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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind nediscriminarea pe criterii de gen şi solidaritatea intergeneraţională
(2008/2118(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere cercetările lui Gary Becker, laureat al premiului Nobel pentru ştiinţe 
economice în 1992, în special cele privind capacităţile umane1,

– având în vedere raportul mondial din 1995 privind dezvoltarea umană, consacrat studierii 
„revoluţiei egalităţii de gen”2, din cadrul programului mondial al Naţiunilor Unite pentru 
dezvoltare (PNUD),

– având în vedere Rezoluţia sa din 15 decembrie 2000 privind Comunicarea Comisiei 
intitulată „Către o Europă pentru toate vârstele — Promovarea prosperităţii şi solidarităţii 
între generaţii”3,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European, intitulată 
„Răspunsul Europei la îmbătrânirea populaţiei mondiale - Promovarea progresului 
economic şi social într-o lume în curs de îmbătrânire - Contribuţia Comisiei Europene la 
a doua Reuniune mondială privind îmbătrânirea” (COM(2002)0143),

– având în vedere Rezoluţia sa din 9 martie 2004 privind concilierea vieţii profesionale, 
familiale şi private4,

– având în vedere Pactul European pentru tineret adoptat de către Consiliul European de la 
Bruxelles din 22 şi 23 martie 2005, 

– având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Faţă în faţă cu schimbările 
demografice”: o nouă solidaritate între generaţii” (COM(2005)0094), 

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind provocările demografice şi 
solidaritatea între generaţii5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Viitorul demografic al Europei -
transformarea unei provocări în oportunitate” (COM(2006)0571),

– având în vedere rezoluţia sa din 19 iunie 2007 privind un cadru de reglementare pentru 
măsuri vizând concilierea vieţii familiale cu studiile pentru tinerele femei din Uniunea 
Europeană6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

                                               
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; în special capitolul 4.
3  JO C 232, 17.8.01, p. 381.
4 JO C 102 E, 28.04.04, p. 492.
5  JO C 292 E, 01.12.06, p. 131.
6 JO C 146 E, 12.6.08, p. 112.
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Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată „Promovarea solidarităţii 
între generaţii” (COM(2006)0244),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European cu privire la 
Comunicarea Comisiei intitulată „Promovarea solidarităţii între generaţii”1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 27 septembrie 2007 privind egalitatea între femei şi 
bărbaţi în Uniunea Europeană - 20072, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Viitorul demografic 
al Europei: fapte şi cifre”(SEC(2007)0638),

– având în vedere Rezoluţia sa din 21 februarie 2008 privind viitorul demografic al 
Europei3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 03 septembrie 2008 privind egalitatea între femei şi 
bărbaţi - 20084,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A6–
0000/2008),

Principalele observaţii din viaţa de zi cu zi

A. întrucât Strategia de la Lisabona urmăreşte integrarea pe piaţa muncii a 60% din femeile 
femei apte de muncă; întrucât se încearcă, în privinţa provocării demografice, să se 
încurajeze creşterea ratei natalităţii, pentru a face faţă exigenţelor viitorului; întrucât 
aceste două politici publice vizează aceeaşi populaţie feminină de referinţă, şi anume 
femeile cu vârsta cuprinsă între 18 şi 49 de ani, care sunt percepute ca lucrătoare, dar şi 
ca mame, care aduc copii pe lume, şi persoane care au în grijă persoanele în vârstă; 
constatând că ar fi actualmente oportun ca diversele politici să fie articulate nu doar în 
funcţie de randamentul profesional al lucrătorilor, ci şi în funcţie de rolul lor social ca 
persoane umane;

B. întrucât diferitele variante de alegere între munca oficială şi cea informală, care nu 
produce direct venituri, nu produc aceleaşi consecinţe economice şi întrucât discriminarea 
multiplă, dar latentă, a femeilor şi bărbaţilor care ar vrea să investească în munca oficială 
neremunerată are drept consecinţă obligaţia de a alege între cele două tipuri de muncă, 
care nu sunt recunoscute ca fiind echivalente pe plan economic;

