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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl nediskriminavimo dėl lyties ir kartų solidarumo
(2008/2118(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Gary Beckerio ekonomikos mokslų darbus, už kuriuos 1992 m. jam 
skirta Nobelio premija, ypač susijusius su žmogiškaisiais pajėgumais1, 

– atsižvelgdamas į 1995 m. Pasaulinę žmonijos pažangos ataskaitą, kurioje buvo 
nagrinėjama Jungtinių Tautų Vystymo programos studija „Lyčių lygybės revoliucija“2,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
„Europos visų amžių žmonėms link. Gerovės ir kartų solidarumo skatinimas“3,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Europos atsakas 
į gyventojų senėjimą. Ekonominės ir socialinės pažangos skatinimas senstančiame 
pasaulyje. Europos Komisijos įnašas į Antrąją pasaulio asamblėją senėjimo klausimu“ 
(COM(2002)0143),

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl profesinio, šeiminio ir asmeninio 
gyvenimo derinimo4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22 ir 23 d. Briuselyje susirinkusios Europos Vadovų 
Tarybos priimtą Europos jaunimo paktą, 

– atsižvelgdamas į komisijos žaliąją knygą „Demografiniai pokyčiai skatina naują kartų 
vienybę“ (COM(2005)0094), 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografinių iššūkių ir kartų 
solidarumo5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos demografijos ateitis: iššūkį paversti 
galimybe“ (COM(2006)0571),

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl šeimos gyvenimo ir studijų 
laikotarpio derinimo priemonių, skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms Europos 
Sąjungoje, reglamentavimo sistemos6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

                                               
1 Becker, Gary: „The Economic Approach to Human Behavior“, Čikagos universiteto spaustuvė, Čikaga, 1976 
m.
2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters; ypač 4 straipsnis.
3  OL C 232, 2001 8 17, p. 381.
4 OL C 102 E, 2004 4 28, p. 492.
5  OL C 292 E, 2006 12 1, p. 131.
6 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 112.
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ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Skatinti kartų 
solidarumą“ (COM(2007)0244),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato „Skatinti kartų solidarumą“1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės Europos 
Sąjungoje (2007 m.)2, 

– atsižvelgdamas į komisijos tarnybų darbo dokumentą „Europos demografijos ateitis: 
faktai ir skaičiai“ (SEC(2007)0638),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl Europos demografijos 
ateities3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės Europos 
Sąjungoje (2007 m.)4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

Pagrindinės pastabos dėl kasdienio gyvenimo

A. kadangi pagal Lisabonos strategiją į darbo rinką siekiama integruoti 60 proc. darbingų 
moterų; kadangi siekiant patenkinti ateities poreikius ir stengiantis įveikti demografines 
problemas siekiama skatinti didesnį gimstamumą; kadangi šios dvi viešosios politikos 
kryptys taikomos pagrindinei moterų grupei, t. y. 18–49 metų amžiaus moterims, kurios 
suvokiamos ir kaip darbuotojos, ir kaip motinos, kurios nešioja ir gimdo kūdikius, o taip 
pat rūpinasi senais žmonėmis; konstatuodamas, kad nuo šiol reikia derinti skirtingas 
politikos kryptis atsižvelgiant ne tik į darbuotojų profesinį našumą, bet ir į jų, kaip 
žmonių, socialinį vaidmenį,

B. kadangi skirtingos alternatyvos, dėl kurių pasirenkamas oficialus arba neoficialus 
neatlyginamas darbas, nėra susijusios su tais pačiais ekonominiais padariniais ir kadangi 
moterys ir vyrai, kurie norėtų pasirinkti neoficialų neatlyginamą darbą, įvairiai, bet 
paslėptai diskriminuojami, kai jie įpareigojami pasirinkti vieną iš dviejų tos pačios 
alternatyvos galimybių, kurios ekonominiu požiūriu nepripažįstamos kaip lygiavertės,

