Op het eerste gezicht lijkt er een aanzienlijke convergentie te zijn
tussen het CDA-verkiezingsprogramma en de al Ianger levende
UJ

ideeen in feministische kringen over de combinatie van werk en
zorg. Een aantal van de door het CDA voorgestelde maatregelen
zullen zeker velen in staat stellen werk en zorg beter te combinereo. Maar dit is geen programma voor een grotere seksegelijkheid,
laat staan een doorbreking van de bestaande hierarchie.
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eer<;te gezicht lijkt er een convergent1e

maakt van de d1agnme die de partij

op te treden tu<;<;en de ei<.en die het

gedt van de huidige Nederland"' <;a-

C:DA in zijn nieuwe concept-verkie-
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zing-,progranlnla 'San1cn Ieven doc jc

vcrkiczing")progran1n1a hcdrcigd door
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vJng J<J.n en vorn1cn

mJnd willen, hct i'> echter de vrJJg ol

c:cn

bcdrciging

voor haar 'iamenhang. Vcr<;chraling van

her'itcl ze kan mijden. omdat ecn aantal

de maat'>chapp!J drcigt, wJarhij "vritwil-

van die trckken inherent zijn aan ge-

lige hetrokkenhcid en

meen,chapren. Op ba'ii'i van de oude
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Nu vzdt tcgcn tc wcrpcn dat dczc gcrin-
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hcr'>tcl. In hct vcrkdcn warcn zij vaak

mische gcvolgen van echt'icheiding van

ge<,lotcn. hicrarchi,ch en autoritair en
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kcnden aile cen <,ck,ehicrarchie en altijd
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De combinatie van werk
en zorg

emancipatiebclcid zal vervangen, die

13innen de context van het hcrstel van

voor vrou\vcn, en nict voor hct gczin.

gemeenschappen formulcert het CDA

Om de linanciele positie van gczinnen

immer<, dezeltde taak heelt, aileen dan

ziJn belcid om het gezin te verstevigen.

met kindercn te vcr<,terkcn, stelt het

Het programma begint met de terechte

CDA allereerst voor de kinderbij<,lag

con<,tatering dat voor vclcn het Ieven in

voor het ecrste kind te verhogen. Dit is

het gezin moeilijk te combineren i'> met

ccn belangrijke eis, omdat kinderhijslag

werk, onhpanning en maatschappelijke

van staatswege erkent dat kinderen niet

betrokkenheid, terwijl velen dat JUist

als een

willen. Men stelt zich op het standpunt

moeten worden beschouwd, op een lijn

dat mensen niet moeten worden ge-

met de aanschal van ecn auto ot een

individuecl consumptiegocd

noodzaakt om de opvang van kindercn

huis, maar ook een maatschappelrik he-

ol zorg voor familieleden uit te be<,te-

lang vormen. lilt het oogpunt van

den. Het i', dan de taak van de overheid

doeltrdfendheid zou echtcr een inko-
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memalhankeliJke toe<,lag de voorkeur

neratie", cr voor tc zorgen dar "werken
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gecn helemmcring is voor ccn Ieven sa-
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men met kinderen"

voorgestelde kindcrathankelijkc uJtke-
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ring aan gczinnen op het n1inin1un1 ni-

Hct gezimbeleid moet worden ge-

vcau, direct toekomt aan twee van de

coiirdineerd door ecn minister voor het

belangrijkstc groepcn onder de achtcr-

gczin, rnct ecn cigen budget, die over-
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he<;trijden

door

arheichmarktheleid,

vcrlof naar 4,5 maanden fulltimc ol ')

waarin <;ebe overigen<; geen reden i'>

maanden in dccltijd, zodat een kind

voor extra helcid, wei ledtijd en etnici-

(mel het zwanger<;chapwerlof meegc-

teit. lui-;t bij-;tandwrouwen en ouderc

rekend) hct helc eer'>te jaar thui-. kan

vrouwen,

de andere achterhlijvende

groepen vallcn er uit. De eer<,ten wor-

worden verzorgd. Ook hier weer hlijkt
de C:DA-voorkeur voor de zorg thui<;

