
Gevangen in het web van sociale verwachtingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een studie over de sociaal-economische positie van vrouwen in Passakongo  
Nina de Roo en Anna Lentink 

Februari 2008 
 
 
 

 1



Inhoudsopgave 
 
 
 
Woordenlijst           4 
 
Samenvatting           6 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding          9 
 
Hoofdstuk 2 Literatuur          11 

 
2.1 Opvattingen over de positie van de vrouw sinds de Tweede  
Wereld oorlog            11 
 2.1.1 Women In Development       11 
 2.1.2 Jaren tachtig: kritiek op WID      12 
 2.1.3 Gender And Development      12 

  
2.2 Waarom is de positie van de vrouw laag?      13 
 
2.3 De hedendaagse sociaal economische positie van de vrouw in  
Sub Sahara Afrika         15 
 
2.4 Verbetering van de sociaal-economische positie van de vrouw  16 

  2.4.1 Verhogen van de achieved status van de vrouw   16 
2.4.2 Verhogen van de ascribed status van de vrouw   17 

 
2.5 Conclusie          20 
 

Hoofdstuk 3 Regionaal kader        21 
 
Hoofdstuk 4 Methodologie        23 
 
Hoofdstuk 5 Onderzoeksvragen        25 
 
 5.1 Sociaal economische positie       25 
  5.1.1 Economische positie       25 
  5.1.2 Sociale positie        26 
 
 5.2 Oorzaken van de zwakke sociaal-economische positie van de  

vrouw           27 
 
 5.3 Verbetering van de sociaal economische positie van de vrouw  27 
 
Hoofdstuk 6 De sociaal-economische positie van vrouwen in  
Passakongo           30 
  

6.1 De economische positie        30 
 

6.2 De sociale positie        30 
 
6.3 In hoeverre hangt de sociaal economische positie samen met  
de economische positie?        33 
 

Hoofdstuk 7 Welke factoren belemmeren vrouwen om zich te  
Ontwikkelen?          34 
 

 2



 7.1 Lage ascribed status        34 
  

7.2 Lage achieved status        37 
 
Hoofdstuk 8 Hoe kan de positie van vrouwen in Passakongo  
verbeterd worden?         40 
  
 8.1 Verhogen van de ascribed status      40 
  8.1.1 Veranderen van tradities      40 
  8.1.2 Voorlichting over de rechten van vrouwen    40 
 
 8.2 Verhogen van de achieved status      42 

 
8.3 In hoeverre kunnen vrouwengroepen een positieve bijdrage  
leveren aan de verbetering van de sociaal-economische positie van  
de vrouw?          45 
 8.3.1 Hoe werken vrouwengroepen in Passakongo en  

omgeving?         45 
 8.3.2 Op welke manier kunnen vrouwengroepen volgens  

de respondenten bijdragen aan de verbetering van de positie  
van de vrouw?         46 

 
Hoofdstuk 9 Conclusie         48 
  
9.1 Hoe is de sociaal-economische positie van vrouwen in Passakongo?  48 

 
9.2 Welke factoren belemmeren vrouwen om zich te ontwikkelen  
in Passakongo?         49 
 
9.3 Op welke manier kan de sociaal-economische positie van vrouwen  
in Passakongo verbeterd worden?        50 
 

Hoofdstuk 10 Aanbevelingen voor Stichting Háparako    53 
 
Literatuurlijst          57 
 
Bijlage 1 Presentatie resultaten en verslag van de presentatie   59 
 
Bijlage 2 Schematische weergave van de stratificatie van de    68 
respondenten per deelpositie 
 
Bijlage 3 Stratificatie van de sociaal- economische positie van  
de respondenten per deelpositie       69 
 
Bijlage 4: Vijf categorieën economische activiteiten vrouwen   75 

 3



Woordenlijst 
 
 

En Brousse ‘Het woud’: Al het land buiten de bebouwde kom, waar de 
akkers zich bevinden en hout gehaald wordt. 

 
Cabaret ‘Het café’: Een openbare plek in de buitenlucht, met banken 

en een afdak voor schaduw. Hier worden dolo en andere 
producten verhandeld. Het is ook een belangrijke sociale 
ontmoetingsplaats, waar de laatste nieuwtjes uitgewisseld 
worden. 

 
Caisse Populaire ‘Kredietbank’: De kredietbank in Passakongo waar individuen 

en groepen een lening kunnen aanvragen. Deze kredietbank 
is opgezet door inwoners van Passakongo en heeft als doel 
de lokale bevolking vooruit te helpen door het verstrekken 
van (kleine) kredieten. 

 
Civil society ‘Maatschappelijk middenveld’: Organisaties zonder 

winstoogmerk, die belangen van burgers behartigen, zoals 
niet gouvernementele organisaties (NGO’s), vakbonden, 
mensenrechtenorganisaties.  

 
Conseiller Traditioneel burgemeester. 
 
Desicion making power ‘Beslissingsbevoegdheid’: In staat zijn om beslissingen te 

kunnen maken en/of beïnvloeden (in ons onderzoek 
voornamelijk het recht van vrouwen op 
beslissingsbevoegdheid binnen het huishouden). 

 
Dolo ‘Lokaal Bier’: misschien wel de populairste drank in heel 

Passakongo. De dolo wordt zelf gebrouwen door vrouwen, 
een arbeidsintensief proces. Inmiddels is er een overschot 
aan dolotiéres, waardoor dolo verkopen lang niet altijd 
winstgevend meer is. 

 
Empowerment Een bruikbare definitie van empowerment is de volgende: 

‘Giving women the right to determine choices in life and to 
influence the direction of change through the ability to gain 
control over crucial material and non-material resources 
(Moser, 1991, p.168, in: Osirim, 2001,  p. 168)’.  
Het streven naar economische onafhankelijkheid, decision 
making power, vrijheid van geweld en dominantie binnen de 
familie, psychologisch welzijn, zelfrespect, politiek en 
wettelijk bewustzijn, en participatie in publiek protest en 
politieke campagnes van vrouwen, definiëren gezamenlijk 
empowerment (Osirim, 2001).  

   
Gender ‘Culturele constructie van seksuele verschillen’. Verschillen in 

sexe zijn biologisch, maar gender omvat alle gedragingen, 
taken en activiteiten en de culturele gevolgen hiervan, die 
een cultuur toeschrijft aan mannen en vrouwen (Rosaldo, 
1980b, in: Kottak, 200, p.421).  
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Mil    ‘Gierst’ : Het belangrijkste graanproduct in de regio. 
 
OFACOM Een vakbond voor handarbeiders in Burkina Faso, met 

verschillende deelkantoren, waarvan één in de regio 
Dédougou.  

 
Pagne ‘Omknoop doek’ : Kledingsstuk dat vrouwen dragen om hun 

middel en benen. 
 
Petit commerce  ‘Kleine handel’ : Informele handel in producten voor de lokale 

markt. Dit kunnen zelfgemaakte producten zijn 
(etenswaren), zelf verbouwde producten, of 
landbouwproducten die grootschalig ingekocht worden door 
een vrouwengroep en verdeeld over individuen die een deel 
zelf verkopen voor een kleine meerwaarde.   

 
Sumbala Traditioneel gedroogde zaden met kruiden die gebruikt 

worden om de dagelijkse maaltijd meer smaak te geven.  
 
Tontine ‘Spaarsysteem’: Een systeem waarmee arme mensen in 

ontwikkelingslanden kunnen sparen. Zij leggen elke week (of 
een andere tijdseenheid) een bepaald bedrag in de kas. Elke 
week krijgt een persoon de hele inleg van de kas. Soms 
wordt via de tontine ook gespaard voor pensioen of 
onvoorziene kosten.  

