ONGELIJKE BELONING IS VENIJNIG MECHANISME

Dat vrouwtje

11

moet niet'.
ren.Irl dr horcca zlin re mer
70,i, hcl kLeinsL. l. de zàkelijke
dicnÍ!rrle.ing mer l!qó het
grooLst. Ook de gmfrsche in
duslrlc sclaan zi.h md een
vcÉchil \an 2lilo onder de nr

dit olzlchr nriddeÍ.qunÍige

dcrr man ccnlrcni§agcris dic
Waaróm wtrkcn vrou\rcn valcr
in declriid? Naluurlill, ondal
zii virker voor ko, rrn oflanseÍe
Llld de z.Íg voor geli! rn lruÈ

zich nard vcrkcnd olbluil.nd
ccD ueg naarclc q) baanL.
NlarÍLer7óu tc naltkeliik riir

houdef op /icl ftme!. H€lnas
hccll di1vcrlolgrns rvrcr in

doef.lr

vloed,)f ee andere lac(oÍ\oor

lloclonrt dll fou?
Vrouwen krUgen nog aitijd
beduidend minder betaald
dan mannen. Een deelvan het

verschil is maar op één mànier
te verklaren: in het
avondrood van de traditie
blazen de oude machthebbers

hun partij mee

tot het bittere
tot

einde. De FNVroept op

krithch onderzoek.

Eei

h3r lnel,k

Lo,' '.hri

I \ers.hiin,rt,

fi I et \ rortrcnsL.relarlaaivan de FNV bclG
ningsveNchiilcn lussen mahren
en vrouwcn. XleL nc}l, w3nr
ondanks toeneírende inspan
ningcn van vakironden en o\.er

Op deze

vrna$ 2ochl onder anderc hcl
Nlifhlerie !an Sociale Zal.n er

Wrrlgelegerlejd naar anÈ
\roorde.. Mede naar aanleiding

fturig sremmendeuit
komÍln íartte de vakb.nd
van dc

daarop dc Europese campagne
Cclijk loon. fcn Lrichtre mer
dczc ritcl, ullgebÉ.hr door her

VrouwerserÍerariaaivan de
fNV, Aeeft fuirig advies voor
heropsporen er besrnjden vaD
brlonirÈsvescl' jllen.

Ve6chillen zijn cr in allc rr(10

rr

r":i.

:r (ro)r

,r :i:

.crdcrc luncticjarcn ni.t mccr
Dc loof

oot$llkeliDg van ma!

nr! er rrorwrnhoudcnhler
door.ngelilkc ftd, maar ool
loorrbranonti\ it-[cling. Nog
aluid ls hct moeilijlcr voor
de

naa. hogtre lunctics. Hct gla-

$rrk. H{ lijkl vanzelt!?rek.nd,
naar de pmktijkis and.r. W L

ze. pl.lond? Me.sen kunne.
eÍ nogzo hàrd.n lichen. ller
lesra ai]vel d egelijlt. Verschil
len i. opleldifgrusser irannen
cr vÍor',!en /!jn anno 2001 gc-

zijn de achtergron.l€n? om rr

zo.ls de gezoDdheidszorg- ov.r

slcchrst s(orcnd€ Lard ah lei
gaat om gdr.jkhcid in belofifg.
Mannenontvangcnnognl jd
gernlddeldmlm 200/0 mcer geld
per gewerkt uur dan vrou{o.

loon. I jldeliik slo!r,tn mrl
Ncrl vanwcgc dc gcboorc va!
kindcren kan cr toc hldcn dat

vrousen on doortc írom.n

dc afgclorrc!

zocl. is ra Grietenlatd en
Grool BriLtahfië in Europa hel

lenand langeÍ r'erk, neenr de
ervrrirg loe ef dàarofr lret

Gcliik toon voor gelijkwaardig

hcdcn is dcsit!aUe

Ncdolancl. zo bliikl uri onder

.tboui{sysiemai jek. N.arnare

Glazen plafond

beginnen wor.len tuncucs i!
se.roren waarin n'aditloncd
neer vroui{or lÍerkzaarn zijn.

