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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta os artigos 3.º, 16.º, 18.º, 23.º, 25.º, 26.º e 29.º da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem,

– Tendo em conta as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 e A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– Tendo em conta os documentos do Conselho Económico e Social das Nações Unidas 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. Solicita que seja levada a cabo uma abordagem política institucional mais pragmática no 
combate à extrema pobreza, que não misture as políticas da igualdade entre homens e 
mulheres, a luta contra as discriminações e a participação activa, antes promova 
claramente um objectivo integral e designadamente a parceria com as famílias e as 
pessoas mais pobres;

2. Chama a atenção para o facto que o primeiro direito da criança é o direito de viver com a 
sua família; insiste na importância do pai e da mãe para o desenvolvimento da criança, 
seja qual for a sua idade e independentemente das condições socioeconómicas da família; 
solicita, por consequência, que as famílias que vivem numa situação de extrema pobreza 
sejam apoiadas, enquanto família, na sua luta; solicita aos Estados-Membros que envidem 
as medidas necessárias para por cobro à colocação de crianças em lares de guarda ou 
instituições por razões socioeconómicas e a apoiarem, a longo prazo, os progenitores a 
exercerem a sua responsabilidade parental, mesmo em condições difíceis de extrema 
pobreza;

3. Reitera o seu pedido a Eurostat no sentido de desenvolver indicadores para medir o êxito 
destas políticas, em estreita cooperação com as associações experientes no combate à 
extrema pobreza e, em especial, com as próprias pessoas mais pobres, à semelhança dos 
programas de "cruzamento de saber"; solicita igualmente a Eurostat e aos investigadores 
universitários que empreendam estudos para evidenciar que a família, rede natural de 
solidariedade entre as gerações, oferecem a melhor protecção contra a extrema pobreza e a 
exclusão social;

4. Insiste no facto de que todas estas situações de precariedade impedem aqueles que delas 
sofrem de gozarem os seus direitos fundamentais; solicita às instituições nacionais, 
europeias e internacionais que considerem o carácter multidimensional da grande pobreza 
que atinge todos os domínios da vida humana;

5. Recorda que as pessoas mais pobres referem frequentemente que o facto de terem um 
emprego estável e remunerado lhes permite recobrar o orgulho, a dignidade, a auto-estima 
face aos seus filhos e às suas famílias; solicita, consequentemente, que os percursos de 
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inclusão profissional prevejam o acompanhamento das pessoas e dos trabalhadores mais 
fracos a fim de que possamos realizar uma verdadeira sociedade inclusiva, em que sejam 
respeitados os seus cidadãos mais pobres;

6. Solicita à União Europeia, aos Estados-Membros e às associações da sociedade civil 
organizada que procurem que, por ocasião de encontros a diversos níveis, não sejam 
sempre as mesmas as crianças delegadas para representar um grupo, uma região ou um 
país; insta os actores em causa, a todos os níveis de decisão, a dotarem-se de meios para 
permitir que as crianças mais excluídas possam exprimir-se levando a cabo com elas 
projectos a longo prazo, sustentadas por meios financeiros e humanos suficientes; insta os 
actores em causa a favorecerem projectos que permitam o encontro entre crianças de 
diversos meios sociais e de diferentes culturas, salientando o aspecto pluridisciplinar de 
projectos que visem a criação artística, a elaboração do pensamento assim como a 
intervenção das crianças.
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