 
Tô ‘Gemalen gierst’: De gemalen gierst wordt gekookt en 

vermengd met water, waardoor een soort pudding ontstaat 
die voedzaam is. Tô is het hoofdbestanddeel van de 
dagelijkse maaltijden in Passakongo en wordt gegeten met 
een steeds wisselende saus van bladeren.  
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Samenvatting 
 
 
Uit onze literatuurstudie (Hoofdstuk 2) blijkt dat vrouwen een ondergeschikte positie 
hebben ten opzichte van mannen, vooral in rurale gebieden in Sub Sahara Afrika. 
Tradities en de kolonisatie hebben genderverhoudingen tussen mannen en vrouwen 
gevormd, waarin vrouwen een drievoudige taak op zich moeten nemen: de 
verantwoordelijkheid voor het huishouden en de kinderen, het verrichten van betaalde 
arbeid en meewerken op het land. Mannen daarentegen, worden gezien als kostwinner. 
Hierdoor beheren zij de inkomsten en dus het geld binnen het huishouden. Vrouwen 
hebben niets te zeggen over het uitgavenpatroon van het gezin waar zij zelf deel van 
uitmaken. Het blijkt zowel uit de literatuur als ons onderzoek dat vrouwen minder 
profiteren van vergaarde inkomsten dan mannen. Bovenstaande sociale en economische 
structuren maken vrouwen afhankelijk van hun man en directe omgeving. Bovendien 
worden vrouwen erdoor beperkt in hun streven naar ontwikkeling. Doordat 
ontwikkelingsorganisaties lange tijd de genderverhoudingen binnen het huishouden 
negeerden, kwam deze scheve verhouding pas halverwege de jaren tachtig aan het licht. 
Sindsdien wordt door internationale organisaties geprobeerd vrouwen meer te betrekken 
bij armoedebestrijding, met wisselend succes. Empowerment van vrouwen wordt steeds 
meer in ontwikkelingsprogramma’s opgenomen, waarin gekeken wordt naar specifieke 
behoeften en initiatieven van vrouwen zelf. 
Er zijn veel overeenkomsten tussen de situatie zoals wij die beschreven in Hoofdstuk 2 
en die van vrouwen in Passakongo, een dorp van 3500 inwoners in het Noordwesten van 
Burkina Faso. De eerste overeenkomst is de armoede die heerst in Passakongo onder 
vrouwen. Vrouwen hebben omgerekend tussen de twee en vijf euro per week te 
besteden en zijn lang niet altijd in staat in hun eerste levensbehoeften te voorzien. 
Vrijwel geen van de ondervraagde vrouwen heeft voldoende geld voor bijvoorbeeld 
onvoorziene kosten, kleding en onderwijs. Opmerkelijk is dat mannen, vergeleken met 
hun vrouw(en), een betere economische positie hebben. 
Ten tweede bleek dat, ook in overeenkomst met de literatuur, een groot aantal mannen 
zijn verantwoordelijkheid niet of onvoldoende nakomt. Omdat mannen het inkomen 
verdienen, vinden zij dat zij mogen besluiten wat ze met het geld doen. Hun prioriteit 
gaat meestal niet uit naar het welzijn van de kinderen en hun vrouw(en). 
Vrouwen hebben naast een zwakke economische, ook een zwakke sociale positie. 
Vrouwen hebben weinig tot geen beslissingsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat belangrijke 
beslissingen (zoals hoeveel kinderen het gezin wil en of deze kinderen naar school gaan, 
of een vrouw mag werken) door de man genomen worden en dat vrouwen zich hier naar 
moeten schikken.  

Vrouwen zijn zich vaak niet bewust van hun zwakke positie en het onrecht dat hen 
aangedaan wordt: zij hebben een laag sociaal bewustzijn. De ‘sociaal zwakste’ vrouwen 
vinden het bijvoorbeeld terecht dat een man zijn vrouw(en) slaat, mits zij het verdient. 
Andere vrouwen mogen niet werken, of moeten hun verdiende geld aan hun man geven. 
Vrouwen die dit overkomt lijken dit normaal te vinden en accepteren het vaak. Dit zijn 
vaak de jongere vrouwen die geen onderwijs hebben genoten. Door hun beperkte sociale 
contacten kennen zij weinig voorbeelden van vrouwen die zich wel bewust zijn van hun 
situatie en in staat zijn deze situatie te veranderen. 

Ten derde bleek uit Hoofdstuk 2 dat de economische en sociale positie van vrouwen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit is ook in Passakongo het geval. Vrouwen 
zijn economisch afhankelijk van hun man. Deze afhankelijkheid maakt vrouwen 
dienstbaar en ondergeschikt aan de  man. Hierdoor hebben vrouwen een lage sociale 
positie. 

Verschillende tradities houden de ondergeschikte positie van vrouwen in stand (zie 
Hoofdstuk 7). Zij maken vrouwen afhankelijk en belemmeren hen bovendien om uit dit 
web van afhankelijkheid en onderontwikkeling te ontsnappen.  
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De traditionele taakverdeling geeft de vrouw geen erkenning voor het vele werk dat zij 
verricht. Vrouwen zijn ook niet bekend met het feit dat zij een stuk grond mogen 
bezitten. Polygamie plaatst vrouwen niet alleen in een ondergeschikte positie, het 
veroorzaakt ook armoede omdat de man vaak niet meerdere vrouwen kan onderhouden. 
Virilocaliteit, het inwonen van de vrouw bij de familie van de man, plaatst haar onderaan 
de hiërarchische ladder. Hierdoor heeft zij weinig in te brengen in discussies over 
bijvoorbeeld het aantal kinderen dat een gezin wil. Een andere traditie die de 
ondergeschikte positie van vrouwen in stand houdt, is dat kinderen ouder dan zeven jaar 
bij scheiding van de man zijn. Omdat een vrouw haar kinderen niet wil achterlaten, kan 
zij moeilijk ontsnappen uit een situatie waarin haar rechten geschonden worden. Zo zijn 
vrouwen vaak slachtoffer van geweld. Dit maakt vrouwen monddood. Ten slotte 
belemmert de sociale controle in Passakongo vrouwen om iets aan hun situatie te 
veranderen. Een voorbeeld is dat als een man en een vrouw huiselijke problemen 
hebben, de familie erop aandringt vooral bij elkaar te blijven, omdat een scheiding niet 
geaccepteerd wordt.  

Om de positie van de vrouw te verbeteren is het dus van belang deze tradities aan te 
pakken. Geweld tegen vrouwen mag niet meer geaccepteerd worden; ten eerste moet 
duidelijk zijn dat een vrouw in geen geval geslagen mag worden, ten tweede moet 
duidelijk zijn wat vrouwen kunnen doen als er geweld tegen hen gebruikt wordt. Sociale 
controle moet niet belemmerend maar stimulerend werken. Nu zijn vrouwen niet solidair 
aan elkaar maar aan de traditie; er wordt neergekeken op vooruitstrevende progressieve 
vrouwen. Vrouwen zouden het juist voor elkaar op moeten nemen. Bovenstaande 
tradities moeten voornamelijk aangepakt worden door voorlichting te geven over de 
rechten van vrouwen en het feit dat bepaalde tradities vrouwenrechten schenden. 
Voorlichting moet op alle niveaus gegeven worden, zowel in Passakongo, op regionaal 
niveau en via landelijke campagnes. Vrouwengroepen kunnen hier een belangrijke rol in 
spelen. Zij zijn een netwerk dat vrouwen verbindt; hierdoor kunnen zij goed informatie 
doorspelen. Vrouwengroepen vergroten de solidariteit tussen vrouwen. Ook mannen 
moeten betrokken worden bij voorlichtingsactiviteiten. Mannen zijn logischerwijs niet 
altijd blij met het feit dat vrouwen meer macht krijgen binnen het huishouden. Als zij 
alleen maar nadelen ondervinden van een vergrote invloedssfeer van de vrouw zullen zij 
gaan tegenwerken. Daarom is het belangrijk ook mannen te betrekken bij het verbeteren 
van de sociaal-economische positie van vrouwen. Veranderingen moeten dus stap voor 
stap doorgevoerd worden.  