in.nsland
decetfii nàuwe

of geliikheid: ervarif g. Ile
meere salarissen tenref een

neï algerreen Iàger gewaar
deed. Dàarbij werken \rouwo
vaker in deeltijd ofmet cen
flexibel con a.r. Hoei{eL bij dc
i{er verboden, ligt her bruto'

hrel genivtlLecrd. lvaarom zitn
cr dan nog stccds mindervron
rrcn tc !indcn in hogere tunc

ti.s? Zlin vrouwen minder am
L,iueus? llcchtcn zc mnrder
waa,dr aan nacht.r geld?
Wlll€n z€ nccr ujd \oorhct lc

loon v.n deeliitdlÍerker dlk,\lils lager din darvàn \.oltiid
wrrtreÍS. Bovend jef onivangen
declriidwerlers d..rgaans mn1

Voorsonmigcvrouwen zal dir

deÍ !e.goedlnger, tueslagen en

zckcr opgaan. lctzoals nlei ie

[.4annenbolwerk

de versrlillef alre
is heer à.n de land.
Wairr ondezoeke]ls dieper ii de

od hieiinee

I

..........@

verlelr een firs.cierl admirisir.rief nedelrerksLrr vu.cn

v.i

de Nerk m.1.11schaurlj cn,

''leek

I
r

euren

1l

veBclillen n'illen doord ngcn.
Íuir.n zc op.lc munn van lict
rccstigc mamcnbolrcrk.

\,Vcgcnoln Inschcdc allc(! al
!oorccn aanraL sFrkcnde !,,,,Í
L,ccldcD. vrrgrels {ach ren

'À,1a.ht'. staat daaro! gcsclrre

(lau

Voor wat bdrdl dcgrallucdir
zorgl de dagbladuitgcvcrit ran

dc

\muwef

op

gelillrel

al1'n keliikvan dc

goede 'neerer inslaDningcn van
je clreldar !àr le luncdc. Gc

!il

Il

lcn. Ulatbleel? NÍànnen w.Íer,
voor herzelÍlle lrerk, sitrl voor
stuk hoger ingedeeld danvr,u

jku'àardige fuf clles uerdcn
0ntoclaatbaar, maarwaar. En

delnrg en ook

hcrkan nog clgcr. Twcc mcdc
wukÍ.rs !an ccn commercièle
aldcling bij hezeltde lredrij I
cotrcludcren zelli rnism.edig
dat er in ae.jaar njeF a.n de
leiie. È veÉnded, Ioogril aa.

r.g

ee.s pcr

nerknaaisclaptrii. Wrl o! orrc
.ldel jng plàalsvervangcnd

h.ofd

heelle, heelte crgcns an-

seer'errsre man.'
l)t nede,!$k íer wil.lc rvctcn
,)lvrs.hllle. in onschdtving
o.k jnvl.{l hàdde. ot indcling
en bel.ning. Wàs hel !rcand,
ders

dal haàr manneljike .ollegn's

nierzo happigwarer op hel
Íflsnekke. van irÍnmalie'l

gcrocrd. Maar

Niervia de n.rmre lt.fale,i

hrrDdeling.

nuttige conià(en kreegde 0e
dewerkser ziclr o p deveschil

veF.hillend omscl'lt!en !cr rÈ

kl,,g ya. de lo.er 1.e. de njeu
uc lLtrr(urruarder jf g ,\ e 11 t
de

maar alleen door een à3.ral

de manier

wa3r.t

deze

$,) ir

g.t resenteerd. Jullie zjir vóu
\ro, gccnkoÍNlnners, I3d de
\rcrkgcvcr dcnitds als argument
rangcvorrd tocn z'j 11àagden

mlndcrloon tc trjgcn dan

