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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gelet op artikelen 3, 16, 18, 23, 25, 26 en 29 van de Universele verklaring van de rechten 
van de mens,

– gelet op de resoluties van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties
A/RES/46/121, A/RES/47/134 et A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– gezien de documenten van de Economische en sociale Raad van de Verenigde Naties 
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. verzoekt om een meer pragmatische benadering van het beleid en de instellingen bij de 
bestrijding van extreme armoede, waarbij het beleid voor gendergelijkheid, de bestrijding 
van elke vorm van discriminatie en de actieve deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling staat, met name achter het partnerschap met de 
allerarmste gezinnen en personen;

2. benadrukt dat het voornaamste recht van het kind het recht is om bij zijn familie te wonen; 
wijst nadrukkelijk op het belang van de vader en de moeder voor de ontwikkeling van het 
kind, onafhankelijk van de leeftijd van het kind en de sociaaleconomische omstandigheden 
van het gezin; en verzoekt dus om ondersteuning in hun strijd om het bestaan van gezinnen 
die in extreme armoede leven; verzoekt de lidstaten te stoppen met het uit huis plaatsen van 
kinderen om sociaaleconomische redenen en verzoekt ouders hulp te bieden op lange termijn 
bij het uitoefenen van hun ouderlijke verantwoordelijkheid, zelfs bij extreme armoede;

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren te ontwikkelen om het succes van deze vormen van 
beleid te meten, in nauwe samenwerking met de instellingen die ervaring hebben met het 
bestrijden van extreme armoede, en meer in het bijzonder met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de “kruising van kennis”; verzoekt Eurostat en de 
universitaire onderzoekers eveneens onderzoek te doen om aan te tonen dat het gezin, de 
natuurlijke solidariteitsschakel tussen de generaties, de beste bescherming biedt tegen 
extreme armoede en sociale uitsluiting;

4. benadrukt het feit dat alle vormen van onbestendigheid hen die eronder lijden beroven van 
hun fundamentele rechten; verzoekt de nationale, Europese en internationale instellingen het 
multidimensionele karakter te bestuderen van grote armoede, die alle aspecten raakt van het 
menselijk leven;

5. herinnert eraan dat de allerarmsten vaak aangeven dat zij met een vaste, betaalde baan hun 
trots, waardigheid, en zelfrespect tegenover hun kinderen en gezin terugkrijgen; vraagt dus
dat de zwakste personen en werknemers worden begeleid bij de integratie op de 
arbeidsmarkt, om zo een maatschappij te creëren waarin de armste burgers werkelijk zijn 
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opgenomen en worden gerespecteerd.

6. verzoekt de Europese Unie, de lidstaten en de verenigingen van het maatschappelijk 
middenveld er zorg voor te dragen dat het niet steeds dezelfde kinderen zijn die worden 
afgevaardigd om een groep, regio of land te vertegenwoordigen op bijeenkomsten op 
verschillende niveaus; verzoekt de betreffende leidende figuren op alle 
besluitvormingsniveaus middelen te zoeken om de meest buitengesloten kinderen aan het 
woord te laten komen, en met hen langetermijnprojecten op te zetten met voldoende 
mankracht en financiële middelen; verzoekt de betreffende leidende figuren projecten te 
steunen waarbij kinderen uit verschillende culturen en sociale milieus elkaar kunnen 
ontmoeten, en benadrukt het pluridisciplinaire aspect van creatieve projecten voor kinderen 
en projecten waar kinderen leren nadenken en het woord kunnen voeren.
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