Wat betekent Economische zelfstandigheid voor oudere
vrouwen?
In het voorjaar van 2012 zijn we hapsnap begonnen met vragen als: hoe is jouw financiële
situatie door de jaren heen geweest? Heb je je belemmerd gevoeld, bijv. door het ‘krabbemandeffect’ en ‘koninginnegedrag’? Wat betekent moederdag voor jou? etc. En tegenwoordig speelt de
vraag: hebben vrouwen een keuze om al dan niet economische zelfstandigheid na te streven?
En toen kwam minister Jet Bussemaker met haar beleidsnotitie, die in het voorjaar 2013 opnieuw
de discussie over economische zelfstandigheid aanzwengelde n.a.v. de emancipatienota. Het
leverde buitengewoon veel negatieve reacties op van vrouwen die vonden dat ze zelf wel konden
bepalen of ze al dan niet een betaalde baan hadden. Met de Feminismegroep hebben we haar
een ondersteunende brief gestuurd, waarop we een positieve reactie ontvingen. Kortom,
economische zelfstandigheid staat weer helemaal in de schijnwerpers.

Wat signaleren wij?


Sinds 1992 zijn vrouwen wettelijk verplicht om hun eigen inkomen te verdienen, ook als ze
getrouwd zijn en/of kinderen hebben. De laatste jaren wordt de druk op vrouwen om hun eigen
inkomen te verdienen steeds verder opgevoerd. In de praktijk kiezen vrouwen er echter massaal
voor om parttime te werken. Een dilemma, zowel voor de politiek als voor vrouwen zelf. Mannen
blijven over het algemeen buiten schot.



Aan het wel/niet betaald werken van vrouwen zitten vele sociale en psychologische kanten, waar
de laatste tijd meer aandacht voor komt, o.a. van vrouwen zelf. Hoe belemmeren we onszelf?
Hoe worden we door anderen belemmerd? Hoe snel wordt er verwacht dat vrouwen zich
aanpassen aan ingrijpende wetswijzigingen die voor vrouwen een enorme breuk zijn met het nog
recente verleden? Waarom worden aan mannen zo weinig eisen gesteld om mee te veranderen?
Allemaal vragen waarover we intensief discussiëren.



Er zijn plannen om een initiatiefwet in de Tweede Kamer in te dienen waarin de alimentatieplicht
wordt teruggedraaid van 12 naar 6 jaar. Dat pakt zeer nadelig uit voor veel gescheiden vrouwen.
Rechters lopen met hun uitspraken al vooruit op deze voorstellen.



Bij bezuinigingen en wetswijzigingen omtrent uitkeringen en pensioenen wordt niet nagegaan of
deze maatregelen vrouwen extra zullen treffen. Dit is onredelijk en onwenselijk omdat vrouwen
toch al minder verdienen en minder uren werken.

Wat hebben we bereikt?


Het afgelopen jaar heeft de studiegroep Economische Zelfstandigheid enkele themamiddagen
voor WOUW-leden georganiseerd waarin gediscussieerd werd over de nadelige gevolgen van
gemeentelijk en landelijk beleid voor vrouwen.



We hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie ‘Veiligheid en Justitie’ met
daarin onze standpunten ten aanzien van de plannen van de VVD, D66 en de PvdA voor een
wetswijziging van de alimentatie. Hierin hebben we tevens gevraagd of we voor een hoorzitting
uitgenodigd kunnen worden. Deze brief is ontvankelijk verklaart, hetgeen betekent dat hij wordt
meegenomen met de stukken voor deze initiatiefwet.

Wat zijn onze plannen?


Het idee is om toe te werken naar een brochure/boekje over allerlei aspecten van economische
zelfstandigheid. Het gaat niet alleen over inkomen, maar ook over de psychologische en sociale
belemmeringen van vrouwen om een eigen inkomen te verdienen.



We gaan een facebookpagina bijhouden, om buitenstaanders op de hoogte te houden van onze
activiteiten en discussies.



We willen onze studiegroep graag uitbreiden. Zie onze oproep.

