη προστασία από την ακραία φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

4. τονίζει το γεγονός ότι οι όλες αυτές οι επισφαλείς καταστάσεις εμποδίζουν όσους πλήττονται 
από αυτές να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητά από τα ευρωπαϊκά, εθνικά 
και διεθνή θεσμικά όργανα να λάβουν υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της μεγάλης 
φτώχειας που αγγίζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής·
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5. υπενθυμίζει ότι οι πιο φτωχοί αναφέρουν συχνά ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και 
αμειβόμενης απασχόλησης τους επιτρέπει να ανακτήσουν την υπερηφάνεια, την 
αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμησή τους απέναντι στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους·
ζητά, κατά συνέπεια, η πορεία προς την ένταξη στην επαγγελματική ζωή να προβλέπει τη 
στήριξη των πιο αδύναμων ατόμων και εργαζομένων, προκειμένου να είναι δυνατή η 
διαμόρφωση μιας πραγματικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό προς τους 
πιο φτωχούς πολίτες της·

6. ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη μέλη και από τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών να μεριμνήσουν ώστε, σε συναντήσεις διαφορετικών επιπέδων, τα παιδιά που 
έχουν οριστεί αντιπρόσωποι για να εκπροσωπήσουν μια ομάδα, μια περιοχή ή μια χώρα να 
μην είναι πάντα τα ίδια· καλεί τους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων να βρουν τα μέσα για να επιτρέψουν την έκφραση των πιο αποκλεισμένων 
παιδιών, υλοποιώντας μαζί με τα παιδιά μακροπρόθεσμα έργα, τα οποία θα συνοδεύονται 
από επαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· καλεί τους εμπλεκόμενους 
φορείς να ενθαρρύνουν έργα που επιτρέπουν τη συνάντηση παιδιών από διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα και από διαφορετικούς πολιτισμούς, υπογραμμίζοντας τη 
διεπιστημονική πτυχή των έργων, επιτρέποντας την καλλιτεχνική δημιουργία και ευνοώντας 
την καλλιέργεια της σκέψης καθώς και τη συμμετοχή των παιδιών.
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