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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold
(2010/2018(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens beretning af 18. december 2009 om ligestilling mellem 
mænd og kvinder – 2010 (KOM(2009)0694), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2003 om forbedring af 
kvaliteten i arbejdet: en gennemgang af den seneste udvikling (KOM(2003)0728), 

– der henviser til Kommissionens beretning fra 2004 om usikre ansættelsesforhold i Europa:  
en komparativ undersøgelse af arbejdsmarkedsrelaterede risici inden for fleksible 
økonomier,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker - Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 
(KOM(2010)0193/3), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om flexicurity i krisetider, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 
2008 om vikararbejde1, 

– der henviser til direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om 
lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)2, 

– der henviser til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP3, 

– der henviser til Rådets direktiv 1997/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen 
vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS4, 

– der henviser til baggrundsdokumentet fra 2010 fra Det Europæiske Institut til Forbedring 
af Leve- og Arbejdsvilkårene om”Very atypical work”,

– - der henviser til baggrundsdokumentet fra 2008 fra Det Europæiske Institut til Forbedring 
af Leve- og Arbejdsvilkårene om ”Measures to tackle undeclared work in the European 
Union”,

– der henviser til baggrundsdokumentet fra 2007 fra Det Europæiske Institut til Forbedring 
af Leve- og Arbejdsvilkårene om ”‘Working conditions in the European Union: The 

                                               
1 EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9.
2 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
3 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
4 EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9.
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gender perspective”,

– der henviser til baggrundsdokumentet fra 1998 fra Det Europæiske Institut til Forbedring 
af Leve- og Arbejdsvilkårene om ”Precarious Employment and Working Conditions in 
Europe”,

– der henviser til rapporten fra Eurobarometer fra oktober 2007 om ”Undeclared Work in 
the European Union”,

– der henviser til rapporten fra 2009 fra Kommissionens Ekspertgruppe vedrørende Køn og 
Beskæftigelse (EGGE) om ”Gender segregation in the labour market”,

– der henviser til rapporten fra 2006 fra Kommissionens Ekspertgruppe vedrørende Køn, 
Social Inddragelse og Beskæftigelse om ”Gender inequalities in the risks of poverty and 
social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries”,

– der henviser til rapporten fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) om ”Decent work 
for domestic workers”, som blev udarbejdet med henblik på den 99. samling i Den 
Internationale Arbejdskonference i juni 2010,

– der henviser til rapporten fra 2009 fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) om ”The 
Gender Dimension of Domestic Work in Western Europe”,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 
udstødt fra arbejdsmarkedet1, 

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen 
om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder2, 

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om Lissabon-strategiens fremtid med 
hensyn til kønsperspektivet3, 

– der henviser til sin beslutning af 18. september 1998 om kooperativers betydning for øget 
beskæftigelse blandt kvinder4, 

– der henviser til sin beslutning af 17. februar 1998 om respekten for menneskerettighederne 
i Den Europæiske Union (1996)5, 

– der henviser til udtalelsen fra Afdelingen for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og 
Borgerskab i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. maj 2010 om ”The 
professionalisation of domestic work” (SOC/372 – CESE 336/2010 fin),

– der henviser til Eurostat's statistikker i fokus nr. 12/2010 om " Labour markets in the EU-
27 still in crisis”,

                                               
1 Vedtagne tekster P6_TA(2009)0371.
2 EUT C 16 E af 22.11.2010, s. 21.
3 EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 323.
4 EFT C 313 af 12.10.1998, s. 234.
5 EFT C 80 af 16.3.1998, s. 43.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til individualiseringen af arbejdsmarkedet - som medfører færre kollektive 
overenskomster - hvilket stiller arbejdstagerne i en mere sårbar situation, og hvilket fører 
til usikre ansættelsesforhold, eftersom det gør det lettere for arbejdsgiverne at tilbyde 
dårligere arbejdsvilkår,

B. der henviser til, at kvinder er overrepræsenteret inden for usikre ansættelsesforhold på 
arbejdsmarkedet, og at visse former for usikkert arbejde, der udføres af kvinder, såsom 
betalt husarbejde og pleje, er usynlige på arbejdsmarkedet,

