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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de genderaspecten van de economische neergang en de financiële crisis

(2009/2204(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 over een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven: meer steun voor het combineren van beroep, privéleven en gezinsleven 
(COM(2008)0635),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2008 over een Europees 
economisch herstelplan (COM(2008)0800),

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 maart 2009 aan de Europese Voorjaarsraad 
"Op weg naar Europees herstel" (COM(2009)0114),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 24 november 2009 over raadpleging over 
de toekomstige "EU 2020"-strategie (COM(2009)0647),

– gezien het verslag van de Commissie van 3 oktober 2008 "Realisatie van de doelstellingen 
van Barcelona wat de opvangfaciliteiten voor kinderen onder de leerplichtige leeftijd betreft" 
(COM(2008)0638),

– gezien het verslag van de Commissie van 27 februari 2009 over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen – 2009 (COM(2009)0077),

– gezien het verslag van de Commissie van 18 december 2008 over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen – 2010 (COM(2009)694),

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juni 2000 "Naar een communautaire 
raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)" (COM(2000)0335) 
en de jaarverslagen van de Commissie over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
Europese Unie 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 (respectievelijk 
COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, 
COM(2006)0071, COM(2007)0049 en COM(2008)0010),

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)1,

– gezien het op 3 oktober 2008 door de Commissie ingediende voorstel voor een Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 

                                               
1 PB L 204 van 26 juli 2006, blz. 23.
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behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 
86/613/EEG (COM(2008)0636),

– gezien het op 3 oktober 2008 door de Commissie ingediende voorstel voor een Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad 
inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de 
bevalling en tijdens de lactatie (COM(2008)0637),

– gezien de stand van de ratificatie van het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van 
mensenhandel (STCE 197),

– gezien het actiekader voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, dat op 22 maart 2005 door 
de Europese sociale partners is goedgekeurd,

– gezien de ontwerpaanbeveling van de Raad van Europa over de gevolgen van de 
economische en financiële crisis voor vrouwen, Doc 11891, 4 mei 2009,

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid, dat door de Europese Raad van 23 en 
24 maart 2006 is goedgekeurd,

– gezien het op 22 maart 2007 aangenomen advies van het Raadgevend Comité voor gelijke 
kansen van mannen en vrouwen inzake beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 oktober 2006 over de immigratie van vrouwen: 
de rol van vrouwelijke immigranten en hun plaats in de Europese Unie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over een routekaart voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen 2006-20102,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 september 2008 over gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen – 20083,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen die 
van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 oktober 2009 over de gevolgen van de mondiale 
financiële en economische crisis voor de ontwikkelingslanden en de 
ontwikkelingssamenwerking6,

                                               
1 PB C 313E van 20.12.2006, blz. 118.
2 PB C 301 E van 13 december 2007, blz. 56.
3 PB C 295 E van 4.12.2009, blz. 35.
4 PB C 16 E van 22.1.2010, blz. 21.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0371.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0029.
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– gezien Eurostat Statistics in Focus 53/2009: "Sharp increase in unemployment in the EU", 

– gezien Eurostat Statistics in Focus 97/2009: "Recession in the EU-27: length and depth of the 
downturn varies across activities and countries",

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A7-0000/2010),

A. overwegende dat de wereldeconomie thans te kampen heeft met de ernstigste recessie sinds 
de Grote Depressie en dat de sociale gevolgen daarvan in de hele EU en daarbuiten 
gevoeld worden; overwegende dat de economische en financiële crisis in Europa voor 
vrouwen bijzonder schadelijke gevolgen heeft, en dat de Raad, de Commissie en de 
lidstaten aan dit probleem tot nu toe nog niet de aandacht hebben geschonken die het 
verdient, 

B. overwegende dat de aandacht zich vooral heeft gericht op de door mannen gedomineerde 
bouwsector en auto-industrie, terwijl de detailhandel en de diensten- en toerismesector 
even zwaar getroffen zijn; overwegende dat het dringend noodzakelijk is in de nationale en 
Europese herstelplannen rekening te houden met de genderdimensie van de gevolgen van 
en de oplossing voor de economische en sociale crisis,

C. overwegende dat gezaghebbende economen erop hebben gewezen dat de kredietcrisis 
waarmee de recessie is begonnen feitelijk door mannen is veroorzaakt; overwegende dat 
ook de antwoorden op de crisis op nationaal en internationaal niveau - die niet getuigen 
van een gendergevoelige aanpak - voornamelijk door mannen tot stand zijn gebracht;  
overwegende dat het belangrijk is dat vrouwen op politiek, economisch en financieel 
gebied volledig deelnemen aan het besluitvormingsproces,

D. overwegende dat genderstudies hebben uitgewezen dat vrouwen op een andere manier 
leiding geven, in die zin dat zij meer risicovermijdend gedrag vertonen en zich richten op 
de langere termijn, 

