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EP streeft naar gelijke kansen voor
mannen en vrouwen
Ondanks enorm veel inspanningen op dit vlak, hebben mannen en vrouwen op veel
gebieden nog steeds niet dezelfde kansen. Het gaat hierbij om werk, salaris, deelna-
me aan de politiek of een goede balans tussen werk en gezinsleven. Het Europees
Parlement maakt zich hard voor regelgeving die eerlijke kansen biedt aan mannen
èn vrouwen.

Het leven van vrouwen is de afgelopen dertig jaar aanzienlijk verbeterd. De Europese
Unie heeft hier op grote schaal aan bijgedragen: gelijke kansen op het werk, de bestrijding
van geweld tegen vrouwen, campagnes tegen gedwongen prostitutie.....

Het werk is echter niet af. Er zijn gebieden waarop meer veranderingen noodzakelijk zijn.
Vrouwen verdienen nog steeds minder dan hun mannelijke collega's, er zijn minder vrou-
welijke parlementsleden en vrouwen bekleden minder vaak hoge maatschappelijke posi-
ties. Het zijn ook vaker vrouwen dan mannen die moeite hebben om werk en gezinsleven
met elkaar te combineren.

In de voorbij maanden werd er over deze kwesties gediscussieerd door zowel de parle-
mentsleden als onze lezers. Lees verder over de voorstellen en oplossingen.
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Wat heeft de EU de afgelopen dertig jaar voor gender-
gelijkheid gedaan?

De afgelopen dertig jaar heeft de Europese Unie gestreefd naar gendergelijkheid op alle
gebieden op de werkvloer. Dit heeft geresulteerd in tastbare veranderingen wat betreft gelij-
ke werkcondities en maatregelen tegen discriminatie en geweld. Om dit te bereiken gebruikt
het Parlement naast wetgeving middelen als het steunen van projecten van non-gouverne-
mentele organisaties en eigen campagnes.

EP- wetgeving: Gelijkheid op het werk

Sinds de jaren '70 heeft de EU wetgevende bevoegdheden om naar gelijk loon voor ge-
lijk werk te streven. De Parlementsleden wijzigden de wetgeving over gelijk loon in 1999
en hebben de wetgeving sinds 2002 een aantal maal herzien. Er is echter nog steeds
een loonkloof. Vrouwen verdienen in de EU gemiddeld 17% minder dan hun mannelijke
collega's.

Het aantal vrouwelijke managers is de afgelopen jaren langzaam gestegen: in 2006 was
praktisch één op de drie managers (32,6%) in de EU een vrouw. Het aantal vrouwelijke
parlementsleden is ook gestegen: van 6,3% in 1979 tot 31% in 2009.

Daarnaast heeft het Parlement gezorgd voor een betere bescherming op het werk van
zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen.

Het veroordelen van geweld tegen vrouwen

Er wordt geschat dat rond een kwart van alle vrouwen in Europa minstens één maal
slachtoffer zijn geworden van fysiek geweld in hun volwassen leven. Het DAPHNE-pro-
gramma dat in 1997 werd gelanceerd, heeft tot doel om projecten te steunen en financie-
ren die gericht zijn op het uitroeien van geweld tegen vrouwen. Het programma steunt ook
regelingen die op de bescherming van jongeren zijn gericht.

Actie tegen gedwongen prostitutie

In 2006, in aanloop naar het Wereldkampioenschap Voetbal, lanceerde de parlementai-
re commissie Rechten van de vrouw de campagne "Rode kaart tegen gedwongen prosti-
tutie". Deze actie is later weer gebruikt bij andere sportevenementen zoals het Europees
Kampioenschap Voetbal.

De voorzitter van de commissie Rechten van de vrouw, Anna Záborská, noemde de cam-
pagne "een groot succes omdat het op een positieve manier heeft bijgedragen tot het ver-
kleinen van vrouwenhandel en prostitutie tijdens sportevenementen".

Grotere zichtbaarheid van gelijkheidskwesties

Het Parlement heeft de afgelopen zittingsperiode verder veel verslagen geproduceerd op
eigen initiatief om de aandacht te vestigen op zaken zoals gendermainstreaming, stereo-
typering in reclame, Romavrouwen, vrouwen en armoede, vrouwen in plattelandsgebie-
den, vrouwen in de gevangenis, vrouwen en politiek en genitale verminking.

Daarnaast werd in 2006 in Vilnius het Europees Instituut voor Gendergelijkheid opgericht
om gelijke kansen te bevorderen, discriminatie te bestrijden en informatie over genderge-
lijkheid te analyseren en verspreiden.
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Hoe kan het aantal vrouwen in de politiek worden ver-
hoogd?

