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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ikke-forskelsbehandling på grundlag af køn og solidaritet mellem generationerne
(2008/2118(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forskningsarbejder af Gary Becker, nobelpristager i økonomi 1992, og 
især hans værk om den menneskelige formåen1,

 der henviser til UNDP's rapport fra 1995 om den menneskelige udvikling i verden, hvori 
der fokuseres på revolutionen inden for ligestilling mellem kønnene2,

 der henviser til sin beslutning af 15. december 2000 om meddelelsen fra Kommissionen 
"Et Europa for alle aldersgrupper – Til fremme af velstand og solidaritet mellem 
generationerne"3,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Parlamentet "Europas reaktion 
på verdens aldring – Fremme af økonomiske og sociale fremskridt i en aldrende verden –
Et bidrag fra Europa-Kommissionen til den anden verdensforsamling om aldring" 
(KOM(2002)0143),

 der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejdsliv og familie- og 
privatliv4,

 der henviser til den europæiske ungdomspagt vedtaget af Det Europæiske Råd i Bruxelles 
den 22.og 23. marts 2005,

 der henviser til Kommissionens grønbog "Demografiske ændringer – behov for ny 
solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

 der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne5,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Den demografiske udvikling i Europa – En 
udfordring, men også en chance" (KOM(2006)0571),

 der henviser til sin beslutning af 19. juni 2007 om en regelramme for foranstaltninger, der 
giver unge kvinder i EU bedre muligheder for at forene familieliv og studieperioder6,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
                                               
1 Becker, Gary: The Economic Approach to Human Behavior, The University of Chicago Press, Chicago 1976.

2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french/; især kapitel 4
3  EFT C 232 af 17.8.2001, s. 381.
4 EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 492.
5  EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 131.
6 EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 112.
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Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremme af solidaritet mellem 
generationerne (KOM(2007)0244),

 der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 
Kommissionens meddelelse om fremme af solidaritet mellem generationerne1,

 der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om ligestilling mellem kønnene i 
Den Europæiske Union – 20072,

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Europe's demographic future: facts 
and figures" (Europas fremtidige demografi i fakta og tal) (SEC(2007)0638),

 der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om den demografiske udvikling i 
Europa3,

 der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd - 20084,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2008),

Hovedbetragtninger over hverdagslivet

A. der henviser til, at Lissabonstrategien har som målsætning at integrere 60 % af kvinderne 
som aktive på arbejdsmarkedet; der henviser til, at indsatsen i forbindelse med den 
demografiske udvikling sigter mod at øge fødselsraten for således at imødekomme 
fremtidens behov; der henviser til, at disse to politiske tiltag henvender sig til den samme 
centrale, kvindelige målgruppe, nemlig kvinder i alderen 18 til 49, idet disse både 
betragtes som arbejdstagere og som mødre, der skaber rammer om familielivet og sætter 
børn i verden, men også har ansvar for plejen af ældre; der mener, at de forskellige 
politiske tiltag fremover bør udformes ikke blot ud fra betragtninger om arbejdstagernes 
arbejdsmæssige nytteværdi, men også ud fra deres sociale nytteværdi som mennesker,

B. der bemærker, at de alternativer, der tegner sig ved valget mellem formelt arbejde og 
uformelt, ulønnet arbejde ikke har samme effekt, hvad de økonomiske følgevirkninger 
angår, og at den udbredte, men skjulte forskelsbehandling af kvinder og mænd, der 
ønsker at yde en større indsats inden for uformelt, ulønnet arbejde, er ensbetydende med 
et valg mellem to alternativer, der ikke anerkendes som økonomisk ligeværdige,

C. der minder om, at ikke-forskelsbehandling på grund af køn traditionelt set og ved første 
øjekast ikke blot angår kvinder/mødre, men også mænd/fædre; der bemærker, at tiltag på 
dette politikområde ikke længere kun må koncentrere sig om kvinder, og at EU-politik og 
national politik fremover bør tage mænds/fædres behov og evner i betragtning,