C. primindamas, kad nediskriminavimas dėl lyties visų pirma ir paprastai nėra susijęs tik su 
moterimis / motinomis, bet ir su vyrais / tėvais; konstatuodamas, kad atliekant visus šios 
srities politinius veiksmus pagrindinis dėmesys skiriamas tik moterims ir kad nuo šiol 
vykdant Europos ir nacionalinę politiką reikėtų atsižvelgti į vyrų / tėvų poreikius ir 
savybes šioje srityje,

                                               
1 OL C 120, 2008 5 16, p. 66.
2 OL C 219 E, 2008 8 28, p. 324.
3 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2008)0066.
4 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2008)0399.
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D. primindamas, kad kartų solidarumo sąvoka apima ne tik gimdymą, bet ir atsakomybę už 
senyvus ir priklausomus amenis, taip pat piliečių, ypač būsimųjų kartų, žmogiškųjų 
gebėjimų skatinimą,

E. konstatuodamas, kad esama tarpinės kartos, t. y. 40–60 metų amžiaus, Europos 
gyventojų, kurie išsiskiria tuo, jog tuo pat metu yra tėvai, savo senus ir priklausomus 
tėvus prižiūrintys vaikai ir į darbo rinką integravęsi darbuotojai,

F. kadangi 1992 m. Nobelio ekonomikos mokslo premijos laureato Gary Beckerio darbuose 
pasitelkiant ekonomikos ir matematikos modelius atskleidžiama ekonominė moterų 
atliekamos namų veiklos, ypač namų ruošos, vaikų ugdymo, įvairaus amžiaus 
priklausomų žmonių, kad ir kos būtų jų priklausomumo lygis, ar kartų solidarumo 
palaikymo, vertė,

G. kadangi moterų / motinų ar vyrų /tėvų atliekamo neoficialaus neatlyginamo darbo 
apskaičiavimas pinigais nėra tik teisingumo klausimas ir kadangi dabar ekonominiuose 
moksluose skiriama vis daugiau dėmesio nacionalinio turto kūrimui per namų ūkių 
ekonomiką,

H. kadangi reikia atsiliepti į minėtajį 1995 m. Jungtinių Tautų Vystymo programos 
pranešimą, kuriame teigiama, kad, jeigu labiau suvoktume žmonių neoficialią 
neatlyginamą, tačiau kartų solidarumą palaikančią veiklą taip, kaip suvokiame rinkos 
pervedimus, kurie vertinami pagal esamas kainas, moterų / motinų ir vyrų / tėvų 
atliekamas darbas būtų įvertinamas milžiniškomis pinigų sumomis; kadangi tame 
pačiame pranešime teigiama, kad jeigu nacionalinės statistikos duomenys rodytų visą 
nematomą moterų / motinų ir vyrų / tėvų įnašą, sprendimo priėmimo organai priimdami 
sprendimus, ypač šeimos ir vadinamojo oficialaus profesinio gyvenimo derinimo 
politikos sprendimus, nebegalėtų moterų / motinų ir vyrų / tėvų ignoruoti, 

I. kadangi moterys /motinos ir vyrai / tėvai šioje srityje įvairiai, bet paslėptai 
diskriminuojami, ypač todėl, kad jie įpareigojami pasirinkti vieną iš dviejų tos pačios 
alternatyvos galimybių (oficialus arba neoficialus užimtumas), kurios ekonominiu 
požiūriu nepripažįstamos kaip lygiavertės,

J. primindamas, kad daugialypė moterų / motinų ir vyrų / tėvų diskriminacija oficialiai 
pripažįstant jų neoficialų darbą yra susijusi su teisinių, socialinių ir ekonominių veiksnių 
visuma, kurie reiškia daugiau negu principas „už vienodą darbą vienodas užmokestis“, ir 
kad ši diskriminacija vyksta todėl, kad moterys / motinos ar vyrai / tėvai privalo pasirinkti 
oficialų užimtumą paprasčiausiai dėl to, kad namų darbas nėra pripažįstamas, nors už 
oficialų užimtumą atlyginama skirtingai ir jis trikdo šeimos planų ir profesinių tikslų 
įgyvendinimo pusiausvyrą,