C. amintind că nediscriminarea de gen se referă în primul rând şi de obicei la femei/la 
mame, dar în egală măsură şi la bărbaţi/ la taţi; constatând că acţiunea politică în acest 
domeniu nu trebuie să se concentreze doar asupra femeilor şi că politicile europene şi 

                                               
1 JO C 120, 16.05.08, p. 66.
2 JO C 219 E, 28.08.08, p. 324.
3 Texte adoptate la această dată, P6_TA(2008)0066.
4 Texte adoptate la această dată, P6_TA-PROV(2008)0399.
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naţionale trebuie să ia în considerare, de acum înainte, nevoile şi capacitatea 
bărbaţilor/taţilor în acest domeniu;

D. amintind că conceptul de solidaritate între generaţii nu se limitează doar la a da viaţă, ci şi 
la responsabilitatea faţă de persoanele în vârstă şi la dezvoltarea facultăţilor umane ale 
cetăţenilor, în special ale generaţiilor viitoare;

E. constatând existenţa, în populaţia europeană, a unei „generaţii sandwich”, cu vârsta între 
40 şi 60 de ani, caracterizată prin cumularea rolului de părinte cu statutul de fiu/fiică 
având în grijă persoane în vârstă şi dependente şi cu statutul de lucrător integrat pe piaţa 
muncii;

F. întrucât cercetările lui Gary Becker, laureat al premiului Nobel pentru ştiinţe economice 
în 1992, scot în evidenţă, cu ajutorul modelelor economice şi matematice, valoarea 
economică a activităţii domestice efectuate de femei, în special în ceea ce priveşte munca 
domestică, educaţia copiilor, îngrijirea persoanelor dependente - indiferent de vârstă şi de 
gradul de dependenţă - sau crearea unor reţele de solidaritate între generaţii;

G. întrucât traducerea în valoare monetară a muncii neoficiale care nu produce direct 
venituri efectuate de femei/mame şi bărbaţi/taţi în afara pieţei reprezintă mai mult decât o 
chestiune de dreptate, iar ştiinţele economice acordă în prezent o importanţă crescândă 
economiei domestice în crearea bogăţiei naţionale ;

H. întrucât trebuie făcut cunoscut raportului susmenţionat al PNUD din 1995, care constată 
că, dacă am atribui activităţilor umane clasificabile ca muncă oficial neprofitabilă de 
venit direct, care sunt consacrate solidarităţii între generaţii, aceeaşi valoare ca şi cea a 
tranzacţiilor comerciale, evaluându-le în funcţie de salariile actuale, am ajunge la o 
valoare monetară gigantică a acestei munci prestate de femei/mame şi bărbaţi/taţi; 
întrucât acelaşi raport precizează că, dacă statisticile naţionale ar reflecta integral 
contribuţia invizibilă a femeilor/mame şi a bărbaţilor/taţi, factorii decizionali nu i-ar mai 
putea ignora în deciziile privind, în special, politicile de conciliere a vieţii de familie cu 
viaţa profesională „oficială”;

I. întrucât discriminarea multiplă, dar latentă, a femeilor/mame şi a bărbaţilor/taţi în această 
privinţă, care constă în primul rând în obligaţia de a alege o singură variantă din două 
(muncă oficială sau informală), care nu sunt recunoscute ca fiind echivalente din punct de 
vedere economic;

J. amintind că discriminarea multiplă a femeilor/mame şi a bărbaţilor/taţi în ceea ce priveşte 
recunoaşterea oficială a muncii informale se leagă de un ansamblu de factori juridici, 
sociali şi economici, care depăşesc cu mult principiul salariului egal pentru muncă egală, 
constând în special în faptul că femeile/mamele şi bărbaţii/taţii sunt obligaţi să aleagă un 
loc de muncă oficial pentru simplul fapt că munca domestică nu este recunoscută, deşi 
munca oficială este plătită diferenţiat şi perturbă echilibrul între realizarea unui proiect 
familial şi ambiţiile profesionale;

