
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

	

Módosító iavaslat

helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a H12284 számú „Legyen jobb a gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő

Az Országgyűlési határozati javaslat a következő francfa bekezdésekkel egészül ki :

Az Országgyűlés

- tekintettel arra, ho~y a gyermekvállalás az egész társadalom számára érték, a g ey retek
felnevelése olyan költségeket és áldozatvállalás jelent, amely anyagi és erkölcsi elismerést
érdemel

- kiemelve, hogy a gyvermek különleges védelmet élvez, amelynek érdekében minden
eszközzel biztosítani kell a gyermek jogát olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi
kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését,
elismerve, hogy az eltérő helyzetű társadalmi csoportok, valamint a különböző generációk
közötti szolidaritás nélkülözhetetlen a gyermekek jövőjének biztosításában,

[- eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi
egyezményeknek és ajánlásoknak, így különösen az ENSZ Millenniumi Fejlesztési
Célokban meghatározott vállalásokra, valamint a Gyermek jogairól szóló, New
Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezményre és az ENSZ Gyermeki Jogok
Bizottságának a Magyar Köztársaság Első Kormányzati Jelentéséhez fűzött Ajánlásaira
(1998), valamint a Második és Harmadik Kormányzati Jelentéshez fűzött Ajánlásaira
(2006),
- kiemelve, hogy a gyermek különleges védelmet élvez, amelynek érdekében minden
eszközzel biztosítani kell a gyermek jogát olyan életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi
kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését,]
- elismerve, hogy a gazdasági fejlődés alapja a fenntartható társadalmi fejlődés, az
egészséges, összetartozó, békés társadalom, amelynek alapjait a gyermekek körében kell
megépíteni, a szolidaritás erősítésével,
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- kiemelve, hogy a gyermekek esélyeinek növelése és a gyermekszegénység visszaszorítása a
társadalom, az állami és önkormányzati szervek, valamint a civil szerveződések közös érdeke,
feladata és felelőssége,
- felismerve azt, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelem leghatékonyabb módja a
gyermekszegénység kialakulásának megelőzése, amelynek érdekében a jelenleginél
hatékonyabb intézkedésekre van szükség,
- figyelembe véve, hogy Magyarország az UNICEF gyermekszegénységet vizsgáló felmérése
alapján a 26 ország közül a 19 . helyen áll,

figyelembe véve azokat a statisztikai adatokat, amelyek igazolják, hogy Magyarországon -
2006 decemberében - 2.064.793 18 éven aluli eltartott gyerek élt, és hogy a gyereket nevelő
háztartások a többieknél szegényebbek,
- észlelve, hogy az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok mindegyike egyformán
fontosnak és sürgetőnek nevezte a gyermekszegénység visszaszorításának össztársadalmi
ügyét,
- felismerve, hogy a gyermekszegénység csökkentése érdekében átfogó, minden ágazatra
kiterjedő intézkedésekre van szükség,
- eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi
egyezményeknek és ajánlásoknak, így különösen az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célokban
meghatározott vállalásokra, valamint a Gyermek fogairól szóló, New Yorkban, 1989 .
november20-ánkelt Egyezményre és az ENSZ Gyermeki Jogok Bizottságának a Magyar
Köztársaság Első Kormányzati Jelentéséhez fűzött Aiánlásaira (1998), valamint a Második és
Harmadik Kormányzati Jelentéshez fűzött Ajánlásaira (2006),

a következő határozatot hozza :

Indoklás

Az ötpárti egyeztetés eredményeképp fontosnak tartottuk a módosító javaslatban
megfogalmazott gondolat stratégiai szintű megjelenítését .

Budapest, 2007 . április 23 .

Pele é~Dr . ái Ildikó
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