K. kadangi valstybių narių nacionalinėse apskaitos sistemose (NAS, pranc. SCN) 
nepripažįstama įvairaus neoficialaus neatlyginamo darbo vertė, nors jis, remiantis 
matematiniais modeliais, sudaro trečiąją dalį nacionalinio turto, išreiškiamo per bendrąjį 
vidaus roduktą (BVP),

Už oficialaus darbo rinkos ribų atlikto darbo pripažinimas
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L. kadangi visuomenė turėtų pripažinti asmenį, kuris skiria laiko ir naudoja savo gebėjimus 
tam, kad rūpintųsi vaikais ar senais žmonėmis, ir kadangi šio pripažinimo tikslo būtų 
galima pasiekti suteikiant šiam asmeniui tinkamas teises, ypač socialinio draudimo ir 
pensijos srityje;

M. kadangi moterų / motinų ir vyrų / tėvų vaidmuo, kurį jie atlieka ugdydami ateities kartas 
ir rūpindamiesi senais ir priklausomais asmenimis, yra itin svarbus bendrai gerovei ir jis, 
kaip toks, turi būti pripažįstamas vykdant horizontaliąją politiką, turi būti pripažįstama 
tokio pobūdžio ir tų moterų ir vyrų veikla, kurie laisvai pasirenka ją vykdyti visą ar ne 
visą laiką,

Ypatingas vadinamųjų jaunųjų pensininkų vaidmuo

N. kadangi penkiasdešimties metų amžiaus ir vyresni žmonės kenčia dėl jų profesinių 
gebėjimų pripažinimo trūkumo, kurį, be kita ko, rodo didesnis šių gyventojų nedarbo 
lygis,

O. kadangi vadinamieji jaunieji pensininkai labai dažnai, nors neveikia oficialioje darbo 
rinkoje, turi daug išminties, gebėjimų ir žinių, kurios reikalingos visuomenei, ir todėl jas 
reikia išnaudoti siekiant bendros gerovės ir vykdant būtent šiai grupei skirtą politiką,

Ypatinga su vyrais/ tėvais susijusi atsakomybė

P. kadangi vyrų / tėvų vaidmuo labai svarbus siekiant tikros lygybės, kai atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų skirtumus bei jų papildomumą,

Laisvo pasirinkimo sąlygų, kurios padėtų suderinti šeimos planus ir profesinius siekius, 
sudarymas

Q. kadangi atrodo, kad daugelyje Europos regionų darbo valandos nėra tvarkomos taip, kad 
labai padėtų vaikų turintiems žmonėms ir kadangi vaikų turintys darbuotojai turi mažiau 
galimybių užimti darbo vietas, kurioms būdingas lankstus darbo grafikas, negu tie, kurie 
neturi vaikų1,

R. kadangi geriau sukurti tokias sąlygas, kad moterys / motinos ir vyrai / tėvai galėtų laisvai 
ir vienodomis sąlygomis pasirinkti vaikų priežiūros būdą ir kadangi mažų vaikų priežiūrai 
skiriamos viešosios lėšos turėtų būti kreipiamos vienos paprastos pašalpos link, kuri 
atsižvelgiant į vaikų skaičių būtų skiriama kiekvienai šeimai ir kuria šeimos galėtų 
naudotis taip, kaip jos nori: pavyzdžiui, mokėti už vietą lopšelyje, mokėti už priežiūrą 
namuose ar auklei, atlyginti vienam iš tėvų, kuris būtų nutraukęs savo profesinę veiklą,

S. kadangi šeimos planus ir profesinius siekius darniai integruoti galima tik tuo atveju, jei 
atitinkami asmenys ekonominiu ir socialiniu požiūriu gali tikrai laisvai rinktis 
nesusikurdami nemalonių aplinkybių ir jeigu prieinamos reikalingos infrastruktūros,