Het verminderen van belemmeringen voor vrouwen die veroorzaakt worden door tradities 
is een eerste stap tot een betere positie. Daarnaast is het van belang dat vrouwen meer 
mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen. Educatie is hierbij van cruciaal belang; voor 
de persoonlijke ontwikkeling en daarmee een grotere kans op een baan. De toegang 
hiertoe moet verbeteren door het belang van onderwijs duidelijk te maken aan ouders en 
door ook ouderen cursussen te bieden. Daarnaast moeten vrouwen de mogelijkheden 
hebben een eigen inkomen te verdienen. Daarvoor hebben zij toegang nodig tot krediet 
en tot land.  Dat vrouwen toegang tot land hebben en hierdoor een inkomen kunnen 
verdienen moet algemeen bekend worden, bijvoorbeeld door voorlichting van 
rolmodellen. Ook informatie over kredietmogelijkheden, met instapeisen waaraan 
vrouwen kunnen voldoen, moet verspreid worden. Vrouwengroepen zijn hiervoor een 
goed medium. Daarnaast zorgen vrouwengroepen er ook voor dat vrouwen makkelijker 
een inkomen kunnen verdienen. Zo zijn vrouwen eerder kredietwaardig in een 
vrouwengroep en samen is het makkelijker een stuk grond te bewerken. Als vrouwen zelf 
een inkomen verdienen kunnen zij beter voor hun gezin zorgen. Bovendien verhoogt een 
eigen inkomen de beslissingsbevoegdheid van de vrouw binnen het huishouden en wordt 
haar sociaal bewustzijn verhoogd. Deze bevindingen uit de literatuur zijn bevestigd in ons 
onderzoek: meerdere vrouwen hebben gezegd dat het binnenbrengen van geld hen 
legitimeert beslissingen te maken binnen het huishouden. Een verhoging van de 
economische positie van de vrouw verhoogt in de meeste gevallen de sociale positie van 
de vrouw.  
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Stichting Háparako kan de positie van een groot deel van de vrouwen verbeteren door  
hen de mogelijkheid te bieden een inkomen te verdienen. Er zijn echter vrouwen die door 
traditionele structuren geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden. Daarom is 
het ook belangrijk dat Stichting Háparako werkt aan de verbetering van het sociaal 
bewustzijn en de sociale positie binnen het huishouden.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 
We zitten in de schaduw. We wachten op een vrouw die we gaan interviewen. We zitten 
op een boomstam en praten met onze tolk. Hij is een progressieve man, voor Burkinese 
maatstaven. Doordat we hem zo vaak zien, hebben we pittige discussies over de 
verhouding tussen de man en de vrouw in de gemeenschap. We hebben het over de 
verschillen tussen Nederland en Burkina Faso. Wij zeggen dat het bij ons afgekeurd 
wordt als de man de vrouw slaat. Hij antwoord: ‘Maar wat nu als de man een goede 
reden heeft om zijn vrouw te slaan?’ Deze uitspraak maakt onmiddellijk duidelijk dat de 
man en de vrouw in deze gemeenschap niet gelijk zijn. 
 
Eén van de eerste interviews van Nina, is een interview met een erg arme vrouw. Ze ziet 
eruit als het stereo type arme Afrikaanse vrouw, zoals ons in ‘het westen’ wordt 
voorgeschoteld. Ze heeft een lemen huisje, geen ramen in haar huis. Ze heeft erg weinig 
spullen, slaapt op matten en haar kinderen lopen in rafelige kleren. Ze is één van de vier 
vrouwen van haar man. Mede hierdoor krijgt ze niks van haar man om zichzelf of haar 
kinderen te onderhouden. Ondanks de armoede, heeft deze vrouw het vuur in de ogen. 
Zij heeft zelf een tuin. Hiermee verdient ze geld en stuurt ze haar kind naar school. Ze is 
zelf niet naar school is geweest, maar ze heeft de wil iets aan haar situatie, en die van 
haar kind, te veranderen. 
 
Wij hebben een tijdje meegedraaid in Passakongo, een dorp in het Noordwesten van 
Burkina Faso. We hebben de manier van leven, de tradities en gewoonten leren kennen. 
Er zitten veel voordelen aan het leven in deze gemeenschap; iedereen kent elkaar, 
iedereen helpt elkaar. Er is sociale controle. De sociale controle kan echter ook negatief 
uitpakken. En dan vooral voor de vrouwen in de gemeenschap. Het wordt vrouwen erg 
moeilijk gemaakt iets aan hun situatie te veranderen, door de eeuwenoude 
gedragscodes. Vrouwen zitten gevangen in een web van sociale verwachtingen. Dan is 
daar nog die allesoverheersende armoede, die het voor iedereen lastig maakt om het in 
economisch opzicht te rooien. Stichting Háparako wil de economische mogelijkheden in 
de omgeving uitbreiden. Zodat de mensen in de omgeving hun eigen situatie actief 
kunnen verbeteren.  
 
Stichting Háparako geeft jongeren de kans een opleiding te volgen en een eigen bedrijfje 
op te richten. Tot op heden werken en leren vooral (jonge) mannen bij Stichting 
Háparako. Veel metselaars, fietsenmakers, mecaniciens en elektriciens hebben inmiddels 
hun opleiding afgerond en zijn voor zichzelf begonnen. Vrouwen hebben momenteel nog 
weinig mogelijkheden om een inkomen te verdienen. Sigrun Spaans, de drijvende kracht 
achter Stichting Háparako, vond het daarom tijd worden ook vrouwen kansen te bieden 
zich te ontwikkelen. Daarom hebben wij in opdracht van Stichting Háparako een 
kwalitatief onderzoek gedaan naar de sociaal-economische positie van vrouwen in 
Passakongo. Wij hebben de situatie van vrouwen uitvoerig bekeken en gekeken naar 
mogelijkheden voor verbetering van de positie van vrouwen. De resultaten van dit 
onderzoek dienen als achtergrondinformatie bij het openen van een vrouwencentrum. Dit 
vrouwencentrum gaat cursussen aanbieden en werkgelegenheid creëren voor vrouwen.  
 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de sociaal-economische 
positie van arme vrouwen en mogelijkheden voor verbetering in kaart brengen. De 
centrale probleemstelling is als volgt: 
 
Wat is de sociaal-economische positie van vrouwen binnen het huishouden in Passakongo 
en op welke manier kan deze positie verbeterd worden? 
 
Het rapport valt uiteen in drie delen. Het eerste deel (hoofdstukken 2,3,4 en 5) omvat 
het theoretisch en regionaal kader en de onderzoeksopzet. Het tweede gedeelte 
behandelt de onderzoeksresultaten, dit zijn hoofdstuk 6,7 en 8. Het derde deel ten slotte 
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bestaat uit de conclusie (hoofdstuk 9) en aanbevelingen (hoofdstuk 10) voor Stichting 
Háparako.  
 
In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader opgesteld waarbinnen dit onderzoek 
geplaatst wordt. Veel wetenschappers hebben zich vanuit verschillende disciplines 
beziggehouden met armoede en onderontwikkeling en welke rol vrouwen hierin spelen. 
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste stromingen en paradigma’s aan bod en wordt  
ingegaan op problemen van vrouwen op het platteland in Afrika. 
In hoofdstuk 3 wordt een regionaal kader geschetst. Sociaal-geografische aspecten van 
Burkina Faso komen kort aan bod, alvorens toegespitst wordt op de regio Boucle du 
Mouhoun in het westen van Burkina Faso, waar Passakongo en Stichting Háparako 
gelegen zijn. 
 
Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksmethoden en –opzet. Er wordt beschreven hoe wij 
te werk zijn gegaan, welke onderzoeksstrategie wij hebben aangehouden en welke 
onderzoeksopzet daarbij hoort. In hoofdstuk 5 wordt de probleemstelling ontleed in 
verschillende deelvragen, die elk behandeld en uitgewerkt worden. 
 
Het tweede gedeelte van het onderzoek bestaat uit de onderzoeksresultaten. Dit gedeelte 
valt uiteen in drie hoofdstukken. Hoofdstuk 6 beschrijft de sociaal-economische positie 
van vrouwen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de diepte-interviews met inwoners van 
Passakongo. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op belemmeringen die vrouwen ondervinden 
om zich te ontwikkelen. Dit hoofdstuk draagt oorzaken aan voor de zwakke sociaal-
economische positie van vrouwen, die gebaseerd zijn op diepte-interviews en interviews 
met sleutelpersonen uit Passakongo en omgeving. Deze sleutelpersonen hebben door 
hun functie en (levens)ervaring relevante kennis over maatschappelijke patronen en 
tradities. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op mogelijke verbeteringen voor vrouwen in 
Passakongo. Omdat Stichting Háparako daarom gevraagd had, is een belangrijk deel 
weggelegd voor de rol van vrouwengroepen in de verbetering van de sociaal-
economische positie van vrouwen.  In dit hoofdstuk gaan wij ook in op vrouwengroepen 
in Passakongo. Hoe functioneren deze groepen, waar lopen zij tegenaan, en op welke 
manier kunnen zij bijdragen aan een verbetering van de sociaal-economische positie van 
vrouwen? Dit zijn enkele vragen die beantwoord zullen worden in hoofdstuk 8.  
 
In het laatste gedeelte van dit rapport vindt u de conclusies en aanbevelingen voor 
Stichting Háparako. Waar de conclusies algemeen blijven en teruggrijpen op het 
theoretisch kader, zullen wij in de aanbevelingen concreet beschrijven op welke manier 
Stichting Háparako vrouwen kan stimuleren en ontwikkelen.  
 

 10



Hoofdstuk 2: Literatuur 
 
Het is inmiddels algemeen bekend dat vrouwen in ontwikkelingslanden vaak een 
achtergesteld positie op de man hebben. In de ontwikkelingssamenwerking zijn hier door 
de jaren heen verschillende visies op geweest. In dit hoofdstuk wordt besproken wat 
deze visies inhouden en welk effect zij hadden op het beleid van 
ontwikkelingsorganisaties en op het leven van vrouwen in ontwikkelingslanden. Allereerst 
kijken we naar de verschillende benaderingen van de internationale gemeenschap op 
gebied van vrouwen en ontwikkeling. Daarnaast is het van belang te weten welke 
processen de sociaal-economische positie van de vrouw beïnvloeden en op welke manier 
deze processen vrouwen belemmeren in hun ontwikkeling. Tenslotte worden de lessen uit 
het verleden gebundeld en wordt er gekeken naar strategieën waarmee de sociaal-
economische positie van de vrouw verbeterd kan worden.  
 
2.1 Opvattingen over de positie van de vrouw sinds de Tweede Wereldoorlog 
 
Na de Tweede Wereldoorlog begon er binnen de internationale instituties aandacht te 
komen voor de rol van de vrouw in het ontwikkelingsvraagstuk. De Verenigde Naties 
zetten een ‘Commission on the Status of Women’ op. In 1970 werd een motie om 
vrouwen volledig te integreren in het totale ontwikkelingsvraagstuk door de General 
Assembly aangenomen. Daarnaast zorgde deze commissie ervoor dat 1972 het 
internationale jaar voor de vrouw werd en dat er in 1975 in Mexico een internationale 
conferentie voor vrouwen zou plaatsvinden (Jaquette & Staudt, 2006, p. 21). De jaren 
zeventig zijn hiermee verworden tot ‘the decade of women’.  
 
2.1.1 Women In Development 
Na de conferentie in Mexico werd de nieuwe benadering voor vrouwen en ontwikkeling, 
Women In Development (WID) genaamd, aangenomen door vele overheden. In deze 
benadering staan vrouwen  in de ontwikkelingssamenwerking centraal.  
Het werk van Ester Boserup (1970) toonde aan dat vrouwen een belangrijke rol in de 
agrarische productie hadden, voor de komst van de kolonisten (Jaquette & Staudt, 2006, 
p. 18). In deze tijd maakte de internationale gemeenschap zich zorgen over de 
verschillende hongersnoden die heersten in combinatie met hoge bevolkingsgroei; de 
natuurlijke hulpbronnen zouden op kunnen raken. Door vrouwen meer als potentiële 
arbeidskracht te zien, zou het probleem van ondervoeding wellicht ondervangen kunnen 
worden.  
Voorstanders van WID vonden dat er meer bronnen naar vrouwen gedirigeerd moesten 
worden. Dit zou ertoe leiden dat de voedselproductie verhoogd werd, evenals het welzijn 
van het gezin. Vrouwen waren van oorsprong verantwoordelijk voor bepaalde uitgaven 
binnen het huishouden; dit moest niet langer genegeerd worden (Jaquette & Staudt, 
2006, p. 24). Tenslotte zou het ook leiden tot meer gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Binnen USAID (een belangrijke Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie) kwam 
er een speciaal kantoor voor WID. USAID concentreerde zich in deze tijd ook op 
agrarische ontwikkeling.  
 
Wat ‘the decade of women’ voornamelijk opleverde was dat de politieke invloed van 
vrouwen groter werd. Vrouwen moesten zich organiseren ter voorbereiding van de eerste  
conferentie in 1975. Dit leverde netwerken van vrouwen over de hele wereld op. 
Daarnaast lobbyden vrouwenorganisaties met succes bij eigen overheden. De conventie 
over de ‘Elimination of all forms of discrimination against women’ uit 1979, is dan ook in 
de jaren negentig door bijna alle overheden in de wereld ondertekend (Jaquette & 
Staudt, 2006, p. 23). 
Daarnaast maakten de vele onderzoeken die waren gedaan voor en tijdens ‘the decade of 
women’ een aantal zaken duidelijk. 
Ten eerste werd het duidelijk dat er erg weinig data waren over de economische en 
sociale positie van de vrouw (Chant, 2006, p. 88). Het huishouden werd altijd als eenheid 
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gezien voor het meten van ontwikkeling. Specifieke eigenschappen van de vrouw waren 
uit deze data niet te halen. 
Ten tweede werd duidelijk dat vrouwen op verschillende gebieden van ontwikkeling  
slechter af waren dan mannen. Er was veel achterstand wat betreft onderwijs, toegang 
tot de arbeidsmarkt en de verdeling van huishoudelijk werk. Ook werd duidelijk dat als 
mannen economische vooruitgang boekten, dit niet direct leidde tot een economische 
vooruitgang voor zijn hele gezin. Hierdoor werd voor het eerst de vraag gesteld of het 
huishouden wel de goede doelgroep was voor economische ontwikkeling en de bestrijding 
van armoede (Chant, 2006, p. 88). Het debat over de verdeling van bronnen binnen het 
huishouden was aangewakkerd. 
Ten derde krijgen vrouwen erg weinig erkenning voor het vele werk dat zij verrichten. 
Vrouwen hebben een drievoudige taak: ze doen betaalde arbeid, werken mee op het 
land, en hebben de verantwoordelijk voor het huishouden en de kinderen. Vrouwen 
werken meer dan mannen en hebben hierdoor tijd tekort om al hun taken te vervullen 
(Jaquette & Staudt, 2006, p. 30).  
 