                                               
1 EUT C 120 af 16.5.2008, s. 66.
2 EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 324.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0066.
4 ¹ Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0399.
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D. der minder om, at konceptet om solidaritet mellem generationerne ikke blot drejer sig om 
livet i børnefamilier, men også om ansvar for ældre og omsorgskrævende personer, såvel 
som om at skærpe borgernes humanitære formåen, især for de fremtidige generationers 
vedkommende,

E. der bemærker, at der i den europæiske befolkning eksisterer en "sandwich-generation" af 
personer mellem 40 og 60 år, som ofte er kendetegnede ved, at de udfylder både 
forældrerollen, rollen som børn med ansvar for ældre og omsorgskrævende personer, og 
samtidig har status af fuldgyldige arbejdstagere på arbejdsmarkedet,

F. der henviser til forskningsarbejdet af Gary Becker, nobelpristageren i økonomi 1992, der 
ved hjælp af økonomiske og matematiske modeller har afdækket den økonomiske værdi 
af hjemmegående kvinders arbejde, især hvad angår husholdning, børneopdragelse, pleje 
af omsorgskrævende, uagtet alder eller afhængighedsgrad, eller endda arbejdets impulser 
til de solidaritetsskabende relationer mellem generationerne,

G. henviser til, at den økonomiske værdi, som kvinders/mødres og mænds/fædres uformelle 
og ulønnede arbejde uden for markedet kan opgøres til, ikke blot er et spørgsmål om 
retfærdighed, og at den økonomiske fagkundskab nu tillægger skabelsen af national 
velstand gennem hjemmeøkonomien voksende betydning,

H. der bifalder ovennævnte UNDP-rapport fra 1992, hvoraf det fremgår, at hvis humanitære 
aktiviteter inden for uformel og ulønnet arbejde til styrkelse af solidariteten mellem 
generationerne i højere grad blev vurderet på samme måde som handelstransaktioner 
vurderes ud fra gældende lønsatser, ville vurderingerne af det arbejde, der udføres af 
kvinder/mødre og mænd/fædre, løbe op i gigantiske, økonomiske størrelser;  der 
bemærker, at samme rapport påpeger, at hvis nationalstatistikkerne gav et fuldstændigt 
billede af kvinders/mødres og mænds/fædres usynlige bidrag, ville beslutningstagerne 
ikke længere kunne ignorere disse grupper, når der tages beslutninger, især vedrørende 
politiske tiltag med det sigte at forene familieliv og "formaliseret" arbejdsliv,

I. der henviser til den udbredte, men skjulte diskrimination, som kvinder/mødre og 
mænd/fædre udsættes for på dette område, først og fremmest i form af at blive tvunget til 
at vælge mellem to alternativer (formel beskæftigelse eller uformel beskæftigelse), der 
ikke anerkendes som økonomisk ligeværdige,

J. der minder om, at den udbredte forskelsbehandling af kvinder/mødre og mænd/fædre 
vedrørende officiel anerkendelse af deres uformelle arbejdsindsats hænger sammen med 
en række sammenhængende juridiske, sociale og økonomiske faktorer, der rækker langt 
ud over det enkle princip om "lige løn for lige arbejde", og at forskelsbehandlingen især 
består i, at kvinder/mødre og mænd/fædre tvinges til at vælge formel beskæftigelse af den 
simple grund, at arbejde i hjemmet ikke anerkendes, og på trods af, at formelt arbejde 
indebærer kønsbestemte lønforskelle og skaber ubalance i kombinationen af familieliv og 
karriere,

K. der henviser til, at medlemsstaternes nationalregnskabssystemer (SNA) ikke anerkender 
værdien af de forskellige former for uformelt, ulønnet arbejde, selvom dette arbejde 
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ifølge de matematiske modeller udgør en tredjedel af den nationale velstand udtrykt i 
BNP,

Anerkendelse af det arbejde der udføres uden for det formelle arbejdsmarked

L. der henviser til, at de personer, der vier deres tid og evner til børnepasning eller pleje af 
ældre, har krav på samfundets anerkendelse, og at dette mål kan nås ved at tilstå disse 
personer egentlige rettigheder, især hvad angår social sikring og pension,

