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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soolisest diskrimineerimisest hoidumise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta
(2008/2118(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 1992. aasta Nobeli majanduspreemia laureaadi Gary Beckeri töid, eelkõige 
seoses inimomadustega1;

– võttes arvesse ÜRO Arenguprogrammi 1995. aasta uuringut inimarengu kohta "Soolise 
võrdõiguslikkuse revolutsioon"2;

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2000. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
"Euroopa igale vanusele – heaolu ja põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine"3;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile "Euroopa vastus 
maailma rahvastiku vananemisele – majandusliku ja sotsiaalse progressi edendamine 
vananevas maailmas. Euroopa Komisjoni panus teisele vananemiseteemalisele 
maailmakonverentsile" (KOM(2002)0143);

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni töö-, pere- ja eraelu ühitamise 
kohta4;

– võttes arvesse 22.–23. märtsini 2005 Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
vastu võetud Euroopa noortepakti; 

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut "Silmitsi demograafiliste muutustega – uus 
põlvkondadevaheline solidaarsus” (KOM(2005)0094); 

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta5;

– võttes arvesse komisjoni teatist “Euroopa demograafiline tulevik – kuidas teha 
väljakutsest võimalus” (KOM(2006) 0571);

– võttes arvesse oma 19. juuni 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu noorte naiste 
pereelu ja õpingute ühitamist võimaldavate meetmete reguleeriva raamistiku kohta6;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele "Põlvkondadevahelise solidaarsuse 
edendamine" (KOM(2007)0244);

                                               
1 Becker, Gary, The Economic Approach to Human Behavior, TheUniversity of Chicago Press, Chicago 1976.
2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french ; eelkõige selle 4. peatükk.
3  ELT C 232, 17.8.2001, lk 381.
4 ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 492.
5  ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 131.
6 ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 112.
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– võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust komisjoni teatise 
"Põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine" kohta1;

– võttes arvesse oma 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse edendamise kohta Euroopa Liidus 2007. aastal2;  

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti “Euroopa demograafiline tulevik: faktid 
ja arvandmed” (SEK(2007)0638);

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Euroopa demograafilise 
tuleviku kohta3;

– võttes arvesse oma 3. septembri 2008. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse kohta 
aastal 2008 4; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

Peamised igapäevased tähelepanekud 

A. arvestades, et Lissaboni strateegiaga püütakse kaasata tööturule 60% töövõimelistest 
naistest; arvestades, et demograafiarindel tehakse jõupingutusi sündimuse 
suurendamiseks, et olla võimeline vastama tuleviku nõudmistele; arvestades, et mõlemad 
eesmärgid keskenduvad ühele ja samale 18–49-aastaste naiste sihtrühmale, mille 
esindajaid nähakse korraga nii töötajate kui emadena, kes annavad elu ja sünnitavad lapsi, 
hoolitsedes ühtlasi vanurite eest; märkides, et seetõttu tuleks poliitika kujundamisel 
lähtuda mitte üksnes töötajate kutsealasest tulemuslikkusest, vaid ka nende sotsiaalsest 
rollist inimühiskonna liikmena; 

B. arvestades, et alternatiividel, mille ümber liigendub valik ametliku töö ja ebaametliku 
tööturuvälise töö vahel, ei ole ühesugused majanduslikud järelmid ning naiste ja meeste 
suhtes, kes sooviksid teha ebaametlikku tööturuvälist tööd, toimub mitmekordne, kuid 
varjatud diskrimineerimine, mis väljendub vajaduses valida tegevusharude vahel, mis ei 
ole majanduslikus plaanis samaväärsed;

C. meenutades, et soolisest diskrimineerimisest hoidumine ei puuduta peaasjalikult ja 
tavapäraselt üksnes naisi-emasid, vaid ka mehi-isasid; märkides, et poliitiliste meetmete 
puhul ei saa keskenduda üksnes naistele ning Euroopa ja riikliku tasandi tegevuse puhul 
tuleb selles valdkonnas edaspidi arvestada ka meeste-isade vajadusi ja olukorda;