E. overwegende dat de huidige verslechtering van de economische situatie vrouwen 
waarschijnlijk meer zal treffen dan mannen; overwegende dat het gevaar bestaat dat de 
huidige recessie de vooruitgang afremt of zelfs ongedaan maakt en gevolgen op de lange
termijn heeft voor de socialezekerheidsstelsels, sociale integratie en demografie,

F. overwegende dat een aantal maatregelen op het gebied van gendergelijkheid geschrapt of 
uitgesteld is en dat mogelijke bezuinigingen in de toekomst een negatief effect kunnen 
hebben op de werkgelegenheid van vrouwen en op de bevordering van gelijke kansen; 
overwegende dat het steeds belangrijker wordt de hierboven genoemde richtlijn 
2006/54/EG naar behoren uit te voeren,

G. overwegende dat de economische neergang niet gebruikt mag worden om de op het gebied 
van het beleid gericht op het combineren van werk en privéleven gemaakte vorderingen af 
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te remmen of om te bezuinigen op opvangvoorzieningen en verlofregelingen, hetgeen 
vooral voor vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt zou bemoeilijken,

H. overwegende dat de Raad in zijn conclusies van 30 november 20091 tijdens het Zweedse 
voorzitterschap de lidstaten en de Commissie heeft verzocht in de "EU 2020"-strategie de 
genderdimensie te versterken;  overwegende dat hiermee in de discussienota EU 2020 
geheel geen rekening wordt gehouden, en dat genderbeleid met geen woord wordt 
genoemd; overwegende dat het echter wel belangrijk is het genderperspectief in een 
nieuwe financiële en economische structuur en in nieuw financieel en economisch beleid te 
integreren en ervoor te zorgen dat herstelplannen en structurele aanpassingsplannen 
worden getoetst op hun gendereffecten en dat daarin ook het genderperspectief wordt 
geïntegreerd, 

I. overwegende dat met name in tijden van economische recessie mensen die al het risico 
lopen in armoede te vervallen nog kwetsbaarder worden; overwegende dat er dringend 
actie moet worden ondernomen ten aanzien van de inspanningen en pasklare oplossingen 
ter bestrijding van de armoede waartoe in het jaar 2000 tijdens de Europese Raad van 
Lissabon reeds werd besloten; overwegende dat bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de bescherming van groepen die in meerdere opzichten achtergesteld zijn en dat 
gezorgd moet worden voor integratie van deze groepen in de maatschappij, 

J. overwegende dat werkgelegenheid in de vorm van kwalitatief goede voltijds banen de 
beste garantie biedt tegen armoede en sociale uitsluiting; overwegende dat het van cruciaal 
belang is beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat aan de behoefte van zowel mannen als 
vrouwen tegemoet komt, waaronder beleid met betrekking tot betaalbare en toegankelijke 
opvangvoorzieningen,

K. overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat geweld tegen vrouwen toeneemt als 
mannen te maken hebben met gedwongen verhuizing of bezitsverlies ten gevolge van de 
economische crisis; overwegende dat stress om economische redenen ertoe kan leiden dat 
misbruik vaker voorkomt en gewelddadiger en ernstiger is, 

1. wijst erop dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een van de doelstellingen van de EU is 
en derhalve een kernbeginsel vormt in iedere beleidsreactie op de economische en 
financiële crisis en de overgang naar een holistische versie voor de langere termijn van het 
tijdperk na de crisis;  benadrukt dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een doel op 
zich is en niet slechts een middel om economische groei te bereiken; 

2. onderstreept de conclusie van de Commissie dat door de huidige crisis de zorg is ontstaan 
dat alles wat op het gebied van gendergelijkheid is bereikt, in gevaar zou kunnen komen en 
dat de gevolgen van de recessie vrouwen sterker onder druk zouden kunnen zetten; 
benadrukt dat genderkwesties een rol spelen bij de oorzaken en de gevolgen van de 
economische en financiële crisis; 

3. wijst op het feit dat de integratie van vrouwen op het werk, zoals die de laatste decennia 
heeft plaatsgevonden, niet alleen betekent dat de crisis een groter rechtstreeks effect heeft 

                                               
1 Conclusies van de Raad over gendergelijkheid: versterking van de groei en werkgelegenheid - bijdrage ten 
behoeve van de Lissabonagenda na 2010, zitting van de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en 
consumentenzaken, Brussel, 30 november 2009.
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op de vrouwen zelf, maar - vanwege het feit dat het gezinsinkomen aanmerkelijk wordt 
aangetast als de vrouwen hun baan verliezen - ook op hun gezinnen; verzoekt de 
instellingen van de Europese Unie en de lidstaten rekening te houden met de verborgen 
kosten van de crisis, waaronder de verschillende en vaak niet erkende gendergerelateerde 
kosten;