M. der henviser til, at den opdragende rolle, som kvinder/mødre og mænd/fædre har over for 
fremtidige generationer, ældre og omsorgskrævende personer, er afgørende for 
samfundets fortsatte velfærd, og bør anerkendes som sådan af de tværgående politiske 
tiltag, heriblandt tiltag for de kvinder og mænd, som frivillig vælger at beskæftige sig 
med dette arbejde, på fuldtid eller deltid,

Den særlige betydning af "unge pensionister"

N. der henviser til, at personer på 50 år eller derover er udsat for manglende anerkendelse af 
deres professionelle kompetencer, hvilket kommer til udtryk i en større arbejdsløshed for 
denne befolkningsgruppe,

O. der henviser til, at de "unge pensionister" meget ofte, og trods deres manglende deltagelse
på arbejdsmarkedet, er bærere af viden, evner og kundskaber, som er nødvendige for 
samfundsudviklingen, og at disse aktiver bør bringes i anvendelse til gavn for samfundet 
gennem specifikke politikker beregnet på denne målgruppe,

Mænd/fædres særlige ansvar

P. der henviser til den betydelige rolle, som mænd/fædre spiller for virkeliggørelsen af en 
reel ligestilling, der respekterer forskellene og det supplerende samspil mellem mænd og 
kvinder,

Skabelse af forhold der fremmer det frie valg og balancen mellem familieliv og karriere

Q. der henviser til, at i størsteparten af EU er arbejdstiderne ikke hensigtsmæssige for 
personer med børn, og at arbejdstagere med børn har ringere mulighed for at blive ansat i 
stillinger med fleksible arbejdstider end arbejdstagere uden børn1,

R. der henviser til, at der bør skabes betingelser for, at kvinder/mødre og mænd/fædre under 
frie og ensartede forhold kan vælge deres foretrukne form for børnepasning, og at 
offentlige midler til børnepasning som følge heraf bør omfordeles således, at der ydes et 
enhedstilskud, der er enkelt udformet og udregnes efter antal børn i husstanden, og som 
familien frit kan råde over: for eksempel til betaling af vuggestueplads, privat dagpleje 
eller belønning til den mor eller far, som bliver hjemmegående,

S. der henviser til, at der kun kan findes en harmonisk balance mellem familielivet og 

                                               
1 Eurostat, "The life of men and women in Europe", 2008, s. 89.
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karriereambitionerne, hvis de berørte personer reelt er økonomisk og socialt frie til at 
træffe deres valg, uden at valget får ugunstige følger, og kun hvis de nødvendige 
offentlige foranstaltninger er til stede,

T. der henviser til, at der er en risiko for "tvunget" deltidsarbejde, navnlig for 
kvinder/mødre, idet disse ofte tvinges til at vælge denne mulighed på grund af manglen 
på økonomisk overkommelige pasningsmuligheder,

Synliggørelse af den usynlige nationale velstand

1. opfordrer medlemsstaternes statistiske institutioner til at udvikle metoder, hvormed 
værdien, opgjort for henholdsvis mænd og kvinder, af usynligt arbejde på området for 
solidaritet mellem generationer kan indarbejdes i nationalregnskabssystemet (SNA) og 
dens bidrag fremgå af BNP;

2. opfordrer Eurostat til at udvikle metoder, der kan afdække værdien af usynligt arbejde på 
området for solidaritet mellem generationerne og dens bidrag til EU-medlemsstaternes 
samlede BNP, og til dette formål at indgå i et tæt samarbejde med Verdensbanken, 
OECD og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO);

3. opfordrer Kommissionen til at fremlægge konkrete initiativer til anerkendelse af de 
kompetencer, som opnås ved udførelsen af uddannelsesmæssige opgaver, pleje af 
omsorgskrævende personer og husholdningsarbejde, således at disse kompetencer tages i 
betragtning straks ved tilbagevendelse til arbejdsmarkedet;

4. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre, at det uformelle, 
usynlige arbejde, som udføres af kvinder/mødre og mænd/fædre på området for 
solidaritet mellem generationer opnår juridisk, social og økonomisk anerkendelse (især 
vedrørende socialsikring, arbejdstagerstatus, indkomst og ligestilling, hvad angår mænds 
og kvinders muligheder);

