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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over niet-discriminatie gebaseerd op geslacht en solidariteit tussen de generaties 
(2008/2118(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de werken van de Nobelprijswinnaar voor economie in 1992, Gary Becker, met name 
over human capital1,

– gezien het Human Development Report 1995 dat gewijd is aan het onderzoek van "La 
révolution de l'égalité entre les sexes (De revolutie van gendergelijkheid)"2 van het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2000 over de mededeling van de 
Commissie "Een Europa voor alle leeftijden - Meer welvaart en solidariteit tussen de 
generaties"3,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement getiteld
"Het antwoord van Europa op de wereldwijde vergrijzing - Bevordering van sociaal-
economische vooruitgang in een vergrijzende wereld. Een bijdrage van de Europese 
Commissie aan de 2e Wereldvergadering over de vergrijzing" (COM(2002)0143),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2004 over het combineren van beroep, 
gezin en privé-leven4,

– gezien het Europees pact voor de jeugd, goedgekeurd door de Europese Raad op 22 en
23 maart 2005 in Brussel, 

– gezien het Groenboek van de Commissie getiteld "Demografische veranderingen: naar een 
nieuwe solidariteit tussen de generaties" (COM(2005)0094), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over demografische vraagstukken en 
de solidariteit tussen de generaties5,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Demografische toekomst van Europa: 
probleem of uitdaging?" (COM(2006)0571),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 juni 2007 over een regelgevend kader voor 
maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de Europese Unie om gezin en studies met 
elkaar te verzoenen6,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld "Meer solidariteit 
tussen de generaties" (COM(2007)0244),

                                               
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; met name hoofdstuk 4.
3 PB C 232 van 17.8.2001, blz. 381.
4 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 492.
5 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 131.
6 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 112.
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– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van 
de Commissie getiteld "Meer solidariteit tussen de generaties"1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2007 over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in de Europese Unie 20072, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "De demografische 
toekomst van Europa: feiten en cijfers" (SEC(2007)0638),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 2008 over de demografische toekomst 
van Europa3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 september 2008 over gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen - 20084,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2008),

Belangrijkste vaststellingen in het dagelijkse leven

A. overwegende dat de Lissabon-strategie beoogt om zestig procent van de arbeidsgeschikte 
vrouwen op de arbeidsmarkt te integreren; overwegende dat er met het oog op de 
demografische uitdaging gestreefd wordt naar een hoger geboortecijfer om het hoofd te 
bieden aan de toekomstige uitdagingen; overwegende dat deze beide openbare 
beleidskwesties zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep richten, met name vrouwen tussen 
de 18 en 49 jaar, die beschouwd worden als werknemer én als moeder die leven schenkt en 
kinderen ter wereld brengt, maar die eveneens de zorg voor ouderen op zich neemt; 
overwegende dat het beleid vanaf nu niet enkel afhankelijk van de professionele resultaten 
van arbeiders moet worden geformuleerd, maar ook afhankelijk van hun sociale rol als 
mens,

B. overwegende dat de verschillende alternatieven bij de keuze tussen formele arbeid en 
informeel, niet-commercieel werk niet dezelfde effecten sorteren wat hun economische 
gevolgen betreft, dat de veelvuldige, maar latente discriminatie van vrouwen en mannen die 
de keuze zouden willen maken om in informeel, niet-commercieel werk te investeren de 
verplichting inhoudt om te kiezen tussen twee alternatieven die op economisch vlak niet als 
gelijkwaardig worden gezien,

C. eraan herinnerend dat de non-discriminatie op basis van geslacht in de eerste plaats en 
gewoonlijk niet enkel vrouwen/moeders betreft, maar ook mannen/vaders; vaststellend dat 
elke politieke actie op dat gebied zich niet meer enkel tot vrouwen mag richten, maar dat het 
Europese en nationale beleid vanaf nu ook de behoeften en mogelijkheden van 
mannen/vaders op dat vlak in aanmerking moet nemen,

