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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par uz dzimumu un paaudžu solidaritāti balstītu nediskrimināciju
(2008/2118(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1992. gada Nobela prēmijas ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbus, īpaši 
darbus par cilvēcisko kapacitāti1,

– ņemot vērā 1995. gada vispasaules ziņojumu par cilvēces attīstību, kas veltīts Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) pētījumam „Dzimumu vienlīdzības 
revolūcija”2,

– ņemot vērā 2002. gada 15. decembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Pretim visu 
paaudžu Eiropai — labklājības un paaudžu solidaritātes veicināšana”3,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Eiropas rīcība 
saistībā ar novecošanās tendencēm pasaulē. Ekonomiskās un sociālās attīstības 
veicināšana novecojošā pasaulē. Eiropas Komisijas ieguldījums Novecošanās 
jautājumiem veltītajā pasaules II asamblejā” (COM(2002)0143),

– ņemot vērā 2004. gada 9. marta rezolūciju par profesionālās, ģimenes un privātās dzīves 
saskaņošanu4,

– ņemot vērā Eiropas Jaunatnes paktu, ko 2005. gada 22. un 23. martā Briselē pieņēma 
Eiropadome, 

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Demogrāfisko problēmu risināšana — jauna 
solidaritāte starp paaudzēm” (COM(2005)0094), 

– ņemot vērā 2006. gada 23. marta rezolūciju par demogrāfiskajām problēmām un paaudžu 
solidaritāti5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas demogrāfiskā nākotne — kā pārvērst 
problēmu par iespēju” (COM(2006)0571),

– ņemot vērā 2007. gada 19. jūnija rezolūciju par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā 
uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai 
Eiropas Savienībā6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Paaudžu solidaritātes veicināšana” 

                                               
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; notamment chapitre 4.
3  JO C 232 du 17.8.2001, p. 381.
4 JO C 102 E du 28.4.2004, p. 492.
5  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.
6 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 112.
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(COM(2007)0244),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Komisijas 
paziņojumu „Paaudžu solidaritātes veicināšana”1,

– ņemot vērā 2007. gada 27. septembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību 
Eiropas Savienībā — 2007. gads2, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Eiropas demogrāfiskā nākotne  faktos 
un skaitļos” (SEC(2007)0638),

– ņemot vērā 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Eiropas demogrāfisko nākotni3,

– ņemot vērā 2008. gada 3. septembra rezolūciju par sieviešu un vīriešu līdztiesību —
2008. gads4,

– ņemot vērā regulas 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008).

Galvenie ikdienas dzīves novērojumi

A. tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir integrēt 60 % darbspējīgo sieviešu darba tirgū; tā kā 
pūles demogrāfisko problēmu risināšanā tiek ieguldītas, lai veicinātu dzimstību un 
tādējādi sagatavotos nākotnes prasībām; tā kā šīs divas sabiedrības politikas jomas 
attiecas uz vienu un to pašu galveno sieviešu grupu, proti, sievietēm vecumā no 18 līdz 
49 gadiem, kuras aplūkotas gan kā darba ņēmējas, gan mātes, kuras rūpējas un laiž 
pasaulē bērnus, bet vienlaikus attiecas arī uz vecākām sievietēm; secinot, ka turpmāk 
nepieciešams izveidot dažādas politikas jomas ne vien atkarībā no darba ņēmēju 
profesionālās darbības, bet arī atkarībā no viņu kā cilvēcisku būtņu sociālās lomas,

B. tā kā plašās izvēles iespējas starp oficiālu nodarbinātību un neformālu nekomerciālu 
nodarbinātību nesniedz tos pašus rezultātus ekonomiskā ziņā un daudzveidīgā, bet latentā 
sieviešu un vīriešu, kuri vēlas veikt neformālu nekomerciālu darbību, diskriminācija 
izpaužas pienākumā izvēlēties vienu no divām alternatīvām, kas netiek atzītas par 
līdzvērtīgām, raugoties no ekonomikas viedokļa,

C. atgādinot, ka uz dzimumu balstīta nediskriminācija vispirms un parasti attiecas ne tikai uz 
sievietēm/mātēm, bet arī uz vīriešiem/tēviem; secinot, ka jebkura politiska darbība šajā 
jomā vairs nedrīkst tikt vērsta vienīgi uz sievieti un ka Eiropas un valstu politikām 
turpmāk būtu jāņem vērā vīriešu/tēvu vajadzības un prasmes šajā jomā,