K. întrucât sistemele naţionale de contabilitate (SNC) ale statelor membre nu recunosc 
valoarea muncii informale care nu generează direct un venit, sub diferitele sale forme, 
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deşi aceasta reprezintă, conform modelelor matematice, o treime din bogăţia naţională 
exprimată în PIB;

Recunoaşterea muncii depuse în afara pieţei muncii oficiale

L. întrucât persoanele care-şi consacră timpul şi aptitudinile îngrijirii copiilor sau a 
persoanelor în vârstă ar trebui recunoscute de societate, ceea ce s-ar putea realiza 
conferindu-le drepturi proprii, în special în ceea ce priveşte securitatea socială şi pensia;

M. considerând că rolul educativ al femeilor/mamelor şi al bărbaţilor/taţilor în raport cu 
generaţiile viitoare şi cu persoanele în vârstă şi dependente este esenţial pentru progresul 
binelui comun şi trebuie recunoscut ca atare prin dispoziţii transversale, inclusiv pentru 
femeile şi bărbaţii care au ales liber să se consacre acestui rol total sau parţial;

Rolul aparte al „tinerilor pensionari”

N. întrucât personale trecute de cincizeci de ani suferă de pe urma unei lipse de recunoaştere 
a capacităţilor lor profesionale, ceea ce se traduce în special printr-o rată ridicată a 
şomajului în această categorie de populaţie;

O. întrucât aceşti „tineri pensionari” sunt adesea, în ciuda poziţiei lor în afara pieţei muncii, 
deţinători de înţelepciune, aptitudini şi cunoştinţe utile progresului societăţii şi, prin 
urmare, acestea ar trebui fructificate pentru binele comun cu ajutorul unor politici 
specifice acestei categorii;

Responsabilitatea  specială faţă de bărbaţi/taţi

P. dat fiind rolul important al bărbaţilor/taţilor în realizarea unei veritabile egalităţi, care să 
respecte diferenţele şi complementarităţile dintre femei şi bărbaţi;

Crearea unor condiţii favorabile pentru o alegere liberă, care să stea la baza echilibrului 
dintre proiectele familiale şi ambiţiile profesionale

Q. întrucât în majoritatea regiunilor europene, programul de lucru nu este foarte favorabil 
persoanelor care au copii, iar angajaţii care au copii au mai puţine şanse să ocupe posturi 
cu programe flexibile decât cei care nu au1;

R. întrucât este preferabil să se creeze condiţii pentru ca femeile/mamele şi bărbaţii/taţii să 
poată alege liber, în condiţii egale, modul de îngrijire al copiilor lor, iar fondurile publice 
destinate îngrijirii copiilor mici ar trebui, în consecinţă, alocate sub forma unei alocaţii 
unice, simple, atribuite fiecărei familii în funcţie de numărul de copii şi de care acestea să 
dispună după cum doresc: de exemplu, să plătească un loc la creşă, o persoană de ajutor 
la domiciliu sau o asistentă maternală, ori să remunereze părintele care şi-a încetat 
activitatea profesională pentru îndeplinirea acestor sarcini;

S. întrucât proiectele familiale şi ambiţiile personale nu pot fi integrate de o manieră 

                                               
1 Eurostat, La vie des hommes et des femmes en Europe, 2008, p. 89.
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armonioasă decât dacă persoanele în cauză au, din punct de vedere economic şi social, o 
adevărată libertate de alegere, fără implicaţii negative şi dacă sunt disponibile 
infrastructurile necesare;

T. întrucât există riscul de a lucra forţat cu normă parţială, în special pentru femei/mame, 
opţiune care li se impune din cauza absenţei unor structuri flexibile de îngrijire a copiilor;

Aducerea la lumină a creării invizibile de bogăţie naţională

1. invită institutele de statistică ale statelor membre să adopte măsuri prin care să se 
integreze în SCN valoarea, defalcată pe genuri, a muncii invizibile bazate pe solidaritatea 
între generaţii şi contribuţia acesteia la PIB;

