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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o nediskriminiranju na podlagi spola in solidarnosti med generacijami
(2008/2118(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju del Garyja Beckerja, prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo leta 
1992, zlasti o človeških sposobnostih1,

– ob upoštevanju svetovnega poročila o človekovem razvoju iz leta 1995, posvečenega 
študiji „Revolucija enakosti med spoloma“2 v okviru programa Združenih narodov za 
razvoj,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2000 o sporočilu Komisije „V 
Evropo za vse starosti – spodbujanje blaginje in medgeneracijske solidarnosti“3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu „Odziv Evrope na 
staranje svetovnega prebivalstva – Spodbujanje gospodarskega in socialnega napredka v 
starajočem se svetu – Prispevek Evropske komisije k drugi svetovni skupščini o staranju“ 
(KOM(2002)0143),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o uskladitvi poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja4,

– ob upoštevanju evropskega pakta za mlade, ki ga je sprejel Evropski svet v Bruslju 22. in 
23. marca 2005, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije „Odziv na demografske spremembe: nova 
solidarnost med generacijami“ (KOM(2005)0094), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Demografska prihodnost Evrope, kako spremeniti 
izziv v priložnost“ (KOM(2006)0571),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2007 o regulativnem okviru za ukrepe 
usklajevanja družinskega življenja in študijskega časa za mlade ženske v Evropski uniji6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Spodbujati solidarnost med 

                                               
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, zlasti 4. poglavje.
3  UL C 232, 17.8.2001, str. 381.
4 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 492.
5  UL C 292 E, 1.12.2006, str. 131.
6 UL C 146 E, 12.6.2008, str. 112.
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generacijami“ (KOM(2007)0244),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije 
„Spodbujati solidarnost med generacijami“1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2007 o enakosti med ženskami in 
moškimi v Evropski uniji – 20072, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije „Demografska prihodnosti Evrope: 
dejstva in podatki“ (SEC(2007)0638),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o demografski prihodnosti 
Evrope3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in 
moškimi – 20084,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6–0000/2008),

Glavna opažanja v vsakdanjem življenju

A. ker lizbonska strategija predvideva vključitev 60 % delovno sposobnih žensk na trg dela; 
ker prizadevanja, povezana z demografskimi izzivi, težijo k spodbujanju večje rodnosti za 
zadovoljevanje potreb v prihodnosti; ker ti javni politiki zadevata osrednje žensko 
prebivalstvo, in sicer ženske v starosti od 18 do 49 let, ki se obravnavajo kot delavke in 
matere, ki sprejemajo življenje in rojevajo otroke ter skrbijo za starejše osebe; ker je treba 
odslej opredeliti različne politike ne le glede na uspešnost delavcev pri delu, temveč tudi 
glede na njihovo družbeno vlogo,

B. ker različne možnosti izbire med formalnim delom in netržnim neformalnim delom 
nimajo enakih ekonomskih učinkov in ker se raznovrstna, a hkrati latentna diskriminacija 
žensk in moških, ki želijo opravljati netržno neformalno delo, kaže v tem, da morajo 
izbirati med dvema možnostma, ki nista priznani kot ekonomsko enakovredni,

C. ker opozarja, da nediskriminacija, ki temelji na spolu, ponavadi v prvi vrsti zadeva ne le 
ženske/matere, temveč tudi moške/očete;

D.  ker ugotavlja, da se kakršni koli politični ukrepi na tem področju ne bodo mogli več 
osredotočiti zgolj na ženske ter da bi morale evropske in nacionalne politike odslej 
upoštevati tudi potrebe in sposobnosti moških/očetov na tem področju;

E. ker opozarja, da se pojem solidarnosti med generacijami ne omejuje le na sprejemanje 

                                               
1 UL C 120, 16.5.2008, str. 66.
2 UL C 219 E, 28.8.2008, str. 324.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0066.
4 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA-PROV(2008)0399.
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življenja, marveč zadeva tudi odgovornost do starejših in vzdrževanih oseb ter 
spodbujanje človeških sposobnosti prebivalstva, zlasti prihodnjih generacij,

F. ker pri evropskem prebivalstvu ugotavlja pojav „sendvič generacije“ v starosti od 40 do 
60 let, pri kateri je vloga staršev pogosto združena z vlogo otrok, ki skrbijo za starejše in 
vzdrževane osebe, ter vlogo delavcev na trgu dela,