Er zouden meer vrouwen in de politiek moeten komen maar niet door middel van verplichte
quota's. Dit is één van de resultaten van de opiniepeilingen die op het seminar over de
Europese verkiezingen en vrouwen naar voren kwam.

Tijdens het seminar van woensdag 4 maart werd een speciaal onderzoek van Euroba-
rometer over vrouwen en Europese verkiezingen gepresenteerd en een analyse van de
laatste opiniepeilingen.

Politiek als mannenwereld

De meerderheid van de mannen en vrouwen vindt dat mannen de politieke arena domine-
ren. Margot Wallström, ondervoorzitter van de Europese Commissie, vindt zelfs dat "Een
democratie die aan de besluitvormingstafel niet genoeg ruimte maakt voor 52 procent van
de bevolking is geen echte democratie."
{}
De meerderheid van de ondervraagden vind ook dat meer vrouwen in de politiek een an-
dere stijl met zich mee zou kunnen brengen.

Welk beleidsprioriteiten hebben vrouwen?

Om gelijkheid van vrouwen en mannen in het gezinsleven te verbeteren, zou de tijd die
wordt doorgebracht om op kinderen te passen als pensioengerechtigde jaren moeten wor-
den gerekend. Verder is ook voldoende dagopvang voor kinderen van belang.

Voor het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het maatschappelijk
leven worden het bevorderen van gelijk loon en het terugdringen van geweld en vrouwen-
handel genoemd.

Vrouwen in het Europees Parlement

Minder dan de helft van de vrouwen heeft het gevoel dat hun belangen niet goed door de
EU worden vertegenwoordigd. Verder zou bijna de helft van de ondervraagde vrouwen
meer vrouwelijke parlementsleden willen zien.

De ondervraagden zijn echter niet voorstander van verplichte quota's of vrijwillige verplich-
tingen door partijen maar vrouwen zouden moeten worden aangemoedigd om de politiek
in te gaan.
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Anna Záborská: vrouwen hebben te lang gedacht dat ze
het zelf kunnen doen

De parlementaire commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid is zeer actief. In de
afgelopen vijf jaar nam zij meer dan 40 verslagen aan. Welke invloed hebben zij en welke
onderwerpen zijn het belangrijkst voor de komende zittingsperiode? Wij vroegen het aan de
Slowaakse voorzitter van de commissie, Anna Záborská.

Welke kwesties waar de commissie de afgelopen vijf jaar over besliste zijn het be-
langrijkst?

Persoonlijk vind ik alles belangrijk maar de verslagen die ik zou willen benadrukken zijn
die over de Lissabonstrategie, de demografische situatie in Europa, het evenwicht tus-
sen werk en gezin, vrouwen en armoede, migrantenvrouwen en vrouwen in de gevange-
nis. Daarnaast ook het verslag over vrouwen in oorlogssituaties en vrouwen op besluitvor-
mingsposten, vrouwen in de wetenschap en op de interne markt.

Veel verslagen over gendergelijkheid zijn niet wetgevend. Kunnen zij toch een in-
vloed op het leven van mensen hebben?

Ik denk dat onze verslagen heel belangrijk zijn omdat zij achtergrondonderzoek over de
kwestie in de EU leveren. Zij stellen oplossingen voor en de verslagen kunnen ook voor
het werk van andere commissies worden gebruikt. Zij worden dus niet rechtstreeks in de
wetgeving opgenomen maar dienen als informatiebron.

Slechts 3 van de 40 leden van commissie zijn mannen. Waarom is dat zo en hoe zou
dit kunnen veranderen?
{}
De reden waarom vrouwen er nog niet in zijn geslaagd om gelijkheid te bereiken - on-
danks het feit dat zij dat al decennialang hebben geprobeerd - komt door het idee dat zij
het zelf kunnen doen: zij hebben geen mannen nodig. De gelijkheid van vrouwen moet
ook van belang zijn voor mannen. Het evenwicht tussen werk en gezinsleven bijvoor-
beeld: als wij hier geen mannen bij betrekken zullen vrouwen nooit hun doel bereiken.
Wanneer mannen zich gaan realiseren dat vrouwen verwachten en aannemen dat zij
gaan meedoen, dan zullen meer mannen interesse krijgen in de commissie gendergelijk-
heid.

Met welke onderwerpen zou de commissie zich in de toekomst moeten bezighou-
den?

