E CO N O MIE

EMAN C I PAT I E

ACHT MYTHES
OVER VROUWEN
ZE ZIJN NIET ZIELIG, ZE HEBBEN HET NIET ZWAAR: VROUWEN VERKEREN JUIST
IN EEN LUXEPOSITIE. WAAROM WORDEN ZE DAN TOCH ZO GEPAMPERD?
Meer geld voor de kinderopvang, langer ouderschapsverlof en quota voor topposities in bedrijven – help het ‘zwakke geslacht’. Deskundigen en politici maken
telkens weer de denkfout dat gelijke kansen tot gelijkwaardige loopbanen voor
mannen en vrouwen leiden. Elsevier ontkracht de belangrijkste misverstanden.
Marike Stellinga Illustraties Zander Dekker

T

ere popjes, dat zijn vrouwen volgens de
geldende publieke opinie. Pas maar op,
want het minste of geringste tegenwindje blaast ze zo omver.
Van hun eigen man verliezen ze de onderhandelingen aan de keukentafel over de
verdeling van de zorgtaken en van de mannen
op hun werk verliezen ze de strijd naar de top.
Anno 2007 zijn vrouwen nog steeds slachtoffer van de heersende moraal over moederschap. Wie de recent opgelaaide discussie
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over de emancipatie van vrouwen onder politici, beleidsbepalers en opiniemakers volgt,
kan maar één conclusie trekken: Nederlandse
vrouwen lijden tegen hun wil een kwijnend
bestaan.
Na bijna vijftig jaar emancipatie kunnen
vrouwen nog steeds niet voor zichzelf opkomen, is de heersende opvatting. Dus zou de
overheid deze vrouwen te hulp moeten schieten. Bijvoorbeeld door bedrijven quota op te
leggen voor het aantal vrouwen in de top, zoals eurocommissaris Neelie Kroes (VVD)
onlangs betoogde. Of door vrouwen langer

betaald ouderschapsverlof te geven, zoals
Aart Jan de Geus bepleitte, de demissionaire
CDA-minister van Sociale Zaken.
De vrouwenemancipatie staat weer in de
belangstelling omdat die emancipatie de laatste jaren lijkt te stagneren. Nederlandse vrouwen zijn de laatste tien jaar weliswaar massaal aan het werk gegaan, maar ze staan er
economisch nog steeds zwak voor. Slechts 42
procent van hen is economisch zelfstandig –
wat betekent dat ze meer dan 70 procent van
het nettominimumloon verdienen. Vrouwen
zijn daardoor kwetsbaar. Als hun man over-
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