D. atgādinot, ka paaudžu solidaritātes jēdziens nenozīmē tikai aprūpi, bet arī atbildību par 
                                               
1 JO C 120 du 16.5.2008, p. 66.
2 JO C 219 E du 28.8.2008, p. 324.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0066.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2008)0399.
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gados vecākām un apgādājamām personām, kā arī pilsoņu cilvēcisko spēju veicināšanu, 
īpaši attiecībā uz nākamajām paaudzēm, 

E. secinot, ka Eiropas sabiedrībā paaudzē vecumā no 40 līdz 60 gadiem pastāv tā saucamais 
sviestmaizes princips, kad personas bieži uzņemas gan vecāku, gan bērnu, kuri ir atbildīgi 
par gados vecākām un apgādājamām personām, lomu, vienlaikus iesaistoties darba tirgū, 

F. tā kā 1992. gada Nobela prēmijas ekonomikā ieguvēja Gary Becker darbi, izmantojot 
ekonomisko un matemātisko modeli, izceļ sieviešu veiktā neformālā darba ekonomisko 
vērtību, īpaši attiecībā uz mājsaimniecības darbiem, bērnu izglītošanu, apgādājamu 
personu aprūpi neatkarīgi no to vecuma vai atkarības stāvokļa vai solidaritātes tīkla 
stiprināšanu starp paaudzēm,

G. tā kā neformālas nekomerciālas nodarbinātības, ko sievietes/mātes un vīrieši/tēvi veic 
ārpus darba tirgus, novērtēšana naudas izteiksmē vairāk ir taisnīguma jautājums un tā kā 
šobrīd ekonomika aizvien lielāku nozīmi piešķir valsts bagātības veicināšanai, pateicoties 
mājsaimniecības ekonomikai,

H. tā kā nepieciešams pievērst uzmanību iepriekš minētajam 1995. gada Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) ziņojumam, kurā konstatēts: ja cilvēku 
darbības neformālās nekomerciālās nodarbinātības jomā, kas veltītas paaudžu 
solidaritātei, aplūkotu tāpat kā tirdzniecības darījumus, kas tiek vērtēti atbilstoši 
pastāvošajam atalgojumam, mēs nonāktu pie ļoti lielām vērtībām naudas izteiksmē, 
runājot par darbu, ko veic sievietes/mātes un vīrieši/tēvi; tā kā šis pats ziņojums norāda: 
ja valsts statistika pilnībā atspoguļo neredzamo ieguldījumu, ko dod sievietes/mātes un 
vīrieši/tēvi, lēmējinstitūcijas vairs nedrīkst to ignorēt, pieņemot valsts lēmumus, īpaši 
attiecībā uz politikām, kas apvieno ģimenes dzīvi ar oficiāli noformētu profesionālo dzīvi,

I. tā kā daudzveidīgā, bet latentā diskriminācija pret sievietēm/mātēm un vīriešiem/tēviem 
šajā jomā vispirms vērojama pienākumā izvēlēties vienu no divām alternatīvām (oficiālu 
nodarbinātību vai neformālu nodarbinātību), kas netiek atzītas par līdzvērtīgām, raugoties 
no ekonomikas viedokļa,

J. tā kā daudzveidīgā diskriminācija pret sievietēm/mātēm un vīriešiem/tēviem attiecībā uz 
oficiālu viņu veiktā neformālā darba atzīšanu ir saistīta ar juridisku, sociālu un 
ekonomisku faktoru kopumu, kas būtiski pārkāpj principu „par līdzvērtīgu darbu 
līdzvērtīga samaksa”, un galvenokārt vērojama sievietēm/mātēm un vīriešiem/tēviem 
uzliktajā pienākumā izvēlēties oficiālu nodarbinātību tikai tāpēc, ka neformālā 
nodarbinātība netiek atzīta, kaut arī oficiālā nodarbinātība ir pakļauta atalgojuma 
atšķirībām un izjauc līdzsvaru starp ģimenes plāniem un profesionālajām ambīcijām,

K. tā kā dalībvalstu uzskaites sistēmas (SNA) neatzīst dažādu izpausmju neformālas 
nekomerciālas nodarbinātības vērtību, kaut arī tā saskaņā ar matemātiskajiem modeļiem 
veido trešo daļu no valsts bagātībām IKP izteiksmē, 