G. ker Gary Becker, prejemnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 1992, v svojih delih na 
podlagi ekonomskih in matematičnih modelov pojasnjuje ekonomsko vrednost 
gospodinjske proizvodnje, ki jo opravijo ženske, zlasti gospodinjskega dela, vzgoje otrok, 
skrbi za vzdrževane osebe ne glede na njihovo starost ali stopnjo odvisnosti od drugih ali 
vzdrževanja solidarnostnih mrež med generacijami,

H. ker pretvarjanje netržnega neformalnega dela, ki ga ženske/matere in moški/očetje 
opravljajo zunaj trga, v denarno vrednost ni le vprašanje pravičnosti in ker se v ekonomiji 
daje sedaj vedno večji poudarek nacionalnemu bogastvu, ki ga ustvarja ekonomija 
gospodinjstva,

I. ker je treba upoštevati navedeno poročilo programa Združenih narodov za razvoj iz leta 
1995, ki ugotavlja, da bi prišli do ogromnih denarnih zneskov, povezanih z delom 
žensk/mater in moških/očetov, če bi človeške dejavnosti na področju netržnega 
neformalnega dela, posvečenega solidarnosti med generacijami, obravnavali tako kot 
tržne transakcije, ovrednotene na podlagi obstoječih plač; ker poročilo navaja, da bi bilo 
treba v nacionalnih statistikah v celoti upoštevati nevidni prispevek žensk/mater in 
moških/očetov, tako da jih organi odločanja ne bi mogli več prezreti pri svojih 
odločitvah, zlasti kar zadeva politiko usklajevanja družinskega in „formalnega“ 
poklicnega življenja,

J. ker obstaja večplastna, a hkrati latentna diskriminacija žensk/mater in moških/očetov na 
tem področju, ki se kaže predvsem v prisilni izbiri med dvema možnostma (formalna ali 
neformalna zaposlitev), ki nista priznani kot ekonomsko enakovredni,

K. ker je raznovrstna diskriminacija žensk/mater in moških/očetov pri uradnem priznanju 
njihovega neformalnega dela povezana z vrsto pravnih, družbenih in gospodarskih 
dejavnikov, pri katerih še zdaleč ne gre zgolj za načelo „za enako delo enako plačilo“, in 
ker se kaže predvsem v tem, da so ženske/matere ali moški/očetje prisiljeni izbrati 
formalno zaposlitev zaradi nepriznanega dela v gospodinjstvu, čeprav takšna zaposlitev 
lahko povzroči razlike v plačilu ter neravnovesje pri uresničevanju družinskih načrtov in 
poklicnih ambicij,

L. ker sistem nacionalnih računov držav članic ne priznava vrednosti različnih oblik 
netržnega neformalnega dela, čeprav po matematičnih modelih predstavlja tretjino 
nacionalnega bogastva v BDP,

Priznanje dela izven trga formalnega dela
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M. ker bi morala družba priznati delo oseb, ki svoj čas posvečajo varstvu otrok ali skrbijo za 
starejše osebe, in ker bi lahko ta cilj dosegli tako, da bi jim zagotovili pravice, zlasti 
socialno in pokojninsko zavarovanje,

N. ker je vloga žensk/mater in moških/očetov pri vzgoji prihodnjih generacij ter starejših in 
vzdrževanih oseb bistvena za skupni napredek in ker jo morajo prečne politike priznati 
kot tako, ko se ženske in moški sami odločijo, da se bodo temu delu v celoti ali delno 
posvetili,

Posebna vloga „mladih upokojencev“

O. ker osebe, stare petdeset let ali več, trpijo zaradi premajhnega priznavanja njihovih 
poklicnih sposobnosti, kar se kaže zlasti v večji stopnji brezposelnosti tega prebivalstva,

P. ker imajo ti „mladi upokojenci“ kljub temu, da niso več na trgu formalnega dela, pogosto 
modrost, sposobnosti in znanje, ki so potrebni za napredek družbe in ki jih je treba 
izkoristiti za skupno dobro s pomočjo posebnih politik za to skupino ljudi,

