EKOLUMN
Huishoudkunde en de Derde Werelid

1975 in Mexico City werd gehouden, is
het inzicht dat in ontwikkelingsprojekren
in de Derde Wereld meer aandacht geschonken dient te worden aan de specifieke problemen van vrouwen meer en
meer aeacce~teerd.De resoluties die tii+
dens deze konferentie zijn aangenomen,
hebben weerklank gevonden in het ontwikkelingsbeleid zowel van donorlanden
en -organisaties als van ontvangende
landen. Op dat niveau is er zeker sprake
van een verbetering.
Nu er, na 10 jaar, weer een wereld-vrouwen-konferentie voor de deur staat, ditmaal in Nairobi, moet echter gekonstateerd worden dat het voornamelijk
gaat om beleidsvisies. In de praktijk, op
projektniveau, waar deze inzichten vertaald moeten worden in konkrete maatregelen, blijft de inspanning om de positie
van vrouwen te verbeteren te gering. Er
wordt nog steeds gesproken over kleine
boeren, hetgeen symptomatisch is voor
een benadering waarbinnen een realistische kijk op het leven van vrouwen, de
plaats die zij in de samenleving innemen
en hoe daarin verbetering te brengen, napsnoeg ontbreekt.

k
er aan de andere kant ~ o geneg&nheki
en solidariteit die mensen met &OW ver=
bindt. De ekonomische aklrtivitsibten ven
leden van huishoudens mogen daaram
niet worden gezien als puur indiwkiuda
aktiviteiten; er is veeleer sprake van wederzijdse betrokkenheid.
Gebrek aan aandacht voor het huishouden als ekonomische eenheid betekent
gebrek aan inzicht in het gedrag van
mensen als antwoord op de socio-ekonomische situatie zoals zij die ervaren. Deze
kennis is onontbeerlijk willen plattelandsontwikkelingsprojekten aansluiting vinden bij de leef- en ervaringswereld van zowel vrouwen als mannen en is
een voorwaarde voor het welslagen. Het
voorgaande, hoe kan het op deze plaats
ook anders, houdt een pleidooi in voor
een grotere huishoudkundige inbreng in
ontwikkelingsprojekten.

De farming-systems-benadering die op
het ogenblik internationaal maar ook binvoor huishoudens
$@*:F@dacht
nen de vakgroepen van de Landbouwho.J@.o&pkende inzicht heeft onder meer geschool een groeiende aanhang heeft,
A ,&bs&& ,dat ~ q o r b i gezien
j
wordt gan behelst een brede visie waarbinnen get rqllen van vrouwen; veel tracht wordt om zowel teelt-technische
~ s r h w ~ f l zijn
n . +inderdaad
:
vrouwen. en ekonomische faktoren als de "mensel&rria%#lleenpdaarnaait ontbreekt lijke" faktor tot hun recht te laten komen.
$k&Bmrtdsmedkttelementaire'ken- Deze aanpak, waarbij er naar wordt gestreefd om over de scheidslijnen van de
vets:schillende disciplines heen samen te
W-Rseir
voor werken liikt voor de hulshoudkunde era
t
dat door ons vakg;
U- positief. ~ eterrein
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