4. wijst erop dat macro-economisch beleid in hoge mate gekenmerkt wordt door een toename 
van segregatie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, destabilisatie van de 
werkgelegenheid van vrouwen door ondercontractering, grotere beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen, verminderde toegang van vrouwen tot gezondheids- en 
onderwijsvoorzieningen door privatisering van overheidsdiensten, toegenomen 
ongelijkheid in de toegang tot kredieten, grond en eigendom en een toename van de 
vervrouwelijking van armoede;

5. betreurt het dat veel vrouwen hun baan al hebben verloren of deze dreigen te verliezen, met 
name vrouwen in de detailhandel en de diensten- en toerismesector, alsmede vrouwen in 
deeltijdbanen en banen zonder arbeidszekerheid; benadrukt dat het feit dat daarnaast de 
verkleining van het aanbod aan microkredieten waarschijnlijk zal leiden tot een afname 
van de inkomsten van vrouwelijke zelfstandigen; benadrukt dat door de aangekondigde 
bezuinigingen in de publieke sector de werkloosheid bij vrouwen vermoedelijk 
onevenredig zal toenemen, omdat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in het onderwijs, de 
gezondheidssector en de sociale dienstverlening;  

6. is verheugd over de genderspecifieke statistieken van Eurostat; is echter van mening dat er 
meer aandacht besteed dient te worden aan deeltijdwerkloosheid (een onderwerp dat vaak 
buiten de werkloosheidsstatistieken valt); benadrukt dat langdurige werkloosheid, lagere 
lonen en gemiddeld kortere arbeidstijden waarschijnlijk ernstige gevolgen zullen hebben 
voor met name het inkomen van vrouwen, voor hun sociale zekerheidsrechten en, op de 
langere termijn, voor hun pensioenrechten;

7. wijst op het feit dat ook immigranten en hun families in het land van herkomst door de 
crisis worden getroffen; verwijst naar het feit dat de omvang van migratie van vrouwen 
veelal wordt ondergerapporteerd, en daarmee ook de gevolgen voor de families die 
volledig afhankelijk zijn van de lonen van deze vrouwen, en ten gevolge waarvan het kan 
gebeuren dat de vrouwen zich na terugkeer naar hun eigen land in een nog kwetsbaarder 
positie bevinden en door hun gemeenschap en familie worden verstoten;

8. benadrukt het feit dat voor interventies en oplossingen de crisis in een brede context moet 
worden bekeken en erkend moet worden dat een "one-size-fits-all"-oplossing niet bestaat; 
benadrukt dat de recessie tegelijkertijd gezien kan worden als een unieke kans om het 
economisch en sociaal beleid meer genderbewust te maken en een stap te zetten in de 
richting van een maatschappij met een grotere gendergelijkheid;

9. betreurt het feit dat in de beleidsreacties op de crisis, waaronder herstelplannen, geen 
aandacht is besteed aan het herkennen, analyseren en corrigeren van de gendereffecten van 
de crisis; uit kritiek op het feit dat integratie van het genderbeleid in de strategie voor de 
periode na Lissabon vrijwel volledig ontbreekt;  verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten in de werkgelegenheids- en macro-economische richtsnoeren en de "EU 2020"-
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strategie een hoofdstuk over gendergelijkheid op te nemen en op alle beleidsgebieden bij 
de budgettering genderaspecten in aanmerking te nemen;

10. verzoekt de Raad, de Commissie, de lidstaten en met name de bijzondere commissie van 
het Parlement over de financiële, economische en sociale crisis (CRIS) om ervoor te 
zorgen dat herstelplannen en structurele aanpassingsplannen getoetst worden op hun 
gendereffecten (met toetsing achteraf in die gevallen waarin dat vooraf nog niet heeft 
plaatsgevonden) en dat daarin het genderperspectief wordt geïntegreerd, met onder andere 
genderspecifieke gegevens en statistieken;

11. dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan te waarborgen dat achteruitgang 
en bezuinigingen noch invloed hebben op het functioneren van de structuren die zijn 
bedoeld ter verwezenlijking van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle niveaus 
binnen de overheid en in andere sectoren, noch op het beleid op dat gebied; betreurt het feit 
dat in sommige landen al dergelijke bezuinigingen hebben plaatsgevonden;

12. wijst op het feit dat een gebrek aan beleid en infrastructuur op het gebied van zorg ertoe 
heeft geleid dat  meer vrouwelijke migranten in de huishoudelijke sector bij particulieren 
zijn gaan werken om deze leemte op te vullen, zonder recht op werkgerelateerde 
bescherming of sociale zekerheid; verzoekt de lidstaten dringend om migranten in 
aanmerking te laten komen voor sociale zekerheid en gezondheidszorg;

13. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten de negatieve effecten van 
belastingverlagingen en bezuinigingen op overheidsuitgaven en sociale uitkeringen te 
analyseren en te bestrijden, met name de effecten van bezuinigingen op overheidsuitgaven 
op lokaal niveau, om ervoor te zorgen dat vrouwen niet in onevenredige mate de last van 
de zorg hoeven te dragen (voor kinderen, ouderen en zorgbehoevenden) en te voorkomen 
dat in geval van sluiting van ziekenhuizen of bij kortere ziekenhuisopnames de zorg wordt 
overgedragen op gezinnen met vrouwen, hetgeen immers de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen vergroot;

14. verzoekt de lidstaten betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 
opvangvoorzieningen op te zetten voor kinderen en andere hulpbehoevenden, in 
overeenstemming met de Europese doelstellingen; benadrukt dat voor de financiering van 
kwalitatief hoogstaande voorzieningen ten volle gebruik moet worden gemaakt van de 
mogelijkheden die worden geboden door de Structuurfondsen en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;  dringt er bij de Commissie op aan een 
voorstel in te dienen voor een richtlijn inzake vaderschapsverlof, adoptie en zorgverlof; 

15. wijst erop dat in tijden van economische onrust geweld tegen vrouwen toeneemt; dringt er 
om die reden bij de lidstaten op aan de nationale wetgeving en het nationaal beleid tegen 
gendergerelateerd geweld te verbeteren en is verheugd over het initiatief van het Spaanse 
voorzitterschap om een waarnemingspost voor geweld tegen vrouwen op te richten; is 
eveneens verheugd over het initiatief van de Raad met betrekking tot het overkoepelend 
instrument voor de bescherming van slachtoffers (Europees beschermingsbevel); 

16. verzoekt de Europese instellingen en de lidstaten de nodige maatregelen te nemen, met 
name op wetgevingsgebied, om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in leidinggevende functies in ondernemingen en beleidsorganen te bevorderen; 
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verzoekt bijgevolg om de vaststelling van verplichte doelstellingen om voor een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen te zorgen;

17. benadrukt dat vrouwen bij de financiële besluitvorming ondervertegenwoordigd zijn en dat 
vrouwen behoren tot een van de groepen die door financieel risico worden getroffen, maar 
van financiële besluitvorming zijn uitgesloten; verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten de deelname van vrouwen aan de besluitvorming op alle niveaus te verbeteren, 
met name op het gebied van budgettering en regelingen met betrekking tot het bestuur van 
Europese financiële stelsels, waaronder de Europese Centrale Bank;

18. is verheugd dat de Noorse regering heeft besloten het aantal vrouwen aan de top van 
beursgenoteerde bedrijven verplicht te stellen op ten minste 40%; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten dit Noorse initiatief als positief voorbeeld te nemen en stappen in dezelfde 
richting te nemen;

19. wijst erop dat met investeringen in sociale infrastructuur kan worden bijgedragen aan 
modernisering van Europa en aan de bevordering van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, en is van mening dat deze investeringen gezien kunnen worden als strategie die 
parallel loopt aan de investeringen in groene technologie waarmee de fysieke infrastructuur 
wordt gemoderniseerd;  is van mening dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een 
beleidsprioriteit dient te zijn en tevens een essentieel instrument; 

20. benadrukt dat "groene banen" in de toekomst een cruciaal groeisegment van de Europese 
arbeidsmarkt kunnen worden, en dat nu al meer dan 20 miljoen banen in de Europese Unie 
als "groen" kunnen worden beschouwd, en dat uit recente cijfers blijkt dat banen in de 
sector duurzame energie alleen tussen nu en 2020 zouden kunnen verdubbelen tot 2,8 
miljoen;

21. wijst erop dat ecologische omschakeling van de economie en de overgang naar een 
koolstofarme economie zullen leiden tot een enorme vraag naar gekwalificeerde arbeiders; 
herinnert aan het feit dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de sector duurzame 
energie, en met name in de wetenschap en spitstechnologie; verzoekt de Raad, de 
Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen deelnemen aan 
scholingsprojecten en programma's op het gebied van ecologische transformatie, 
bijvoorbeeld in de sector duurzame energie, wetenschap en spitstechnologie;

22. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten te zorgen voor volledige tenuitvoerlegging 
van de Europese Structuurfondsen op nationaal niveau om daarmee de gevolgen van de 
recessie aan te pakken door middel van initiatieven gericht op herscholing en bijscholing 
op grondslag van artikel 16 van de Algemene Verordening1 en artikel 6 van de 
Verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds2 en de Verordening betreffende het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling3;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (PB L 210 van 
31.7.2006, blz. 25).
2 Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (PB L 210 van 31.07.2006, blz. 12).
3 Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (PB L 210 van 31.07.2006, blz. 1).
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23. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten binnen elk fonds een financiële reserve 
vast te leggen voor activiteiten gericht op gelijke kansen, met aanvullende steun voor 
horizontale programma's en andere initiatieven afzonderlijk gefinancierd in het kader van 
technische bijstand; roept de lidstaten op mechanismen te ontwikkelen voor 
gendergelijkheid op bestuurlijk niveau, teneinde te zorgen voor deskundigheid op het 
gebied van gendervraagstukken binnen ministeries en agentschappen die maatregelen 
uitvoeren in het kader van het Cohesiefonds en de structuurfondsen en teneinde 
organisaties en netwerken van vrouwen te stimuleren;