C. der henviser til, at deltidsarbejde er almindelig udbredt i servicesektoren, især inden for 
hotel- og restaurationsbranchen, uddannelsessektoren, sundhedsvæsenet og socialt arbejde 
og andre kommunale, sociale og personlige tjenester, hvor hovedparten af de ansatte er 
kvinder,

D. der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise har haft en dobbeltvirkning på 
usikre ansættelsesforhold, eftersom virksomhedernes første reaktion var at skære ned på 
midlertidig ansættelser; der endvidere henviser til, at det frygtes, at mange af de faste jobs 
vil gå tabt under den økonomiske nedgang og ikke blive genskabt men erstattet af atypiske 
– hvis ikke usikre – ansættelsesordninger,

E. der henviser til, at usikre ansættelsesforhold henviser til ikke-standardiserede 
beskæftigelsesformer med nogle af de følgende karakteristika:

 lille eller ingen jobsikkerhed som følge af arbejdets ikke-permanente, ofte tilfældige 
art med kontrakter, der indeholder dårlige vilkår, eller uden skriftlige kontrakter, som 
det f.eks. er tilfældet med midlertidige kontrakter, ufrivillige deltidskontrakter, uklare 
arbejdstider og pligter, som skifter alt efter arbejdsgiverens ønsker;

 lavt lønniveau, som endog kan være uofficielt eller uklart;

 ingen ret til social beskyttelse eller ingen beskæftigelsesrelaterede fordele;

 ingen beskyttelse mod forskelsbehandling;

 begrænsede eller ingen udsigter til forfremmelser på arbejdsmarkedet;

 ingen kollektiv repræsentation af arbejdstagere;

 et arbejdsmiljø, som ikke opfylder mindstekravene for sundhed og sikkerhed,
F. der henviser til, at usikre ansættelsesforhold, som f.eks. ikke-skriftlige kontrakter, 

ufrivilligt deltidsarbejde og de vedvarende lønforskelle, har langsigtede følger for den 
sociale sikringsbeskyttelse og pensionsordninger og udsætter arbejdstagerne for større 
risiko for fattigdom,

G. der henviser til, at antallet af kvinder, der udfører sort arbejde, er steget, især i 
husholdningssektoren,

H. der henviser til, at personer, der udfører husligt arbejde, såsom pleje i hjemmet, rengøring 
og catering er kvinder; der henviser til, at husligt arbejde i industrilandene tegner sig for 
mellem 5 og 9% af al beskæftigelse, idet sådant arbejde for det meste udføres under usikre 
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ansættelsesforhold, er undervurderet og uformelt, og idet den sårbare situation, som 
personer, der udfører husligt arbejde, befinder sig i, betyder, at de let kan udsættes for 
ulige, uretfærdig eller grov behandling, 

I. der henviser til, at nedkvalificering af højtuddannede arbejdstagere er et almindeligt 
problem i forbindelse med usikre ansættelsesforhold, især for de arbejdstagere, som 
afskediges, eller for vandrende arbejdstagere, der påtager sig lavt kvalificerede jobs for at 
kunne blive på arbejdsmarkedet,

J. der henviser til, at vandrende kvindelige arbejdstagere, der påtager sig lavt kvalificerede 
midlertidige jobs i udkanten af arbejdsmarkedet eller jobs som hushjælp, kan blive udsat 
for dobbelt forskelsbehandling, eftersom de, udover at de ofte udfører arbejde på 
uregelmæssige - hvis ikke illegale - vilkår, med større sandsynlighed vil blive dårligt 
behandlet eller udsat for vold eller seksuelle overgreb; der endvidere henviser til, at de 
ikke har kendskab til deres rettigheder, har begrænset adgang til offentlige tjenesteydelser, 
har begrænset kendskab til det lokale sprog og er ude af stand til at etablere netværk; der 
endvidere henviser til, at de personer, der udfører illegalt arbejde, ikke vover at kontakte 
myndighederne for at anmode om beskyttelse, fordi de er bange for at blive sendt tilbage 
til deres hjemland,