Posebna odgovornost glede moških/očetov

Q. ker imajo moški/očetje pomembno vlogo pri uresničevanju resnične enakosti, ki spoštuje 
razlike in dopolnjevanje med ženskami in moškimi,

Vzpostavitev pogojev, ki spodbujajo svobodno izbiro za dosego ravnovesja družinskih 
načrtov in poklicnih ambicij

R. ker delovni čas v večini evropskih regij ni ugoden za osebe z otroki in ker imajo te manj 
možnosti, da bi delale na delovnih mestih z gibljivim delovnim časom, kot osebe brez 
otrok1,

S. ker je zaželeno ustvariti pogoje, ki bodo ženskam/materam in moškim/očetom omogočali, 
da bodo v enakih pogojih svobodno izbirali obliko varstva svojih otrok, in ker je treba 
zato javna sredstva nameniti izplačilu enkratnega dodatka, ki ga bodo prejela vsa 
gospodinjstva glede na število otrok in ga bodo lahko po svoje uporabila: na primer za 
plačilo mesta v vrtcu ali varstva na domu ali za nadomestilo enemu od staršev, ki bi 
prenehal delati,

T. ker je ravnovesje družinskih načrtov in poklicnih ambicij mogoče doseči le, če lahko 
zadevne osebe z ekonomskega in družbenega vidika resnično svobodno izbirajo, ne da bi 
bile prikrajšane, in če je na voljo potrebna infrastruktura,

U. ker obstaja nevarnost „prisilnega“ dela s krajšim delovnim časom, zlasti za 
ženske/matere, ki so v to prisiljene zaradi nedostopnosti storitev varstva otrok,

Zagotavljanje vidnosti nevidnega ustvarjanja nacionalnega bogastva

                                               
1 Eurostat, Življenje moških in žensk v Evropi, str. 89.



PR\746240SL.doc 7/11 PE414.150v01-00

SL

1. poziva statistične ustanove držav članic k oblikovanju ukrepov za vključitev vrednosti 
nevidnega dela na področju solidarnosti med generacijami, razčlenjenih po spolu, in 
njenega prispevka k nacionalnemu BDP v sistem nacionalnih računov;

2. poziva Eurostat, naj pripravi ukrepe, ki bodo poudarili vrednost nevidnega dela na 
področju solidarnosti med generacijami in njegov prispevek k BDP Unije, ter pri tem 
tesno sodeluje s Svetovno banko, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter 
Mednarodnim uradom za delo;

3. poziva Komisijo, naj predstavi konkretne pobude za potrditev znanja, pridobljenega pri 
vzgoji, skrbi za vzdrževane osebe in gospodinjskemu delu, da bi se lahko upoštevalo ob 
vrnitvi na trg dela;

4. poziva države članice k sprejetju ukrepov za pravno, družbeno in ekonomsko priznanje 
nevidnega neformalnega dela na področju solidarnosti med generacijami, ki ga opravljajo 
ženske/matere in moški/očetje (zlasti kar zadeva socialno varnost, poklicni status, 
dohodke in enake možnosti moških in žensk);

5. poziva Evropski ekonomsko-socialni odbor, naj opredeli merila in standarde za izračun in 
ovrednotenje številnih vidikov netržnega neformalnega dela žensk in moških, ter pri tem 
uporabi enotno metodo za ocenitev in ovrednotenje tega dela ter upošteva njegovo 
dolgoročno gospodarsko in družbeno korist, kakor tudi njegov prispevek k BDP;

6. poziva strokovnjake za družbene vede, ekonomijo in pravo, pa tudi strokovnjake za 
filozofijo, antropologijo, nevrološke znanosti, znanosti o razvoju otrok in 
geriatrijo/gerontologijo, naj jasneje opredelijo različna poimenovanja, da bi olajšali 
njihovo razumevanje in omejili njihovo morebitno zlorabo, ter predlaga izvajanje 
programa za prečno raziskovanje na evropski ravni, s katerim bi preučili oblike, 
pogostost in notranje razloge za opravljanje netržnega neformalnega dela, ki še ni uradno 
priznano, pri vzdrževanju medgeneracijskih mrež in dodeljevanju finančnih sredstev v ta 
namen;