Ārpus oficiālās nodarbinātības darba tirgus veiktā darba atzīšana
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L. tā kā personai, kura velta savu laiku un prasmes bērnu vai vecāku cilvēku aprūpei, 
vajadzētu tikt atzītai sabiedrībā un tā kā šo mērķi iespējams sasniegt, šīm personām 
piešķirot atbilstošas tiesības, īpaši attiecībā uz sociālo nodrošinājumu un pensiju,

M. tā kā audzinošā loma, ko veic sievietes/mātes un vīrieši/tēvi attiecībā uz nākamajām 
paaudzēm un vecākām un aprūpējamām personām, ir nozīmīga kopējās labklājības 
veicināšanā, un starpnozaru politikai, tostarp politikām, kas attiecas uz sievietēm un 
vīriešiem, kuri brīvprātīgi nolēmuši sevi pilnīgi vai daļēji veltīt minētajam darbam, 
jāatzīst šī nozīme,

Priekšlaicīgi pensionēto personu īpašā loma

N. tā kā personas, kuras sasniegušas 50 un vairāk gadus, saskaras ar savu profesionālo spēju 
neatzīšanu, kas izpaužas kā augstāks bezdarba līmenis šajā iedzīvotāju daļā,

O. tā kā priekšlaicīgi pensionētajām personām, neraugoties uz atstumtību oficiālās 
nodarbinātības darba tirgū, bieži piemīt gudrība, prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas 
sabiedrības attīstībai un tā kā turpmāk šīs vērtības būtu jāizmanto kopējās labklājības 
celšanai, izmantojot politikas jomas, kas attiecas uz šo mērķgrupu,

Īpašā vīriešu/tēvu atbildība

P. tā kā vīriešiem/tēviem ir nozīmīga loma patiesas vienlīdzības, kas cienītu vīriešu un 
sieviešu atšķirības un papildinošās īpašības, radīšanā,

Brīvai izvēlei labvēlīgu apstākļu radīšana, veicinot saskaņu starp ģimenes plāniem un 
profesionālajām ambīcijām

Q. tā kā lielākajā daļā Eiropas reģionu darba laika organizācija nešķiet labvēlīga cilvēkiem 
ar bērniem un tā kā darba ņēmējiem, kuriem ir bērni, ir mazāk iespēju strādāt darbu ar 
elastīgu darba laiku nekā darba ņēmējiem bez bērniem1,

R. tā kā ir vēlams radīt tādus apstākļus, lai sievietes/mātes un vīrieši/tēvi varētu brīvi un 
vienlīdzīgos apstākļos izvēlēties veidu, kā rūpēties par saviem bērniem, un tā kā publiskie 
līdzekļi, kas paredzēti mazu bērnu aprūpei, tālab būtu jāapvieno vienotā pabalstā, kas 
piešķirts katrai ģimenei atkarībā no bērnu skaita un ko ģimenes var izmantot pēc saviem 
ieskatiem, piemēram, maksājot par bērnudārzu, algojot auklīti vai kompensējot 
ienākumus vienam no vecākiem, kurš pārtraucis strādāt,

S. tā kā ģimenes plāni un profesionālās ambīcijas var tikt saskaņotas tikai tad, ja iesaistītās 
personas ekonomiskā un sociālā ziņā var patiešām brīvi izvēlēties, nenonākot neizdevīgā 
situācijā un ar noteikumu, ka ir pieejamas nepieciešamās infrastruktūras,

T. tā kā pastāv risks būt spiestam strādāt darbu uz pusslodzi, īpaši sievietēm/mātēm — šī 
izvēle viņām bieži tikusi uzspiesta sakarā ar pienācīgu bērnu aprūpes struktūru trūkumu,

                                               
1 Eurostat, La vie des hommes et des femmes en Europe, 2008, p. 89.
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Padarīt redzamu neredzamo valsts bagātību veidošanu 

1. Aicina dalībvalstu statistikas iestādes veikt piemērotus pasākumus, lai valstu uzskaites 
sistēmās (SNA) iekļautu neredzamā darba paaudžu solidaritātes jomā vērtību, kas sadalīta 
pēc dzimuma, un tā ieguldījumu valsts IKP;