2. invită Eurostat să elaboreze măsuri prin care să se scoată în evidenţă valoarea muncii 
invizibile bazate pe solidaritatea intergeneraţională şi contribuţia sa la PIB-ul Uniunii şi 
să colaboreze strâns în acest scop cu Banca Mondială, Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE) şi cu Biroul Internaţional al Muncii (BIM);

3. invită Comisia să prezinte iniţiative concrete pentru validarea competenţelor câştigate în 
urma îndeplinirii îndatoririlor de educare, de servicii aduse persoanelor dependente şi de 
administrare a gospodăriilor, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în 
momentul reintrării pe piaţa muncii;

4. invită statele membre să ia măsuri în vederea recunoaşterii pe plan juridic, social şi 
economic (în special în ceea ce priveşte securitatea socială, statutul profesional, veniturile 
şi egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei) a muncii informale şi invizibile bazate pe 
solidaritatea între generaţii, realizate de femei/de mame şi de bărbaţi/de taţi;

5. invită Comitetul Economic şi Social European să definească criterii şi norme prin care să 
se contabilizeze şi evalueze multiplele aspecte ale muncii informale neretribuite a 
femeilor şi bărbaţilor, pe baza unei metodologii omogene de evaluare şi valorizare a 
acestei munci şi prin care să se stabilească utilitatea economică a acestei activităţi pe 
termen lung, precum şi contribuţia sa la PIB;

6. invită experţii în ştiinţe sociale, economice şi drept, dar, în egală măsură, pe cei în 
domeniul filosofiei, antropologiei, neuroştiinţelor, dezvoltării copilului şi 
geriatriei/gerontologiei să dea o definiţie mai clară a diferitelor noţiuni, pentru a facilita 
înţelegerea lor şi a limita eventualele abuzuri; preconizează lansarea unui program 
transversal de cercetare la scară europeană care să studieze formele, intensitatea şi 
motivaţiile interioare ale celor care desfăşoară o muncă informală neretribuită, susţinând 
legătura dintre generaţii, precum şi modalităţile de finanţare a acestui tip de muncă;

Promovarea echilibrului între proiectele familiale şi ambiţiile profesionale

7. invită statele membre să susţină şi să promoveze programele operaţionale lansate de 
Comisie în numele Alianţei europene pentru familie; solicită Comisiei să accelereze 
dezvoltarea unor instrumente de sistematizare a schimbului de bune practici cercetarea în 
acest domeniu;
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8. invită autorităţile publice să ia măsurile necesare pentru a da femeilor/mamelor şi 
bărbaţilor/taţilor posibilităţi mai bune de alegere a modului în care doresc să concilieze 
munca cu viaţa de familie;

9. invită statele membre să acorde prioritate regimului concediilor (parental, de maternitate, 
de solidaritate) persoanelor care doresc să-şi întrerupă activitatea profesională pentru a 
îngriji un copil sau o persoană dependentă;

10. insistă asupra faptului să orice persoană care doreşte să-şi întrerupă sau să-şi reducă 
activitatea profesională oficială pentru a se investi în solidaritatea între generaţii ar trebui 
să beneficieze de un program de lucru flexibil; face apel, prin urmare, la întreprinderile 
mici şi mijlocii să coopereze mai activ şi la autorităţile publice să dea dovadă de mai 
multă flexibilitate financiară în ceea ce priveşte previziunile bugetare pentru ajutoarele de 
stat;

11. solicită statelor membre să facă în aşa fel încât orice persoană care şi-a întrerupt temporar 
activitatea profesională pentru a se consacra îngrijirii copiilor sau persoanelor în vârstă 
ori dependente să poată fi (re)integrată pe piaţa muncii şi să-şi păstreze dreptul de a relua 
postul deţinut anterior şi dreptul de a fi promovată;

12. invită statele membre să promoveze o politică fiscală care să ţină seama de obligaţiile 
financiare ale gospodăriilor şi în special a celor legate de îngrijirea copiilor şi a 
persoanelor în vârstă dependente,instituind un regim fiscal special sau un sistem de 
fiscalitate redusă;

0

0 0

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi Comitetului Economic şi Social, precum şi parlamentelor şi institutelor naţionale de 
statistică ale statelor membre, BIM, OCDE şi PNUD.
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EXPUNERE DE MOTIVE

(1) Noţiunea de „muncă” este definită insuficient în cadrul strategiei de la Lisabona şi 
vizează exclusiv munca oficială retribuită. Din acest motiv, o parte importantă a creării 
de valori de natură socială şi economică din statele membre UE nu este recunoscută.

