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binnen de huishouding. Tevens zal duidelijk
worden dat leden van huishoudens dikwijls invloed uitoefenen op elkaars aktiviteiten. Zo
kan de man bijvoorbeeld zeggenschap hebben over de opbrengsten van het werk van de
vrouw of toegang hebben tot de middelen die
zij hiertoe aanwendt.
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Bij het plannen van voorlichtingsprogramma's is het dus noodzakelijk allereerst een studie te maken van taakverdelings- en besluitvormingsstrukturen, alvorens vast te stellen
op welk lid of op welke leden van huishoudens
een bepaald soort voorlichting dient te worden gericht. Een tweetal voorbeelden licht
bovenstaande nader toe.
Voedingsvoorlichting
Voedingsvoorlichting wordt veelal alleen op
vrouwen gericht. Hoewel het de vrouwen zijn
die het voedsel klaarmaken, hebben mannen
in veel samenlevingen belangrijke invloed op
de samenstelling van het menu. In het
Mwanza distrikt in Tanzania bijvoorbeeld beslissen vooral de mannen welke gewassen
worden geteeld en of de opbrengst wordt bestemd voor verkoop of voor eigen konsumptie. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de verkoop van veeteeltprodukten en bepalen daarmee hoeveel melk er voor eigen konsumptie
overblijft. Ook beslissen zij grotendeels over
de bestedina van het inkomen en hebben dus

een belangrijke invloed op het beschikbare
budget voor de voeding.
Bij het plannen van voedingsvoorlichting is
het dus noodzakelijk besluitvormingsstrukturen inzake aanwending van middelen en besteding van het produkt te bestuderen. Dan
wordt duidelijk op welke manier mannen invloed uitoefenen op het gezinsmenu en bij
welke aspekten zij ook zouden moeten worden
betrokken.
Landbouwvoorlichting
Hoewel in veel ontwikkelingslanden vrouwen
een groot deel van het landbouwwerk verrichten, wordt landbouwvoorlichting veelal gegeven aan mannen. Ook in het Mwanza distrikt
in Tanzania hebben vrouwen een belangrijk
aandeel in de produktie van zowel voedsel- als
handelcgewassen. De belangrijke beslissingen worden echter door mannen genomen.
Men zou dus kunnen stellen dat het terecht is
de landbouwvoorlichting voornamelijk op
mannen te richten. Een analyse v a v taakverdeling en besluitvorming binnen deze huishoudens leidt echter tot de kon-sie dat ook
vrouwen bij de landbouwvoorliciiting dienen
te worden betrokken.
t
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