2. Aicina Eiropas Kopienu Statistikas biroju (EUROSTAT) izstrādāt pasākumus, ar ko būtu 
iespējams izcelt neredzamā darba paaudžu solidaritātes jomā vērtību un tā ieguldījumu 
Savienības IKP, un šī mērķa sasniegšanai cieši sadarboties ar Pasaules Banku, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un Starptautisko Darba 
organizāciju (SDO);

3. Aicina Komisiju iepazīstināt ar konkrētām iniciatīvām, lai apstiprinātu kompetenci, kas 
iegūta audzināšanas darbā, aprūpējot apgādājamas personas un veicot mājsaimniecības 
pienākumus, tā, lai šī kompetence tiktu ņemta vērā, atgriežoties darba tirgū;

4. Aicina dalībvalstis veikt pasākumus neformālā, neredzamā darba, ko paaudžu 
solidaritātes jomā veic sievietes/mātes un vīrieši/tēvi, atzīšanai no juridiskā, sociālā un 
ekonomiskā viedokļa (īpaši saistībā ar sociālo nodrošinājumu, profesionālo statusu, 
ienākumiem un vienlīdzīgām iespējām starp vīriešiem un sievietēm);

5. Aicina Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju uzņemties pasākumus ar mērķi 
noteikt kritērijus un standartus, kas ļautu uzskaitīt un novērtēt daudzveidīgos sieviešu un 
vīriešu neformālās nekomerciālās nodarbības aspektus, pamatojoties uz saskaņotu šī 
nodarbinātības veida novērtēšanas un attīstīšanas metodi, kā arī šo darbību ilgtermiņa 
ekonomisko un sociālo lietderību un to ieguldījumu IKP;

6. Aicina sociālo un ekonomikas zinātņu, kā arī tiesību zinātnes, filozofijas, antropoloģijas, 
neirozinātnes, zinātnes par bērna attīstību un geriatrijas/gerontoloģijas ekspertus izstrādāt 
skaidrākas dažādu terminu definīcijas, lai atvieglotu to izpratni un ierobežotu iespējamos 
pārkāpumus, un ierosina izveidot Eiropas līmeņa starpnozaru pētniecības programmu ar 
mērķi izprast izpausmes, biežumu un iekšējo motivāciju dalībai neformālā nekomerciālā 
darba tirgū, kas vēl nav oficiāli atzīts, stiprinot solidaritātes tīklu starp paaudzēm, kā arī 
šim mērķim paredzētā finansējuma iegūšanu;

Saskaņas starp ģimenes plāniem un profesionālajām ambīcijām veicināšana

7. Aicina dalībvalstis atbalstīt un veicināt darbības programmas, ko izveidojusi Komisija 
saskaņā ar Eiropas Ģimeņu aliansi; lūdz Komisiju intensīvi attīstīt līdzekļus, ar ko 
sistematizētu veiksmīgas prakses un pētījumu apmaiņu šajā jomā;

8. Aicina publiskās iestādes veikt nepieciešamos pasākumus, lai sievietes/mātes un vīrieši 
tēvi varētu veiksmīgāk izvēlēties veidu, kā apvienot darbu un ģimeni;

9. Aicina dalībvalstis par prioritāti uzskatīt atvaļinājuma režīmus (bērna kopšanas 
atvaļinājumu, dzemdību atvaļinājumu, apgādātāja atvaļinājumu), ko piešķir personām, 
kuras vēlas pārtraukt savu profesionālo darbību, lai rūpētos par bērnu vai apgādājamu 
personu;
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10. Uzstāj, ka ikvienai personai, kas vēlas pārtraukt vai ierobežot savu oficiālo profesionālo 
darbību, lai nodarbotos ar paaudžu solidaritātes veicināšanu, vajadzētu dot iespēju strādāt 
darbu ar elastīgu darba laiku; tālab aicina mazos un vidējos uzņēmumus veidot 
brīvprātīgāku sadarbību, bet publiskās iestādes — būt elastīgākām, plānojot valsts 
atbalstam piešķirto budžetu;

11. Lūdz dalībvalstīm gādāt, lai ikviena persona, kura uz laiku pārtraukusi savu profesionālo 
darbību, lai nodarbotos ar bērnu aprūpi vai rūpētos par gados vecākām vai aprūpējamām 
personām, varētu (no jauna) iekļauties darba tirgū un saglabātu tiesības atgriezties savā 
iepriekšējā darbavietā un tiesības uz paaugstinājumu amatā;