D. meenutades, et põlvkondadevaheline solidaarsus ei puuduta üksnes elu jätkamist, vaid see 
mõiste hõlmab ka vastutustunnet vanurite ja sõltuvate isikute suhtes ning kodanike 
inimomaduste edendamist, eelkõige tulevaste põlvkondade puhul;

                                               
1 ELT C 120, 16.5.2008, lk 66.
2 ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 324.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0066.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0399.
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E. märkides, et Euroopa elanikkonna hulgas moodustavad 40–60-aastased nn 
võileivapõlvkonna, keda iseloomustab sageli korraga vanemaroll, vanurite ja sõltuvate 
isikute eest hoolitseva lapse roll ja tööturul tegutseva töötaja roll;

F. juhtides tähelepanu Nobeli majanduspreemia laureaadi Gary Beckeri töödele, milles 
heidetakse majandus- ja matemaatiliste mudelite kaudu valgust majanduslikule 
väärtusele, mis on naiste tehtud kodusel tööl, nagu majapidamistööd, lastekasvatamine, 
sõltuvate isikute eest hoolitsemine, vaatamata nende vanusele ja sõltuvuse astmele, ning 
põlvkondadevaheliste solidaarsusvõrgustike elustamine;

G. arvestades, et tööturuvälise ebaametliku töö rahalise väärtuse arvutamine ei ole üksnes 
õiglusküsimus, vaid majandusteaduses omistatakse tänapäeval kodumajapidamisele üha 
suuremat tähtsust rahvusliku rikkuse loomisel;

H. arvestades, et asjakohane on viidata ÜRO Arenguprogrammi ülalnimetatud 1995. aasta 
aruandele, milles märgitakse, et põlvkondadevahelise solidaarsuse ülalhoidmisele 
pühendatud ebaametliku tööturuvälise töö arvestamisel samal viisil nagu palgapõhiste 
tööturutehingute puhul tuleks teha hiiglaslikke rahalisi ümberhindamisi töö suhtes, mida 
teevad naised-emad ja mehed-isad; arvestades, et nimetatud aruandes märgitakse, et kui 
riiklikus statistikas võetaks terviklikult arvesse naiste-emade ja meeste-isade nähtamatut 
panust, ei saaks võimuorganid enam neid oma otsustes eirata, eriti seoses "ametliku töö" 
ja pereelu ühitamisega;

I. märkides naiste-emade ja meeste-isade mitmekordset, ent varjatud diskrimineerimist, mis 
seisneb eelkõige kohustuses valida kahe tegevusharu vahel (ametlik töö ja ebaametlik 
töö), mis ei ole majanduslikus plaanis samaväärsed;

J. meenutades, et naiste-emade ja meeste-isade mitmekordne diskrimineerimine 
ebaametliku töö ametlikust tunnustamisest hoidumise näol on seotud terve rea juriidiliste, 
sotsiaalsete ja majanduslike teguritega, mis lähevad palju kaugemale lihtsast võrdse-töö-
eest-võrdse-palga-põhimõttest, ning peamiselt seisneb diskrimineerimine selles, et 
naised-emad ja mehed-isad peavad valima ametliku töökoha sel lihtsal põhjusel, et kodust 
tööd ei tunnustata, ehkki ametlik töö tähendaks ebavõrdset töötasu ja häiriks tasakaalu 
pere-eesmärkide ja tööalaste ambitsioonide vahel;

K. arvestades, et liikmesriikide raamatupidamissüsteemide eri vormides ei tunnustata 
ebaametlikku tööturuvälist tööd, ehkki matemaatiliste mudelite kohaselt moodustab see 
SKTna väljendatud rahvuslikkust rikkusest ühe kolmandiku; 

Väljaspool ametlikku tööturgu tehtud töö tunnustamine

L. arvestades, et ühiskond peaks tunnustama neid, kes pühendavad oma aega ja võimeid 
laste kasvatamisele või vanurite eest hoolitsemisele, ning seda oleks võimalik teha 
sellistele inimestele sobivate õiguste andmisega, eelkõige seoses sotsiaalkaitse ja 
pensioniga;