Spodbujanje ravnovesja družinskih načrtov in poklicnih ambicij

7. poziva države članice, naj podpirajo in spodbujajo operativne programe Komisije v 
okviru Evropske zveze za družine; poziva Komisijo, naj okrepi razvoj orodij za 
sistemiziranje izmenjave dobrih praks in raziskav na tem področju;

8. poziva javne organe k sprejetju potrebnih ukrepov, da bi lahko ženske/matere in 
moški/očetje lažje izbrali način uskladitve dela in družinskega življenja;

9. poziva države članice, naj dajo prednost ureditvi dopustov (starševski dopust, porodniški 
dopust, solidarnostni dopust) za osebe, ki želijo prekiniti poklicno delovanje, da bi se 
posvetili vzgoji otroka ali skrbi za vzdrževano osebo;

10. vztraja, da bi moral biti vsak, ki želi prekiniti ali skrajšati svoje formalno poklicno 
delovanje, da bi se posvetil solidarnosti med generacijami, upravičen do prilagodljivega 
delovnega časa; zato poziva mala in srednje velika podjetja, naj se bolj prostovoljno 
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vključujejo v sodelovanje, in javne organe k večji finančni prožnosti pri proračunskih 
napovedih državne pomoči;

11. poziva države članice, naj zagotovijo, da se bo lahko vsak, ki bo začasno prekinil svoje 
poklicno delovanje, da bi se posvetil vzgoji otrok ali skrbi za starejše ali vzdrževane 
osebe, ponovno vključil na trg dela in se vrnil na svoje staro delovno mesto ter da bo 
lahko poklicno napredoval;

12. poziva države članice, naj spodbujajo davčno politiko, ki bo upoštevala finančne 
obveznosti gospodinjstev, zlasti stroške varstva otrok ter skrbi za starejše in vzdrževane 
osebe, na podlagi davčne ureditve in sistema davčnih olajšav;

0

0 0

13. poziva svojega predsednika, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Ekonomsko-
socialnemu odboru ter parlamentom in nacionalnim statističnim organom držav članic, 
Mednarodnemu uradu za delo, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter 
programu Združenih narodov za razvoj.
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OBRAZLOŽITEV

(1) Pojmovanje „dela“ v lizbonski strategiji ni ustrezno in zadeva izključno formalno 
plačano delo,  zato odločilni delež ustvarjanja družbene in ekonomske vrednosti v 
državah članicah ni priznan.

Različno razumevanje pojma „delo“ je treba prilagoditi novim zahtevam evropske politike na 
področju zaposlovanja. Opredelitev dejavnosti kot „formalno plačano delo“ je odvisna od 
družbenih pogojev, v katere je ta dejavnost vpeta.

Samoiniciativno poročilo Evropskega parlamenta se osredotoča na pravično družbeno in 
ekonomsko priznavanje dejavnosti, ki jih opravljajo tako ženske kot moški in ki se jih ne 
priznava kot „formalno plačano delo“.

Pripravljavka poročila se zavzema, da se poleg tradicionalnega formalnega dela priznajo tudi 
številne druge oblike neplačanega dela, ki ga opravljajo ženske in moški, zlasti prostovoljno 
delo, gospodinjsko delo in družinske obveznosti, pa tudi za to, da se te oblike dela vključijo v 
nacionalne račune držav članic.

(2) Priznavanje neplačanega dela je vprašanje pravičnosti

„Tisti, ki redi svinje, je produktiven, tisti, ki vzgaja človeka, pa neproduktiven član družbe“,
je 150 let nazaj izjavil nemški ekonomist Friedrich List. Na začetku 21. stoletja nobena 
neplačana dejavnost, ki jo opravljajo ženske in moški, na primer vzgoja otrok, nega starejših 
oseb na domu, solidarnost med generacijami in prostovoljno delo, ne šteje kot ekonomska 
dejavnost. 

Diskriminacija nastane, ko ženska ali moški, ki se svobodno odloči, da bo svojo osebno rast 
iskal(-a) v razvoju človeških sposobnosti prihodnjih generacij ter v skrbi za vzdrževane osebe 
(ne glede na njihovo starost ali stopnjo nepreskrbljenosti) ali v vzdrževanju mrež 
medgeneracijske solidarnosti1. Kljub temu pa se tega zelo otipljivega zavzemanja ne upošteva 
v nobenih statističnih podatkih sistemov nacionalnih računov: statistike dela to vprašanje 
puščajo ob strani. Ker ni statistično zabeleženo, se neformalno delo žensk tudi ne priznava, 
čeprav vsi opazovalci priznavajo njegov realni obstoj v vsakdanjem življenju.