                                               
1 Eurostatas, Moterų ir vyrų gyvenimas Europoje (pranc. La vie des hommes et des femmes en Europe), 2008, p. 
89.
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T. kadangi esama pavojaus, kad moterims / motinoms gali tekti „priverstinai“ dirbti ne visą 
darbo laiką, nes joms toks pasirinkimas primetamas dėl to, kad nėra prieinamų vaikų 
priežiūros struktūrų,

Nematomą nacionalinio turto kūrimą padaryti matomą

1. rengia valstybių narių statistikos įstaigas parengti priemones, kurios padėtų į nacionalines 
apskaitos sistemas įtraukti pagal lytį suskirstytą nematomo darbo kartų solidarumo srityje 
vertę ir jos įnašą į nacionalinį BVP,

2. ragina Eurostatą parengti tokias priemones, kurios padėtų išsiaiškinti nematomo darbo 
kartų solidarumo srityje vertę ir jos įnašą į Bendrijos BVP, taip pat siekiant šio tikslo 
glaudžiai bendradarbiauti su Pasaulio banku, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (EBPO) bei Tarptautine darbo organizacija (TDO);

3. ragina Komisiją pateikti konkrečias iniciatyvas, kuriomis gebėjimus, įgautus atliekant 
ugdymo veiką, rūpinantis priklausomais asmenimis ir valdant namų ūkį, siekiama 
įvertinti taip, kad į šiuos gebėjimus būtų galima atsižvelgti tada, kai vėl integruojamasi į 
darbo rinką;

4. ragina valstybes nares imtis priemonių, kuriomis teisiniu, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu siekiama pripažinti moterų / motinų ir vyrų / tėvų neoficialų nematomą darbą 
kartų solidarumo srityje (ypač atsižvelgiant į socialinį saugumą, profesinį statusą, 
pajamas ir lygias vyrų ir moterų galimybes);

5. ragina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą pradėti darbus, kuriais siekiama 
nustatyti kriterijus ir standartus, kurie padėtų remiantis vientisu vertinimo metodu 
apskaityti ir įvertinti įvairius moterų ir vyrų neoficialaus neatlyginamo darbo aspektus ir 
šios veiklos ilgalaikę socialinė ir ekonominę naudą bei įnašą į BVP,

6. ragina socialinių, ekonomikos ir teisės, taip pat filosofijos, antropologijos, neurologijos, 
vaiko vystymosi, geriatrijos ar gerontologijos mokslų ekspertus parengti aiškesnį įvairių 
terminų apibrėžimą siekiant palengvinti jų supratimą ir riboti galimą piktnaudžiavimą 
jais, taip pat rekomenduoja pradėti Europos lygmens išsamių mokslinių tyrimų programą, 
kuriuos atliekant būtų siekiama ištirti kartų santykių tinklo palaikymo srityje atliekamo 
neoficialaus neatlyginamo darbo,kuris dar nėra oficialiai pripažintas, formas, 
intensyvumą ir jį atlikti skatinančius motyvus bei finansavimo suteikimą šiam tikslui 
siekti;

Šeimos planų ir profesinių siekių pusiausvyros skatinimas

7. ragina valstybes nares palaikyti ir skatinti Komisijos, atsižvelgiant į Europos aljansą už 
šeimas, pradėtas veiklos programas; prašo Komisijos aktyviau rengti priemones, kuriomis 
siekiama susisteminti keitimąsi geriausia praktika;
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8. ragina viešąsias valdžios institucijas imtis reikalingų priemonių siekiant, kad moterys / 
motinos ir vyrai / tėvai galėtų geriau pasirinkti būdą, kaip jie nori derinti darbą ir šeimos 
gyvenimą;