M. arvestades, et naiste-emade ja meeste-isade tegevus tulevaste põlvede harimisel ning 
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vanurite ja sõltuvate isikute juhendamisel on ühise hüve edendamise seisukohast väga 
oluline ning seda tuleks sellisena valdkondadevaheliste meetmetega tunnustada, muu 
hulgas naiste ja meeste puhul, kes teevad vaba valiku tegeleda sellega täies mahus või 
osaliselt;

Nn noorte pensionäride eriküsimus

N. arvestades, et viiekümneaastased ja vanemad kannatavad selle tõttu, et nende kutsealaseid 
oskusi ei tunnustata, mis väljendub eelkõige nimetatud põlvkonna kõrges töötuse määras;

O. arvestades, et hoolimata ametlikult tööturult väljajäämisele, kannavad nn noored 
pensionärid väga sageli ühiskonna arenguks vajalikku tarkust, oskusi ja teadmisi, mida 
tuleks üldiseks hüvanguks ära kasutada, võttes erimeetmeid nimetatud sihtrühma suhtes;

Meetmed meeste-isade suhtes

P. arvestades meeste-isade suurt rolli tõelise võrdsuse rajamisel nii, et võetaks arvesse 
erinevusi ja täiendavust meeste ja naiste vahel;

Soodsad tingimused tasakaalu loomiseks pere-eesmärkide ja tööalaste ambitsioonide vahel 

Q. arvestades, et enamikus Euroopa piirkondades ei näi paindlikum tööaeg lastega 
inimestele palju abi toovat ning töötajail, kellel on lapsed, on vähem võimalusi saada 
paindliku tööajaga töökohta kui neil, kellel lapsi pole1;

R. arvestades, et soovitatav oleks luua naistele-emadele ja meestele-isadele tingimused 
selleks, et nad saaksid valida vabalt ja võrdsetel tingimustel oma laste hoidmise viisi, 
ning avalikud vahendid, mis eraldatakse väikelaste hoidmiseks, tuleks seetõttu muuta 
ühtseks otsetoetuseks, mida antakse igale perekonnale vastavalt laste arvule ja mida 
perekond võib kasutada meelepärasel viisil: näiteks tasudes lastesõime koha eest, tasudes 
ajutisele või alalisele lapsehoidjale, korvates sissetuleku kaotuse vanemale, kes peatab 
töötamise;

S. arvestades, et pere-eesmärkide ja tööalaste ambitsioonide harmooniline ühitamine on 
võimalik vaid siis, kui asjaomastel isikutel on majanduslikust ja sotsiaalsest vaatepunktist 
tegelik valikuvabadus, ilma et sellest tuleneks ebasoodne olukord, ning kui on olemas 
vajalik infrastruktuur;

T. arvestades, et mõnede inimeste ja eelkõige naiste-emade puhul tekib oht, et nad on 
sunnitud töötama osalise tööajaga, kuna puudub taskukohane lapsehoidmise võimalus;

Nähtamatu rahvusliku rikkuse nähtavaks muutmine

1. kutsub liikmesriikide statistikainstituute üles töötama välja meetmeid, mille abil 
arvestada riiklikes raamatupidamissüsteemides põlvkondadevahelise solidaarsuse vallas 
tehtud nähtamatut tööd, vaadeldes eraldi kumbagi sugu, ja selle panust riigi SKTsse;

                                               
1 Eurostat, La vie des hommes et des femmes en Europe, 2008, lk. 89.
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2. kutsub Eurostati üles töötama välja meetmeid, mille abil heita valgust 
põlvkondadevahelise solidaarsuse vallas tehtud nähtamatule tööle ja selle panusele ELi 
SKTsse, ning tegema sel eesmärgil tihedat koostööd Maailmapanga, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni ning Rahvusvahelise Tööbürooga;

3. kutsub komisjoni üles tegema konkreetseid algatusi laste kasvatamise, sõltuvate isikute 
hooldamise ja majapidamise käigus omandatud oskuste tõendamiseks nii, et neid oskusi 
oleks võimalik tööturule naasmise juures arvesse võtta;

4. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, mille abil tunnustada õiguslikust, sotsiaalsest ja 
majanduslikust vaatepunktist naiste-emade ja meeste-isade poolt põlvkondadevahelise 
solidaarsuse vallas tehtud ebaametlikku tööd (eelkõige seoses sotsiaalkaitse, tööalase 
seisundi, sissetuleku ning meeste ja naiste võrdsete võimalustega); 

5. kutsub Majandus- ja Sotsiaalkomiteed üles alustama tööd, et töötada välja kriteeriumid ja 
normid, mille abil hinnata ja arvestada raamatupidamissüsteemis naiste ja meeste 
ebaametliku tööturuvälise töö erinevaid aspekte, tuginedes ühtsele hindamise ja väärtuse 
arvestamise meetodile ning selle töö pikaajalisele majanduslikule ja sotsiaalsele kasule ja 
panusele SKTsse;

6. kutsub sotsiaal-, majandus- ja õigusteadlasi, aga ka filosoofia, antropoloogia, 
neuroteaduste, lapse arengu teaduste ning geriaatria ja gerontoloogia asjatundjaid üles 
töötama välja erinevate nimetuste täpsemaid määratlusi ning hõlbustama nende mõistmist 
ja piirama ülemäärast kasutamist; kutsub üles algatama Euroopa tasandil 
valdkondadevahelist uuringuprogrammi, mille abil õppida tundma tunnustamata 
tööturuvälise ebaametliku töö ning põlvkondadevaheliste võrgustike elustamise vorme, 
intensiivsust ja sisemisi põhjuseid, ning eraldama selleks vahendeid;

Tasakaal pere-eesmärkide ja tööalaste ambitsioonide vahel

7. kutsub liikmesriike üles toetama ja edendama Euroopa Perede Liidu nimel komisjoni 
poolt algatatud rakendusprogramme; palub komisjonil hoogustada tööd vahendite 
väljatöötamisel asjaomases valdkonnas heade tavade vahetuse ja uuringute 
süstematiseerimise;

8. kutsub valitsusasutusi üles võtma vajalikke meetmeid, et lihtsustada naistel-emadel ja 
meestel-isadel valikuid töö- ja pereelu ühitamise viiside suhtes;

9. kutsub liikmesriike üles pidama esmatähtsaks puhkusekorraldust, mida oleks võimalik 
kasutada inimeste suhtes, kes soovivad lapse hoidmiseks või sõltuva isiku eest 
hoolitsemiseks katkestada tegevuse kutsealal (vanemapuhkus, rasedus- ja 
sünnituspuhkus, solidaarsuspuhkus);

10. rõhutab asjaolu, et igaühel, kes soovib katkestada tegevuse ametlikul kutsealal või seda 
piirata, et alustada tegevust põlvkondadevahelise solidaarsuse vallas, peaks olema 
võimalik töötada paindliku tööaja alusel; kutsub seega üles väikeseid ja keskmise 
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suurusega ettevõtjaid tulema sellistele taotlustele meelsamini vastu ning valitsusasutusi 
näitama üles suuremat finantspaindlikkust eelarvelise riigiabi kavandamisel;

11. palub liikmesriikidel tagada, et kõigil, kes on ajutiselt katkestanud tegevuse kutsealal, 
pühendudes laste kasvatamisele või vanurite või sõltuvate isikute eest hoolitsemisele, 
oleks võimalus tööturule naasta ja õigus saada tagasi endine ametikoht koos 
edutamisvõimalusega;

12. kutsub liikmesriike üles edendama maksupoliitika raames maksukogumis- või 
soodustussüsteemi, mille puhul arvestataks majapidamiste rahalisi kohustusi, eelkõige 
laste hoidmise ning vanurite ja sõltuvate isikute eest hoolitsemise kulusid; 

0

0 0

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, liikmesriikide parlamentidele ja riiklikele 
statistikaasutustele, Rahvusvahelisele Tööbüroole, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioonile ning ÜRO Arenguprogrammile.
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SELETUSKIRI

(1) Töö mõiste on Lissaboni strateegias ebapiisavalt määratletud ja tugineb eranditult 
ametlikule palgatööle. Seetõttu jääb oluline osa ühiskondlikust ja majanduslikust 
väärtusloomest ELi liikmesriikides tunnustamata. 