24. moedigt het Europees Instituut voor gendergelijkheid aan een analyse uit te voeren van de 
gendereffecten van de economische crisis en verzoekt de overige Europese instellingen, 
zoals de Europese Stichting voor de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden,   
binnen hun lopende werkzaamheden ook genderkwesties aan de orde te stellen;

25. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten om erkenning van en steun aan de bijdrage 
die het maatschappelijk middenveld aan de aanpak van de crisis kan leveren, met name in 
het licht van het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen van de lidstaten, de sociale partners en de betrokken NGO'S.
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TOELICHTING

Inleiding

De wereldeconomie bevindt zich nog altijd in de diepste recessie sinds de Grote Depressie, en de 
wereldwijde financiële crisis is alleen maar in omvang toegenomen. Het mondiale financiële 
stelsel is ingestort, er zijn speculatieve zeepbellen ontstaan en geknapt en de waarde van 
onroerend goed, aandelen, voedsel en energie fluctueert op ongekende wijze. De excessieve 
financialisering van de economie heeft instabiliteit, faillissementen en bijna-faillissementen van 
banken en andere grote financiële instellingen tot gevolg gehad. Het falen van de 
kredietverstrekking aan de "reële economie" heeft rampzalige gevolgen gehad voor de reële 
economie en de kwaliteit van het bestaan van mensen1. Honderden miljoenen mensen hebben 
hun baan, hun inkomen, hun spaargeld en hun huizen verloren. Hoewel het dieptepunt van de 
crisis waarschijnlijk voorbij is, zijn deskundigen het erover eens dat de sociale gevolgen van de 
crisis nog lang na het inzetten van een positief economisch herstel voelbaar zullen zijn. 

Ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is zowel de oorzaak als het gevolg van de 
financiële en economische crisis 

Financiële en economische crises zijn wat kenmerken en gevolgen betreft terug te voeren op de 
verschillen tussen vrouwen en mannen. Dit geldt ook voor alle categorieën beleidsmaatregelen 
voor economisch herstel: hervorming van het financieel toezicht, ondersteuning van industriële 
sectoren en ondernemingen, ondersteuning van de arbeidsmarkten, ondersteuning van 
investeringen, en ondersteuning van de koopkracht van huishoudens. 

In de media wordt de nadruk gelegd op het mannelijk gezichtspunt van de industrie, fabrieken 
die gesloten worden en bankiers die hun bonussen kwijtraken. Vrouwen komen in dit beeld niet 
aan bod: er is geen gedetailleerde analyse uitgevoerd van het vrouwelijke aspect en de specifieke 
uitwerking van de crisis op vrouwen. Hoe ziet bijvoorbeeld de onderverdeling naar geslacht eruit 
van banen in de industriële sector en in bedrijven die financiële steun krijgen? Deze kwestie is 
van belang omdat steun die vooral dient om de werkgelegenheid van mannen veilig te stellen, en 
niet zozeer die van vrouwen, de gelijkheid van vrouwen en mannen geen goed doet, maar deze 
veeleer ondermijnt.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een van de doelstellingen van de Europese Unie en 
moet deel uitmaken van alle politieke oplossingen en nationale en internationale herstelplannen, 
en moet tevens een rol spelen tijdens de overgangsperiode naar het post-crisistijdperk. Tijdens 
het begin van de crisis en bij de als reactie daarop uitgevoerde herstelplannen op Europees, 
nationaal en internationaal (G-20) niveau is geen aandacht besteed aan het herkennen, begrijpen, 
analyseren en corrigeren van de gendereffecten van de crisis. 

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd bij de financiële besluitvorming. In het verslag van de 
Europese Commissie over de gelijkheid van vrouwen en mannen van 2009 staat dat de centrale 
banken van alle lidstaten onder leiding van een man stonden. Bovendien vermeldt het verslag 
van de Commissie van 2007 dat de hoogste besluitvormende organen van de centrale banken in 
de EU gemiddeld vijf mannen telden voor elke vrouw. Op Europees niveau staan alle drie 
financiële instellingen (Europese Centrale Bank, Europese Investeringsbank en het Europees 
                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, april 2009, blz. 3



PE439.236v01-00 12/15 PR\806001NL.doc

NL

Investeringsfonds) onder leiding van mannen en vrouwen, waarbij het percentage vrouwen in de 
hoogste besluitvormende organen van deze instellingen slechts 16% bedraagt.1

Door vrouwen bij de financiële besluitvorming te betrekken kunnen andersoortige prioriteiten en 
methoden worden ingevoerd die niet alleen op vrouwen, maar ook op de samenleving als geheel 
een positief effect kunnen hebben. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn bijvoorbeeld een 
andere  benadering van risico’s of het laten vallen van onderwijs en gezondheidszorg onder 
openbare dienstverlening, hetgeen niet alleen bijdraagt aan de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, maar ook aan de lange-termijnontwikkeling van menselijk potentieel. 2

Kan een vervrouwelijking van het management ons tegen de crisis beschermen? 

