Извадки от

Международната харта за 17 октомври
Световния ден за преодоляване на крайната бедност,
обявен от Организацията на обединените нации

за Международен ден за изкореняване на бедността

1- Денят е събиране за мир и човешко достойнство в духа на декларацията, гравирана върху
възпоменателния камък в чест на жертвите на крайната бедност, намиращ се на Площад
Трокадеро в Париж, Франция.

На 17 октомври 1987 г., защитници на човешките права и
граждани от всички страни се събират заедно на този
площад. Те отдават почит на жертвите на глада,
невежеството и насилието и изразяват своето убеждение, че
крайната бедността не е неизбежна. Те провъзгласяват
солидарността си към онези, които се борят, за да я
унищожат.
Навсякъде, където мъже и жени са осъдени да живеят в
крайна бедност, правата на човека са нарушени.
Да се обединим, за да сме сигурни, че те ще бъдат опазени,
е наш свещен дълг.
Отец Йосиф Врешински
2- Денят предоставя възможности за насърчаване
на срещи, които обикновено не биха се случили
във всекидневния живот, между най-бедните и
други граждани, обединени от стремеж към
изкореняване на крайната бедност.
4- Денят трябва да признае или отрази
отдадеността и приноса на хората, които
ежедневно се борят с крайната бедност. Приносът
на най-бедните е неразделна част от всяко
събиране или инициатива.
6- Денят символизира ежедневната
борба на онези, които живеят в
крайна бедност

3- Денят трябва да признае и почете правото за
равнопоставеност и достойнство на всеки,
приемайки, че най-бедните често са жертви на
всички форми на насилие, навсякъде по света.
5- Денят е предназначен да насърчи и
демонстрира
взаимното
разбирателство,
солидарност и споделената отговорност на
всички лица и групи от различни среди, работещи
в тясно сътрудничество с хора, живеещи в
бедност. Ето защо, подготовката за честването на
Деня трябва да бъде процес, който продължава
през годината.

7- Денят ни напомня, че най-бедните често са принудени да живеят в срам. Поради това,
организаторите трябва да гарантират, че всички дейности, предприети по този повод, както и всички
съобщения, съобщения до пресата и медийни материали (текстове, снимки, филми, клипове и др.)
зачитат достойнството на хората, живеещи в бедност, които са в основата на това събиране.