Töö mõiste erinevad tõlgendused tuleks kohandada Euroopa tööhõivepoliitika uute nõuetega. 
See, kas tegevust on võimalik käsitleda ametliku palgatööna, sõltub nendest ühiskondlikest 
asjaoludest, milles tegevus aset leiab. 

Euroopa Parlamendi omaalgatuslik raport on pühendatud nii naiste kui meeste teostatavate 
tegevuste, mida ei loeta ametlikuks palgatööks, õiglasele ühiskondlikule ja majanduslikule 
tunnustamisele.

Raportöör kutsub üles tunnustama lisaks traditsioonilisele ametlikule palgatööle ka arvukaid 
palgata töö vorme, mida naised ja mehed teevad ennekõike ühiskondliku tööna, 
majapidamistööde ja peretööna, ning lisama need liikmesriikide rahvamajanduse 
arvepidamisse. 

(2) Palgata töö tunnustamine on õigluse küsimus

Seakasvataja on ühiskonna produktiivne, inimeste kasvataja ebaproduktiivne liige. Sellele 
juhtis 150 aastat tagasi tähelepanu saksa ökonomist Friedrich List. Seda, mida naised ja 
mehed teevad palgata tööna laste kasvatamisel, eakate hooldamisel kodus, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse teostamisel ning ühiskasuliku tööna 21. sajandi alguses, ei 
loeta ka praegu majanduslikuks tööks. 

Diskrimineerimine tekib siis, kui naised ja mehed teevad vaba valiku isikliku arengu 
hüvanguks, otsustades investeerida tulevaste põlvkondade inimvõimete arendamisse, 
ülalpeetavate eest hoolitsemisse (sõltumata nende vanusest või ülalpidamisvajadusest) või 
põlvkondadevahelise solidaarsuse võrgustike toetamisse1. Selline tegevus ei leia kajastamist 
kusagil rahvamajanduse arvepidamise statistikas, kuigi see ei saa ometi märkamata jääda. 
Tööhõivet kirjeldavad statistikud seda ei märka. Kuivõrd naiste mitteametlik töö ei kajastu 
statistikas, siis seda ka ei tunnustata, kuigi kõik vaatlejad nõustuvad, et see on igapäevaelus 
täiesti olemas. 

1995. aasta ülemaailmne inimarengu aruanne, mis oli pühendatud teemale „Soolise 
võrdõiguslikkuse revolutsioon”2, algab sissejuhatuses järgmise tõdemusega: See, kuidas 
käsitleda naiste rahaliselt mittemõõdetavat tööd, mida nad teevad väljaspool tööjõuturgu, ei 
ole vaid õiguslike asjaoludega seotud küsimus. Kui seda inimtegevust käsitleda turunduslike 
tehingutena ja hinnata kehtestatud töötasudest lähtudes, oleks meil tegemist ülisuurte 

                                               
1 ARN, 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/; eriti 4. peatükk.
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rahasummadega.1