Wanneer ik de huidige economische crisis zie, die zeer waarschijnlijk een sociale crisis zal
worden, zullen de onderwerpen waar wij in de toekomst over zullen spreken vrouwen en
armoede, het evenwicht tussen werk en gezinsleven en solidariteit tussen generaties zijn.
Wij moeten ook in ons achterhoofd houden dat één van de oplossingen voor de huidige
demografische situatie - wat ik niet als de voornaamste beschouw - immigratie is. De on-
derwerpen die dus veel in de komende zittingsperiode zullen worden besproken, zullen
immigrantenvrouwen en gezinshereniging zijn.  
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Waar ligt de balans tussen werk en gezin?

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen, gelijk loon voor gelijk werk, afschaffing van dis-
criminatie: dit zijn Europese grondwaarden. Maar hoe ver moeten wij gaan om deze volledig
in ons dagelijkse leven te bereiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet tussen
carrière en familie hoeven te kiezen? Praktische keuzen, moeten worden gemaakt, wetten
moeten worden uitgevoerd en actie moet worden ondernomen. De keuzen zijn van jou, als
jij je stem uitbrengt bij de verkiezingen van juni 2009.

De tijden zijn veranderd. Velen herinneren zich de tijden toen er van vrouwen verwacht
werd om hun man de krant en pantoffels aan te reiken. Hun voornaamste rol was toen om
kinderen te baren en groot te brengen en gehoorzaam te zijn aan hun echtgenoot. Of...
zijn de tijden niet zoveel veranderd als wij denken?

Meer vrouwen dan ooit zijn vandaag de dag managers of betrokken bij de politiek. In 2006
was het aantal vrouwelijke managers in de EU 32,6%. Het aantal vrouwelijke parlements-
leden is ook gestegen van 16,3% in 1979 tot 31% in 2009. Kunnen deze cijfers ons opvro-
lijken als wij ook bedenken dat vrouwen nog steeds gemiddeld 17% minder verdienen dan
hun mannelijke tegenhangers en dat één op de tien werknemers één of andere vorm van
intimidatie, pesten of geweld op het werk heeft meegemaakt?

Communautaire programma's zoals het 'DAPHNE-programma' proberen om geweld te-
gen vrouwen uit te roeien. De oprichting van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid
in Vilnius en campagnes zoals de Rode Kaart voor Gedwongen Prostitutie, die de parle-
mentsleden in 2006 lanceerden, zijn allemaal voorbeelden van maatregelen bedoeld om
de gelijkheid tussen de seksen te bevorderen. Maar is dit genoeg? Wat zou er nog meer
moeten worden gedaan? Jouw stem voor de Europese verkiezingen van 4-7 juni zal jouw
antwoord op deze vragen zijn …

Evenwicht tussen werk en privéleven: luxe of 'must'?

Volgens de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
werkt een vrouw die voltijds werkt 40 uur per week, terwijl een man die voltijds werkt 43
uur per week werkt. Kunnen wij daarom zegen dat mannen meer werken dan vrouwen,
als je denkt aan het vele onbetaalde werk dat vrouwen thuis doen? Denk aan de verzor-
ging van kinderen, huishoudelijk werk of het zorgen voor oudere familieleden. In een we-
reld waar de mensen langer leven en minder kinderen hebben, kun je je ook afvragen of
het evenwicht tussen werk en het gezinsleven echt een optie is of meer een verplichting
voor de wetgever. Krijgen mannen trouwens wel de keuze die zij verdienen?

In elk geval zullen de leden die jij kiest degenen zijn die zullen beslissen over wat er nog
meer moet gebeuren (als er nog meer moet gebeuren) op gebieden die jouw evenwicht
tussen je werk en je privéleven zouden kunnen beïnvloeden, zoals het delen van een
baan, telewerk, flexibele werktijden, zwangerschaps- en ouderschapsverlof, deeltijdwerk.
Welke zaken wil jij aangepakt zien? Maak je keus duidelijk met je stem op 4 (Nederland)
of 7 (België) juni!
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Zou de EU het minimum zwangerschapsverlof moeten
verlengen?

De duur van zwangerschapsverlof varieert momenteel in de 27 lidstaten tussen 14 en 52
weken. De parlementaire commissie Rechten van de vrouw stelt voor om het minimumver-
lof naar twintig weken op te trekken. Maar niet iedereen vindt dit een goede zaak. Twee
parlementsleden, twee meningen. En waar sta jij?

Edite Estrela, een Portugees lid van de sociaaldemocratische fractie heeft het verslag op-
gesteld. Zij vindt een zwangerschapsverlof van twintig weken "de aangewezen tijdspanne
om werknemers te helpen van de bevalling te herstellen, het groeien van een band tussen
moeder en kind te bevorderen en om borstvoeding in de eerste levensmaanden van de
baby aan te moedigen".

