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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av artiklarna 3, 16, 18, 23, 25, 26 och 29 i den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av resolutionerna från FN:s generalförsamling A/RES/46/121, 
A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196 och A/RES/50/107,

– med beaktande av med beaktande av dokumenten från FN:s ekonomiska och sociala råd 
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. Europaparlamentet kräver en politisk och institutionell strategi som är mer pragmatisk i 
kampen mot extrem fattigdom och som inte blandar ihop politiken för jämställdhet med 
politiken för att bekämpa diskriminering och för ett aktivt deltagande, och som tydligt 
främjar varje mål i sig, särskilt ett nära samarbete med de fattigaste familjerna och 
individerna.

2. Europaparlamentet understryker att barnets främsta rätt är att få leva med sin familj.  Det 
är viktigt att betona faderns och moderns betydelse för ett barns utveckling, oavsett 
barnets ålder och familjens socioekonomiska förutsättningar. Parlamentet kräver därför att 
familjer som lever i extrem fattigdom ska få stöd i sin dagliga strävan i egenskap av 
familj. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att omplaceringen av barn på 
grund av socioekonomiska orsaker upphör och att föräldrar ges långsiktigt stöd för att 
även under svåra förhållanden med extrem fattigdom ta sitt ansvar som förälder.

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en gång Eurostat att utveckla indikatorer för att mäta 
politikens framsteg i nära samarbete med de organisationer som är vana att bekämpa
extrem fattigdom, och särskilt med de fattigaste själva på det sätt som görs i program där 
det sker ”en samverkan med de sakkunniga”. Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra studier för att visa att familjen, det naturliga bandet 
mellan generationer, är det bästa skyddet mot extrem fattigdom och social utestängning.

4. Europaparlamentet hävdar att alla dessa svårigheter hindrar de utsatta från att utöva sina 
grundläggande rättigheter.  Parlamentet uppmanar de nationella, europeiska och 
internationella institutionerna att beakta den extrema fattigdomens många sidor som berör 
alla aspekter av en människas liv.

5. Europaparlamentet påminner om att de fattigaste ofta själva anser att en fast avlönad 
anställning skulle ge dem tillbaka stoltheten, värdigheten och självkänslan inför deras barn 
och familjer. Parlamentet kräver därför att de svagaste och mest utsatta arbetarna ska få 
stöd och vägledning i samband med integrationen i arbetslivet för att kunna tas upp i ett 
öppet samhälle som respekterar sina fattigaste invånare.
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6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen, medlemsstaterna och de civila 
organisationerna att se till att de barn som, i kontakter på olika nivåer, utses att företräda 
en grupp, en region eller ett land inte alltid är de samma. Parlamentet uppmanar berörda 
organ på alla beslutsnivåer att hitta olika sätt för att de mest marginaliserade barnen ska få 
komma till tals genom att tillsammans med dessa genomföra långsiktiga projekt som har 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser. Parlamentet uppmanar berörda organ att 
främja projekt som låter barn komma i kontakt med andra sociala miljöer och andra 
kulturer, där den tvärvetenskapliga aspekten framhålls och utrymme ges till konstnärligt 
skapande, tankeutveckling och barns yttranderätt.
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