2.1.2 Jaren tachtig: Kritiek op WID 
In de jaren tachtig heerste er, onder leiding van nieuwe wereldleiders als Reagan, 
Thatcher en Kohl, een ander politiek-economisch klimaat. Door de schuldencrises en de 
opkomende Washington consensus moest er op sociale uitgaven enorm bezuinigd 
worden. Om schulden terug te kunnen betalen en de economieën weer te laten floreren 
moest de staat in ontwikkelingslanden zich terugtrekken (door middel van de 
zogenaamde Structurele Aanpassingsprogramma’s). Hierdoor kwam de WID benadering 
op een laag pitje te staan. De maatregelen troffen vooral de armen en hiermee 
voornamelijk vrouwen. Ongelijkheden werden groter, omdat er weinig werd gedaan aan 
herverdeling van inkomsten of het vergroten van de capaciteit van overheden (Jaquette 
& Staudt, 2006, p. 27). Door de grote armoede moesten vrouwen geld gaan verdienen. 
Ze kwamen voornamelijk in de informele sector terecht.  
De WID benadering in combinatie met het veranderende politieke en economische beleid 
veroorzaakte een drievoudige werklast voor vrouwen. Daarom kwam er tegen het einde 
van de jaren 80 steeds meer kritiek op de WID benadering. De benadering ging ervan uit 
dat vrouwen vrije tijd hadden. Door de concentratie op vrouwen als potentiële 
arbeidskracht, werd er geen aandacht meer geschonken aan de reproductieve rol van de 
vrouw. Er werd niet gekeken naar de specifieke behoeftes van vrouwen. 
 
Ondersteund door nieuwe economische theorieën van Amarthya Sen (Chant, 2006, p. 
89), werd het huishouden als onderzoekseenheid definitief afgewezen. In plaats van het 
huishouden als eenheid te zien waarbinnen alle leden streven naar welvaart, werd het 
huishouden gezien als een eenheid waar sprake is van ‘cooperative conflict’: er is eerder 
strijd dan samenwerking over de manieren van productie en consumptie (Warner, 2000, 
Chant, 2006, p. 89). 
 
2.1.3 Gender And Development 
In de nieuwe benadering die in het midden van de jaren tachtig ontstond, was meer 
aandacht voor de specifieke behoeftes van de vrouw. Ook het onbetaalde werk dat zij 
deed moest erkend worden. Deze benadering werd bekend als de Gender And 
Development (GAD) benadering. Moser (in: Jaquette & Staudt, 2006) schreef in dit kader 
over de sociale constructie van mannen- en vrouwenrollen (gender) en de rol die cultuur 
hierin speelt. Door in onderzoek over gender en machtrelaties zowel mannen als vrouwen 
te betrekken, werd duidelijk dat de relatie tussen mannen en vrouwen cruciaal is voor de 
mogelijkheden die vrouwen hebben om zich te ontwikkelen (Jaquette & Staudt, 2006, p. 
28). Het doel van GAD was om het thema gender centraler te stellen binnen 
programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. De GAD benadering werd goed 
ontvangen in verschillende ontwikkelingsorganisaties en bij beleidsmakers. Dit kon 
omdat GAD politiek neutraal was. Door de vele vrouwenorganisaties die inmiddels waren 
gevormd, waren er praktische aanknopingspunten om te strijden voor een betere positie 
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van de vrouw. Er werd echter nog weinig gedaan aan de structurele oorzaken van  de 
ondergeschikte positie van de vrouw (Jaquette & Staudt, 2006, p. 30).  
Wel werd duidelijk dat er aandacht moet zijn voor genderverschillen binnen 
armoedevraagstukken. Huishoudens moeten niet als eenheid worden gezien. Dit bleek 
ook uit de vele onderzoeken naar female headed housholds. Deze huishoudens hebben 
heel andere consumptie en productie structuren dan traditionele huishoudens. Vrouwen 
en mannen hebben andere prioriteiten. In het traditionele gezin, is het vaak de man die 
bepaalt wat er met het geld gedaan wordt en wie er in welke mate van profiteert. Er 
moet dus niet alleen gekeken worden naar het verdiende inkomen; zaken als macht en 
empowerment binnen het huishouden zijn cruciaal voor de armoede van de verschillende 
leden binnen het gezin. Het toewijzen van en beslissen over hulpbronnen is minstens zo 
belangrijk als het binnenbrengen van bronnen (Chant, 2006, p. 91).   
 
2.2 Waarom is de positie van vrouwen laag en wat houdt de achtergestelde 
positie van de vrouw in stand?  
 
De sociale status van een persoon, wordt volgens Ortner (Fallon, 1999), bepaald door 
twee dominante factoren. De toegeschreven status (ascribed status) en de bereikte 
status (achieved status) bepalen samen de sociale status van een persoon.  
De ascribed status wordt bepaald door externe factoren, zoals de economische status van 
je familie, leeftijd en sexe. De familie waarin iemand geboren wordt, maakt deel uit van 
een bredere sociale/culturele hiërarchische structuur, waarbinnen de man formeel boven 
de vrouw staat. De achieved status daarentegen, wordt bepaald door individuele 
eigenschappen, talenten, aangeleerde kwaliteiten en dingen die een persoon bereikt in 
zijn leven. De achieved status wordt vaak positief beïnvloed door educatie, het hebben 
van een baan en een inkomen.  
Volgens Ortner heeft de ascribed status een grotere invloed op de uiteindelijke status van 
een persoon dan de achieved status (Fallon, 1999). Het hebben van een grotere ascribed 
status geeft namelijk meer kansen om de achieved status te verhogen. Doordat vrouwen 
een lagere ascribed status hebben dan mannen, kunnen zij hun achieved status moeilijk 
verhogen. De mate van zelfstandigheid van een vrouw wordt beperkt door sociale 
barrières en verwachtingen waar een vrouw aan moet voldoen, zoals de reproductieve rol 
van vrouwen. Vrouwen kunnen een zeker mate van autonomie bereiken, door 
bijvoorbeeld zelf geld te verdienen, maar het blijft toch de man die toegang tot land en 
krediet beheert (Okeke, 2000, p. 52). In sommige situaties kunnen economische 
middelen ervoor zorgen dat vrouwen meer macht hebben binnen het huwelijk, of hun 
eigen huishouden kunnen opzetten. Maar er zijn ook gevallen waarin vrouwen de 
beperkende structuren van het traditionele huwelijk intact houden, omdat hen dit 
toegang verschaft tot bepaalde hulpbronnen (kinship based entitlements). Deze zijn 
nodig voor veiligheid, status en overleving. Dit soort toegang tot hulpbronnen verschaft 
vrouwen niet meer beslissingsmacht binnen het huishouden. Onafhankelijkheid van 
vrouwen wordt in deze gevallen sociaal afgekeurd.   
Een vrouw kan dus haar achieved status door middel van bijvoorbeeld verkregen 
autonomie of educatie verhogen, maar kan zich hierbij slechts bewegen binnen het 
sociaal-hiërarchische systeem. Ze wordt beperkt door haar ascribed status, die bijna niet 
te beïnvloeden is.  
 