K. der henviser til, at Europarådets aftale af 24. november 1969 om au pair-beskæftigelse er 
forældet og følgelig ikke behandler de problemer, som opstår i forbindelse med au pair-
beskæftigelse i mange medlemsstater i dag,

Den kønsspecifikke natur af usikre ansættelsesforhold
1. påpeger den kønsspecifikke natur af usikre ansættelsesforhold og minder om skiftet på 

arbejdsmarkedet fra standardmæssige til ikke-standardmæssige, ofte usikre 
beskæftigelsesformer;

2. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at fastlægge de karakteristiske 
kendetegn ved usikre ansættelsesforhold i retningslinjerne for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker og i den nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til at bringe nultimerskontrakter til ophør, som er almindelige inden for 
jobs, der typisk varetages af kvinder inden for sektorer, som f.eks. husarbejde, pleje og 
catering;

Sociale vilkår
4. udtrykker skuffelse over, at EU’s lovgivningspakke på beskæftigelsesområdet og 

ovennævnte direktiver om tidsbegrænset arbejde, deltidsarbejde og vikarbureauarbejde 
ikke på hensigtsmæssig vis beskæftiger sig med usikre ansættelsesforhold; opfordrer 
derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere specifikke 
lovgivningsforanstaltninger, som f.eks. at indføre bindende mindstenormer på det sociale 
område for alle arbejdstagere og give alle arbejdstagere lige adgang til sociale 
tjenesteydelser og fordele, herunder barselsorlov, sundhedspleje og pensionsordninger, 
uanset deres ansættelsesforhold;

5. understreger, at det er nødvendigt, at kvinder i usikre ansættelsesforhold tilslutter sig en 
fagforening, eftersom beskyttelse af rettigheder, som f.eks. anstændig løn, barselsorlov, 
rimelige og regelmæssige arbejdstider og et arbejdsklima uden forskelsbehandling er 
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altafg ø r e n d e  for disse kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at indføre 
straffeforanstaltninger, hvis der skabes hindringer for deltagelse i fagforeninger generelt;

6. understreger behovet for lovgivningsforanstaltninger for at sikre ligestilling mellem mænd 
og kvinder og for at mindske kønsopdelingen af arbejdsmarkedet; minder derfor om 
ovennævnte beslutning af 18. november 2008 og opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at forelægge forslag til anvendelsen af princippet om lige betaling for mænd og 
kvinder, og minder medlemsstaterne om, at direktiv 2006/54/EF skal gennemføres 
ufortøvet;

7. understreger behovet for at nedbryde opdelingen af arbejdsmarkedet gennem 
bevidstgørelse og uddannelse fra en tidlig alder, f.eks. ved fremme af jobs til mænd, der 
kædes sammen med kvindelige færdigheder;

8. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde ved at ændre det til regelmæssig 
beskæftigelse via forebyggende foranstaltninger, som f.eks. indrømmelse af immunitet 
mod retsforfølgelse af arbejdstagere, som anmelder deres illegale beskæftigelsesstatus, og 
indførelse af afskrækkende foranstaltninger over for arbejdsgiverne; opfordrer endvidere 
Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre dataindsamling og overvågning af 
fremskridt på dette område;

9. understreger, at social beskyttelse er en væsentlig del af flexicurity; minder 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter om Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om 
”Flexicurity i krisetider”, især anvendelsen af integreringen af kønsaspektet i 
gennemførelsen af flexicurity-principperne;

10. påpeger, at undersøgelser har vist, at usikre ansættelsesforhold medfører et større antal 
skader og større risiko for sygdomme og eksponering for farer; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres overvågning af mindstekrav for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, idet der især lægges vægt på specifikke risici for 
kvindelige arbejdstagere;

Arbejdstagere, der udfører husligt arbejde
11. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis og 

fuldt ud gøre brug af medfinansieringsmulighederne under strukturfondene, især Den 
Europæiske Socialfond, for at sikre bredere adgang til rimelige børnepasningsfaciliteter og 
plejefaciliteter for ældre af god kvalitet for at ændre jobs i hjemmet til anstændigt, 
langsigtet beskæftigelse i den offentlige sektor og for at undgå, at kvinder tvinges ud i 
ufrivilligt deltidsarbejde;