9. ragina valstybes nares skirti pirmenybę atostogų sistemoms (tėvystės, motinystės, 
solidarumo atostogos), kurios skiriamos asmenims, norintiems nutraukti savo profesinę 
veiklą tam, kad galėtų rūpintis vaiku ar priklausomu asmeniu;

10. primygtinai reikalauja, kad visiems asmenims, pageidaujantiems nutraukti ar sumažinti 
savo oficialią profesinę veiklą tam, kad jie galėtų prisidėti palaikydami tautų solidarumą, 
būtų sudaromos galimybės dirbti lanksčiu grafiku; taigi ragina mažąsias ir vidutines 
įmones noriau bendradarbiauti, o viešosios valdžios institucijas būti lankstesnes sudarant 
valstybės pagalbos biudžeto samatą;

11. prašo valstybių narių užtikrinti, kad visi asmenys, laikinai nutraukę savo profesinę veiklą 
tam, kad rūpintųsi vaikais ar slaugytų senus ar priklausomus žmones, galėtų (vėl) 
įsitraukti į darbo rinką ir išsaugotų teisę sugrįžti į savo ankstesnę vietą ir būti paskirti eiti 
aukštesnes pareigas;

12. ragina valstybes nares skatinti tokią mokesčių politiką, kurią vykdant ir naudojantis 
mokesčių ar mokesčių lengvatų sistema būtų atsižvelgiama į finansinius namų ūkių 
įsipareigojimus, ypač į vaiko priežiūros ir rūpinimosi senais bei priklausomais žmonėmis 
sąnaudas;

0

0 0

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui, valstybių narių parlamentams ir nacionalinėms statistikos institucijoms, 
Tarptautinei darbo organizacijai, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai ir 
Jungtinių Tautų vystymo programai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1) Lisabonos strategijoje sąvoka „darbas“ apibrėžiama nepakankamai. Pagal 
apibrėžimą darbu laikomas tik toks oficialus užsiėmimas, už kurį mokamas atlyginimas.
Todėl ES valstybėse narėse nepripažįstama didelė dalis sukuriamos visuomeninės ir 
ekonominės pridėtinės vertės.

Įvairiai suprantamą sąvoką „darbas“ reikia pritaikyti prie naujų, Europos užimtumo politikai 
keliamų reikalavimų. Ar atliekama veikla gali būti laikoma „oficialiu atlyginamu darbu“, 
priklauso nuo visuomeninių aplinkybių, kurioms esant užsiimama ta veikla.

Europos Parlamento iniciatyva parengtoje ataskaitoje nagrinėjama teisingo visuomeninio ir 
ekonominio pripažinimo problema, kylanti dėl tokios veiklos, kuria užsiima moterys ir vyrai, 
ir kuri nelaikoma „oficialiu atlyginamu darbu“.

Pranešėja teikia siūlymą, kad, be tradicinio oficialaus atlyginamo darbo, būtų pripažįstama ir į 
valstybių narių nacionalines sąskaitas (NS) įtraukiama tokia įvairaus pobūdžio moterų ir vyrų
veikla kaip visų pirma savanoriškas darbas, namų ūkio darbai, šeimai teikiamos paslaugos.

2) Neatlyginamo darbo pripažinimas yra teisingumo klausimas.

„Produktyviu visuomenės nariu laikomas tas, kuris augina kiaules, o kuris augina žmogų –
nėra produktyvus.“ Dėmesį į šią problemą prieš 150 metų atkreipė vokiečių ekonomistas 
Frydrichas Listas. Neatlyginamas moterų ir vyrų darbas XXI a. pradžioje auginant vaikus, 
namuose prižiūrint vyresnio amžiaus žmones, puoselėjant kartų solidarumą ir užsiimant 
visuomenei naudinga veikla, šiais laikais nelaikomas ekonomikai naudingu darbu.