5. opfordrer Det Europæiske Økonomiske og Social Udvalg til at arbejde på at fastlægge 
kriterier og standarder, hvormed de mange aspekter af mænds og kvinders uformelle, 
ulønnede arbejde kan opgøres og evalueres økonomisk, idet der lægges en homogen 
metode til evaluering og valorisering til grund, såvel som den økonomiske og sociale 
nytteværdi af disse aktiviteter, samt deres bidrag til BNP på lang sigt;

6. opfordrer eksperter i socialvidenskab og økonomi, såvel som juraeksperter, men også 
fagfolk inden for filosofi, antropologi, neurovidenskab, forskning i børns udvikling og 
geriatri/alderdomsforskning, til at udarbejde en klarere definition af de forskellige 
betegnelser med henblik på at lette forståelsen og begrænse mulighederne for misbrug, og 
slår til lyd for lanceringen af et tværgående forskningsprogram på europæisk niveau, der 
skal have til sigte at studere de forskellige former for, grader af og indre motivationer bag 
udførelsen af uformelt, ulønnet arbejde, der endnu ikke er officielt anerkendt, og som 
giver impuls til netværkene mellem generationerne, og slår til lyd for, at der ydes 
finansiering til dette formål;

Fremme af balancen mellem familieliv og karriere
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7. opfordrer medlemsstaterne til at støtte og fremme de operationelle programmer, som 
Kommissionen har iværksat under Den Europæiske Alliance for Familier; kræver, at 
Kommissionen optrapper bestræbelserne på at udvikle redskaber til systematisering af 
udvekslingen af gode praksisser og forskning på dette område;

8. opfordrer de offentlige myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger, således 
at kvinder/mødre og mænd/fædre bedre kan træffe valg om, hvordan de vil forene 
familieliv og arbejdsliv;

9. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere orlovsordninger (forældreorlov, barselsorlov, 
pasningsorlov) til gavn for personer, der ønsker at afbryde et arbejdsforløb til fordel for et 
barn eller for at passe en omsorgskrævende person;

10. lægger vægt på, at enhver, der ønsker at afbryde eller nedtrappe et formelt arbejdsforløb 
for at påtage sig opgaver vedrørende solidaritet mellem generationerne skal kunne nyde 
fordel af fleksible arbejdstider; tilskynder fremover de små og mellemstore virksomheder 
til at øge det frivillige samarbejde og de offentlige myndigheder til at udvise større 
fleksibilitet, hvad angår tildelingen af offentlige tilskudsmidler;

11. anmoder om, at medlemsstaterne sørger for, at enhver, der har afbrudt sit arbejdsforløb 
for at tage sig af børnepasning eller pleje af ældre eller omsorgskrævende personer, får 
mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet med ret til at besætte sin tidligere 
stilling og med ret til forfremmelse;

12. opfordrer medlemsstaterne til at føre en skattepolitik, der via finanslovgivningen eller et 
lempeligt skattesystem tager hensyn til husholdningens finansielle fordringer, og især til 
udgifterne til børnepasning og pleje af ældre og omsorgskrævende personer;

0

0 0

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, medlemsstaternes nationale parlamenter og 
statistiske institutioner, Den Internationale Arbejdsorganisation, OECD og UNDP.
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BEGRUNDELSE

(1) Den definition af begrebet "arbejde", som er indeholdt i Lissabonstrategien, er 
utilstrækkelig og omfatter udelukkende formelt erhvervsarbejde. Det betyder, at en stor 
del af de samfundsmæssige og økonomiske værdier, der skabes i medlemsstaterne, ikke 
anerkendes.

De mange fortolkninger af begrebet "arbejde" bør tilpasses de nye krav til en EU-politik på 
arbejdsmarkedsområdet. Det er de sociale omstændigheder, under hvilke en given aktivitet 
finder sted, der er afgørende for, om den skal betegnes som "formel beskæftigelse".