D. eraan herinnerend dat het concept van solidariteit tussen generaties zich niet enkel beperkt 

                                               
1 PB C 120 van 16.5.2008, blz. 66.
2 PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 324.
3 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2008)0066.
4 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA-PROV(2008)0399.
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tot het openstaan voor leven, maar dat het ook de verantwoordelijkheid ten opzichte van 
oudere en afhankelijke personen omvat, evenals de bevordering van de menselijke 
capaciteiten van burgers, vooral van toekomstige generaties,

E. vaststellend dat er onder de Europese bevolking een "sandwichgeneratie" tussen de 40 en 60
jaar aanwezig is die zich meestal kenmerkt door gelijktijdig een rol als ouder te moeten 
vervullen, een rol als kind dat oudere en afhankelijke personen ten laste heeft en een rol als 
werknemer die in de arbeidsmarkt is geïntegreerd,

F. overwegende de werken van de Nobelprijswinnaar voor economie in 1992, Gary Becker, die 
in economische en mathematische modellen de economische waarde van huishoudelijke 
productie door vrouwen onder de aandacht brengen, met name wat betreft huishoudelijk 
werk, de opvoeding van kinderen, de opvang van afhankelijke personen, ongeacht hun 
leeftijd of staat van afhankelijkheid, of liever de bedrijvigheid van solidariteitsnetwerken 
tussen generaties,

G. overwegende dat het uitdrukken in geld van informeel, niet-commercieel werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders naast de arbeidsmarkt verrichten, meer dan een kwestie 
van rechtvaardigheid is en dat de economische wetenschappen momenteel steeds meer 
belang toekennen aan het scheppen van nationale rijkdom door de huishoudelijke economie,

H. overwegende dat er gehoor moet worden gegeven aan het hiervoor genoemde verslag van de 
UNDP uit 1995 dat vaststelt dat, indien men de menselijke activiteiten op het vlak van 
informeel, niet-commercieel werk, op het gebied van solidariteit tussen de generaties op 
dezelfde manier zou beoordelen als de commerciële transacties die in overeenstemming met
het geldende loon worden geëvalueerd, dit zou leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen/moeders en mannen/vaders uitvoeren; overwegende dat hetzelfde verslag
erop wijst dat indien de nationale statistieken de onzichtbare bijdrage van vrouwen/moeders 
en mannen/vaders integraal zouden weergeven, de beleidsmakers hen niet meer zouden 
kunnen negeren bij hun beslissingen, vooral waar het gaat om het tot elkaar brengen van het 
gezins- en het "geformaliseerde" beroepsleven,

I. overwegende de veelvuldige, maar latente discriminatie van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders op dat gebied, die vooral bestaat uit het moeten kiezen tussen twee 
alternatieven (formeel of informeel werk) die op economisch vlak niet als gelijkwaardig 
worden gezien,

J. eraan herinnerend dat de veelvuldige discriminatie van vrouwen/moeders en mannen/vaders 
bij de officiële erkenning van hun informele werk verbonden is aan tal van juridische, 
sociale en economische factoren die veel verder gaan dan louter het principe "gelijk loon 
voor gelijk werk" en dat de discriminatie met name ligt in het feit dat vrouwen/moeders of 
mannen/vaders geformaliseerd werk moeten kiezen, enkel en alleen door de niet-erkenning 
van huishoudelijk werk, hoewel geformaliseerd werk onderhevig is aan uiteenlopende 
bezoldigingen en het evenwicht verstoort tussen de verwezenlijking van het gezinsproject en 
professionele ambities,

K. overwegende dat het stelsel van nationale rekeningen (SNA) van lidstaten de waarde van 
informeel, niet-commercieel werk in zijn verschillende vormen niet erkent, hoewel dat 
volgens mathematische modellen een derde van de nationale rijkdom, uitgedrukt in het BBP, 
vormt,
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Erkenning van het werk dat buiten de geformaliseerde arbeidsmarkt wordt uitgevoerd