Als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest en waren geleid door vrouwen in 
plaats van mannen, zou de kredietcrisis dan hebben plaatsgevonden? Zowel feministen als 
vooraanstaande economen hebben erop gewezen dat de kredietcrisis feitelijk door mannen is 
veroorzaakt. De crisis heeft bij voorstanders van diversiteit in de directiekamer het streven naar 
meer vrouwen aan de top van financiële instellingen versterkt. Het falen van mannen creëert 
wellicht voor vrouwen meer mogelijkheden om door het glazen plafond heen te breken3. 

IJsland neemt hierbij het voortouw. In deze eilandstaat in het noordelijke deel van de Atlantische 
Oceaan zijn sinds de beschamende economische ramp de sleutelposities op het gebied van 
financiën in handen gegeven van vrouwen. IJsland heeft nu een vrouwelijke premier en ook de 
leiding van twee van de grootste banken is in handen van vrouwen. Zij vervangen de mannen die 
van het ineenstorten van de instellingen door roekeloze excessen de schuld kregen.4

Michel Ferrary, professor te Ceram in Frankrijk, is van mening dat evenwicht tussen vrouwen en 
mannen de beste manier is om de cultuur van het nemen van risico’s die de financiële sectoren in 
een groot aantal landen heeft gedomineerd in te dammen.  Volgens Ferrary zijn banken met een 
evenwichtiger verdeling van hoge posities tussen vrouwen en mannen de economische crisis veel 
beter doorgekomen dan door mannen gedomineerde banken. Een aantal genderstudies heeft 
uitgewezen dat vrouwen zich op een andere manier gedragen en op een andere manier leiding 
geven dan mannen. Vrouwen vertonen over het algemeen meer risicovermijdend gedrag en 
richten zich meer op de lange termijn. Veel vrouwelijke managers bieden tegenwicht aan 
risicovol gedrag van hun mannelijke collega's5.

Ongelijkheid is nog altijd de norm in directiekamers over de hele wereld, waar mannen in 
pakken de dienst uitmaken bij zowel het hoger als het middenmanagement. Noorwegen heeft 
wetgeving ingevoerd om deze ongelijkheid aan te pakken. In juni 2003 heeft de regering van 
Noorwegen een wetsvoorstel ingediend waarmee werd beoogd de vertegenwoordiging van 
vrouwen in het bestuur van alle privé- en overheidsbedrijven op te trekken tot 50%6. Op 1 
                                               
1 Europese Commissie, Verslag over gelijkheid van vrouwen en mannen, 2009
2 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, april 
2009, 7
3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. The Observer, zondag 18 januari 2009.
4 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’ door Kevin Sullivan en Mary Jordan, 10 februari 
2009,
5 Ferrary in CERAM Business School Research, februari 2009
6 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards
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januari 2006 is in Noorwegen regelgeving in werking getreden betreffende de 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het bestuur van ondernemingen. Deze nieuwe 
regels schrijven voor dat beide geslachten ten minste voor 40% vertegenwoordigd moeten zijn in 
het bestuur van elke onderneming. In Spanje is een soortgelijke wet ingevoerd: binnen zeven jaar 
moeten in alle overheidsbedrijven 4 van de 10 bestuurszetels door vrouwen bezet zijn.

Gesegregeerde arbeidsmarkt 

De huidige crisis is anders dan eerdere recessies: de verslechtering van de economische situatie 
treft waarschijnlijk vrouwen meer dan mannen. Vergeleken met eerdere periodes van crisis 
maken vrouwen nu een veel groter deel uit van de arbeidsmarkt. De integratie van vrouwen op 
het werk betekent niet alleen dat de crisis een groter rechtstreeks effect heeft op de vrouwen zelf, 
maar - vanwege het feit dat het gezinsinkomen aanmerkelijk wordt aangetast als de vrouwen hun 
baan verliezen - ook op hun gezinnen. En aangezien de situatie op de arbeidsmarkt gekenmerkt 
wordt door segregatie tussen mannen en vrouwen, inkomensongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, meer part-time en onzeker werk bij vrouwen en meer vrouwen in de zogeheten 
informele sector met lagere lonen en minder sociale bescherming, bevinden vrouwen zich in een 
allesbehalve voordelige positie om de crisis het hoofd te bieden. 