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå en ny europæisk aftale om regler for au pair-
beskæftigelse, hvor aldersgrænsen nedsættes fra 30 år, således at voksne forsørgere i 
slutningen af 20'erne ikke kan ansættes som au pairs, og understreger, at au pairs er unge 
på kulturel udveksling, som vil hjælpe familier i det daglige arbejde, der ikke må 
overskride fem timer pr. dag;

Vandrende arbejdstagere
13. opfordrer Kommissionen til i sin nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder at 

styrke sit tilsagn om at ville fremme ligestilling inden for migrations- og 
integrationspolitikker, især med henblik på fuld udnyttelse af de vandrende kvindelige 
arbejdstageres beskæftigelsespotentiel;
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14. påpeger, at den sociale integration af vandrende kvindelige arbejdstagere er endnu mere 
vanskelig end for de mandlige arbejdstagere; opfordrer derfor arbejdsgiverne til at træffe 
særlige foranstaltninger til at fremme den sociale integration af vandrende kvindelige 
arbejdstagere;

Forskning i emnet
15. henleder opmærksomheden på den manglende forskning inden for emnet usikre 

ansættelsesforhold; opfordrer Kommissionen og Eurofound til at iværksætte målrettet 
forskning med henblik på at vurdere bl.a. udgifterne til nedkvalificering og tab af velstand 
som følge af usikre ansættelsesforhold under hensyntagen til kønsaspektet; understreger, 
at de fremtidige europæiske forskningsprogrammer bør lægge større vægt på sociale 
spørgsmål, som f.eks. usikre ansættelsesforhold;

16. glæder sig over de samlede mål for pilotprojekterne om at tilskynde til en ændring af 
usikre ansættelsesforhold til arbejde med rettigheder, og understreger, at det er nødvendigt 
at lægge særlig vægt på den kønsspecifikke natur af usikre ansættelsesforhold ved at 
gennemføre projektet;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

Selv om usikre ansættelsesforhold længe har været et vigtigt anliggende, har den nuværende 
økonomiske og finansielle krise sat fokus på usikre ansættelsesforhold, og især spørgsmålet 
om kvinder i usikre ansættelsesforhold bør tages op til behandling hurtigst muligt. Krisen har 
haft dobbeltvirkning på fænomenet med usikre ansættelsesforhold:

For det første reagerede virksomheder, som blev ramt af krisen, ved at indskrænke midlertidig 
beskæftigelse, som udførtes af f.eks. arbejdstagere på tidsbegrænsede kontrakter, lejet 
arbejdskraft eller arbejdstagere med andre former for ikke-fastansættelse.
Den anden mere langsigtede virkning af krisen kan være, at mange af de faste jobs, som gik 
tabt under den økonomiske nedgang, ikke vil blive genoprettet men vil blive erstattet af 
atypiske beskæftigelsesordninger, der gør det muligt for arbejdsgiverne at lægge 
beskæftigelsesrisiciene over på arbejdstagerne for at maksimere virksomhedens udbytte og 
fleksibilitet.

Kvinder er overbeskæftiget, når det gælder usikre ansættelsesforhold; derfor har de 
ovennævnte negative virkninger uforholdsmæssige følger for situationen for kvindelige 
arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold. Usikre ansættelsesforhold giver ikke kun anledning 
til store lønforskelle mellem kvinder og mænd, men de er også en hindring for 
karrieremuligheder, der fører til bedre jobs og faglig udvikling.
Spørgsmålet om usikre ansættelsesforhold er blevet taget op i adskillige af Europa-
Parlamentets beslutninger i forskellig sammenhæng, men situationen for kvindelige 
arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold er ikke blevet behandlet i sin helhed.