Formålet med Europa-Parlamentets initiativbetænkning er at opnå en rimelig social og 
økonomisk anerkendelse af de arbejdsaktiviteter, som udføres af både kvinder og mænd, og 
som ikke anerkendes som "formelt erhvervsarbejde".

Ordføreren går ind for, at man ud over det traditionelle formelle erhvervsarbejde også 
anerkender de mange former for ikke-erhvervsmæssigt arbejde, som udøves af kvinder og 
mænd navnlig i form af frivilligt arbejde, husligt arbejde og arbejde i familien, og lader dem 
indgå i nationalregnskabet.

(2) Anerkendelse af ikke-erhvervsmæssigt arbejde er et spørgsmål om retfærdighed

"Den, der passer svin, er et produktivt, den, der passer mennesker, et uproduktivt medlem af 
samfundet". Det gjorde den tyske nationaløkonom Friedrich List opmærksom på for 150 år 
siden. Det arbejde, der udføres af kvinder og mænd i begyndelsen af det 21. århundrede i form 
af ikke-erhvervsmæssig beskæftigelse i forbindelse med børneopdragelse og pleje af ældre i 
hjemmet samt som led i solidaritet mellem generationerne og velgørenhedsarbejde, regnes 
heller ikke i vore dage for arbejde i økonomisk forstand. 

Diskrimineringen opstår, når en kvinde eller en mand frit vælger at udfolde sig på det 
personlige plan og i den forbindelse investerer i at skabe de kommende generationers 
menneskelige kapaciteter, passe mennesker, der ikke kan klare sig selv (uanset hvor gamle de 
er, og hvor megen hjælp de har brug for), eller skabe netværk for solidariteten mellem 
generationerne1. Ingen statistik i de nationale regnskaber tager højde for en sådan investering, 
selv om den ikke er til at overse. Den tages slet ikke i betragtning i 
arbejdsmarkedsstatistikkerne. Da det ikke indgår i nogen statistik, bliver kvindernes uformelle 
arbejde ikke anerkendt, selv om alle iagttagere er enige om at bekræfte dets reelle 
tilstedeværelse i hverdagen.

I den globale rapport fra 1995 om menneskenes udvikling, der fokuserer på "revolutionen til 
fremme af kønnenes ligestilling"2, konstateres det indledningsvis, at omregningen til 
pengeværdi af det arbejde, som kvinder udfører uden for arbejdsmarkedet, ikke kun er et 
                                               
1ARN, Christoph, Hausarbeitsethik: Strukturelle Probleme und Handlungsmöglichkeiten rund um die Haus- und 
Familienarbeit in sozialethischer Perspektive, Verlag Ruegger, Chur/Zürich, 2000; KREBS, Angelika, Arbeit 
und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2002.
2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french/; særligt kapitel 4.
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spørgsmål om retfærdighed, da vurderingen ville nå op på gigantiske summer, hvis man i 
højere grad betragtede menneskets aktiviteter som erhvervstransaktioner, der blev vurderet i 
forhold til de gældende lønninger.1