Het staat buiten kijf dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een kernbeginsel dient te 
vormen in iedere beleidsreactie op de crisis. Gezien de verschillende rollen die vrouwen spelen, 
heeft de economische en financiële crisis niet alleen gevolgen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, 
maar heeft tevens gevolgen voor de stabiliteit van de samenleving als geheel. In tijden van 
economische onrust hebben vrouwen vaak sneller te maken met de negatieve gevolgen, terwijl 
zij bij herstel van de economie minder snel van de voordelen profiteren. Reeds voordat de crisis 
begon maakte de meerderheid van de werkende vrouwen deel uit van de informele economie, 
met lagere lonen en minder sociale bescherming.

De concentratie van vrouwen in overheidsdienst heeft er in het verleden voor gezorgd dat 
vrouwen minder te lijden hadden van de eerste gevolgen van een recessie. Vrouwen zijn echter 
als werkneemsters in de publieke sector en omdat zij degenen zijn die gebruik maken van 
voorzieningen als kinderopvang, bijzonder kwetsbaar voor bezuinigingen ten gevolge van daling 
van de belastinginkomsten1. Daarbij moet ook bedacht worden dat regeringen het komende 
decennium hun enorme schulden moeten aflossen.

De inkomsten en uitgaven van staten hangen ook samen met genderverschillen. Terwijl mannen 
over het algemeen een bijdrage leveren aan de inkomsten van een staat door middel van 
belastingbetaling over hun gemiddeld hogere inkomen, zijn vrouwen over het algemeen 
begunstigden van staatsuitgaven in verband met genderspecifieke dienstverlening: kinderopvang, 
zorg aan hulpbehoevenden, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg2. Bezuinigingen op 
overheidsuitgaven hebben dan ook veelal een grotere uitwerking op vrouwen.

Bezuinigingen op overheidsuitgaven kunnen er ook toe leiden dat de kinderopvang weer bij 
vrouwen komt te liggen, die daardoor beperkt worden in hun mogelijkheden buitenshuis in de 
maatschappij mee te draaien. Daarnaast is het zo dat bezuinigingen in de dienstverlening in 
economieën met een sociaaleconomische achterstand ertoe kunnen leiden dat zowel binnen het 
gezin als in de maatschappij een groter beroep wordt gedaan op vrouwen.
                                               
1 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, mei 2009, blz. 6
2 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, blz. 3
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Gevolgen voor werk en werkgelegenheid

Om verschillende redenen bekleden vrouwen op de arbeidsmarkt vaak een achtergestelde positie. 
Vrouwen hebben vaker banen zonder arbeidszekerheid of vrijwillige part-timebanen en 
bovendien is er sprake van een blijvende inkomensongelijkheid (gemiddeld 17,4% in de EU in 
2007, tot 30,3% in Estland), hetgeen grote gevolgen heeft voor het inkomen van vrouwen 
gedurende hun werkende leven, hun recht op sociale zekerheid en pensioenrechten en er 
bovendien voor zorgt dat vrouwen een grotere kans hebben in armoede te vervallen, in het 
bijzonder na de pensioengerechtigde leeftijd. In 2007 was het percentage vrouwen dat in 
armoede verkeerde (17%) hoger dan dat van mannen (15%). Deze kloof was met name groot bij 
ouderen (22% van de vrouwen, tegenover 17% van de mannen), en alleenstaande ouders (34%)1, 
hoofdzakelijk vrouwen. 

Werkloosheidspercentages geven echter niet altijd een volledig beeld van de gevolgen van de 
veranderende economische omstandigheden voor zowel mannen als vrouwen. Nationale cijfers 
bevestigen dat een dalende arbeidsparticipatie van vrouwen niet altijd samen gaat met een gelijke 
stijging van werkloosheidscijfers. Omdat vrouwen hebben vaker part-time banen hebben, 
worden zij in de statistieken veelal niet als werkloos, maar als gedeeltelijk in dienst aangemerkt. 
Om die reden wordt de werkloosheid bij vrouwen in vergelijking tot die bij mannen vaak 
onderschat. Om werkloosheid bij vrouwen op dezelfde manier te kunnen beoordelen als die bij 
mannen, dient meer aandacht te worden besteed aan gedeeltelijke werkloosheid, en dient 
gedeeltelijke werkloosheid op dezelfde manier behandeld te worden en uitgebreid in de 
statistieken aan de orde te komen als volledige werkloosheid. Er kunnen vraagtekens worden 
geplaatst bij de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de gegevens waarop de statistieken 
worden gebaseerd. Binnen de EU is besloten statistieken uit te splitsen naar sekse. Dit is echter 
pas de eerste stap in de richting van een juiste weergave van de verschillen in arbeidsparticipatie 
tussen mannen en vrouwen.2

Mogelijkheden in beleidsreacties en herstelplannen

In december 2009 hebben de regeringsleiders van de EU overeenstemming bereikt over een 
economisch herstelpakket ten bedrage van 200 miljard euro, met als doel de werkgelegenheid 
een impuls te geven door middel van een combinatie van gecoördineerde nationale en Europese 
uitgavenstrategieën3. 

