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Zelfstandigheid . 
en verzorg1ng 

In Nederland neemt ongeveer 60% van de 
arbeidskrachten deel aan het produktie
proces. Dit percentage benadert welis
waar het gemiddelde van de Europese 
OESO-Ianden, maar het geheel, inclusief 
het aantal werklozen en arbeidsonge
schikten, stemt niet tot tevredenheid Zo
wel uit economisch oogpunt als op grond 
van sociale motieven wordt het wenselijk 
en mogeliJk geacht de arbeidsmarktparti
cipatie te verhogen. Trouwens, de steeds 
verdergaande ontgroening en vergrijzing 
van de bevolking dwingen overheid en be
drijfsleven het beschikbare potentieel aan 
arbeidskrachten beter te benutten. Daar
onder valt ook het grote potentieel aan 
vrouwen, van wie nu slechts ± 38% deel
neemt aan het arbeidsproces en dat voor
al in deeltiJd. 

Ter bevordering van de arbeidspartici
patie van vrouwen voert de overheid reeds 
geruime tijd een emancipatiebeleid ge
richt op economische zelfstandigheid van 
vrouwen. Niet helemaal zonder succes. In 
de statistieken van de Europese Gemeen
schap hebben we het inmiddels van hek
kesluiter tot middenve!der gebracht. Som
migen ziJn van mening dat deze arbeids
participatie nog verder zal toenemen als 
individualisering van sociale rechten wordt 
ingevoerd, als er goede kinderopvangmo
gelijkheden worden geschapen, als in be
paalde sectoren nict tweederangs wordt 
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betaald en/of het werk tweederangs wordt 
gewaardeerd. Bij dit alles bliJft sterk dena
druk liggen op economische, dus financie
le zelfstandigheid van het individu. Die zou 
niet aile, maar wei heel veel emancipatie
moeilijkheden moeten oplossen. Toch zal 
voor de meeste vrouwen niet de- ook door 
hun gewenste- economische zelfstandig
heid beslissend zijn voor hun deelneming 
aan het arbeidsproces, maar veeleer de 
vraag of een afdoende oplossing gevon
den is voor de verzorgende taken. 

In dat verband dringt zich evenwel ook 
het beeld op van de Oosteuropese Ianden. 
Weliswaar hadden die Ianden een totaal 
ander economisch stelsel, waarin bepaal
de idealen moeilijk kunnen gedijen, toch 
viel op dat betaalde arbeid en economi
sche onafhankelijkheid van vrouwen geen 
garantie inhielden om te komen tot op
heffing van de fundamentele achterstelling 
van de vrouwen bij de mannen. Een volle
dige individualisering van uitkeringen en 
pensioenen leidde dus niet automatisch 
tot de gewenste veranderingen in de posi
tie van mannen en vrouwen. De vrouw, ge
trouwd of ongetrouwd, weduwe of ge
scheiden, met of zonder kinderen, bleef 
achtergesteld, had ook daar meestal de 
minderbetaalde banen, dus ook de lagere 
pensioenen. Slechts op een terrein lag zij 
voor, namelijk op dat van de slijtage en dat 
vanwege de dubbele belasting van baan 
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en zorgtaken. Daarbij werden die zorgta
ken niet aileen zwaar ondergewaardeerd, 
maar kwamen ook ernstig in de verdruk
king. 

Sommigen zullen hieruit misschien de 
conclusie trekken dat het dan maar beter 
is alles bij het oude te Iaten. Deze mening 
is zeker niet de onze, want voor het ophef
fen van de maatschappelijke ongelijkheid 
is het streven naar betaalde arbeid wei de
gelijk heel belangrijk. Aileen, men moet 
niet de illusie hebben dat daarmee de fun
damentele machtsongelijkheid tussen 
man en vrouw wordt opgeheven en dat 
langs deze weg een geemancipeerde sa
menleving ontstaat. Daarvoor is meer no
dig. 

Zorgtaken 
Niet ontkend kan worden dat in het eman
cipatiebeleid tot nu toe nog enkele on
evenwichtigheden zitten, zoals het feit dat 
het beleid uitsluitend gericht is op vrou
wen/meisjes, waarbij de onbetaalde ar
beid, de zorgtaken in de breedste zin van 
het woord, nog altijd op het bordje van de 
vrouwen wordt geschoven. Te vaak nog 
vindt men dat uitsluitend de vrouw/meisje 
moet veranderen om een machtseven
wicht tussen de seksen te bewerkstelligen. 

De vraag moet gesteld worden of het 
geen tijd wordt dat niet aileen meisjes wor
den opgevoed met een dubbele bood
schap, namelijk baan en zorg, maar dat 
ook jongens doordrongen worden van hun 
plichten in de zorgtaken. 
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In ieder geval komt er nu een voorlich
tingscampagne voor jongens metals mot
to 'een vent strijkt zijn eigen overhemd'. 
Pakkende titel, die misschien eerder aan
leiding zai geven tot grappen dan tot het 
overbrengen van de boodschap dat ook 
de man zich in verzorgende zin een stuk 
zelfstandigheid aanleert, zodat hij niet ai
leen voor zichzelf kan zorgen, maar ook de 
ander kan ontlasten en daarmee ruimte 
schept om ook de zwakkere in de samen
leving in verzorgende zin te helpen. 

Het is te hopen dat in de Wet op de Ba
sisvorming, waar terecht de vakken tech
niek en informatica verplicht worden ge
steld, ook het vak verzorging een plaats 
zal krijgen. We moeten de kans benutten 
om naast de financiele zelfstandigheid ook 
de zorgzelfstandigheid een plaats te ge
ven en bevorderen dat hierdoor een meer 
gelijke verdeling tussen betaalde en onbe
taalde arbeid gestimuleerd wordt. 

In de Oosteuropese Ianden is de factor 
onbetaalde arbeid en daarmee de zorg 
voor de ander verwaarloosd. Wij moeten 
de economische zelfstandigheid van het 
individu inbedden in een emanciperende 
maatschappiJ en een emanciperend ge
zin. In die context kan de emancipatie veel 
van haar krampachtigheid verliezen en 
eerder bindmiddel worden dan scheids
muren optrekken. 
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