(3) Nobelpristageren Gary Beckers videnskabelige indfaldsvinkel 

Det, der produceres i husholdningerne, udgør en vigtig del af alle landes økonomiske 
præstation. Men arbejdet i husholdningerne anerkendes ikke ved opgørelsen af varer og 
tjenesteydelser, der tilsammen udgør BNP. Det fører til en undervurdering af kvinderne, da de 
er ansvarlige for størstedelen af husholdningernes produktion. Familier og andre 
husholdninger er i praksis små virksomheder, som også i de mest udviklede lande producerer 
mange værdifulde varer og tjenesteydelser. De passer børn, tilbereder måltider og skaber 
tryghed. De passer syge familiemedlemmer og tager sig af ældrepleje og anden hjælp til ældre 
mennesker, og de udfører mange andre nyttige opgaver. Kvinder bruger over 70 % af deres 
samlede tid på disse aktiviteter – endog i lande som Sverige, hvor der er ligestilling. ... Nogle 
feminister er af den overbevisning, at det ville øge kvindernes "bevidsthed", især i de mindre 
udviklede lande, hvis der blev taget højde for husligt arbejde ved beregningen af BNP. ... 
Andre feminister ønsker dog ikke, at der sættes tal på husmødrenes produktion, fordi det ville 
kollidere med deres mål om at få kvinderne væk fra køkkenet og ud på arbejdspladserne. ... 
Det er på tide at anerkende, at det huslige arbejde tegner sig for en del af de varer og 
tjenesteydelser, der indgår i BNP. I betragtning af den lange arbejdsdag, der er forbundet med 
husligt arbejde, må man konkludere, at husholdningernes produktion udgør en betragtelig 
procentdel af et lands samlede produktion. Dette arbejde bliver imidlertid først synligt ved 
beregningen af BNP, når en familie ansætter nogen til at passe børn, gøre rent og lave mad. 
Det er ikke tilfældet, når en af forældrene udfører dette arbejde. Der findes flere måder, 
hvorpå husholdningernes produktion kan kvantificeres og måles. ... Værdien af det huslige 
arbejde kan altså måles ved hjælp af de udgifter, der ville opstå, hvis man skulle købe 
tjenesteydelser på markedet til erstatning af det arbejde, forældrene udfører. ... Hvis det 
huslige arbejde blev taget i betragtning ved beregningen af BNP, ville øge selvværdet hos de 
kvinder og mænd, der bliver hjemme for at tage sig af børn og ældre og udføre andet husligt 
arbejde. Det ville også give et mere præcist billede af BNP og af den økonomiske vækst, 
ligesom det kunne føre til en mere differentieret fortolkning af national politik, som har 
indflydelse på fordelingen mellem husligt arbejde og erhvervsarbejde.2

(4) Modernisering af statistikkerne og tilpasning af nationalregnskabet: fremtidssikring 
af begrebet arbejde og anerkendelse af det ikke-erhvervsmæssige arbejde, der udføres 
af kvinder og mænd som led i solidariteten mellem generationerne

I forbindelse med nationalregnskabet er det nødvendigt at revidere definitionen på arbejde, 
således at også ikke-erhvervsmæssigt arbejde tages i betragtning. Statistikkernes kvalitet kan 
øges ved en bedre forståelse for kvinders aktiviteter og deres adfærd på arbejdsmarkedet. En 
så nøjagtig sammenligning som muligt med udgangspunkt i politisk neutrale spørgsmål om 
mænds og kvinders holdning til arbejde ville drage statistikkernes stærke og svage sider frem 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , s. 6. 
2 BECKER, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (offentliggjort den 16.10.1995), i 
: Die Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. (Original:: The economics of life. The Economics of 
Life, From baseball to affirmative action to immigration, how real-world issues affect our every day life, 
McGraw-Hill, New York, 1997. Einheitssacht. : The economics of life).
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i lyset og give nogle ideer om, hvor der bør ske forbedringer, og hvilken vej der bør følges.

Et sådant tiltag ville også være berettiget af andre årsager. På den ene side ville brugere af 
statikkerne som f.eks. markedsanalytikere og politiske beslutningstagere på den måde få 
adgang til langt mere fyldestgørende oplysninger, hvilket ikke er uvæsentligt, da mænds 
stillinger for det meste adskiller sig meget fra kvinders, hvorfor de ikke på samme måde 
berøres af svingningerne på arbejdsmarkedet. På den anden side ville brugerne få mulighed 
for at forstå og analysere kvindernes særlige stilling og de forhold, der er specielle for deres 
situation sammenlignet med mændenes situation. Derved ville det blive muligt at finde mere 
solide argumenter for ligestilling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Kvindernes bidrag 
bliver systematisk undervurderet og fordrejet, hvilket giver et forvansket billede af et lands 
økonomi og menneskelige ressourcer, og dermed viderefører den onde cirkel af 
forskelsbehandling af kvinder og mænd, som yderligere forværres af uhensigtsmæssige 
politikker og programmer. Det er derfor meget vigtigt at finde ud af, hvilke elementer der skal 
tages i betragtning i arbejdsmarkedsstatistikkerne for at fremhæve alle eksisterende ligheder 
og forskelle mellem mænds og kvinders situation på arbejdsmarkedet og tilbyde kvinderne et 
ægte ikke-diskriminerende valg svarende til deres alder og livscyklus og skabe de bedste 
udfoldelsesmuligheder, som er til gavn for hele samfundet.

