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Vandaag, donderdag 24 juni, verschijnt het zesde nummer in 1999 van
INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema
man/vrouw centraal. Verder bevat dit nummer nieuwe cijfers over het in
1998 gedaalde aantal sterfgevallen door aids en gegevens over
concentraties van huishoudens met een laag inkomen.

Het ongeziene onderscheid naar sekse

Vrouwen hebben tegenwoordig geen achterstand meer in onderwijs-
niveau, hun arbeidsdeelname stijgt en er werken meer vrouwen dan
ooit in de politiek en het openbaar bestuur. Tegelijkertijd bestaat er nog
ongelijkheid tussen de seksen. Zo hebben vrouwen veel minder
invloedrijke functies in de politiek, het openbaar bestuur en het
bedrijfsleven. Ook hebben zij minder geld. Ze werken in deeltijd, veelal
in beroepen die slechter betaald worden. Het combineren van arbeid en
zorg is ook nog altijd een zaak van de vrouw.

Het nut van een huwelijk

Getrouwde mannen hebben in sociaal-economisch opzicht een
duidelijke voorsprong op alleenstaande mannen: ze werken vaker,
bovendien in meer aantrekkelijke beroepen en ze verdienen meer.

Het uur van de vrouw

Vrouwen verdienen dertig tot veertig procent minder dan mannen. De
aard van het werk, het soort dienstverband en de anciënniteit zorgen
voor deze forse verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen.

Eén op de zes vrouwen gebruikt geen voorbehoedmiddelen

Zeven procent van de vrouwen zijn zwanger of het willen worden.  Als
deze groep vrouwen buiten beschouwing wordt gelaten, gebruikt in
1998 één op de zes vrouwen van 18 tot 49 jaar geen voorbehoed-
middelen. Dit zijn vooral vrouwen zonder vaste relatie.
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In bijna één op de tien heteroseksuele relaties worden geen kinderen
(meer) geboren wegens onvruchtbaarheid van ten minste één van de
partners, zo blijkt uit het Onderzoek Gezinsvorming 1998.

Vrouwen vooral in de zorgsector

Vrouwen werken vooral in verzorgende beroepen en nauwelijks in
technische beroepen. Anders dan mannen hebben vrouwen vaker een
flexibele arbeidsrelatie. Vrouwen met een baan stromen slechts
mondjesmaat door naar hogere functies.

Modieuze kleren kopen in de mode

De modespeciaalzaken hebben in 1998 voor ruim 18 miljard gulden
omgezet, bijna 2 700 gulden per huishouden. De kleine modespeciaal-
zaken hebben het beter gedaan dan de ondernemingen die een
assortiment voor het hele gezin verkopen. Kennelijk weten de kleinere
gespecialiseerde bedrijven zich gemakkelijker aan te passen aan de
snel veranderende modetrends dan de grotere ondernemingen.

Forse afname aidssterfte

De daling van het aantal sterfgevallen aan aids heeft zich ook in 1998
doorgezet. Dit is direct het gevolg van een nieuwe behandeling die
sinds medio 1996 wordt toegediend aan aidspatienten en aan mensen
met hiv, het virus dat aids veroorzaakt.

Concentratie van arme huishoudens in grote gemeenten

Rijkere huishoudens zoeken aangename woonlocaties op en trekken
vaak weg uit de stad. Armere huishoudens zijn gedwongen in de
kwalitatief slechtere woonwijken te blijven wonen. In grotere gemeenten
komen concentraties van huishoudens met een laag inkomen dan ook
veel meer voor dan in kleinere gemeenten.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de
meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek
Nederland regionaal bevat een overzicht van wonen en werken in de
stad.

Noot voor de redactie
Voor het toesturen van een artikel per fax of overige informatie kunt u
contact opnemen met de Indexredactie van het CBS in Voorburg, tel.
(070) 337 49 61. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst
van het CBS, tel (070) 337 58 16.