L. overwegende dat de persoon, die zijn tijd en vermogens besteedt aan de opvang van 
kinderen of aan de verzorging van ouderen, door de maatschappij erkend moet worden en 
dat deze doelstelling kan worden behaald door deze persoon eigen rechten toe te kennen, 
met name wat betreft sociale zekerheid en pensioen,

M. overwegende dat de opvoedkundige rol van vrouwen/moeders en mannen/vaders ten 
opzichte van toekomstige generaties en oudere en afhankelijke personen essentieel is voor 
de ontwikkeling van het algemeen welzijn en als dusdanig door het transversaal beleid moet 
worden erkend, inclusief voor vrouwen en mannen die er vrijwillig voor kiezen zich daar 
volledig of gedeeltelijk aan te wijden,

Bijzondere rol van "jong gepensioneerden"

N. overwegende dat vijftigplussers te weinig erkenning krijgen voor hun beroepsvaardigheden, 
wat met name tot uiting komt door hogere werkloosheidscijfers bij deze groep,

O. overwegende dat deze "jong gepensioneerden" ondanks hun positie buiten de 
geformaliseerde arbeidsmarkt heel vaak wijsheid, mogelijkheden en noodzakelijke kennis 
voor de vooruitgang van de maatschappij in huis hebben en dat die aan de hand van een 
specifiek beleid voor deze doelgroep ingezet moeten worden ten voordele van het algemeen 
welzijn,

Bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van mannen/vaders

P. overwegende de belangrijke rol van mannen/vaders bij het verwezenlijken van echte 
gelijkheid, die rekening houdt met de verschillen tussen vrouwen en mannen en het feit dat 
zij elkaar aanvullen,

Gunstige voorwaarden creëren voor een vrije keuze die een evenwicht tussen gezinsprojecten 
en professionele ambities tot stand moeten brengen

Q. overwegende dat in de meeste delen van Europa de indeling van werkuren geen grote hulp 
lijkt voor mensen met kinderen en dat werknemers met kinderen minder kans hebben op een 
baan met een flexibele uurregeling dan werknemers zonder kinderen1,

R. overwegende dat het verkieslijk is om voorwaarden te scheppen waardoor vrouwen/moeders 
en mannen/vaders vrij en onder gelijke voorwaarden de wijze van kinderopvang kunnen 
bepalen en dat de staatsfondsen voor kinderopvang bijgevolg omgeschakeld moeten worden 
naar één eenvoudige uitkering voor elk gezin afhankelijk van het aantal kinderen, die de 
gezinnen naar eigen goeddunken kunnen gebruiken: bijvoorbeeld om een plaats in het 
kinderdagverblijf te betalen, een thuisoppas of een oppasmoeder te bekostigen of voor een 
van beide ouders die stopt met werken,

S. overwegende dat het stichten van een gezin en professionele ambities enkel op evenwichtige 
wijze kunnen worden geïntegreerd als de betrokkenen op economisch en sociaal vlak echt 
vrij zijn in hun keuze, zonder dat daaruit een nadeel voortvloeit, en als de noodzakelijke 
infrastructuur beschikbaar is,

                                               
1 Eurostat, La vie des hommes et des femmes en Europe [Het leven van mannen en vrouwen in Europa], 2008, blz. 
89.
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T. overwegende dat vooral voor vrouwen/moeders het risico bestaat op "gedwongen" 
deeltijdwerk, doordat deze keuze hun vaak opgedrongen wordt door het gebrek aan 
betaalbare kinderopvang,

De onzichtbare creatie van nationale rijkdom zichtbaar maken

1. verzoekt de bureaus voor statistiek van de lidstaten om maatregelen te ontwikkelen 
waardoor in het SNA de waarde, opgesplitst per geslacht, van het onzichtbare werk op het 
vlak van solidariteit tussen generaties en haar bijdrage tot het nationale BBP wordt 
geïntegreerd;

2. verzoekt Eurostat om maatregelen te ontwikkelen waardoor het onzichtbare werk op het 
vlak van solidariteit tussen generaties en zijn bijdrage tot het Europese BBP worden 
benadrukt en om daartoe nauw samen te werken met de Wereldbank, de Organisatie voor 
economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Arbeidsbureau 
(IAB);