12. Aicina dalībvalstis veicināt fiskālo politiku, kas pārrauga mājsaimniecību finansiālās 
saistības, īpaši izmaksas, kas saistītas ar bērnu kopšanu un gados vecāku vai aprūpējamu 
personu aprūpi, pateicoties nodokļu sistēmai vai nodokļu atvieglojumu sistēmai;

0

0 0

13. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, kā arī dalībvalstu valdībām un valsts statistikas iestādēm, 
Starptautiskajai Darba organizācijai (SDO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijai (ESAO) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmai
(UNDP).
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PASKAIDROJUMS

(1) Jēdziens „nodarbinātība” Lisabonas stratēģijā ir nepietiekami definēts un attiecas 
tikai uz oficiāli noformētu nodarbinātību. Tāpēc ES dalībvalstīs netiek atzīta
sabiedriskās un ekonomiskās pievienotās vērtības noteicošā daļa.

Dažādās jēdziena „nodarbinātība” izpratnes jāpiemēro jaunajām Eiropas nodarbinātības 
politikas prasībām. Tas, vai kāda darbība var tikt uzskatīta par "oficiāli noformētu 
nodarbinātību“, ir atkarīgs no sociālajiem apstākļiem, kuros šī darbība notiek. 

Eiropas Parlamenta iniciatīvas ziņojums ir veltīts sieviešu un vīriešu nodarbinātības, kas 
netiek uzskatīta par „oficiāli noformētu nodarbinātību”, taisnīgai atzīšanai no sabiedrības un 
ekonomikas viedokļa. 

Ziņojuma autore aizstāv viedokli, ka papildus oficiāli noformētai nodarbinātībai arī 
neskaitāmos nekomerciālos darbus, ko sievietes un vīrieši veic, pirmkārt, tādās nozarēs kā 
brīvprātīgais darbs, darbs mājsaimniecībās un ģimenē, nepieciešams atzīt un iekļaut 
dalībvalstu uzskaites sistēmās (SNA).

(2) Nekomerciālās nodarbinātības atzīšana ir taisnīguma jautājums 

„Tas, kurš audzē cūkas, ir produktīvs, savukārt, tas, kurš audzina cilvēkus – neproduktīvs 
sabiedrības loceklis”. Uz to pirms 150 gadiem norādīja vācu tautsaimnieks Friedrich List.
Nekomerciālā darbība, ko sievietes un vīrieši 21. gs. sākumā veic, audzinot bērnus, mājās 
kopjot vecos cilvēkus, stiprinot solidaritāti starp paaudzēm, kā arī veicot darbu sabiedrības 
labā, arī mūsdienās netiek atzīta par saimniecisku darbību. 

Diskriminētas tiek sievietes vai vīrieši, kas brīvprātīgi izvēlas veicināt personīgo izaugsmi, 
ieguldot pūles nākamo paaudžu cilvēcisko spēju pilnveidošanā, apgādājamu personu 
aprūpēšanā (neatkarīgi no viņu vecuma vai atkarības stāvokļa) vai arī solidaritātes tīkla 
stiprināšanā starp paaudzēm1. Šāds ieguldījums netiek fiksēts nevienas valsts nacionālo kontu 
sistēmās (NKS), kaut arī tas ir ļoti liels. Nodarbinātības jomas statistiķi to ignorē. Tā kā 
sieviešu paveiktais neformālais darbs netiek iekļauts statistikā, tas netiek atzīts, kaut arī visi 
novērotāji vienprātīgi atzīst tā esamību dzīvē. 

1995. gada vispasaules ziņojums par cilvēces attīstību, kas veltīts pētījumam „Dzimumu 
vienlīdzības revolūcija”2 sākas ar šādu konstatējumu: „Sieviešu darba, kas tiek paveikts ārpus 
darba tirgus, pārvēršana naudas izteiksmē, pirmkārt, ir taisnīguma jautājums (...). Ja cilvēku 
darbības uztvertu vispirms kā tirdzniecības darījumus, kas tiek vērtēti atbilstoši spēkā 
esošajam atalgojumam, mēs nonāktu pie gigantiskām vērtībām naudas izteiksmē.”3

                                               
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/ ; insbesondere Kapitel 4.
3 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6 
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(3) Nobela prēmijas ekonomikā ieguvēja Gary Becker novērtējums