Er zijn weinig studies over sociale structuren en de positie van de vrouw in Afrika voor de 
kolonisatie van Afrika. De beelden die in die tijd geschetst werden waren vaak racistisch 
en seksistisch van aard. Westerse wetenschappers konden de veelzijdige, en in hun ogen 
tegenstrijdige, rollen van vrouwen moeilijk bevatten. Afrikaanse vrouwen waren 
moeders, echtgenotes en koninginnen. Daarnaast hadden ze een belangrijke rol in 
religieuze rituelen en beslissingsbevoegdheid binnen de gemeenschap. Tegelijkertijd 
waren ze handelaren en boeren (Okeke, 2000, p. 50). Uit studies van inheemse 
wetenschappers blijkt dat er in prekoloniaal Afrika evenwichtige genderrelaties 
bestonden. Vrouwen hadden een duidelijke eigen rol en verantwoordelijkheden en wel 
degelijk beslissingsbevoegdheid (Okeke, 2000, p. 51). In het werk van Ester Boserup, 
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“Women’s role in economic development” uit 1970, worden hier volop bewijzen voor 
aangedragen. Volgens Boserup was de Afrikaanse landbouw gebaseerd op een vrouwelijk 
agrarische systeem (Jaquette & Staudt, 2006, p. 19).  Deze structuren zijn echter 
verstoord door de komst van de kolonisten en de Europese expansie (Okeke, 2000 p. 
51). Missionarissen en wetenschappers handelden vanuit hun eigen visie en gingen ervan 
uit dat mannen voor het inkomen zorgden en hiermee hun afhankelijke vrouwen 
onderhielden. Verantwoordelijkheden en technologieën voor het verbouwen van 
gewassen, werden hierdoor alleen aan mannen gegeven. Als gevolg hiervan werd het 
traditionele systeem, waarin mannen en vrouwen elk hun verantwoordelijkheden hadden 
in de voedselproductie én in het huishouden, verstoord (Jaquette & Staudt, 2006, p. 24). 
Volgens Boserup is het dus niet de Afrikaanse traditie die de slechte positie van vrouwen 
veroorzaakte, maar het kolonialisme en hiermee gepaard gaande Westerse normen en 
waarden, waarin de vrouw ondergeschikt aan de man werd gezien (Jaquette & Staudt, 
2006, p. 24).  
 
Volgens Robertson (1987) bestond er voor het koloniale tijdperk echter ook al 
ongelijkheid in de Afrikaanse maatschappijen (Okeke, 2000. p. 52). De voortdurende 
ondergeschiktheid van de vrouw, ook na de koloniale periode, is volgens Robertson een 
bewijs dat er in de maatschappijen voor de kolonisatie ook al wortels waren waaruit zich 
een seksistische ideologie kon ontwikkelen.  Er bestonden ongelijkheden, maar deze 
waren legitiem door de culturele traditie. De verdeling van taken binnen het huishouden 
waren ideologisch en traditioneel gebaseerd op natuurlijke verschillen tussen mannen en 
vrouwen. Hierdoor kunnen de verschillende taken die mannen en vrouwen uitvoeren en 
de producten die hieruit voortkomen als onvergelijkbaar beschouwd worden (Geisler, 
1993). Deze verschillen in taken en verantwoordelijkheden zijn vertaald in de 
hedendaagse sociale verhoudingen. De rolverdeling die door de jaren heen vorm heeft 
gekregen, wordt nu gezien als de traditionele verdeling. Vrouwen zorgen voor de 
kinderen en het huishouden, en ze zijn verantwoordelijk voor de productie van voedsel. 
Mannen zijn meestal verantwoordelijk voor de productie van gewassen voor de verkoop 
(Warner 2000). Het land waarop deze gewassen worden verbouwd is van de man en de 
opbrengst hierdoor ook (Meeker & Meekers, 1997). Door deze verdeling hebben mannen 
sinds lange tijd de controle over het geld. Omdat zij het geld beheren, kunnen zij 
beslissen hoe het wordt uitgegeven en hebben hierdoor een grotere 
beslissingsbevoegdheid (desicion making power) dan de vrouw (Warner, 2000). Vrouwen 
zijn voor het verbeteren van hun status afhankelijk van gunsten van mannelijke 
gezinsleden. Deze afhankelijkheid beperkt vrouwen in hun mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen (Okeke, 2000, p. 52). 
Traditie wordt in veel gevallen aangewend om niets te hoeven veranderen. Zo is het in 
veel Afrikaanse landen gebruikelijk dat vrouwen bij de familie van de man gaan wonen. 
Daar beginnen ze onderaan de sociale ladder en hebben ze weinig te zeggen (Okeke, 
2000, p. 56). Dit versterkt de ondergeschikte positie van de vrouw. Het is echter een 
traditioneel gebruik en daarom kan de vrouw hier weinig tegen doen. In een sociale 
setting geeft traditie vaak legitimiteit voor de ongelijkheid die er bestaat in dat systeem. 
De uiteindelijk gewoontes en sociale rituelen van een volk zijn het resultaat van 
jarenlange machtsstrijd. Door de ondergeschikte rol van vrouwen, zijn vrouwen nooit in 
staat geweest de sociale gebruiken in hun voordeel te keren. De inheemse mannelijke 
elite wil graag alles bij het oude houden, omdat hen dit vele voordelen verschaft. De 
culturele traditie legitimeert dit (Okeke, 2000, p. 55).  
De kolonisatie en Afrikaanse culturele traditie zijn dus beide verantwoordelijk voor de 
ondergeschikte positie van de vrouw. Daarnaast heeft ook de internationale 
gemeenschap na de kolonisatie hier een bijdrage aan geleverd. De eerste 
vrouwenbeweging die ontstond (WID, zie paragraaf 2.1.1), ging ervan uit dat vrouwen 
vrije tijd hadden. Vrouwen werden gezien als een nieuw vat van arbeidskrachten. Dit 
leidde er voornamelijk toe dat vrouwen nog harder moesten werken.  
 
Tegenwoordig moeten vrouwen, behalve de traditionele rol, dus ook steeds meer de 
moderne rol vervullen (Okeke, 2000, p. 52). De traditionele reproductieve rol is in strijd 
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met de moderne rol, waarin vrouwen als economisch middel ingezet worden om armoede 
te bestrijden. Deze tegenstrijdige rol zorgt ervoor dat de sociale status van de vrouw 
moeilijk te verbeteren is.   
  