Accepţiunile multiple ale noţiunii „muncă” ar trebui să fie adaptate noilor cerinţe ale politicii 
europene de ocupare a forţei de muncă. Depinde de circumstanţele sociale în care o activitate 
se desfăşoară dacă aceasta poate fi privită ca „muncă oficială retribuită”.

Raportul din proprie iniţiativă al Parlamentului European se consacră recunoaşterii echitabile 
din punct de vedere social şi economic a activităţilor care pot fi întreprinse în egală măsură de 
femei şi de bărbaţi şi care nu trec drept „muncă oficial retribuită”.

Raportoarea pledează pentru recunoaşterea numeroaselor forme de muncă neretribuită, care 
este executată de femei şi bărbaţi înainte de toate în domeniul muncii voluntare, al muncii în 
casă şi în familie, pe lângă munca oficială retribuită tradiţională, şi introducerea lor în 
veniturile şi cheltuielile naţionale ale statelor membre.

(2) Recunoaşterea muncii neretribuite este o chestiune ce ţine de echitate

„Cine creşte porci este un om productiv, cine creşte oameni este un membru neproductiv ale 
societăţii.” Asupra acestei chestiuni a atras atenţia economistul german Friedrich List în urmă 
cu 150 de ani. Ceea ce femeile şi bărbaţii realizează ca activitate neretribuită în creşterea 
copiilor, îngrijirea bătrânilor acasă, în solidaritatea dintre generaţii ca şi munca voluntară în 
folosul comunităţii se consideră, chiar la începutul secolului 21, a nu fi o activitate 
economică.

Discriminarea apare atunci când femeile sau bărbaţii, care se decid liber să se realizeze din 
punct de vedere personal şi astfel investesc în formarea abilităţilor umane ale generaţiilor 
viitoare, în îngrijirea persoanelor ce au nevoie de îngrijire (indiferent de vârstă şi de situaţia 
lor particulară ce necesită îngrijire) sau în sprijinirea reţelelor de solidaritate 
intergeneraţională1. Acest angajament nu este cuprins în niciun fel de statisticile de venituri şi 
cheltuieli naţionale (VGR), deşi nu poate fi trecut cu vederea. Rămâne neluat în seamă de 
către statisticienii care descriu factorul muncă. Nefiind luată în considerare într-o statistică, 
munca informală a femeilor nu este recunoscută, chiar dacă toţi observatorii sunt de acord în 
privinţa existenţei ei de facto în viaţa cotidiană.

Raportul mondial în privinţa dezvoltării umane din anul 1995, care a fost dedicat temei 
„Revoluţia oportunităţilor egale între sexe”2, este iniţiat cu următoarea constatare:
„Exprimarea muncii prestate de femei în afara pieţei în valori băneşti este mai mult decât o 
chestiune de oportunităţi egale (...). Dacă această activitate ar fi evaluată ca o tranzacţie 
                                               
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.
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guvernată de piaţă, care este evaluată în funcţie de salariile curente, valoarea rezultată ar fi 
enormă”1.

