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ontwikkeld, waaraan verder nog geen bekendheid is gegeven.
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houdkundelessen enlof LBO-docenten kloppen te weinig aan bij deze instanties. Toch
volgt anno 1985 26% van de meisjes en 40%
van de jongena deze vorm van onderwijs1
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Er is een advies uitgekomen van de Emancipatieraad naar aanleiding van de nota Ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid van augustus 1984. De Emancipatieraad
heeft vooral gekeken naar de samenhang tussen werkgelegenheid. armoede en ontwikkeling, met name waar het vrouwen betreft.
Verschillendeonderdelen van de nota worden
ahonderlijk onder de loep genomen, zoals het
bilaterale beleid, de informele sektor (waarbinnen zich veel vrouwenaktiviteiten árpelen), de programma's industriële ontwikkeling en plattelandsontwikkeling (die de twee
hoofdsporen van het Nederlandse o n t w i k b
lingsbeleid moeten vormen), organlsetorische vooizieningen en multilateraalbeieid.
De Emancipatieraad besluit haar advies met
een enorme waslijst van aanbevelingen. Hieruit blijkt wel dat het verleggen van accenten in
de totale ontwikkelingshulp hoewel met zoveel woorden in de nota aangegeven nog
lang niet voldoende prioriteit en struktuur garandeert voor de positieverbeteringvan vrouwen binnen dit beleid. interessant is dat de
Raad, als het gaat om organisatorische voorzieningen, onder andere aandringt op rechtstreekse steun van Nederland aan regionale,
nationale en internationale vrouwenorganisaties, die een betere (werkgelegenheids-)positie van vrouwen nastreven. Uit deze organisaties zouden vrouwelijke deskundigen kunnen
worden aangetrokken om een netwerk te vormen. De leden d a a ~ a nkunnen dan, woden
ingeschakeld bij het opstellen van landenbeleidsdokumenten, en ~roiektidenüfìkatie,
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studies aan universiteiten en hogescholen te
stimuleren, stagemogelijkheden te vergroh
en door aan afgestudeerden onderzoekkop
drachten te verstrekken.
Opvallend, maar niet verbazlnawekkend Ir,