3. verzoekt de Commissie om concrete initiatieven uit te werken om de verworven kennis bij 
de uitoefening van opvoedkundige taken bij de dienstverlening aan afhankelijke personen en 
bij het huishouden zodanig te valideren dat op het moment van de hernieuwde instap op de 
arbeidsmarkt met die competenties rekening kan worden gehouden;

4. verzoekt de lidstaten om maatregelen te nemen met het oog op de erkenning van informeel 
onzichtbaar werk op het vlak van solidariteit tussen generaties, uitgevoerd door 
vrouwen/moeders en mannen/vaders, op juridisch, sociaal en economisch gebied (vooral 
inzake sociale zekerheid, beroepsstatus, inkomen en gelijke kansen tussen mannen en 
vrouwen);

5. verzoekt het Europees Economisch en Sociaal Comité om werkzaamheden op te starten voor 
de vastlegging van criteria en normen waardoor de talrijke aspecten van informeel, niet-
commercieel werk van vrouwen en mannen op basis van een homogene methode voor de 
evaluatie en de waardering van dat werk kunnen worden geregistreerd en beoordeeld, 
evenals het economische en sociale nut van deze activiteit op lange termijn en haar bijdrage 
aan het BBP;

6. verzoekt deskundigen in de sociale en economische wetenschappen evenals in de rechten, 
maar eveneens in de filosofie, antropologie, neurowetenschappen, wetenschap van de 
ontwikkeling van het kind en in geriatrie/gerontologie om een duidelijkere definitie op te 
stellen van de verschillende benamingen om het begrip ervan te vereenvoudigen en om 
mogelijk misbruik ervan te beperken, en pleit voor de lancering van een Europees 
onderzoeksprogramma voor de studie van de vormen, de intensiteit en de innerlijke 
motivatie van informeel, niet-commercieel werk, dat vaak nog niet officieel erkend is, van 
de bedrijvigheid van netwerken tussen generaties en van de toekenning van financiering 
ervoor;

Het evenwicht tussen gezinsprojecten en professionele ambities bevorderen

7. verzoekt de lidstaten om operationele programma's van de Commissie in het kader van de 
Europese alliantie voor het gezin te ondersteunen en te bevorderen; verzoekt de Commissie 
om een intensievere ontwikkeling van middelen voor het systematiseren van de uitwisseling 
van goede praktijken en van onderzoek daarover;
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8. verzoekt de overheden om de noodzakelijke maatregelen te treffen opdat vrouwen/moeders 
en mannen/vaders beter een manier kunnen kiezen om werk en gezin met elkaar te 
verzoenen;

9. verzoekt de lidstaten om prioriteit te verlenen aan verlofstelsels (ouderschapsverlof, 
zwangerschapsverlof, solidariteitsverlof) die van toepassing zijn op personen die hun 
professionele activiteit wensen te onderbreken ten voordele van een kind of om een 
afhankelijke persoon te verzorgen;

10. benadrukt dat iedereen die zijn formele professionele activiteit wenst stop te zetten of te 
verminderen om te investeren in de solidariteit tussen generaties, zou moeten kunnen 
genieten van flexibele werktijden; roept daarom het midden- en kleinbedrijf op tot een meer 
vrijwillige samenwerking en de overheden tot meer financiële soepelheid bij hun budgettaire 
ramingen van overheidssteun;

11. verzoekt de lidstaten om erover te waken dat iedereen die tijdelijk zijn professionele 
activiteit heeft onderbroken om zich te wijden aan de opvang van kinderen of aan de 
verzorging van oudere of afhankelijke personen, zich (opnieuw) op de arbeidsmarkt kan 
begeven en het recht behoudt zijn vroegere functie te hervatten en professioneel promotie te 
maken;