2. Definition på usikre ansættelsesforhold

Usikre ansættelsesforhold henviser til en type ”ikke-standardiseret” arbejde, der hovedsagligt 
karakteriseres ved følgende:

 Lille eller ingen jobsikkerhed som følge af en ikke-fast, ofte tilfældig form for 
beskæftigelse med kontrakter, der indeholder dårlige betingelser eller uskrevne 
kontrakter, som f.eks. midlertidige, ufrivillige deltidskontrakter, usikre arbejdstider, 
skiftende funktioner efter arbejdstagerens ønske,

 Lav løn, som endog kan være uofficiel eller uklar,
 Manglende ret til sociale beskyttelse og beskæftigelsesfordele,
 Ingen beskyttelse mod forskelsbehandling,
 Begrænsede eller ingen udsigter til forfremmelse på arbejdsmarkedet,
 Arbejdstagerne har ingen kollektiv repræsentation,
 Arbejdsmiljø uden mindstekrav inden for sikkerhed og sundhed.

Usikre ansættelsesvilkår hænger sammen med elementer, som øger risiciene og usikkerheden, 
som f.eks. lave kvalifikationer, arbejdsløshedsperioder, ingen faglig uddannelse, 
sundhedsproblemer eller plejeopgaver. Hvis arbejdstageren ud over dette har en meget 
kortfristet kontrakt eller en deltidskontrakt eller meget korte perioder med beskæftigelse, er 
der risiko for dårlige sociale beskyttelsesrettigheder og udelukkelse fra medlemskab af 
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fagforeninger og fra kollektive overenskomster såvel som udelukkelse fra sociale kontakter på 
arbejdspladsen og social støtte. Dermed opstår der risiko for dårlige arbejdsvilkår og sort 
arbejde med negative følger for den sociale beskyttelse og pensionsrettighederne. 

3. De usikre ansættelsesforholds kønsspecifikke natur

De sektorer inden for de økonomiske aktiviteter, hvor deltidsarbejde er mest udbredt på 
virksomhedsplan, er alle servicesektorer, især inden for hoteller og restauranter, uddannelse, 
sundhed og socialt arbejde og andre tjenesteydelser af samfundsmæssig, social og personlig 
art, med andre ord: sektorer med den højeste andel af kvindelige arbejdstagere i 
arbejdsstyrken. 

I en lang række virksomheder, hvilket tidligere undersøgelser har vist, udføres deltidsarbejde 
udelukkende af kvinder, hvor et så stort antal som 55% af virksomheder med denne 
arbejdsform ikke tæller en eneste mand blandt deres arbejdstagere med deltidsarbejde. Ifølge 
de seneste foreliggende data udfører 31,5% af de ansatte kvinder deltidsarbejde (30 timer eller 
mindre pr. uge) sammenlignet med kun 8,3% af de ansatte mænd.

I landbrugssektoren er kvinder endnu mere overrepræsenteret inden for deltidsbeskæftigelse, 
hvor 86% af de kvindelige arbejdstagere udfører deltidsarbejde.

Bortset fra de negative finansielle følger med hensyn til indtægter og pensioner, modtager 
deltidsbeskæftigede ikke så stor bistand og social støtte som fuldtidsbeskæftigede, og de er 
mindre involveret i teamwork. Det er også vanskeligere at overtage tilsynsfunktioner. Det skal 
bemærkes, at 36% af højt uddannede mænd (universitetsniveau eller derover) arbejder som 
ledere set i forhold til kun 15% af de højt uddannede kvinder.

Forskning baseret på den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene viser, at den 
gennemsnitlige beskæftigelsesegnethed er lavere for kvindelige arbejdstagere. I forbindelse 
med elementer, der bidrager til at skabe en kløft med hensyn til beskæftigelsesegnethed, viser 
resultater, at – medens det ”formelle uddannelses”-element inden for beskæftigelsesegnethed 
er højere for kvinder – de to andre faktorer, dvs. uddannelse og jobrotation, er langt lavere for 
kvinder. Det er ikke overraskende, at jobs, som rangerer højt hvad angår usikkerhed også 
rangerer lavt med hensyn til beskæftigelsesegnethed, hvilket især berører kvinder og yngre 
arbejdstagere.