Diskriminacija pasireiškia tada, kai moterys arba vyrai savo pačių valia nusprendžia išreikšti 
save ir taip investuoja į ateities kartų žmogiškųjų gebėjimų lavinimą, į žmonių, kuriems
reikalinga priežiūra (neatsižvelgiant į tai, koks tokių asmenų amžiaus ir priklausomumas nuo 
priežiūros), globą arba į kartų solidarumo puoselėjimą1. Toks darbas nėra įtraukiamas į jokią 
nacionalinių sąskaitų (NS) statistiką, nors jo nepastebėti neįmanoma. Statistiniuose 
duomenyse apie darbą į tokią veiklą dėmesys nekreipiamas. Bet jei tokio pobūdžio 
užsiėmimas į statistikos duomenis ir neįtraukiamas, vis tiek neoficialus moterų darbas 
nepripažįstamas, nors visi stebėtojai vieningai sutaria, kad toks darbas kasdieniniame 
gyvenime iš tikrųjų egzistuoja.

1995 m. tarptautinės Jungtinių Tautų ataskaitos (ataskaitos tema „Lyčių lygybės revoliucija”2) 
apie žmonijos pažangą įžangoje teigiama: „Moterų atliekamo, rinkai nepriskiriamo darbo 
sukuriamos vertės piniginė išraiška yra daugiau, nei tik teisingumo klausimas (...). Bet jei 
žmogaus veiklą laikytume rinką lemiančiu finansiniu veiksniu, kuris vertinamas pagal 

                                               
1 ARN, Christoph, Hausarbeitsethik: Strukturelle Probleme und Handlungsmöglichkeiten rund um die Haus-
und Familienarbeit in sozialethischer Perspektive, leidykla 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/ ; ypač 4 skyrius.
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galiojantį užmokestį, tokios veiklos piniginė išraiška yra milžiniška.” 1

3) Nobelio premijos laureato Gary Beckerio ekonominė teorija.

Didelę dalį visų šalių ekonominės veiklos sudaro namų ūkiuose atliekamas darbas. Bet 
apskaičiuojant BVP sudarančias prekes ir paslaugas, į namų ūkyje atliekamą darbą 
neatsižvelgiama. Tai lemia nepakankamą moterų vertinimą, nes jos yra atsakingos už didžiąją 
dalį namų ūkyje atliekamų darbų. Šeimos ir kitokie namų ūkiai iš esmės yra mažos įmonės, 
kurios ir labiausiai pažengusiose šalyse sukuria daug vertingų prekių ir paslaugų. Moterys 
augina vaikus, ruošia valgį ir teikia saugumą. Jos rūpinasi sergančiais šeimos nariais, prižiūri 
vyresnio amžiaus žmones ir jiems teikia kitokią pagalbą. Moterys atlieka daug kitų naudingų 
darbų. Šiai veiklai moterys paaukoja daugiau nei 70 % viso savo laiko – netgi ir tokiose 
valstybėse kaip Švedija, kur egzistuoja didelė lygybė. ... Kai kurios feministinių pažiūrų 
moterys yra įsitikinusios, kad moterų savimonė, ypač mažiau išsivysčiusiose šalyse, būtų 
didesnė, jei apskaičiuojant BVP būtų atsižvelgta ir į namuose atliekamą darbą. ... Bet kitos 
feministės nenori, kad būtų apskaičiuojama tiksli namų šeimininkių sukuriamos produkcijos 
vertė, nes tai prieštarauja feminisčių tikslui – moterį nuo viryklės nuvyti į darbo vietą. ... 
Atėjo laikas pripažinti, kad namuose atliekamas darbas sudaro dalį BVP prekių ir paslaugų. Iš 
namuose atliekamam darbui skiriamos ilgos darbo dienos galima spręsti, kad namų ūkio 
produkcija sudaro didelę šalies visos produkcijos procentinę dalį. Galų gale, apskaičiuojant 
BVP, į tokią darbinę veiklą atsižvelgiama tada, kai šeima įdarbina asmenį, kuris prižiūri 
vaikus, tvarko namus ir gamina valgį. Jei šį darbą atlieka vienas iš tėvų, tuomet BVP į tai 
neatsižvelgiama. Yra daug būdų apskaičiuoti ir išmatuoti namuose atliekamo darbo vertę. ... 
Pavyzdžiui, namuose atliekamo darbo vertę galima sužinoti apskaičiavus išlaidas, kurios 
atsirastų, jei rinkoje būtų perkamos paslaugos, kurias atlikdavo tėvai. ... Į BVP 
apskaičiavimus įtraukus namuose atliekamo darbo vertę, padidėtų savigarba tų moterų ir vyrų, 
kurie pasilieka namuose, kad galėtų pasirūpinti vaikais ir vyresnio amžiaus asmenimis bei 
atlikti kitus namų ruošos darbus. Taip būtų galima susidaryti tikslesnį vaizdą apie BVP ir 
ekonomikos augimą, numatyti įvairesniais kriterijais pagrįstą valstybinę politiką, kuri ir lemia 
skirstymą į namuose atliekamą darbą ir atlyginamą oficialią veiklą.2

