Persbericht
Wijgmaal, 6 maart 2019

Stuur vrouwen niet vroeger met pensioen alleen omdat ze vrouw zijn
Het voorstel dat de PVDA in de pers lanceerde om vrouwen al na een loopbaan van
40 jaar met pensioen te laten gaan, vindt KVLV geen goed idee. Vrouwen en mannen
niet gelijkwaardig behandelen is de verkeerde oplossing. KVLV, Vrouwen met vaart
pleit voor andere maatregelen en niet voor het terugdraaien van de klok.
Het voorstel van de PVDA is niet de oplossing. Het sluit aan bij oude tradities en
rollenpatronen en baseert zich enkel op het geslacht. Omgekeerde discriminatie is niet het
recept.
Vrouwen raken vaker ‘opgesloten’ in deeltijds werken dan mannen. Dat ze daardoor
promotiekansen laten liggen en de rest van hun loopbaan minder betaald krijgen dan hun
mannelijke collega’s, is een feit. Deeltijds werken maakt hen ook meer afhankelijk van hun
partner. Tradities, gewoonten, maatschappelijke druk, opvoeding, rolmodellen èn beleid
beperken nog steeds de keuzevrijheid van vrouwen.
De oorzaken van de loonkloof aanpakken is dus topprioriteit. De genderkloof, onder meer
ontstaan door deeltijds werken, kan maar verdwijnen via een pakket aan
maatregelen. Maatregelen die moeten bijdragen aan een maatschappelijke ommekeer. Zoals
bv. een volgehouden beleid dat vaders aanmoedigt en ondersteunt om meer huishoudelijke
taken en zorg voor kinderen op te nemen. Of een beleid dat voorziet in voldoende en
toegankelijke kinderopvang. Ook onderwijskeuzes spelen een bepalende rol.
Vrouwen bewust maken dat onder meer vrijwillig deeltijds werken gevolgen heeft voor hun
loopbaankansen en hun pensioen is cruciaal. Daartoe draagt KVLV, Vrouwen met vaart al jaren
haar steentje bij, via vormingen, advies, toegankelijke informatie en sensibilisering.
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KVLV, Vrouwen met vaart, is een sterk netwerk van bijna 90.000 vrouwen verspreid over 900 lokale
groepen in Vlaanderen. Daar ontmoeten en inspireren ze elkaar, delen ze belevingen en engageren ze zich
samen voor duurzame en rechtvaardige samenleving. Jaarlijks zijn er meer dan 54.000 activiteiten,
georganiseerd door 11.000 vrijwilligers.

