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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3, 16, 18, 23, 25, 26 ir 29 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas A/RES/46/121, 
A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196 ir A/RES/50/107,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos dokumentus 
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. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. partnerystė su 
šeimomis ir vargingiausiai gyvenančiais žmonėmis;

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė – teisė gyventi su savo šeima; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir kokios 
šeimos socialinės ir ekonominės sąlygos; todėl prašo remti dideliame skurde gyvenančias 
šeimas, kaip šeimas, kurios kovoja su skurdu; prašo valstybių narių neatiduoti vaikų 
globoti dėl socialinių ir ekonominių priežasčių ir ilgą laiką padėti tėvams atlikti jų tėvų 
pareigas, net jei jie atsidūrė sudėtingoje visiško skurdo padėtyje;

3. dar kartą prašo Eurostato rengti rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar sėkminga šių sričių 
politika, glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, turinčiomis patirties kovojant su 
visišku skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu; taip pat ragina Eurostatą ir universitetų mokslininkus atlikti tyrimus, 
kurie padėtų įrodyti, kad šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo sistema, suteikia 
geriausią apsaugą nuo visiško skurdo ir socialinės atskirties;

4. pabrėžia tai, kad visi šie nepritekliai trukdo tiems, kurie nuo jų kenčia, naudotis savo 
pagrindinėmis teisėmis; prašo nacionalinių, Europos ir tarptautinių institucijų atsižvelgti į 
tai, kad didžiulis skurdas, kuris patiriamas visose žmogaus gyvenimo srityse, turi daug 
aspektų;

5. primena, kad vargingiausi žmonės dažnai nurodo, kad stabilus ir atlyginamas darbas 
leidžia jiems vėl būti išdidiems, oriems, jausti pagarbą sau vaikų ir giminių akivaizdoje; 
todėl prašo profesinės integracijos procese numatyti pagalbą silpniausiems asmenims ir 
darbuotojams, kad būtų sukurta tikra įtrauktį skatinanti visuomenė, gerbianti 
vargingiausius žmones;

6. prašo Europos Sąjungos, valstybių narių ir organizuotos pilietinės visuomenės asociacijų 
užtikrinti, kad įvairaus lygmens susitikimuose nedalyvautų visuomet tie patys vaikai, 
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paskirti atstovauti grupei, regionui ar šaliai;  ragina atitinkamus įvairaus sprendimų 
priėmimo lygmens dalyvius rasti priemonių, kurios padėtų skatinti labiausiai atskirtų 
vaikų saviraišką, t. y. įgyvendinti drauge su jais ilgalaikius projektus, kuriems būtų 
skiriama pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių; ragina atitinkamus dalyvius 
skatinti projektus, kurie padėtų susitikti įvairių socialinių sluoksnių ir įvairių kultūrų 
vaikams, pabrėžiant daugiadalykį projektų, kurie puoselėtų meninę kūrybą, aspektą ir 
sudarant sąlygas vystytis vaikų mąstymui ir kalbai.
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