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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyys-
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3, 16, 18, 23, 25, 26 ja 
29 artiklan,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmat 
A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196 ja A/RES/50/107,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston asiakirjat 
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 ja E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
poliittisen ja institutionaalisen toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa koskevaa politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja aktiivista osallistumista vaan jolla 
edistetään yksiselitteisesti kokonaistavoitetta ja erityisesti kumppanuutta köyhimpien 
perheiden ja henkilöiden kanssa;

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; korostaa isän 
ja äidin merkitystä lapsen kehitykselle lapsen iästä ja perheen sosioekonomisesta 
tilanteesta riippumatta; vaatii siksi, että äärimmäisessä köyhyydessä eläviä perheitä on 
tuettava köyhyyden torjunnassa perheenä; vaatii jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden takia ja antamaan vanhemmille kestävää tukea, 
jotta he voivat huolehtia vanhempainvastuustaan myös äärimmäisestä köyhyydestä 
johtuvissa hankalissa tilanteissa;

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä äärimmäisen köyhyyden torjuntaan erikoistuneiden 
yhteisöjen ja erityisesti itse köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa koskevien 
”Croisement des savoirs” -ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi Eurostatia ja yliopistojen 
tutkijoita tekemään selvityksiä, joiden avulla voidaan tuoda esille, että perhe on 
sukupolvien välisen yhteisvastuun luonnollinen verkosto ja että se on paras suoja 
äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytyneisyyttä vastaan;

4. korostaa, että edellä mainituista epävarmuuksista kärsivät eivät nauti perusoikeuksistaan; 
vaatii kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä instituutioita käsittelemään suuren 
köyhyyden moniulotteisuutta, sillä se vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin puoliin;

5. muistuttaa, että köyhimmät ihmiset katsovat usein, että pysyvä palkattu työ auttaisi heitä 
saamaan ylpeytensä, omanarvontuntonsa ja itsekunnioituksensa suhteessa lapsiinsa ja 
perheisiinsä; vaatii siksi, että työllistymismenettelyissä otetaan huomioon heikoimmassa 
asemassa olevien henkilöiden ja työntekijöiden tausta, jotta voidaan luoda sellainen 
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yhteiskunta, jossa sen köyhimmillä jäsenillä on todellinen mahdollisuus osallistua ja jossa 
heitä kunnioitetaan;

6. vaatii Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä valvomaan siitä, että eri tasojen tapaamisiin ei aina valita samoja lapsia 
edustamaan ryhmää, aluetta tai maata; kehottaa kyseisiä toimijoita etsimään kaikilla 
päätöksenteon tasoilla keinoja syrjäytyneimpien lasten ilmaisun mahdollistamiseksi 
toteuttamalla heidän kanssaan pitkäaikaisia hankkeita ja tarjoamaan niitä varten riittävästi 
rahoitusta ja henkilöstöä; kehottaa kyseisiä toimijoita edistämään hankkeita, joiden avulla 
erilaisista sosiaalisista oloista ja eri kulttuureista peräisin olevat lapset voisivat tavata 
toisiaan, ja korostaa näiden hankkeiden monialaisuutta, joka mahdollistaa lasten 
taiteellisen luomistyön ja edistää ajattelun kehitystä sekä puhetaitoa.
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