4) Atnaujinti statistiką ir prie jos pritaikyti nacionalinių sąskaitų rengimą: darbo 
sąvoką apibrėžti taip, kad ji atitiktų ateities sąlygas ir kad pagal ją būtų pripažįstamas 
moterų ir vyrų atliekamas neatlyginamas, kartų solidarumą puoselėjantis darbas.

Siekiant nacionalinėse sąskaitose atsižvelgti ir į neatlyginamą darbą, būtina iš naujo apibrėžti 
darbo sąvoką. Jei norima, kad statistikos duomenys labiau atitiktų tikrovę, reikia tobulinti 
supratimą apie moterų užimtumą ir jų elgesį darbo rinkoje. Remiantis politiškai neutraliais, 
moterų ir vyrų poziciją apie užimtumą atspindinčiais klausimais, parengtas kiek tik įmanoma 
tikslesnis palyginimas padėtų išsiaiškinti statistikos pranašumus bei trūkumus ir suteiktų 
informacijos apie priemones, kurių reikia imtis, ir tobulintinus elementus.

Toks žingsnis pateisinamas ir dėl kitų priežasčių. Viena vertus, statistikos duomenimis 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6
2 Becker, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (publikuota 1995 m. spalio 16 d.):
Die Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. (Originalas: 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; Pirmojo leidimo pavadinimas: The economics of life)
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besinaudojančios rinkos tyrimų įmonės ir už politiką atsakingi asmenys galėtų remtis daug 
išsamesne informacija, o tai yra labai svarbu, nes vyrų darbo vietos dažniausiai labai smarkiai 
skiriasi nuo moterų užimamų darbo vietų. Taigi, darbo rinkos pokyčiai moterims turi kitokią 
įtaką nei vyrams. Kita vertus, statistikos duomenų naudotojams būtų suteikta galimybė geriau 
suvokti ir analizuoti išskirtinę moterų padėtį ir jų padėčiai būdingas pareigas (palyginti su 
vyrų padėtimi). Tai padėtų suformuluoti solidesnius, moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje 
ginančius argumentus. Sistemingai nepakankamai vertinamas ir iškreipiamas moterų indėlis.
Todėl susidaro klaidinantis įspūdis apie kurios nors šalies ekonomiką ir žmogiškuosius 
išteklius. Dėl šių priežasčių ir toliau sukasi moterų ir vyrų diskriminaciją skatinantis užburtas 
ratas. Padėtį dar labiau blogina netinkama politika ir programos. Taigi, siekiant įgyvendinti 
tam tikrus tikslus (išsiaiškinti visus esamus vyrų ir moterų padėties darbo rinkoje panašumus 
ir skirtumus, sudaryti moterims sąlygas priimti tikrovę atitinkantį ir nediskriminuojantį 
sprendimą dėl darbo (atsižvelgiant į moters amžių ir gyvenimo ciklą) ir suteikti galimybę 
optimaliausiai išreikšti save toje veikloje, kuri naudinga visuomenei visuose lygmenyse), 
labai svarbu nustatyti, į kokius veiksnius reikia atsižvelgti duomenis apie užimtumą 
pateikiančioje statistikoje.