12. verzoekt de lidstaten om een fiscaal beleid te ondersteunen dat rekening houdt met de 
financiële verplichtingen van een gezin, vooral met de kosten voor kinderopvang en voor de 
verzorging van oudere en afhankelijke personen, dankzij een fiscaal stelsel of een systeem 
van belastingvermindering;

-o0o-

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het 
Economisch en Sociaal Comité, alsmede aan de nationale parlementen en bureaus voor 
statistiek van de lidstaten, aan het IAB, aan de OESO en aan het UNDP.
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TOELICHTING

(1) In het kader van de Lissabon-strategie is het begrip "werk" onvoldoende gedefinieerd 
en omvat het uitsluitend formeel werk. Daardoor wordt een aanzienlijk deel van de 
maatschappelijke en economische toegevoegde waarde in de Europese lidstaten niet 
erkend. 

De veelvuldige interpretaties van het begrip "werk" moeten aan de nieuwe vereisten van het 
Europese werkgelegenheidsbeleid worden aangepast. Het hangt af van de maatschappelijke 
omstandigheden waarin een activiteit zich bevindt of ze als "formeel werk" kan worden 
beschouwd. 

Het ontwerpverslag van het Europees Parlement is gewijd aan de terechte maatschappelijke en 
economische erkenning van activiteiten die zowel vrouwen als mannen uitvoeren en die niet als 
"formeel werk" worden opgevat.

De rapporteur pleit ervoor om naast het traditionele formele werk ook de talrijke vormen van 
niet-formeel werk, vooral onbezoldigd uitgevoerde huishoudelijke en gezinsarbeid door vrouwen 
en mannen, te erkennen en in het stelsel van nationale rekeningen (SNR) van de lidstaten op te 
nemen. 

(2) De erkenning van niet-formeel werk is een kwestie van rechtvaardigheid

"Wie varkens grootbrengt, is een productief lid van de maatschappij, wie mensen grootbrengt, 
een niet-productief lid van de maatschappij." Daarop vestigde de Duitse econoom Friedrich List 
150 jaar geleden de aandacht. Wat vrouwen en mannen als niet-formeel werk realiseren bij de 
opvoeding van kinderen, bij de thuisverzorging van ouderen, bij de solidariteit tussen generaties 
en bij activiteiten voor het algemeen welzijn in het begin van de 21e eeuw geldt ook vandaag de 
dag niet als economische arbeid.

De discriminatie ontstaat wanneer vrouwen en mannen vrijwillig voor hun persoonlijke 
ontplooiing kiezen en daarbij investeren in het vormgeven van menselijke competenties van 
toekomstige generaties, in de verzorging van hulpbehoevende personen (ongeacht hun leeftijd en 
staat van hulpbehoevendheid) of in de ondersteuning van intergenerationele 
solidariteitsnetwerken1. Hoewel dat engagement onmiskenbaar is, wordt het in geen enkele 
statistiek van het stelsel van nationale rekeningen (SNR) geregistreerd. Statistici die de factor 
arbeid beschrijven, houden er geen rekening mee. Wanneer het informele werk van vrouwen niet 
in statistieken wordt opgenomen, zal het niet worden erkend, ook al zijn alle waarnemers het 
eens over het feitelijke bestaan ervan in het dagelijkse leven.

Het Human Development Report 1995 over "De revolutie van gendergelijkheid"2, stelt in de 
inleiding het volgende vast: "De uitdrukking van door vrouwen uitgevoerd werk buiten de markt 
in geldwaarde is meer dan alleen een kwestie van rechtvaardigheid (…). Indien de menselijke 
activiteit daarentegen algemeen als een door de markt bepaalde transactie wordt beschouwd die 
in functie van het geldende loon en salaris wordt geëvalueerd, komt men tot meer geldwaarde.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) De economisch-wetenschappelijke aanzet van Nobelprijswinnaar Gary Becker 