Visās valstīs ražošana mājsaimniecībās sastāda nozīmīgu daļu no ekonomikas snieguma. Taču 
aprēķinot preces un pakalpojumus, kas nosaka IKP, darbs mājsaimniecībās netiek atzīts. 
Tādējādi sievietes netiek novērtētas, jo tieši viņas lielākoties atbild par ražošanu 
mājsaimniecībās. Ģimenes un mājsaimniecības praktiski ir mazi uzņēmumi, kas arī attīstītās 
valstīs ražo daudz vērtīgu preču un pakalpojumu. Sievietes audzina bērnus, gatavo ēst un 
sniedz drošību. Viņas apkopj slimos, aprūpē un sniedz cita veida palīdzību veciem cilvēkiem 
un izpilda daudzus citus nepieciešamus uzdevumus. Šīm aktivitātēm sievietes ziedo 70% no 
sava laika — pat tādās egalitārās valstīs kā Zviedrija. Dažas feministes ir pārliecinātas, ka 
darba mājsaimniecībās iekļaušana IKP īpaši mazāk attīstītās valstīs celtu sieviešu 
„apziņu”.Savukārt citas feministes nevēlas precīzu mājsaimnieču ražošanas aprēķinu, jo tas 
būtu pretrunā ar viņu mērķi nomainīt sieviešu vietu pie plīts pret darba vietu. Ir pienācis laiks 
atzīt, ka darbs mājsaimniecībās sastāda daļu no precēm un pakalpojumiem, kas veido IKP. 
Garā darba diena, kas saistīta ar mājsaimniecības darbiem, ļauj secināt, ka ražošana 
mājsaimniecībās sastāda ievērojamu procentu no valsts kopējās produkcijas apjoma. Šis darbs 
IKP aprēķinos tiek ņemts vērā tikai tad, ja ģimene pieņem darbā kādu, kas pieskata bērnus, 
uzkopj māju un gatavo ēst. Ja šo darbu veic kāds no vecākiem, tas netiek fiksēts. Ir vairāki 
veidi kā aprēķināt un izmērīt ražošanu mājsaimniecībās. Tātad darbu mājsaimniecībās var 
izmērīt, aprēķinot izmaksas, kādas rastos, ja vecāku veikto darbu aizstātu, pērkot tirgus 
piedāvātos pakalpojumus. Ja, aprēķinot IKP, tiktu ņemts vērā darbs mājsaimniecībās, celtos to 
sieviešu un vīriešu pašcieņa, kuri paliek mājās, lai rūpētos par bērniem un vecākiem cilvēkiem 
un veiktu citus mājsaimniecības darbus. Tādējādi tiktu sniegta precīzāka informācija par IKP 
un ekonomisko pieaugumu un panākta diferencētāka valsts politikas interpretācija, kas 
ietekmē alokāciju starp darbu mājsaimniecībās un nodarbinātību.1

(4) Modernizēt statistiku un adaptēt SNA: pārstrādāt nodarbinātības definīciju un atzīt 
sieviešu un vīriešu nekomerciālo nodarbinātību solidaritātes stiprināšanā starp 
paaudzēm

Lai šo informāciju varētu ievadīt SNA, ir jāpārstrādā nodarbinātības definīcija un jāiekļauj tajā 
neformālā nekomerciālā nodarbinātība. Statistikas datu ticamību varētu uzlabot labāka 
izpratne par sieviešu aktivitātēm un viņu uzvedību darba tirgū. Pēc iespējas precīzāks 
salīdzinājums, pamatojoties uz politiski neitrālu aptauju par attieksmi pret sieviešu un vīriešu 
nodarbinātību, palīdzēs atklāt statistikas stiprās un vājās puses un rast veidus, kā to uzlabot un 
panākt vēlamo.

Šāds pasākums attaisnotu sevi vēl citu iemeslu dēļ. No vienas puses, statistikas lietotāju, 
piemēram, tirgus analītiķu un atbildīgo politiķu rīcībā nonāktu daudz pilnīgāka informācija —
tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien vīrieši ir nodarbināti pavisam atšķirīgās profesijās nekā 
sievietes un izmaiņas darba tirgū neskar viņus tādā pašā veidā kā sievietes. No otras puses 
lietotājiem būtu iespēja izprast un analizēt strādājošu sieviešu konkrēto situāciju, kā arī 