Svetovno poročilo o človeškem razvoju iz leta 1995, posvečeno študiji „Revolucija enakosti 
spolov“2, se prične z naslednjo ugotovitvijo: „Pretvarjanje dela, ki ga ženske opravljajo zunaj 
trga dela, v denarno vrednost, ni le vprašanje pravičnosti. (…) Če bi človeške dejavnosti 
obravnavali kot tržne transakcije, ovrednotene na podlagi obstoječih plač, bi prišli do 
ogromnih denarnih zneskov.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



PE414.150v01-00 10/11 PR\746240SL.doc

SL

(3) Ekonomski pristop Nobelovega nagrajenca Garyja Beckerja  

Proizvodnja gospodinjstev je pomemben delež uspešnosti gospodarstva vseh držav. Vendar se 
pri izračunu dobrin in storitev, ki predstavljajo BDP, gospodinjskih dejavnosti ne upošteva, 
zaradi česar so ženske podcenjene, čeprav opravljajo večji delež proizvodnje v 
gospodinjstvih. Lahko bi rekli, da so družine in druga gospodinjstva majhna podjetja, ki tudi v 
najbolj naprednih državah proizvajajo številne koristne dobrine in storitve – vzgajajo otroke, 
pripravljajo obroke in nudijo varnost,  negujejo bolne člane, skrbijo za starejše osebe in jim 
nudijo vse vrste pomoči ter opravljajo veliko drugih koristnih nalog. Ženske za opravljanje 
teh dejavnosti žrtvujejo več kot 70 % svojega časa – tudi v egalitarnih državah, kot je 
Švedska. ... Nekatere feministke prepričljivo zagovarjajo stališče, da bi upoštevanje 
gospodinjskega dela v BDP dvignilo „zavest“ žensk, zlasti v manj razvitih državah.  ... Druge 
feministke pa ne podpirajo eksplicitnega izračuna dela gospodinj, saj bi bilo to v nasprotju z 
njihovim ciljem, v skladu s katerim naj bi se gospodinje zaposlile. ... Čas je, da se prizna, da 
so gospodinjska dela del dobrin in storitev, na podlagi katerih se izračuna BDP. Iz dolgega 
delovnega dne, ki je potreben za opravljanje gospodinjskega dela, lahko sklepamo, da 
proizvodnja gospodinjstev predstavlja nezanemarljiv delež skupne proizvodnje države. 
Končno, to delo pride pri izračunu BDP do izraza le, če družina najame osebo, ki skrbi za 
otroke, čisti hišo in kuha, kar pa ne velja, če te naloge opravlja eden od staršev. Proizvodnjo 
gospodinjstev je mogoče kvantificirati in izmeriti na več načinov. ... Tako se lahko vrednost 
gospodinjskega dela oceni na podlagi stroškov, če družina za opravljanje gospodinjskih 
opravil najame zunanjo službo. ... Z upoštevanjem gospodinjskih del pri izračunu BDP bi se 
povečalo samospoštovanje žensk in moških, ki ostanejo doma, kjer skrbijo za otroke in 
starejše osebe ter opravljajo različna gospodinjska opravila. To bi tudi omogočilo jasnejše 
predstave o BDP in gospodarski rasti ter diferencirano razumevanje javne politike, kar vpliva 
na razdelitev med gospodinjskim delom in plačano dejavnostjo.

(4) Statistični podatki posodabljajo in državni računi prilagajajo: utrditev pojma dela in 
priznavanje neplačanega dela žensk in moških v zvezi s solidarnostjo med generacijami

Da bi bilo neplačano delo vključeno v nacionalne račune, je treba opredelitev dela spremeniti 
tako, da bo odslej zajemala tudi tovrstno delo. Veljavnost statističnih podatkov bi bilo mogoče 
okrepiti s pomočjo boljšega razumevanja dejavnosti žensk in njihovega vedenja na trgu dela. 
Kar najbolj natančna primerjava na podlagi politično nevtralnih razmislekov o odnosu do 
zaposlitve žensk in moških bi osvetlila prednosti in slabosti statističnih podatkov ter pokazala, 
katere elemente bi bilo treba izboljšati in na kakšen način.