De huishoudelijke productie is een essentieel onderdeel van de economische prestatie van alle 
landen. Bij de berekening van goederen en diensten die het BBP vormen, wordt dat 
huishoudelijke werk echter niet erkend. Dat leidt tot een onderwaardering van vrouwen, 
aangezien zij voor het grootste deel van de productie in huishoudens verantwoordelijk zijn. 
Gezinnen en andere huishoudens zijn bijna kleine bedrijfjes die ook in de meest ontwikkelde 
landen vele waardevolle goederen en diensten produceren. Ze brengen kinderen groot, maken 
maaltijden klaar en verschaffen geborgenheid. Ze verplegen zieke familieleden, verzorgen 
bejaarden, bieden andere hulp aan ouderen en vervullen heel wat andere nuttige taken. Vrouwen 
besteden meer dan zeventig procent van hun tijd aan voor dergelijke activiteiten - zelfs in 
egalitaire landen als Zweden. … Sommige feministes verdedigen overtuigend de opvatting dat 
de inachtneming van het huishoudelijke werk in het BBP het "bewustzijn" van vrouwen zou 
bevorderen, vooral in minder ontwikkelde landen. … Andere feministes daarentegen willen geen 
expliciete berekening van de productie van huisvrouwen omdat dat in strijd zou zijn met hun 
doelstelling dat vrouwen buitenshuis een baan krijgen. … Het wordt tijd te erkennen dat 
huishoudelijk werk een deel van de goederen en diensten van het BBP uitmaakt. Uit de lange 
werkdag die met huishoudelijk werk wordt doorgebracht, kan men concluderen dat de 
huishoudelijke productie een aanzienlijk procent van de totale productie van een land vormt. 
Tenslotte komt dat werk in de berekeningen van het BBP tot uitdrukking wanneer een gezin 
iemand aanstelt om op de kinderen te passen, het huis schoon te maken en te koken. Dat is niet 
het geval wanneer een van de ouders dat werk uitvoert. Er bestaan verschillende manieren om de 
huishoudelijke productie te kwantificeren en te meten. … De waarde van huishoudelijk werk kan 
bijgevolg gemeten worden aan de hand van de kosten die zouden ontstaan wanneer men diensten 
op de markt zou kopen als vervanging voor het door ouders uitgevoerde werk. De inachtneming 
van huishoudelijk werk bij de berekening van het BBP zou het zelfrespect verhogen van 
vrouwen en mannen die thuis blijven om voor kinderen en ouderen te zorgen en om ander 
huishoudelijk werk te verrichten. Het zou eveneens een nauwkeuriger beeld verschaffen van het 
BBP en van de economische groei en zou tot een meer gedifferentieerde interpretatie van 
overheidsbeleid kunnen leiden die de toewijzing tussen huishoudelijk werk en formeel werk 
beïnvloedt.1

(4) De statistieken moderniseren en het SNR aanpassen: het begrip 'werk' geschikt maken 
voor de toekomst en het niet-formele werk van vrouwen en mannen bij de solidariteit 
tussen generaties erkennen

In verband met het SNR moet 'werk' opnieuw gedefinieerd worden om vanaf nu ook niet-formeel 
werk in aanmerking te nemen. De geldigheid van de statistieken kan toenemen door een beter 
begrip van de activiteit van vrouwen en van hun gedrag op de arbeidsmarkt. Een zo nauwkeurig 
mogelijke vergelijking op basis van een politiek neutrale vraagstelling, met als onderwerp de 
houding van vrouwen en mannen met betrekking tot werkgelegenheid, zou de sterkte en zwakte
punten van de statistieken zichtbaar maken, aanwijzingen geven voor noodzakelijke 
verbeteringen en de in te slagen weg aanduiden. 