(3) Nobeli preemia laureaadi Gary Beckeri majandusteaduslik lähenemine 

Kodumajapidamised on kõikide riikide majandusliku suutlikkuse oluline osa. SKTd 
moodustavate kaupade ja teenuste arvestamisel majapidamistöid ei tunnustata. See toob kaasa 
naiste alahindamise, sest nemad vastutavad suures osas kodumajapidamise eest. Pered ja 
teised majapidamised on praktiliselt väikefirmad, kes toodavad ka kõige arenenumates 
riikides arvukalt väärtuslikke kaupu ja teenuseid. Nad kasvatavad lapsi, valmistavad süüa ja 
annavad turvatunde. Nad põetavad haigeid pereliikmeid; hooldavad eakaid ja annavad 
eakatele muud abi ning täidavad palju teisi kasulikke ülesandeid. Naised ohverdavad üle 70 % 
kogu oma ajast kirjeldatud tegevustele – isegi sellistes egalitaarsetes riikides nagu Rootsi. ... 
Osa feministe esindab veenvalt arvamust, et majapidamistööde SKTs arvessevõtmine tõstaks 
naiste teadlikkust, eelkõige vähemarenenud riikides. ... Teised feministid ei soovi siiski 
koduperenaiste toodangu täpset väljaarvestamist, kuna see läheks vastuollu nende eesmärgiga 
tuua naised pliidi äärest töökohtadele. ... On aeg tunnustada, et majapidamistööd moodustavad 
osa SKT kaupadest ja teenustest. Pikk tööpäev, mis majapidamistööde tegemiseks kulub, 
lubab järeldada, et kodumajapidamised annavad olulise protsendi riigi kogutoodangust. 
Lõpuks väljendub selline töö SKT arvestustes siis, kui pere palkab kellegi, kes valvab lapsi, 
koristab kodu ja teeb süüa. Kui seda teeb üks vanematest, see nii ei ole. Kodumajapidamiste 
kvantifitseerimiseks ja mõõtmiseks on mitmeid viise. ... Majapidamistööde maksumust on 
seega võimalik mõõta kuludega, mis tekiksid, kui vanemate tehtava töö asemel ostetakse 
teenuseid turult. ... Majapidamistööde arvessevõtmine SKT arvutamisel tõstaks nende naiste 
ja meeste eneseteadvust, kes jäävad koju, et hoolitseda laste ja eakate inimeste eest ja teha 
majapidamistöid. See annaks ka täpsema pildi SKT ja majanduskasvu kohta ja võiks kaasa 
tuua riikliku poliitika diferentseerituma tõlgendamise, mis mõjutab jaotust majapidamistööde 
ja töölkäimise vahel. 2

(4) Statistika ajakohastamine ja rahvamajanduse arvepidamise kohandamine: töö 
mõiste tuleviku jaoks sobivaks muutmine ning naiste ja meeste palgata töö 
tunnustamine põlvkondadevahelise solidaarsusega seoses 

Rahvamajanduse arvepidamisega seoses on vaja töö uuesti määratleda, et nüüdsest ka palgata 
töö arvesse võtta. Statistika paikapidavust on võimalik parandada naiste tegevusest ja nende 
tööturul käitumisest parema arusaamise kaudu. Võimalikult täpne võrdlus poliitiliselt 
erapooletute küsimuste alusel, mis käsitlevad naiste ja meeste hoiakut tööhõive suhtes, tooks 
päevavalgele statistika tugevad ja nõrgad küljed ning annaks viiteid parandamist vajavatele 
elementidele ning valitavale teele. 

Selline ettevõtmine oleks õigustatud ka teistel põhjustel. Ühelt poolt annaks see statistika 
kasutajatele, näiteks turu-uurijatele ja poliitikakujundajatele võimaluse tugineda palju 
täielikumale teabele, mis on oluline, sest mehed töötavad enamasti naiste töökohtadest 
tugevasti erinevatel kohtadel, nii et tööturu kõikumised ei mõjuta neid samasugusel viisil. 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , lk 6.
2 Becker, Gary: Hausarbeit – Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (avaldatud 16.10.1995): Die 
Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. (Originaal: The economics of life. From baseball to 
affirmative action to immigration law, how real-world issues affect our everyday life, New York: McGraw-Hill, 
1997; Einheitssacht. The economics of life).
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Teiselt poolt oleks kasutajatel võimalik mõista ja analüüsida naiste olukorda ja sellega seotud 
sundvalikuid võrreldes meeste olukorraga. See võimaldaks välja töötada tugevamad 
argumendid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kasuks tööturul. Naiste panust süstemaatiliselt 
alahinnatakse ja võltsitakse, mis annab vale ettekujutuse riigi majandusest ja selle 
inimressurssidest ning jätkab seega naiste ja meeste ebavõrdse kohtlemise nõiaringi, mida 
halvendavad veelgi sobimatud poliitikad ja programmid. Järelikult on väga oluline välja 
selgitada, milliseid elemente on vaja tööhõivestatistikas arvesse võtta, et kindlaks teha kõik 
olemasolevad sarnasused ja erinevused meeste ja naiste olukorra vahel tööturul ning pakkuda 
naistele tegelikku ja mittediskrimineerivat valikuvõimalust sõltuvalt vanusest ja elutsüklist 
ning võimaldada parimat võimalikku arengut, mis toob kasu ühiskonna üldisele heaolule 
kõikidel tasanditel. 