(3) Abordarea economico-ştiinţifică a laureatului premiului Nobel Gary Becker

Producţia din gospodărie este o parte importantă a producţiei economice a unei ţări. Totuşi, în 
calculul bunurilor şi serviciilor care formează PIB-ul, munca de natură casnică nu este 
recunoscută. Aceasta duce la o subevaluare a femeilor, întrucât ele sunt responsabile pentru o 
mare parte a producţiei din gospodărie. Familiile şi alte gospodării sunt practic mici 
întreprinderi, care produc, chiar şi în ţările avansate, numeroase bunuri şi servicii de valoare.
Cresc copii, pregătesc mesele, oferă siguranţă, îngrijesc membrii bolnavi, îngrijesc acordă 
asistenţă bătrânilor şi îndeplinesc multe alte sarcini folositoare. Femeile sacrifică peste 70% 
din tot timpul lor acestor activităţi – chiar şi în ţările egalitariste precum Suedia. ... Unele 
feministe exprimă opinia conform căreia o luare a muncii casnice în considerare în PIB ar 
ridica „nivelul de conştiinţă” al femeilor, în special în ţările mai puţin dezvoltate. ... Altele, 
însă, nu doresc recunoaşterea explicită a producţiei femeilor casnice, deoarece aceasta ar intra 
în contradicţie cu ţelul lor de a integra femeile casnice pe piaţa muncii. ... Este vremea să 
recunoaştem că munca din gospodărie formează o parte din bunurile şi serviciile din PIB.
Ziua de lucru lungă care este petrecută cu muncă în gospodărie duce la concluzia că producţia 
casnică formează un procent important din producţia totală a unei ţări. În cele din urmă, 
această muncă este exprimată în calculele PIB-ului atunci când o familie angajează pe cineva 
să aibă grijă de copii, să facă în casă curăţenie şi să gătească. Dacă un părinte execută această 
muncă, nu mai este acelaşi lucru. Există mai multe moduri de a cuantifica şi măsura producţia 
din gospodărie. ... Valoarea muncii din gospodărie poate fi, de asemenea, măsurată prin 
costuri care ar apărea atunci când s-ar cumpăra munca prestată de către părinţi. .Luarea în 
considerare a muncii în gospodărie la evaluarea PIB-ului ar mări respectul de sine al femeilor 
şi bărbaţilor care rămân acasă pentru a avea grijă de copii şi de persoanele mai în vârstă şi a 
efectua alte munci în gospodărie. Ar putea furniza o imagine mai exactă a PIB-ului şi a 
creşterii economiei şi ar putea să ducă la o interpretare diferenţiată a politicii statale care 
determină repartizarea timpului între munca în gospodărie şi activitatea generatoare de profit2.

(4) Modernizarea statisticilor şi adecvarea SCN: asigurarea viitorului noţiunii de muncă 
şi recunoaşterea activităţii neretribuite a femeilor şi bărbaţilor bazate pe solidarităţii 
dintre generaţii

În cadrul SCN este necesar să se redefinească munca pentru a lua în considerare de acum 
înainte activitatea neremunerată. Valabilitatea statisticilor poate să fie îmbunătăţită printr-o 
mai bună înţelegere a activităţii femeilor şi a atitudinii lor pe piaţa muncii. O comparaţie cât 
mai exactă pe baza sondajelor neutre politic, care au ca temă atitudinea femeilor şi bărbaţilor 
faţă de muncă, ar indica punctele tari şi slabe ale statisticilor şi ar oferi indicii în privinţa 
elementelor ce se pot îmbunătăţi şi în privinţa drumului ce trebuie urmat.

O întreprindere de acest fel ar fi justificată şi din alte motive. Pe de o parte, utilizatorii 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6
2 Becker, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (veröffentlicht am16.10.1995), în : 
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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statisticilor, şi anume analiştii pieţei şi responsabilii politici ar dispune de informaţii mult mai 
complete, ceea ce nu este lipsit de semnificaţie, întrucât bărbaţii deţin adesea poziţii care se 
diferenţiază puternic de cele ale femeilor, astfel încât nu sunt afectaţi de fluctuaţiile pieţei 
muncii în acelaşi mod. Pe de altă parte, utilizatorii ar avea posibilitatea de a înţelege şi analiza 
constrângerile proprii în ceea ce priveşte poziţia specifică a femeilor şi situaţia lor în raport cu 
situaţia bărbaţilor. Aceasta ar oferi argumente mai solide în favoarea egalităţii de gen. 
Contribuţia femeilor este subevaluată şi falsificată sistematic, ceea ce duce la o falsă 
reprezentare a economiei unei ţări şi a resurselor sale umane, menţinând astfel cercul vicios al 
tratamentului inegal al femeilor şi bărbaţilor, agravat prin politici şi programe nepotrivite. Ca 
urmare, este de o mare însemnătate identificarea elementelor care trebuie luate în considerare 
în statisticile dedicate muncii, pentru a prezenta în detaliu toate similarităţile şi diferenţele 
dintre situaţia bărbaţilor şi situaţia femeilor pe piaţa muncii, pentru a oferi femeilor o opţiune 
reală în funcţie de vârsta lor şi ciclul de viaţă şi a o şansă cât mai bună de realizare, în 
favoarea binelui comun al societăţii la toate nivelurile.