Ook om andere redenen is een dergelijke actie gerechtvaardigd. Enerzijds zouden gebruikers van 
                                               
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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de statistieken, zoals marktonderzoekers en politiek verantwoordelijken, zo gebruik kunnen 
maken van volledigere informatie. Dat is niet onbelangrijk, aangezien mannen meestal jobs 
uitoefenen die sterk van die van vrouwen verschillen waardoor ze niet op dezelfde manier 
worden beïnvloed door de schommelingen op de arbeidsmarkt. Anderzijds zouden de gebruikers 
de probleemfactoren, eigen aan de bijzondere plaats van vrouwen en hun situatie in vergelijking 
met die van mannen, kunnen begrijpen en analyseren. Dat zou de mogelijkheid bieden om meer 
degelijke argumenten ten voordele van de gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
uit te werken. De bijdrage van vrouwen wordt systematisch onderschat en vervalst, wat een 
verkeerd beeld geeft van de economie van een land en van zijn human ressources. Daardoor 
wordt de vicieuze cirkel van de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen in stand 
gehouden en wordt de situatie nog erger door ongepaste beleidsmaatregelen en programma's. 
Bijgevolg is het van doorslaggevend belang om vast te stellen met welke elementen rekening 
moet worden gehouden bij de statistieken in verband met arbeid. Op die manier kunnen alle 
bestaande overeenkomsten en verschillen in de situatie van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt duidelijk worden gemaakt en krijgen vrouwen een echte keuze, zonder 
gediscrimineerd te worden, afhankelijk van hun leeftijd en levenscyclus, evenals de beste kans 
om zich te ontplooien, wat het algemeen welzijn van de maatschappij op alle vlakken ten goede 
komt.  

(5) Rechtvaardigheid van prestaties en keuzevrijheid bevorderen

De veelvuldige discriminatie bij de vervulling van niet-formeel werk ontstaat door de 
tegenspraak tussen de marktlogica en de logica van de menselijke natuur. Volgens de 
economische logica van de markt moet elke burger op productieve leeftijd in de arbeidsmarkt 
worden geïntegreerd. De logica van de menselijke aard echter zegt ons dat een pasgeboren kind 
eenvoudigweg zijn moeder en vader nodig heeft om de ontwikkeling van zijn menselijke 
capaciteiten1 te bevorderen. Het Europese beleid is niet volledig aangepast aan deze praktische 
menselijke eisen. Zo wordt het samengaan van het professionele en het gezinsleven nog steeds 
niet gegarandeerd. De beide werelden en de daarmee samenhangende tijdsmodellen worden niet 
samen en overkoepelend geregistreerd. Vrouwen en mannen kregen de mogelijkheid om hun 
formele beroepsactiviteit te verminderen, terwijl de werking van de ondernemingen niet in 
overeenstemming daarmee werd aangepast. 

De verschillende alternatieven die samenhangen met de keuze tussen formeel en niet-formeel 
werk, hebben niet dezelfde gevolgen. Van zodra vrouwen en mannen willen kiezen tussen 
formeel werk, dat doorgaans als "professionele carrière" wordt omschreven, en een niet-formele 
activiteit en hierbij werk kiezen dat gewoonlijk als een "bevordering van de menselijke 
capaciteiten en van de solidariteit tussen generaties" wordt beschouwd, komt de veelvuldige, 
latent te noemen discriminatie tot uiting in het moeten kiezen tussen twee alternatieven die op 
economisch vlak in geen geval als gelijkwaardig worden gezien2.

                                               
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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Bijgevolg moet de maatschappij garanderen dat vrouwen en mannen kunnen kiezen tussen beide 
mogelijkheden die telkens hun recht van bestaan vinden in een visie die de marktgrenzen 
overstijgt. Deze uitdaging houdt ook rekening met het verlangen om het hoofd te bieden aan de 
gemakzuchtige economische logica van de van alle dwang bevrijde markt, en wil in plaats 
daarvan het algemeen welzijn en de toekomst van de maatschappij, gericht op de ontplooiing van 
de mens als persoon, ondersteunen. Het SNR en het BBP van de lidstaten bevatten geen index 
voor het geluk en het welzijn van de mensen in hun verschillende sociale betrekkingen. De 
toename van het nationaal inkomen houdt niet noodzakelijk een verbetering van het collectieve 
welzijn in. Het is dan ook niet toevallig dat wetenschappers uit de sociale en economische 
wetenschappen onlangs begonnen zijn met de uitwerking van een index die het welzijn van de 
mensen per land weergeeft1.

                                               
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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