5) Skatinti teisingą darbo užmokestį ir pasirinkimo laisvę.

Daugialypė diskriminacija dėl neatlyginamos veiklos atsiranda, kai nesutampa rinkos logikos 
ir žmogiškosios prigimties logikos dėsniai. Pagal rinkos ekonomikos logikos dėsnius 
kiekvienas reproduktyvaus amžiaus pilietis privalo integruotis į darbo rinką. Tačiau pagal 
žmogiškosios prigimties logiką aišku, kad, siekiant ugdyti ką tik gimusio vaiko 
žmogiškuosius gebėjimus1, jam paprasčiausiai reikia mamos ir tėvo. Europos valstybių 
politika ne visiškai atitinka šiuos praktinius žmogiškuosius reikalavimus. Taip ir toliau nėra 
užtikrinama, kad būtų galima suderinti profesinio ir šeiminio gyvenimo sritis, o abi sritys ir su 
jomis susiję dabartinę padėtį atspindintys modeliai rengiami ne bendrai ir ne tarptautiniu 
mastu. Moterims ir vyrams suteikta galimybė oficialiai dirbti, bet prie šios galimybės nebuvo 
atitinkamai pritaikyti įmonių veikimo principai.

Skirtingo pasirinkimo (oficiali darbo vieta ar neatlyginamas neoficialus darbas) nulemtos 
pasekmės skiriasi. Kai tik moterys ir vyrai nori apsispręsti, ar užsiimti oficialiu darbu (įprastai 
vadinamu „profesine karjera“), ar neoficialiu neatlyginamu darbu (įprastai apibrėžiamu kaip 
„žmogiškųjų gebėjimų ugdymas ir solidarumo tarp kartų didinimas“), juos slegiantis 
spaudimas privalėti pasirinkti iš dviejų alternatyvų, kurių ekonominiu požiūriu jokiu būdu 
negalima laikyti lygiavertėmis, įkūnija paslėptą daugialypę diskriminaciją2.

Taigi, iš visuomenės privalu reikalauti užtikrinti, kad moterys ir vyrai galėtų rinktis iš dviejų 
galimybių, kurių kiekviena rinkos ribas peržengiančioje vizijoje žmogui atrodo prasminga.

                                               
1 Pateikiama nuoroda į Donald W. Winnicott knygą. Plg. 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; vertimas į prancūzų kalbą: 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, vertimas į prancūzų kalbą: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris:
Des femmes - Antoinette Fouque, 2008.
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Šiuo iššūkiu atsižvelgiama į reikalavimus pasipriešinti patogiai ekonominei, nuo visų 
prievolių laisvai logikai ir vietoj to skatinti kurti naudą visuomenei ir visuomenės ateitį, 
kurios tikslas – žmogaus ugdymas. Nacionalinėse sąskaitose ir BVP nėra jokio indekso, pagal 
kurį matuojama skirtingų socialinių ryšių žmonėms teikiama laimė ir gera savijauta.
Didėjančios nacionalinės pajamos nebūtinai lemia kolektyvinės savijautos pagerėjimą. Todėl 
negalima laikyti atsitiktinumu fakto, kad pastaruoju metu socialinių ir ekonomikos mokslų 
srityje dirbantys mokslininkai pradėjo sudaryti indeksą, kuris atspindi kiekvienos šalies 
žmonių gerą savijautą1.

                                               
1 Žr. naujausius Tarptautinėje darbo organizacijoje ir Pasaulio banke dirbančių statistikų darbus. Internete 
prieinamas suprantamai parengtas tinklalapis, kuriame ir paaiškinamas statistikos rinkimo principas:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html
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