(5) Promovarea justiţiei şi a libertăţii de alegere

Discriminarea multiplă în ceea ce priveşte munca neretribuită îşi are originea în antagonismul 
dintre logica pieţei şi logica naturii umane. Conform logicii economice a pieţei, fiecare 
cetăţean aflat la vârsta reproducerii trebuie integrat în piaţa muncii. Logica naturii umane ne 
învaţă, totuşi, că un copil nou născut pur şi simplu are nevoie de mama şi tatăl său pentru a-şi 
putea dezvolta capacităţile umane1. Politicile europene nu sunt adaptate pe deplin acestor 
cerinţe umane practice. Astfel, nu este garantată compatibilitatea dintre viaţa profesională şi 
cea de familie pe termen lung, cele două spaţii şi timpuri legate de acestea nefiind percepute 
în mod unitar şi global. Femeilor şi bărbaţilor li s-a conferit accesul la o activitate 
profesională formalizată fără ca modul de funcţionare al întreprinderilor să fie adaptat 
corespunzător.

Diferitele alternative legate de alegerea între un loc de muncă oficial şi o activitate 
neremunerată nu produc aceleaşi efecte. În măsura în care femeile şi bărbaţii vor să aleagă 
între o muncă oficială, descrisă în general ca şi „carieră profesională”, şi o activitate 
neremunerată, precum cea descrisă în general ca „promovare a capacităţilor umane şi a 
solidarităţii între generaţii”, discriminarea multiplă latentă ia formă prin faptul că aceştia sunt 
constrânşi să aleagă între două alternative care, din punct de vedere economic, nu sunt 
recunoscute ca având aceeaşi valoare2.

De aceea, societatea trebuie să se asigure că femeile şi bărbaţii pot alege liber între cele două 
posibilităţi, fiecare având raţiunea sa de a fi, într-o viziune mai amplă decât cea a pieţei.
Această provocare implică şi necesitatea de a se ridica împotriva logicii economice a pieţei, 

                                               
1 A se vedea ultima carte a lui Donald W. Winnicott. cf. DAVIS, Madeleine şi WALLBRIDGE, David:
„Boundary and Space. An introduction to the work of D.W. Winnicott”, Brunner/Mazel (New York) şi H. Karnac 
(London), 1981; „Französische Übersetzung: Winnicott, Introduction à son oeuvre”, Paris: PUF, 1992; pentru o 
aplicaţie contemporană  : LIMINSKI, Jürgen şi 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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lipsită de orice obligaţii, şi de a urmări binele comun şi un viitor al societăţii orientat către 
realizarea de sine a persoanei umane. SCN şi PIB-ul statelor membre nu conţin niciun indice 
al fericirii şi stării de bine a oamenilor în diferitele lor relaţii sociale. Creşterea venitului 
naţional nu atrage neapărat după sine o creştere a bunăstării colective. Astfel că nu 
întâmplător comunitatea academică din ştiinţele sociale şi economice caută să definească un 
indice care să oglindească binele resimţit de oameni în fiecare ţară1.

.

                                               
1 Cf. lucrărilor recente ale statisticienilor din Organizaţia Internaţională a Muncii şi din Banca Mondială. O 
aplicaţie populară pe internet pune în mare măsură în discuţie principiile acestei statistici:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html
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