                                               
1 Becker, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (veröffentlicht am16.10.1995), in : 
Die Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. (Original: 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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attiecīgos apstākļus, kas ierobežo viņu situāciju salīdzinājumā ar vīriešiem. Tas palīdzētu rast 
daudz pārliecinošākus argumentus par labu dzimumu vienlīdzībai darba tirgū. Faktiski 
sieviešu ieguldījums tiek sistemātiski nepienācīgi novērtēts un izkropļots, kā rezultātā rodas 
nepareizs skatījums uz valsts ekonomiku un cilvēku resursiem un līdz ar to sieviešu un vīriešu 
nevienlīdzības apburtais loks, ko vēl vairāk pasliktina attiecīgi nepielāgotu politiku un 
programmu piemērošana. Tāpēc ir svarīgi noteikt, kādi nodarbinātības statistikas dati ir 
nepieciešami, lai skaidri atklātu visas līdzības un atšķirības, kas pastāv vīriešu un sieviešu 
situācijā darba tirgū, un dotu sievietēm īstenu izvēli atbilstoši viņu vecumam un dzīves 
posmam bez diskriminācijas un iespēju izvēlēties labāko pašattīstību, no kā labumu gūs visa 
sabiedrība.

(5) Veicināt vienlīdzīgu atalgojumu un izvēles brīvību 

Daudzveidīgā diskriminācija neformālās nekomerciālās nodarbinātības jomā izriet no 
pretrunas starp tirgus loģiku un cilvēka dabas loģiku. Saskaņā ar tirgus ekonomikas loģiku, 
ikvienam pilsonim reproduktīvā vecumā ir jābūt integrētam darba tirgū. Savukārt cilvēciskā 
loģika mums vēstī, ka jaundzimušajam viņa cilvēcisko īpašību attīstīšanai1 ir vajadzīgs tēvs 
un māte. Eiropas politikas nav pilnībā pielāgotas šīm cilvēku praktiskajām vajadzībām. Tās 
nenodrošina profesionālās un ģimenes dzīves savietojamību, un šīs divas dzīves jomas un 
laiks nav apvienoti globālākā skatījumā. Sievietēm un vīriešiem ir iespēja iesaistīties 
formalizētās profesionālās aktivitātēs, neveicot pilnīgu institūciju darbības veida pārskatīšanu.

Tomēr dažādās alternatīvas, ar kurām tiek saistīta izvēle starp oficiālu nodarbinātību un 
neformālu nekomerciālu nodarbinātību, nesniedz tos pašus rezultātus. Kad sievietes un vīrieši 
vēlas izdarīt izvēli starp oficiāli noformētu nodarbinātību jeb plašāk tā dēvēto „profesionālo 
karjeru” un nekomerciālu nodarbinātību jeb „cilvēcisko spēju un solidaritātes starp 
paaudzēm veicināšanu”, daudzveidīgā, bet latentā diskriminācija izpaužas pienākumā 
izvēlēties vienu no divām alternatīvām, kas, raugoties no ekonomikas viedokļa, netiek atzītas 
par līdzvērtīgām2.

Tāpēc sabiedrības uzdevums ir panākt, ka sievietes un vīrieši var brīvi izvēlēties starp divām 
loģikām, kam katrai ir sava jēga daudz plašākā skatījumā nekā darba tirgus. Šis izaicinājums 
izpaužas kā prasība nepiekāpties no jebkādiem ierobežojumiem atbrīvota tirgus 
ekonomiskajai loģikai un veicināt kopējo labklājību un sabiedrības nākotni, kuras uzmanības 
centrā ir cilvēka attīstība. Faktiski dalībvalstu NKS un IKP neietver nekādu norādi par cilvēku 
laimi un labsajūtu dažādās sociālās attiecībās. Valsts ienākumu pieaugums nebūt nenozīmē 
kopējās labklājības palielināšanos. Tā nav nejaušība, ka sociālās un ekonomikas nozares 
zinātnieki nesen ir pievērsušies tāda rādītāja izstrādei, kas atspoguļotu valsts iedzīvotāju 

                                               
1 Verwiesen sei auf die Arbeit von 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; Französische Übersetzung: 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, Französische Übersetzung: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris: 
Des femmes - Antoinette Fouque, 2008.
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labsajūtu1.

                                               
1 Siehe die jüngsten Arbeiten der Statistiker der Internationalen Arbeitsorganisation und der Weltbank. Im 
Internet findet sich eine verständlich aufbereitete Website, auf der das statistische Prinzip erklärt wird:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html
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