(5) Fremme af lige præstationsvilkår og valgfrihed

De mange former for diskrimination i forbindelse med udførelse af ikke-erhvervsmæssigt 
arbejde opstår på grund af modsætningsforholdet mellem arbejdsmarkedets logik og den 
logik, der ligger i menneskets natur. Ifølge markedets økonomiske logik skal alle borgere i 
den reproduktionsdygtige alder være integreret på arbejdsmarkedet. Den menneskelige naturs 
logik fortæller os imidlertid, at en nyfødt ganske enkelt har brug for sin mor og far for at 
kunne udvikle sine menneskelige kapaciteter1. De europæiske politikker er ikke helt tilpasset 
til de praktiske menneskelige krav. Arbejdsliv og familieliv kan stadig ikke forenes, og de to 
verdener og de dermed forbundne tidsmodeller er ikke genstand for nogen samlet vurdering. 
Mænd og kvinder har fået adgang til det formaliserede arbejdsliv, uden at virksomhedernes 
arbejdsmetoder er blevet tilpasset derefter. 

De forskellige alternativer, som er knyttet til valget mellem en formel arbejdsplads og en 
ikke-erhvervsmæssig beskæftigelse, har ikke de samme virkninger. I det øjeblik kvinder og 
mænd vil vælge mellem et formelt arbejde, det, som almindeligvis kaldes "en professionel 
karriere", og en ikke-erhvervsmæssig beskæftigelse, det, som almindeligvis betegnes som 
"fremme af menneskelige kapaciteter og solidariteten mellem generationerne", kommer de 
mange former for latent diskrimination til udtryk ved, at der skal træffes et valg mellem to 
alternativer, som ud fra et økonomisk synspunkt slet ikke anses for ligeværdige2.

                                               
1Se Donald W. Winnicotts arbejde. Jf. DAVIS, Madeleine, og WALLBRIDGE, David: Boundary and Space. An 
introduction to the work of D.W. Winnicott, Brunner/Mazel (New York) and H. Karnac (London), 1981; Fransk 
oversættelse: Winnicott, Introduction à son oeuvre, Paris: PUF, 1992. En nutidig betragtning: LIMINSKI, Jürgen 
og LIMINSKI Martine, Abenteuer Familie: Erfolgreich erziehen: Liebe und was sonst noch nötig ist, Augsburg: 
Sankt Ulrich, 2002. LIMINSKI, Jurgen, Die verratene Familie. Politik ohne Zukunft, Augsburg: Sankt Ulrich, 
2007.
2NUSSBAUM, Martha, Women and Human development, The capabilities approach, Cambridge University 
Press, 2000, Fransk oversættelse: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris: Des 
femmes - Antoinette Fouque, 2008.
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Samfundet får derfor til opgave at sikre, at kvinder og mænd kan vælge mellem de to 
muligheder, som hver især har deres eksistensberettigelse i en vision, der rækker ud over 
markedsgrænserne. Denne udfordring tager også højde for kravet om at gå imod den 
bekvemme økonomiske logik, der gælder på et helt frit marked, og i stedet fremme 
almenvellet og samfundets fremtid, som er fokuseret på den personlige udfoldelse. 
Medlemslandenes nationalregnskaber og BNP indeholder ikke noget indeks for menneskers 
lykke og livskvalitet i forskellige sociale sammenhænge. En stigning i nationalindkomsten 
fører ikke nødvendigvis til en forbedring af den kollektive velstand. Det er således ikke 
tilfældigt, at samfundsvidenskabelige og økonomiske forskere på det seneste er begyndt at 
udarbejde et indeks, der afspejler befolkningens livskvalitet i de enkelte lande1.

.

                                               
1Se de seneste statistiske arbejder fra Den Internationale Arbejdsorganisation og Verdensbanken. På Internettet 
findes en letforståelig  hjemmeside, hvor det statistiske princip forklares:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html.
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