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Kongres 'Herverdeling van de betaalde en onbetaalde arbei

Op 28 mei j.1. werd door het p
centrum 'De Populier' in Den
gres georganiseerd over de herverdeling van
de betaalde en onbetaalde arbeid. Doe1 van
het kongres was om met traditionele vrouwenorganisaties, vrouwen uit politieke partijen, vakbondsvrouwen en autonome vrouwengroepen tot een gezamenlijk standpunt te
komen over herverdeling van arbeid. Vrouwen uit 83 organisatieswaren naar Den Haag
gekomen. Ter voorbereiding van het kongresl is een 'minimumpakket' opgesteld met
10 wensen, waarover het kongres in twee
rondes heeft gediskussieerd. De eerste ronde
ging over het minimumpakketzelf, de tweede
ronde over de strategie om de wensen gerealikdliti'te krijgen.
'Deiirste diskussieronde leidde tot het vol@nderbijgestelde minimum~akket:
2 -Ert~oWrnet\roortvarendheid
gestreefd
@ordknmaak een verkorting van de werkt ~ ~ i e e k t o t uur,
3 5 gekoppeld aan een inko$:rrilenspolitiek die een zelfstandig bestaan
*ip*woorindividuen bij een dergelijke werk:#&k garandeert. En gericht is o p het ver-
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schillende woonmogelijk zijn. Go
vervoer is daarbij
- Rol- en normdoor
de opvoeding) da
op de verzorging van zichzelf en anderen Bn
op deelname aan betaalde arbeid. Ook in
de media zal aan roldoorbreking aandacht
besteed moeten worden.
- Uitbreiding van de voorzieningen in de kollektieve sektor zodat ieder individu in staat
gesteld wordt betaalde arbeid te kombineren met huishoudeliik werk en de zora- voor
anderen (betaalbare kinderopvang, gezondheidszorg, bejaardenzorg,wasserettes,
gezinsverzorgingen eetgelegenheden).Vrijwilhg(st)erswerkdat onderdeel vormt van
de normale arbeidsmarkt moet betaald
worden.
- Schooltiidenen bedriifstiiden
van winkels
- "
en dienstverlenende instellingen (w.o. de
overheid) moeten aangepastworden aan de

opvang, ouderschupsverlof en verlof bijziek-

moeten worden ontwikkeld: De anti-diskri-
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wijs (alsmeoorbereidt
n anderen t n
id. Ook in
~gaandacht

en in de kolvidu in staat
e kombinede zorg voor
'ang, ge,wasserettes,
heden). Vrijl vormt van
t betaald

tan winkels
n (w.o. de
orden aan de
~derslverdenschoolse
erlof bijzieklannen en
len.
le nog immer
,iten waar-

op
n
worden, heeft de tweede dlskussleronde met
gele~dtot een te voeren strategle voor verdellng van betaalde en onbetaalde arbeld
De opzet van de dag - eenstemmlgheld bln-

2. De invoering van het pakket vergt versch
lende maatregelen. Welke?
3. Om de eisen kracht bij te zetten zullen er
mrddelen (sanktles) ontw~kkeldmoeten
worden Welke?
4 Invulllng, lnvoerlng en sanktles zullen, net
als het baslspakket, In onderlmg overleg

sprek te komen met de belangrijkste maatschappelijke partners die onderhandelen over
arbeidstijdverkorting. Immers 'als de
vrouwenbeweging macht wil verwerven, is
een gezamenlijk standpnnt noodzakelijk. Dat
betekent dat zij zal moeten leren leven met

wen uit groepen en organisaties die daarin
niet vertegenwoordigd waren - komen eens
de twee maanden bijeen om het basispakket
nader uit te werken en invoeringsvoorstellen
en sanktiemogelijkheden te ontwikkelen.
Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worde

wezige staatssekretaris voor Emancipatiezaken, mevrouw Kappeyne van de Coppello

houden, zoals de FNV-vrouwen,het Breed
Platform vrouwen voor Economische Zelf-. :

vrouwen haar steentje bij te dragen duidelijk

