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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 3, 16, 18, 23, 25, 26 i 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

– uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 
A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196 i A/RES/50/107,

– uwzględniając dokumenty Rady Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 i E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. domaga się bardziej pragmatycznego podejścia politycznego i instytucjonalnego w walce 
ze skrajnym ubóstwem, podejścia, które nie łączy polityki równości między mężczyznami 
i kobietami, walki z dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, ale które wyraźnie promuje 
każdy cel jako taki, a zwłaszcza partnerstwo z najuboższymi rodzinami i osobami;

2. podkreśla, że podstawowym prawem dziecka jest prawo do życia z własną rodziną; 
kładzie nacisk na znaczenie ojca i matki dla rozwoju dziecka niezależnie od jego wieku i 
warunków społeczno-ekonomicznych rodziny; domaga się w związku z tym, by rodziny 
żyjące w skrajnym ubóstwie otrzymywały jako rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie umieszczania dzieci poza rodziną z powodów 
społeczno-ekonomicznych i o udzielenie długoterminowej pomocy rodzicom przy 
wykonywaniu ich obowiązków rodzicielskich, nawet w trudnych sytuacjach skrajnego 
ubóstwa;

3. ponawia swój wniosek skierowany do Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi osobami, na wzór programów „krzyżowania 
doświadczeń”; zwraca się również do Eurostatu i badaczy uniwersyteckich o 
przedsięwzięcie badań mających na celu unaocznienie faktu, że rodzina - naturalna sieć 
solidarności międzypokoleniowej - oferuje najlepszą ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

4. kładzie nacisk na fakt, że wszelkiego typu niepewne sytuacje uniemożliwiają dotkniętym 
przez nie osobom korzystanie z praw podstawowych; wzywa instytucje krajowe, 
europejskie i międzynarodowe do rozważenia wielowymiarowego charakteru głębokiego 
ubóstwa, które dotyka wszystkich dziedzin życia ludzkiego;

5. przypomina, że najubożsi często mówią, że fakt posiadania stałego i wynagradzanego 
zatrudnienia pozwala im odnaleźć dumę, godność, szacunek dla samych siebie w oczach 
swoich dzieci i rodzin; domaga się zatem, by schematy integracji zawodowej 
przewidywały pomoc dla najsłabszych osób i pracowników, tak aby umożliwić realizację 
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prawdziwego społeczeństwa integracyjnego i okazującego szacunek swoim najuboższym 
obywatelom;

6. zwraca się do Unii Europejskiej, państw członkowskich i stowarzyszeń zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego o dopilnowanie, by podczas spotkań na różnych 
szczeblach nie zawsze te same dzieci były wyznaczane do reprezentowania danej grupy, 
danego regionu czy kraju; wzywa odnośne podmioty na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych do znalezienia sposobów na umożliwienie wypowiedzenia się najbardziej 
wykluczonym dzieciom, rozwijając wraz z nimi długofalowe projekty, którym 
towarzyszyć będą wystarczające środki finansowe i ludzkie; zwraca się do wszystkich 
odnośnych podmiotów o sprzyjanie projektom, które umożliwiają spotkania między 
dziećmi z różnych środowisk i kultur, podkreślając wielodyscyplinarny aspekt projektów 
umożliwiających twórczość artystyczną i sprzyjających rozwijaniu myśli, a także 
zabieraniu głosu przez dzieci.
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