De Europese Commissie heeft onderstreept dat "groene banen" in de toekomst een cruciaal 
groeisegment van de Europese arbeidsmarkt kunnen worden, en dat nu al meer dan 20 miljoen 
banen in de Europese Unie als "groen" kunnen worden beschouwd (10% van de totale
werkgelegenheid), en dat uit recente cijfers blijkt dat banen in de sector duurzame energie alleen 
tussen nu en 2020 zouden kunnen verdubbelen tot 2,8 miljoen.4 Het is bekend dat omschakeling 
naar een ecologische economie en de overgang van zogeheten "sunset-industrieën" naar een 
koolstofarme economie zullen leiden tot een enorme vraag naar arbeidskrachten met een grote 
vakbekwaamheid of hooggekwalificeerde beroepen. Voor de invulling van deze "groene-

                                               
1 Europese Commissie, Verslag over gelijkheid 2010, blz. 4
2 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession, blz. 12
3 Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad, "Een Europees economisch herstelplan", COM(2009) 800 
def.
4 COM(2009)257, blz. 4.
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boordenbanen" zijn passende trainingsprogramma's nodig en herscholings- en 
scholingsprogramma's.

Als we echter kijken naar het grote aantal beschikbare opleidingen, zien we dat groene banen 
volledig door mannen worden gedomineerd, met name op het gebied van alternatieve energie. In 
de sector duurzame energie en in de wetenschap en spitstechnologie zijn vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd1. Wil de overgang naar een ecologische economie echter rechtvaardig, 
eerlijk en billijk zijn, dan moeten ook vrouwen deelnemen aan de omschakeling naar een groene 
economie, bijvoorbeeld  aan bepaalde vakbekwaamheden, beroepen, scholings- en 
bijscholingsprogramma's. De Europese Commissie heeft eveneens erkend dat vrouwen nodig 
zijn in exact dezelfde beroepen als mannen2. 

Aangezien gelijkheid van alle burgers een van de grondbeginselen van de Unie is, moeten 
mannen en vrouwen met dezelfde kwalificaties in gelijke mate toegang hebben tot alle banen, 
ongeacht of dat in de privésector of bij de overheid is. Daarnaast bestaat er nog een aanvullend 
zeer pragmatisch argument: het potentieel van vrouwen is onmisbaar voor de transformatie naar 
een ecologische maatschappij. Europa kan het zich niet langer veroorloven de vrouwelijke 
menselijke hulpbronnen te verwaarlozen en het arbeidspotentieel van vrouwen slechts aan te 
spreken als economische omstandigheden daarom vragen.

Het antwoord van Europa en de lidstaten op de recessie biedt ook de kans een ommezwaai te 
maken en gendergelijkheid te bevorderen. De financiële en economische crisis biedt ons ook de 
gelegenheid antwoorden en perspectieven te ontwikkelen en beleidsruimte voor ingrijpen of 
alternatieve oplossingen te creëren. Als er op dit moment rekening wordt gehouden met 
genderaspecten heeft dat het voordeel dat onbedoelde consequenties van inefficiënt beleid of 
ongewenste gevolgen kunnen worden vermeden. Investeringen in de sociale infrastructuur 
moeten worden gezien als een kans om Europa te moderniseren en gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te bevorderen, alsmede als strategie die parallel loopt aan de investeringen in groene 
technologie waarmee onze fysieke infrastructuur kan worden gemoderniseerd.3

In haar werkdocument over raadpleging over de toekomstige "EU 2020"-strategie benadrukt de 
Commissie dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoge prioriteit heeft. Het is van het 
grootste belang ervoor te zorgen dat het genderperspectief bij de toekomstige herziening van de 
strategie van Lissabon na 2010, de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de macro-
economische strategie wordt betrokken en dat in dat verband rekening wordt gehouden met de 
gedifferentieerde impact van de economische en financiële crisis op vrouwen. Het is eveneens 
belangrijk dat de Raad, de Commissie en de lidstaten waarborgen dat alle voorstellen voor beleid 
stelselmatig worden getoetst op genderaspecten en dat de genderaspecten van de maatregelen die 
op dit moment worden getroffen in het kader van het Europees economisch herstelplan, het 
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering en andere fondsen eveneens worden 
getoetst.

                                               
1 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-carbon 
world, Nairobi, blz. 309
2 New Europe, Green Economy, Green Jobs, Interview met Nikolaus G. van der Pas, directeur-generaal, 16 juni 
2008.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, blz. 2