To bi bilo potrebno tudi iz drugih razlogov. Po eni strani bi imeli uporabniki statističnih 
podatkov, kot so denimo tržni analitiki in nosilci političnega odločanja, na voljo precej bolj 
popolne podatke, kar je pomembno, saj moški pogosto opravljajo precej drugačna dela od 
žensk in spremembe na trgu dela nanje ne vplivajo enako. Po drugi strani bi imeli uporabniki 
možnost razumeti in analizirati poseben položaj žensk, pa kot tudi obveznosti, ki izhajajo iz
njihovega položaja v primerjavi s položajem moških. To bi prineslo trdnejše argumente v 
korist enakosti žensk in moških na trgu dela. Dejansko se prispevek žensk sistematično 
podcenjuje in napačno vrednoti, kar daje izkrivljeno podobo gospodarstva in človeških virov 
neke države, posledično pa ustvarja začarani krog neenakosti med moškimi in ženskami, ki je 
zaradi izvajanja neustreznih politik in programov še večji. Zato je treba ugotoviti, katere 
elemente morajo vsebovati statistični podatki o delu, da bi prepoznali vse podobnosti in 



PR\746240SL.doc 11/11 PE414.150v01-00

SL

razlike glede položaja moških in žensk na trgu dela ter ženskam na podlagi tega ponudili 
resnično izbiro brez diskriminacije, skladno z njihovo starostjo in življenjskim ciklom, saj je 
to najboljša oblika njihovega osebnega razvoja – v skupno dobro in v korist družbe na vseh 
ravneh.

(5) Spodbujanje enakosti na podlagi prispevka posameznikov in svobode izbire

Večplastna diskriminacija, povezana z opravljanjem neplačanega dela, izhaja iz protislovja 
med tržno miselnostjo in  človeškim razmišljanjem.
V skladu s tržno miselnostjo mora biti vsak državljan v reproduktivni dobi vključen na trg 

dela. Vendar nas človeško razmišljanje uči, da novorojenec preprosto potrebuje svojo mater in 
očeta za spodbujanje razvoja njegovih človeških sposobnosti1. Evropske politike se tem 
praktičnim človeškim potrebam niso povsem prilagodile. Tako poklicno in družinsko življenje 
še vedno nista usklajena in teh dveh sfer življenja ter z njima povezanih časovnih modelov se 
ne obravnava skupaj, niti kot celota. Ženske in moški imajo možnost opravljati formalno 
poklicno dejavnost, ne da bil način delovanja podjetij ustrezno prilagojen. 

Različne možnosti, ki so povezane z izbiro med formalnim delom in neplačanim delom, ne 
prinašajo enakih učinkov. Ko želijo ženske in moški izbrati med formalno zaposlitvijo, ki jo 
običajno poimenujemo „poklicna kariera“, in neplačanim delom, ki ga navadno poimenujemo 
„spodbujanje človeških sposobnosti in solidarnosti med generacijami“, se večplastna, a 
obenem latentna diskriminacija kaže v prisilni izbiri med dvema možnostma, ki nista 
obravnavani kot ekonomsko enakovredni2.

Zato mora družba zagotoviti, da bodo lahko ženske in moški izbirali med obema možnostma, 
ki sta obe smiselni in presegata meje tržne miselnosti. Izziv je v tem, da ne podležemo 
lahkotnosti tržne miselnosti svobodnega trga, temveč da spodbujamo delovanje za skupno 
dobro in za prihodnost družbe, osredotočeno na razvoj človeka. Nacionalni računi in BDP 
držav članic ne vsebujejo nikakršnega indeksa sreče in dobrega počutja ljudi v različnih 
družbenih odnosih. Povečanje nacionalnega prihodka ne pomeni nujno povečanja skupne 
blaginje. Zato ni naključje, da se znanstveniki s področja družboslovnih in ekonomskih 
znanosti v zadnjem času ukvarjajo z opredelitvijo indeksa, ki upošteva dobro počutje ljudi v 
posameznih državah3.

.

                                               
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.
3 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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