Langer verlof kan moeders aansporen sneller of meer kinderen te krijgen. Gezien de hui-
dige demografische context in de EU, die door lage geboortecijfers wordt gekarakteri-
seerd, zou een verlenging van zwangerschapsverlof kunnen werken "als een aansporing
om kinderen te krijgen".

De Hongaarse christendemocrate Edit Bauer die voor Slowakije in het Parlement zit, kijkt
hier anders tegenaan: "Er zijn landen zoals Duitsland, waar het zwangerschapsverlof door
de werkgever wordt betaald. Deze landen zijn resoluut tegen verlenging van het zwanger-
schapsverlof." Volgens haar zou verlenging in deze landen "contraproductief kunnen wer-
ken wat betreft de aanwerving van jonge vrouwen".

En de vaders?

Het verslag stelt ook voor dat lidstaten minimaal twee weken vaderschapsverlof moeten-
 toestaan. Volgens Estrela is het recht hierop "cruciaal om evenwichtige deelname van
mannen en vrouwen op het werk en het delen van familieverantwoordelijkheden te bevor-
deren."

Bauer vindt daarentegen dat de richtlijn in eerste instantie gericht is op "de gezondheid
en de bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven". Zij vindt
daarom "dat ouderschapsverlof niet in deze richtlijn thuishoort".

Het verslag werd op maandag 5 mei in de plenaire vergadering besproken en op dinsdag
6 mei besloot het Parlement het verslag terug te sturen naar de commissie Rechten van
de vrouw. Het volgende Parlement zal hier dus over beslissen. Zie ook onderstaand pers-
bericht (laatste link).
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Parlement wil betere sociale bescherming van zelfstan-
digen en meewerkende echtgenoten

Het Parlement wil meewerkende echtgenoten verplichten om zich bij de sociale zekerheid
aan te sluiten. Bovendien moet het recht op zwangerschapsverlof van vrouwen die als zelf-
standige werken en van meewerkende echtgenoten worden versterkt, vinden Europarle-
mentariërs. De richtlijn over de herziening van het zwangerschapsverlof is terugverwezen
naar de betrokken parlementaire commissie.

Het vandaag (6 mei 2009) door het Parlement aangenomen verslag van christendemocrate
Astrid Lulling, (Luxemburg) komt op voor de rechten van meewerkende echtgenoten en voor
een betere zwangerschapsbescherming voor vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten.

De ontwerprichtlijn definieert "meewerkende echtgenoten" als de "echtgenoten of respec-
tievelijk overeenkomstig de nationale wetgeving levenspartners van zelfstandigen die, an-
ders dan als loontrekkende of als vennoot, gewoonlijk en onder de in de nationale wetgeving
bepaalde voorwaarden aan de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige deelnemen".
Vaak werken ze in de landbouw, de handel, het MKB en de vrije beroepen.

De Commissie stelt voor om meewerkende echtgenoten vrij te laten om zich bij socialezeker-
heidsstelsels aan te sluiten, maar Europarlementsleden zijn van oordeel dat lidmaatschap
van socialezekerheidsstelsels ter dekking van ziektekosten, invaliditeits- en ouderdomsuit-
keringen verplicht moet worden, omdat meewerkende echtgenoten volgens hen vaak niet
vrijwillig toetreden.

Bovendien moeten de lidstaten de nodige maatregelen nemen zodat vrouwelijke zelfstan-
digen en meewerkende echtgenoten in aanmerking kunnen komen voor een periode van
zwangerschapsverlof die op hun specifieke behoefte is afgestemd, zeggen Europarlements-
leden. De duur van het zwangerschapsverlof kunnen zij zelf bepalen, zolang die de in Richt-
lijn 92/85/EEG over zwangere werknemers gespecificeerde periode niet overschrijdt.

Verslag over herziening van het zwangerschapsverlof naar commissie terugverwezen

Wat het andere onderdeel van het 'gezinspakket' betreft, heeft het Parlement besloten om
het verslag van sociaaldemocrate Edite Estrela (Portugal) over de herziening van het zwan-
gerschapsverlof naar de betrokken parlementaire commissie terug te verwijzen. Dit op voor-
stel van de christendemocratische fractie, omdat "er geen akkoord met de Raad in eerste
lezing komt en de standpunten binnen het Europees Parlement te ver uit elkaar liggen". De
beslissing tot terugverwijzing werd goedgekeurd met 347 stemmen vóór, 256 tegen en 10
onthoudingen.