den vrijge<;teld van <,ollicitaticplicht al'>

Daarnaa'>t beplcit het programma voor

hun kinderen onder de

ecn onbetaald zorgverlol voor onbe-

lwaalt ZlJn,

eventueel op te trekken tot die achttien

paalde tijd en het recht op terugkeer in

zip1. Dit verergert met aileen het herin-

hct arheid'>proces voor nuder<; die tijde-

tredlllg'>prohleem maar i'> pa<; met recht

lijk zijn uitgetrcden om voor een kind

een armoedeval. Oudere vrouwen zul-

te zorgen. !'i<;caal zouden de regel'>

lcn aangewezen bli1ven op de <;ociale

daarbij ook zo tnoctcn \Vorden aangc-

zekerhe1d en moeten maar hopen dat

pa<;l dat ze geen helemmering zip1 voor

het uitkering'>niveau niet opnieuw ver

hcrintreding. lnvocring van cen zorg-

achter hli)tt bij het algehelc loonpeil

loon zou onderzocht moelen worden.

I let i<; wei verheugend dat hct CDA de

Daarnaa<;t bepleit het CDA verruiming

ANW aldoende wil reparcren.

van de mogelijkheden om in dceltijd te

Ten tweede beplcit het C:DA een aantal

werken. Deeltqd i'> in ccr<;le imtantie

maatregelcn inzake kinderopvang, on-

een zaak voor de <;ociale partner'>; men

z

r
m

dn voorzetting van de huidige finan-

i<; niet voor cen wettelijk recht op deel-

ciering'>'>tructuur I overhe1d, werkgevcr<;

tijd, tenzij de groei van dceltijd niet

r

en ouder'> hrengen de kmten op l. De

'\ub<,tantieel" tocneemt. Dat i'> wei erg

m

overheid'>'uh'>idie zou echter aileen

vaag en gedt hclaa<; de C:DA-fractie in

voor drie dagen per week moeten gel-

de Eer<,te Kamer de mogelijkheid om

den; allcen'>laandc oudcr'> zouden dan

het initiatidvoorstel over het recht op

moetcn worden gecompen<;eerd voor

deelti)d van Croenlink<; met te onder-

de helc week. l\1ecr kinderopvang i<;

<;teunen. llinnen het werkgclegenheid'>-

een noodzakclijke voorwaarde voor ie-

belcid worden geen maatregelen naar

dere vorm van combinatie en gcniet te-

<,eksc uitgewerkt.

Dat geldt echter nict

Nu zijn maatregelcn die de mogelijkhe-

voor ccn andere el'>, om genoeg kinder-

den van deeltijd wcrken en zorgvcrlol

opvang te organi<;eren op levcn<;be-

verruimcn. toe te juichen. Aileen valt te

'chouweliJkc ha'i' Lm van hct kit dat

vrezcn dat onder de huidige <;ebenver-

men dan de ng1diteit van het verzuilde

houdingen, dczc het traditioncle ver-

rccht prionteit

onderWIJ'><;tcl,cl ook op d1t nivcau gaat

zorging<;arrangement zullcn he<,tendi-

inhouwcn, guot de ci<.; gchccl voorbij

gen. Dit geldt ook voor de voorkeur

aan de toencmcnde diver<;iteit en het

die het CDA toont om aan (kinderi

lo<;<,cr worden van de lcvenshe'>chouwe-

zorg thui<, de voorkcur te geven, zoals

lijke handen 1n Nederland.

dat naar voren komt bij de rcgeling

Voorzieningen voor kinderopvang die-

voor kinderopvang, het idee van het

nen volgem het programma te worden

zorgloon en de ouder<;chapwerlolrege-

aangevuld met een aantal verlolvoor-

ling Met de in Nederland nog korte

Zieningen. zoal<; een calamiteitenverlol

traditie van het wcrken huitenshui-;

voor de verzorging van zieke bmiliele-

door getrouwde vrouwen, zullen de

den, vcrlcnglllg van het ouder<,chap<;-

'keuzen' meestal hehoorliJk traditioneel
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uitvallcn. llijna altijd zullcn het weer de

in het programma het comhincren van

vrouwen zijn die kiczcn voor deeltijd of

taken gcdacht i-, vanuit de ver<,tcrking

zorgverlof Daar i-; trouwcn-; ook ecn

van hct gczin, n1aar nict vanu1t hct

gocde economi-;che rcden voor. Aan-

doorhreken van de -;ebeongelijkheid.

