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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju členov 3, 16, 18, 23, 25, 26 in 29 Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah,

– ob upoštevanju resolucij generalne skupščine Združenih narodov A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 in A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– ob upoštevanju dokumentov ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov  
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 in E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. poziva k bolj pragmatičnemu političnemu in institucionalnemu pristopu v boju proti 
skrajni revščini, v katerem niso pomešani politike enakosti med moškimi in ženskami, boj 
proti diskriminaciji in aktivna udeležba, ampak se vsak cilj spodbuja ločeno in zlasti v 
partnerstvu z najrevnejšimi družinami in posamezniki;

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da živi s svojo družino; vztraja, da sta oče in mati 
pomembna za otrokov razvoj ne glede na njegovo starost in socialno-ekonomske razmere 
družine; zato poziva, da se družinam, ki živijo v skrajni revščini, v njihovem boju nudi 
pomoč kot celoti, torej kot družinskim skupnostim; poziva države članice, naj nehajo 
nameščati otroke izven družine zaradi socio-ekonomskih razlogov in naj raje dolgoročno 
pomagajo staršem pri njihovih starševskih dolžnostih, tudi v težavnih razmerah skrajne 
revščine;

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje kazalce za merjenje uspeha teh politik ob tesnem 
sodelovanju z združenji, izkušenimi v boju proti skrajni revščini, še zlasti z najrevnejšimi 
posamezniki samimi, po vzgledu primera programov "križišča znanja"; Eurostat in 
univerzitetne raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo študije, ki bi osvetlile dejstvo, da 
družina, naravna mreža solidarnosti med generacijami, nudi najboljšo zaščito pred skrajno 
revščino in družbeno izključenostjo;

4. vztraja, da vsi ti negativni elementi ovirajo tiste, ki so prikrajšani pri uživanju temeljnih 
pravic; poziva nacionalne, evropske in mednarodne institucije, naj upoštevajo, da ima 
huda revščina več razsežnosti in vpliva na vsa področja človeškega življenja;

5. želi spomniti, da najbolj revni pogosto navajajo, da s stabilno in plačano zaposlitvijo lahko 
spet najdejo ponos, dostojanstvo, lastno vrednost v odnosu do svojih otrok in družine; zato 
poziva, naj bo v postopku poklicnega vključevanja predvideno spremljanje šibkejših 
posameznikov in delavcev, s čimer bi omogočili resnično inkluzivno družbo, spoštljivo do 
svojih najrevnejših državljanov;



PE405.968v01-00 4/4 PA\722342SL.doc

SL

6. poziva Evropsko unijo, države članice in združenja organizirane civilne družbe, naj 
poskrbijo, da na srečanjih na različnih ravneh neko skupino, regijo ali državo ne zastopajo 
vedno isti otroci; poziva zadevne akterje na vseh ravneh odločanja, naj poiščejo način, 
kako omogočiti izražanje najbolj izključenim otrokom, tako da z njimi vzpostavijo 
dolgoročne projekte z zadostnimi finančnimi in človeškimi viri; poziva zadevne akterje, 
naj dajo prednost projektom, ki omogočajo srečanja med otroki iz različnih socialnih 
sredin in kultur, in poudarja večdisciplinarnost projektov, ki omogočajo umetniško 
izražanje in spodbujajo razvijanje mišljenja otrok ter jim dajejo besedo.
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