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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolele 3, 16, 18, 23, 25, 26 și 29 din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului,

– având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 
A/RES/46/121, A/RES/47/134 și A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– având în vedere documentele Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor 
Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 și 
E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. invită la o abordare politică și instituțională mai pragmatică în combaterea sărăciei 
extreme, care să nu amestece politicile de egalitate în gen, combaterea discriminării și 
participarea activă, ci promovează în mod clar orice obiectiv concret, în special 
parteneriatul cu familiile și persoanele cele mai sărace;

2. subliniază că cel mai important drept al copilului este dreptul de a trăi alături de familia 
sa; insistă asupra rolului esențial al tatălui și mamei în dezvoltarea copilului, indiferent de 
vârstă și independent de condițiile socio-economice din familie; solicită, prin urmare, 
susținerea familiilor foarte sărace, în lupta pe care o duc împotriva sărăciei; solicită 
statelor membre interzicerea plasamentului copiilor pe motive socio-economice și 
sprijinirea părinților, pe termen lung, în exercitarea răspunderii parentale, chiar și în 
situațiile dificile de sărăcie extremă;

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat de a elabora indicatori prin care aceste politici să 
fie evaluate, în strânsă colaborare cu asociațiile cu o bogată experiență în combaterea 
sărăciei extreme și, în special, împreună cu persoanele foarte sărace, după modelul 
programelor de schimb de experiență; invită, de asemenea, Eurostat și cercetătorii 
universitari, să realizeze studii care să scoată în evidență faptul că familia, rețea naturală 
de solidaritate între generații, asigură cea mai bună protecție împotriva sărăciei extreme și 
a excluderii sociale;

4. insistă asupra faptului că toate aceste neajunsuri îi împiedică pe cei în cauză să se bucure 
pe deplin de drepturile lor fundamentale; solicită instituțiilor naționale, europene și 
internaționale să țină seama de caracterul multidimensional al sărăciei extreme, care 
afectează toate domeniile vieții umane;

5. reamintește că persoanele foarte sărace subliniază adesea faptul că datorită unui loc de 
muncă stabil și remunerat, își regăsesc mândria, demnitatea, stima de sine în fața copiilor 
și a familiei; solicită, în consecință, ca demersurile de integrare profesională să includă 
sprijinirea persoanelor si a lucrătorilor celor mai defavorizați, în scopul realizării unei 
societăți cu adevărat inclusive, care îi respectă pe cetățenii săi cei mai săraci;
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6. solicită Uniunii Europene, statelor membre și asociațiilor din societatea civilă organizată, 
să se asigure, cu ocazia întâlnirilor la diferite niveluri, că printre copiii delegați să 
reprezinte un grup, o regiune sau o țară, nu se află întotdeauna aceleași persoane; invită 
persoanele implicate la toate nivelurile decizionale să găsească modalitățile prin care 
copiii cei mai excluși să se poată exprima, creând împreună cu ei proiecte pe termen lung, 
care să beneficieze de suficiente resurse financiare și umane; invită persoanele implicate 
să promoveze proiecte care înlesnesc întâlnirile dintre copiii proveniți din medii sociale și 
culturale diferite, subliniind caracterul pluridisciplinar al proiectelor care permit realizarea 
de creații artistice și favorizează gândirea și exprimarea orală la copii.
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