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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az illetékes Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3., 16., 18., 23., 25., 26. és 29. 
cikkére,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlés állásfoglalásaira (A/RES/46/121, A/RES/47/134 és 
A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107),

– tekintettel a az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának dokumentumaira 
(E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 et E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25),

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és intézményi megközelítés kialakítását a szélsőséges 
szegénységgel kapcsolatban, amely nem keveri össze a nemek közötti egyenlőséget, a 
diszkrimináció elleni küzdelmet és az aktív részvételt, de amely határozottan és teljes 
mértékben, önmagában támogatja e célok mindegyikét, ideértve a családokkal és a 
legszegényebb emberekkel fenntartott partnerséget is;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek elsődleges joga a családjukkal való együttélés; rámutat 
arra, hogy az apának és az anyának fontos szerepe van bármilyen korú gyermek 
fejlődésében, függetlenül a család szociális-gazdasági helyzetétől; éppen ezért kéri, hogy a 
szélsőséges szegénységben élő családokat, mint családokat segítsék küzdelmük során; 
felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek véget a gyermekek családjuktól, szociális-
gazdasági okokból történő elválasztásának, és inkább segítsék a szülőket szülő feladataik 
gyakorlásában még a szélsőséges szegénység okozta nehéz körülmények között is;

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy fejlesszen ki olyan indikátorokat, amelyekkel 
mérhető e politikák sikere, és ebben, a „tudásnövelő” programok mintájára működjön 
együtt olyan szervezetekkel, amelyeknek van tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén felkéri az Eurostatot és az egyetemi kutatókat, 
hogy indítsanak olyan tanulmányokat, amelyekkel hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdésére;

4. hangsúlyozza, hogy a közvetlenül érintett személyeket ezek a körülmények akadályozzák 
alapvető jogaik gyakorlásában; kéri a nemzeti, európai és nemzetközi intézményeket, 
hogy vegyék tekintetbe a nagymértékű szegénység multidimenzionális jellegét, amely az 
emberi élet minden területét érinti;

5. emlékeztet rá, hogy a legszegényebb gyakran mondják, hogy egy állandó, fizetett 
munkahely hozzásegíti őket családjuk és gyermekeik szemében a büszkeségük, 
méltóságuk és önbecsülésük visszaszerzéséhez; éppen ezért olyan, a szakmai 
elhelyezkedéssel kapcsolatos tanácsadási lehetőséget biztosító utak létrehozását kéri a 
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legsebezhetőbb emberek és dolgozók számára, amely elindítja amely elindítja egy 
befogadó, és legszegényebb polgárait tiszteletben tartó társadalom megteremtését;

6. felszólítja z Európai Uniót, annak tagállamait és a civil társadalmi szervezeteket, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy a különböző szintű találkozókon az egy-egy csoport, régió 
vagy ország bemutatására felkért gyermekek ne mindig ugyanazok legyenek; felszólítja a 
különböző szinteken érintett döntéshozókat, hogy találjanak módot arra, hogy hosszú távú, 
megfelelő anyagi és emberi erőforrásokkal támogatott projekteken keresztül a leginkább 
kirekesztett gyermekeknek is lehetőségük nyíljon a felszólalásra; felszólítja az érintett 
szereplőket, hogy részesítsék előnyben azokat a projekteket, amelyek lehetőséget adnak a 
különböző társadalmi, kulturális háttérrel rendelkező gyermekek találkozására, 
hangsúlyozva a projektek több tudományágat átfogó jellegét, amely elősegíti, hogy a 
gyermekek művészi alkotások formájában fejezzék ki gondolataikat és ezt bemutassák 
másoknak.
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