(5) Õiglane tööpanus ja valikuvabaduse edendamine 

Mitmekülgne diskrimineerimine seoses palgata tööga põhineb turuloogika ja inimolemuse 
loogika vastuolul. Turu majandusloogika kohaselt peaksid kõik fertiilses eas olevad 
kodanikud osalema tööjõuturul. Inimloomuse loogika väidab seevastu, et vastsündinu vajab 
oma ema ja isa, et luua aluspõhi oma inimvõimete arengule1. Euroopas rakendatavad 
poliitikad ei ole selliste praktiliste inimlike vajadustega olulisel määral kohandunud. Endiselt 
peetakse eraldi tööalase tegevuse arvestust ja pereelu arvestust ning neid kahte valdkonda ja 
nendega seotud ajakava ei suudeta üheskoos hõlmata. Naistele ja meestele võimaldati 
formaalselt juurdepääs töisele tegevusele, jättes ettevõtete töö vastavalt ümber korraldamata. 

Erinevad alternatiivsed võimalused, mis on seotud ametliku töökoha ja palgata tööga seotud 
valikuga, ei ole nende tagajärgi silmas pidades ühesuguse mõjuga. Niipea kui naiste ja meeste 
ees on valik ametliku töökoha, mida üldiselt nimetatakse erialaseks karjääriks, ja palgata töö, 
mida üldiselt nimetatakse inimvõimete ja põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamiseks, 
vahel, tekib latentne mitmekesine diskrimineerimine seoses sellega, et valida tuleb kahe 
alternatiivse võimaluse vahel, mis ei ole majanduslikult samaväärsed2. 

Ühiskonna ülesanne on seega luua tingimused selleks, et naised ja mehed saaksid vabalt 
valida kahe lähenemisviisi vahel, millest mõlemal on turumajandusega võrreldes laiemas 
kontekstis mõistlik põhjendus. Kõnealune väljakutse arvestab ka nõudega astuda vastu 
igasugusest sunnist vaba turu mugavale majandusloogikale ja edendada selle asemel üldist 
heaolu ja ühiskonna inimisiksuse arengule suunatud tulevikku. Ühegi liikmesriigi 
rahvamajanduse arvepidamine ja SKT ei hõlma õnneindeksit ega erinevates ühiskondlikes 
suhetes olevate inimeste heaoluindeksit. Riigi sissetuleku suurenemine ei too tingimata kaasa 
ühise heaolu kasvu. Mitte ilmaaegu ei ole sotsiaal- ja majandusteadlaste ringkonnad viimasel 

                                               
1 Vt Donald W. Winnicott. Vgl. DAVIS, Madeleine et WALLBRIDGE, David: Boundary and Space. An 
introduction to the work of D.W. Winnicott, Brunner/Mazel (New York) and H. Karnac (London), 1981; tõlge 
prantsuse keelde: Winnicott, Introduction à son oeuvre, Paris: PUF, 1992; Eine zeitgenössische Betrachtung:
LIMINSKI, Jürgen und LIMINSKI Martine, Abenteuer Familie: Erfolgreich erziehen: Liebe und was sonst noch 
nötig ist, Augsburg: Sankt Ulrich, 2002; LIMINSKI, Jürgen, Die verratene Familie. Politik ohne Zukunft, 
Augsburg: Sankt Ulrich, 2007.
2 NUSSBAUM, Martha, Women and Human development, The capabilities approach, Cambridge University 
Press, 2000, tõlge prantsuse keelde: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris: Des 
femmes – Antoinette Fouque, 2008.
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ajal alustanud sellise indeksi kindlaksmääramist, mis kajastaks inimeste heaolu riikide lõikes1. 

                                               
1 Vt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Maailmapanga statistikute kõige uuemaid töid. Internetist leiab 
arusaadava ülesehitusega veebilehe, kus on selgitatud statistika põhimõtet:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html.
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