4. Kontraktansættelse   

Meget usikre ansættelsesforhold omfatter uskrevne ansættelseskontrakter, kontrakter på 
mindre end 10 arbejdstimer om ugen og meget korte tidsbegrænsede kontrakter på seks 
måneder eller mindre. Tidligere undersøgelser foretaget af Eurofound viser, at tidsbestemte 
kontrakter og kontrakter vedrørende ufrivilligt deltidsarbejde er overrepræsenteret indenfor 
den form for arbejdstilrettelæggelse, der kaldes ”indskrænket” arbejde (constrained work).
Denne form for arbejde er karakteriseret ved manglende autonomi på arbejdspladsen, ingen 
muligheder for at føre drøftelser om arbejdsvilkår eller arbejdets tilrettelæggelse generelt og 
ved manglende krav til arbejdet. Denne form for arbejdstilrettelæggelse findes typisk inden 
for uklassificerede og ufaglærte manuelle jobs og har den højeste procentdel af kvinder i de 
yngste (under 25 år) og de ældste (over 55 år) aldersgrupper. Set ud fra et kønsperspektiv har 
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en tilsvarende procentdel af mænd (22%) og kvinder (21%) i aldersgruppen 15-29 år atypiske 
kontrakter eller har atypiske arbejdsordninger. Kløften mellem mænd og kvinder i forbindelse 
med atypisk arbejde er imidlertid større i de ældre aldersgrupper, og det stiller kvinderne i en 
ufordelagtig position.

5. Indkomst: Løndiskriminering

I Europa ligger den kønsbestemte lønforskel på omkring 18% (Eurostat’s tal fra 2008), hvilket 
betyder, at timebetalingen for kvinder i gennemsnit er næsten en femtedel mindre end for 
mænd. Dette tal tager imidlertid ikke hensyn til forskellene i antallet af timer, der arbejdes, 
forskellige kontraktformer, osv. Kønskløften kan i store træk forklares ved, at kvinder har 
tendens til oftere at påtage sig deltidsarbejde (jf. ovenfor), tage flere og længere pauser i deres 
karriere på grund af familiære forpligtelser, hvilket mindsker den samlede længde af deres 
arbejdserfaringer, arbejder i virksomheder, der betaler mindre i løn, og i sektorer, der betaler 
lav løn og har mindre kollektiv repræsentation og indtager en mindre stærk 
forhandlingsposition. Undersøgelser har endvidere vist, at kønsspecifikke roller inden for 
børnepasning forklarer yderligere sider af denne kløft.

6. Hushjælp

For at mindske pasningsbyrden og husholdningsarbejdet og for at finde en løsning på 
konflikterne mellem arbejdsmæssige, private og familiære forpligtelser vælger erhvervsaktive 
kvinder ofte at overdrage arbejdet i hjemmet til personer, der hjælper til med husarbejdet, 
hvoraf de fleste også er kvinder.

De vigtigste karakteristika ved det arbejde, som de personer, der hjælper med husarbejdet, 
udfører, er, at arbejdet som ud over at være et usikkert job undervurderes. Som følge heraf 
udsættes kvinder, der arbejder som hushjælp, ofte for ulige, uretfærdig eller grov behandling.

7. Vandrende kvindelige arbejdstagere

Kvinder fra mindre udviklede lande forlader ofte deres børn og familier for at arbejde i et 
andet land i lavt-kvalificerede jobs under uregulerede forhold, hvor der endog kan være tale 
om illegal beskæftigelse. I mange tilfælde er de uvidende om deres rettigheder og har 
begrænset kendskab til det lokale sprog, hvilket gør deres situation endnu mere sårbar. Disse 
kvinder lider ofte under overgreb, mishandling, vold, seksuelle overgreb, eller modtager 
overhovedet ikke betaling for deres arbejde. De kvinder, der har en illegal beskæftigelse, 
vover ofte ikke at henvende sig til myndighederne for at anmelde sådanne tilfælde, da de 
bliver sendt direkte tilbage til deres oprindelsesland.

8. Mangel på undersøgelser

I dag er der en meget alvorlig mangel på aktuelle undersøgelsesresultater inden for usikre 
ansættelsesforhold og især i forbindelse med kvinder og usikre ansættelsesforhold. Dette 
betyder, at en af fremtidens store opgaver bør være at investere i og foretage undersøgelser 
inden for usikre ansættelsesforhold og inden for kønsperspektivet.
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