gezicn de mec-;te manncn vee\ mccr

Hct <,prcekt ook uit het lcit dat in het

verdienen dan hun partner-;, zou min-

arbeid-;markthelcid vrouwcn nict a\-,

dcr wcrken door de man het hui-,hou-

doclgrocp worden ondcr-;chcidcn. Hct

dcn vee\ meer kmtcn. AI-; vcrlolregclin-

is jan1n1cr dat hct progran1111Z1 nict 111

gen vrouwcn de gclegcnheid gcvcn om

haar voor-;tcllcn over hct arhcichmarkt

Ianger thui-; te zorgen, ont-;taat ook

de organi-,atie van arhcid zc\1 tcr d~<,

weer een herintreed<;ter<,prohleem. I-;

cu<;<,ie hedt gc<;tcld, die nog <,teed'> ge-

men tc lang van de arhcid-;markt, dan

ha-;eerd i-; op de voltijd<;c wcrkncmcr

vcroudcrt de hcrocp-,kcnni-; die niet

met ccn vcrzorgende, a\ dan nict in
decltiJd wcrkcnde vcrzor-

ZOlll(]tlf lllCt CCil Cllr'-;l\S i~

te verhclpcn. Fen recht op

z

terugkecr in de oudc tunc-

w

tie is hovcndien in ti1den
van continue rcorgani"iatic

ccn

z

wa~scn

Omdat het meestal
vrouwen zijn die
voor deeltijdwerk

neue.,.

Hoewel deeltijdwcrk pop-

kiezen, blijft de

ulair i-, en voor vee\ vrou-

taakverdeling

gcndc

pcr-;oon

achter

z1ch. Voor ccn hcrverdc\ing van wcrk en zorg tu-.;c.,cn vrouwcn en n1anncn

die

niet

hc<;tcndJgcnd

wcrkt, ligt hicr de -;\cute\
voor de oplo<;<;ing

wcn een praktische oplossing

von11t

van

Conclusie

binnen het

hct

comhinaticprohlcem, klc-

huishouden

vcn crook ncgaticve kanten

a an.

onveranderd.

I )celtijdwerk

Op hct ccr<,tc gczicht leek
cr ct"n aanz;cnlijkc convngcntic tc zijn lu<;<;cn de
ci-;en van hct CDA-vcrkic-

lunctionecrt vaak als fuik,
het houdt vrouwen gcvangen in een be-

zingsprogranllllJ en die door uitccnlo-

perkt aantallunctic<; en herocpen, en in

pende !cministi-;chc groepcn zijn gclor-

de praktijk hlijkt hct uithrciden van

mulccrd over de comhinatie van wcrk

dt"cltijdwcrk naar ct"n voltijd<;e haan

en zorg. Ecn aantal van de voorgc-;tcldc

Ievert

maatregelcn, ook in de -;leer van de

decltijd vrouwcn meestal tc weinig op

zorg, zullcn zckcr vclcn in -,taat <,tcllcn

vaak

onmogclijk.

Bovendicn

om economisch zell<;tandig te zijn.

om werk en zorg hctcr tc cornhincrcn.

Samen Ieven doc je niet aileen, maar

1\\aar hct ;., nict hctzt"l!dt" a\-, een pro-

hct

vcrmeldt

granlfllJ voor ccn grotcrc c.,ck;.,cgcliJk-

met dat een dcrdc van aile huwclijken

heid, laat staan cen doorbreking van de

in ccht<;cheiding t"indigt, en dat ccn

be-,taandc hierarchic. Dat zou ecn an-

groot dcel van de vrouwcn mt"L kinde-

dere vi<.ic op de maat-;chappcliJke orck-

vcrkiezingsprogramma

rcn in de hijstand tcrcchtkomt, jui<,t

ning verondcr-;tcllen die in de CDA-vi-

omdat ziJ hun werk hadden opgegcvcn

-,ie op de gcmccn-;chap, die gehecl

voor huwelijk en gczin. En omdat hct

-,ck<;eneutraal wordt uitgewcrkt, tot nu

mec-,tal de vrouwcn zijn die voor deel-

toe ontbrcckt.

tijdwerken kiczcn, hlij!t de taakvcrdc\ing binnen hct hui'>lwuden onveran-

.Ioyer Outs/Joonr is hooqlmun P/OIIJPIIISilldirs

dcrd. Ccconstatccrd moet worden dat
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