2.3. De hedendaagse sociaal-economische positie van de vrouw in Sub Sahara 
Afrika 
 
Er is inmiddels meer bekend over de situatie waarin vrouwen op het Afrikaanse 
platteland zich bevinden. Daarnaast zijn vrouwen over de hele wereld tegenwoordig beter 
georganiseerd. Toch is er in materieel opzicht nog weinig veranderd voor vrouwen in 
Afrika, met name op het platteland. De toegang tot bronnen om de situatie van vrouwen 
te verbeteren blijft kleiner dan die voor mannen. Instituties en regelgeving zijn star en 
tradities zijn moeilijk te veranderen.   
Traditie blijft belangrijk in veel rurale gebieden in Afrika. De traditionele rollenverdeling 
waarin de mannen verantwoordelijk zijn voor de inkomsten en het onderhouden van het 
gezin, word in veel gevallen nog als het ideaal gezien. Deze traditioneel gevormde 
verantwoordelijkheid wordt echter lang niet altijd vervuld (Meeker & Meekers, 1997). Uit 
verschillende studies (Meeker & Meekers- 1997, Okoli- 2003, Geisler- 1993, Warner- 
2000) blijkt dat de man een relatief groot deel van zijn inkomsten besteedt aan 
individuele uitgaven. Uit een studie in Uganda bleek dat als de inkomsten van de man 
aan de vrouw gegeven zouden worden, de uitgaven aan eten significant zou stijgen en 
uitgaven aan sigaretten en drank zou dalen (Warner, 2000).  
Doordat weinig mannen daadwerkelijk bijdragen aan huishoudelijke kosten, en vrouwen 
geen zeggenschap hebben over hoe het verdiende geld besteed wordt, is de vrouw 
genoodzaakt zelf een inkomen te genereren. Dit is nodig om het gezin van 
basisbehoeften te voorzien en het overleven van het gezin veilig te stellen (Meeker en 
Meekers, 1997). Als gevolg houden mannen en vrouwen hun budget binnen het 
huishouden vaak gescheiden. Zo kunnen ze hun eigen prioriteiten stellen voor hun 
uitgaven. Doordat vrouwen steeds meer hun eigen inkomen gaan verdienen, werken zij 
vaak meer dan mannen. Naast het huishouden en het verdienen van extra inkomsten om 
te overleven, moet de vrouw ook meewerken op het land van haar man. Vele 
onderzoeken hebben bewezen dat vrouwen harder werken; vrouwen produceren meer 
dan drie kwart van de landbouwproducten in Afrika (Okoli, 2003).   
De mogelijkheden die vrouwen hebben om een inkomen te verkrijgen, zijn echter 
beperkt. Op verschillende manieren belemmeren de sociale en wettelijke structuren 
vrouwen om zich te ontwikkelen. De traditionele arbeidsverdeling tussen mannen en 
vrouwen vormt een grote beperking. Door de traditionele taken blijft er voor vrouwen 
weinig tijd over om betaalde arbeid te verrichten. Een traditie die hieruit voortvloeit, is 
de verdeling tussen het private domein en publieke domein. Van oudsher is het terrein in 
en om het huis voor de vrouw gereserveerd, terwijl het publieke domein aan de man 
toegedicht is. Kortom: de vrouw doet het huishouden en werkt op het land van de man. 
De man daarentegen is de kostwinner. Als gevolg hiervan hebben vrouwen minder of 
geen toegang tot hulpbronnen die nodig zijn voor het verdienen van een inkomen. In 
veel Afrikaanse landen mogen vrouwen bijvoorbeeld geen land bezitten. Hierdoor hebben 
ze beperkte mogelijkheden om voedsel te produceren, al dan niet voor verkoop. Ook 
hebben vrouwen beperkte toegang tot krediet, een belangrijke voorwaarde om een 
investering te doen om een eigen inkomen te verdienen (FAO, 1995, Meeker en Meekers, 
1997). Onder vrouwen is weinig bekendheid over het verkrijgen van (micro)kredieten. 
Zeker vrouwen met een beperkt sociaal netwerk, of in afgelegen gebieden, weten niet 
hoe ze aan een lening kunnen komen. Als vrouwen al weten waar ze een lening kunnen 
krijgen, zijn de criteria vaak te streng om aan te voldoen en worden ze dus uitgesloten 
van het verkrijgen van een lening (Meeker en Meekers, 1997). Daarnaast is de toegang 
tot betaalde arbeid beperkt; zowel bij agrarische als niet-agrarische activiteiten 
ondervinden vrouwen ongelijke toegang tot betaalde arbeid (FAO, 1995). 
Een andere grote belemmering is dat vrouwen minder toegang hebben tot educatie, een 
belangrijk middel voor ontwikkeling. Van meisjes wordt verwacht dat ze later 
verantwoordelijk zijn voor het huishouden en de zorg voor de kinderen. Daar is geen 
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opleiding voor nodig. Daarnaast wonen net gehuwde vrouwen in veel Afrikaanse 
maatschappijen in bij (de familie van) de echtgenoot. De eigen familie heeft dus weinig 
voordeel meer aan hun gehuwde vrouwelijke familielid. Investeren in scholing van 
meisjes is daarom geen prioriteit.  
In het dagelijks leven ondervinden vrouwen dus veel hinder om zichzelf te ontwikkelen. 
Het is moeilijk voor vrouwen om hun positie door middel van de achieved status te 
verbeteren. Dit omdat het maatschappelijke en culturele kader waarbinnen zij zich 
bevinden de vrouw onder de man plaatst, oftewel de ascribed status van de vrouw laag 
is.  
 
2.4. Verbetering van de sociaal-economische positie van de vrouw 
 
Het is belangrijk de sociaal-economische positie van de vrouw te verbeteren. Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat zij het geld voornamelijk uitgeeft aan zaken 
die het welzijn van haar gezin bevorderen. Dit zorgt ervoor dat het gezin als geheel meer 
kan profiteren van verhoogde inkomsten.  
Dit is niet de enige reden waarom deze positie verbeterd moet worden. In Sub Sahara 
Afrika worden in de praktijk nog steeds vrouwenrechten geschonden. Vrouwen hebben 
gelijke rechten als mannen. Door het verbeteren van de positie van de vrouw kunnen 
deze rechten beter nageleefd worden.  
Sinds de jaren negentig is er meer onderzocht over de verschillende dimensies van 
genderrelaties en de ondergeschikte positie van de vrouw. Meer aandacht ging uit naar 
de empowerment van vrouwen: vrouwen in staat stellen zelf beslissingen te nemen over 
belangrijke keuzes in hun leven te nemen (Chant, 2006, p. 92).  
  
Verschillende sociale, wettelijke en economische structuren belemmeren de vrouw zich te 
ontwikkelen tot hetzelfde niveau als de man. Wij hebben een tweedeling gemaakt tussen 
het verhogen van de achieved status van de vrouw en de ascribed status. 
 
2.4.1 Verhogen van de achieved status van de vrouw 
 
De achieved status wordt bepaald door individuele eigenschappen, talenten, aangeleerde 
kwaliteiten, en dingen die een persoon bereikt in zijn leven. Door middel van educatie en 
het hebben van een eigen inkomen, kan de achieved status verhoogd worden.  
 
Educatie 
Educatie is een middel om de achieved status van een persoon te verhogen. Educatie is 
belangrijk, omdat het kan leiden tot een baan/inkomen en daardoor tot een hoger 
inkomen. In een klein agrarisch stadje in Ghana werd mensen met een baan en een 
inkomen een hogere sociale status toegeschreven. Het hebben van eigen geld werd 
geassocieerd met status, macht en respect (Fallon, 1999).  
Educatie verhoogt niet alleen de mogelijkheid op een eigen inkomen, het vergroot ook de 
belevingswereld van een mens. Het zelfbeeld wordt verhoogd. Ook wordt er kennis 
verworven over familieplanning en het belang van school voor de volgende generatie. 
Hierdoor kan het welzijn van het hele (toekomstige) gezin verhoogd worden (Okoli, 
2003). 
 
Eigen inkomen/ economische onafhankelijkheid 
Het streven naar economische onafhankelijkheid is van cruciaal belang voor de 
verbetering van zowel de sociale als de economische positie van vrouwen. In de eerste 
plaats kunnen vrouwen met een inkomen (hoe onzeker dat inkomen ook is) meer 
bijdragen aan het welzijn van de hele familie. De primaire levensbehoeften als eten, 
kleren, een huis en een goede gezondheid, kunnen hierdoor beter bevredigd worden. Dit 
kan cruciaal zijn voor vrouwen die door hun man niet of nauwelijks bijgestaan worden.  
Ten tweede draagt economische onafhankelijkheid bij aan sociale bewustwording van 
vrouwen. In hun werk als micro-ondernemer, strevende naar economische 
zelfvoorziening, zijn veel vrouwen betrokken bij het zelfstandig maken van beslissingen 
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(zoals wat te doen met de winst). Ze versterken daarnaast hun sociale netwerk. Binnen 
dit netwerk kunnen vrouwen kennis en ervaring opdoen, die ze kunnen toepassen op hun 
eigen huishouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvattingen over opvoeding, bredere 
sociale kwesties, hoe je geld te besteden. Op deze manieren verhogen vrouwen hun 
bewustzijn over zaken die belangrijk zijn voor hun eigen welzijn, evenals bewustzijn over 
het maken van beslissingen en netwerken. Het zelfbeeld van vrouwen kan zo verhoogd 
worden (Osirim, 2001).  
Ten derde kan economische onafhankelijkheid van vrouwen bijdragen aan een hogere 
decision making power binnen het huishouden. Vrouwen die zelf geld verdienen, voelen 
zich meer gelegitimeerd om bepaalde uitgaven te doen zonder dit aan hun man te 
vragen. Hashemie en anderen (in Bernasek, 2003) vonden dat vrouwen die zelf geld 
verdienden door middel van microkrediet meer werden betrokken bij het maken van 
belangrijke beslissingen in het huishouden, ook als zij al hun geld overdroegen aan hun 
man. Volgens Bernasek voelen vrouwen die bijdragen aan de kosten in het huishouden 
zich gelijkwaardiger, in de zin dat beide partners een bijdrage leveren (Bernasek, 2003). 
Als alleen de man werkt, koopt hij alle benodigdheden voor het huishouden. De 
respondenten uit Fallon’s onderzoek vonden het daarom logisch dat de man meer macht 
heeft. Als vrouwen ook bijdragen aan de kosten voor het huishouden, hebben zij recht 
om deel te nemen in het beslissingsproces. Financieel bijdragen aan het huishouden 
legitimeert dus het recht op het maken van beslissingen (Fallon, 1999). 
 
Uit het artikel van Meeker en Meekers (1997) blijkt dat sommige mannen negatief staan 
tegenover een vrouw die buitenshuis werkt. Het ondermijnt hun traditionele positie van 
autoriteit. Als de man zich bedreigd voelt door de economische positie van hun vrouw, 
ontmoedigt hij ze om te gaan werken. In sommige gevallen wordt het zelfs verboden 
(Meeker en Meekers, 1997). Hieruit kan opnieuw geconcludeerd worden dat mannen en 
vrouwen autoriteit verlenen aan het verdienen van een inkomen. Vrouwen die een 
inkomen verdienen, kunnen dus meer controle uitoefenen over het uitgavenpatroon.  
 
De economische en sociale positie van de vrouw hangen onlosmakelijk met elkaar 
samen. Als de vrouw zelf geld verdient, verbetert vaak haar economische en sociale 
positie binnen het huishouden. Daardoor heeft ze immers (meer) recht op het maken van 
beslissingen. Door de sociale positie van vrouwen in het algemeen te verbeteren, krijgen 
vrouwen meer zeggenschap en bewegingsvrijheid binnen het gezin. Hierdoor worden ook 
de mogelijkheden om zich economisch te kunnen ontwikkelen vergroot (en daarmee ook 
hun economische positie). Het is echter niet gemakkelijk om de sociale positie van 
vrouwen in zijn geheel te verbeteren. In onderstaande paragraaf wordt hierop ingegaan. 
 
 
2.4.2 Verhogen van de ascribed status van de vrouw  
 
Het hoofddoel van empowerment is dat de vrouw de capaciteit en mogelijkheid heeft 
haar eigen keuzes te maken. Ze moet de macht krijgen om controle uit te oefenen over 
belangrijke beslissingen in haar leven. Toegang tot werk of een inkomen is essentieel om 
een vrouw meer keuzemogelijkheden te geven. Toch is dat alleen niet genoeg om een 
significante impact te hebben op de empowerment van vrouwen. Er moet meer aandacht 
zijn voor genderrelaties in de sociale, culturele en wettelijke structuren, zowel binnen als 
buiten huiselijke sfeer. 
 
De ascribed status van de vrouw moet verhoogd worden. Deze lage status is 
toegeschreven aan een vrouw, doordat ze als vrouw geboren is en deze is dus vastgelegd 
in bredere maatschappelijke structuren. Omdat het verhogen van de ascribed status van 
vrouwen veranderingen op nationaal en internationaal niveau vereisen, is deze verhoging 
een stuk lastiger te bereiken. Om de ascribed status te veranderen, zullen 
maatschappelijke structuren op verschillende fronten aangepakt moeten worden. 
Hieronder volgt een uiteenzetting van veranderingen op gebied van wetten, traditie, 
beleid en civil society. 
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Wetten 
In de eerste plaats moeten discriminerende wetten afgeschaft worden. Polygamie en 
geweld tegen vrouwen moeten in de wet duidelijk verboden worden. Vrouwen moeten 
wettelijk gelijk aan de man worden gesteld, voordat enige verandering op lokale niveaus 
plaats kan vinden. Hiervoor moet het huidige legale systeem onder de loep genomen 
worden. De hedendaagse Afrikaanse wetten bevatten aspecten uit de traditionele 
Afrikaanse cultuur en uit het koloniale tijdperk. Het systeem zwijgt over bepaalde 
aspecten van sociale relaties en heeft in andere gevallen dubbele standaarden; hierdoor 
kunnen wetten op verschillende manieren geïnterpreteerd worden (Okeke, 2000 p. 59). 
Door hun ondergeschikte positie hebben vrouwen automatisch een zwakke 
onderhandelingspositie. 
Vervolgens is het belangrijk dat deze wetten daadwerkelijk nageleefd worden. Hiervoor is 
het noodzakelijk meer informatie en openheid te verspreiden over de rechten van de 
vrouw en over de mogelijkheden hier een beroep op te doen.  Vrouwen én mannen 
moeten hierover ingelicht worden, in het bijzonder in de meer afgelegen rurale gebieden, 
waar traditionele patronen nog vaak de boventoon voeren.  
 
Traditie 
Om de ascribed status van vrouwen te verbeteren, zal een culturele omslag plaats 
moeten vinden in traditionele gemeenschappen. Een vrouw moet in staat worden gesteld 
haar eigen keuzes te maken. Nu worden haar handelingen te veel beperkt door wat de 
‘traditie’ voorschrijft. Belemmerende sociale gebruiken worden behouden, in naam van 
de traditie.  
Onafhankelijkheid van vrouwen wordt vaak afgekeurd door de gemeenschap. Zowel 
mannen als vrouwen houden vast aan de culturele traditie waarin de man boven de 
vrouw geplaatst wordt. Eerder in dit hoofdstuk zagen we al dat het feit dat vrouwen zelf 
een inkomen verdienen, niet door alle mannen geaccepteerd wordt. Mannen kunnen zich 
bedreigd voelen in dit soort situaties, omdat zij volgens de traditie immers de kostwinner 
zijn. De gevolgen kunnen zijn dat zij de vrouw niet zelf de controle laten hebben over 
haar geld of dat de man agressief gedrag gaat vertonen (Chant, p.99, 2006). Daarnaast 
heeft de bestaande sociale structuur ook voordelen voor vrouwen: het verschaft 
veiligheid, status en toegang tot de nodige bronnen om te overleven. Vrouwen die aan de 
sociale verwachtingen voldoen, kunnen rekenen op de bescherming van de 
gemeenschap. Uit deze ‘veilige’ wereld stappen, is een groot risico. 
Als rolpatronen minder star worden aangehouden en de gemeenschap erkent dat de 
vrouw dezelfde rechten heeft als de man, zijn vrouwen vrijer zichzelf naar eigen wens te 
ontwikkelen. 
 
Beleid van ontwikkelingsinitiatieven en de overheid 
Om vrouwenrechten en het gendervraagstuk definitief op de agenda te zetten, is het 
cruciaal dat veranderingen geïnstitutionaliseerd worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
zowel binnen nationale overheden en ontwikkelingsorganisaties meer aandacht komt 
voor genderverhoudingen. Specifieke programma’s voor vrouwen moeten vervangen 
worden door beleid van overheden en ontwikkelingsorganisaties waarin het 
gendervraagstuk overal is geïntegreerd (Jaquette & Staudt, 2006, p. 42).   
In ontwikkelingsprogramma’s moet extra nadruk liggen op belemmeringen die vrouwen 
ondervinden. Genderrelaties binnen het huishouden moeten hierbij niet genegeerd 
worden. Organisaties op verschillende niveaus moeten het belang inzien van de cruciale 
rol die de vrouw in de agrarische sector speelt. Er moet precieze informatie verzameld 
worden over de problemen waar vrouwen mee kampen, om zo succesvol beleid, 
programma’s en projecten te ontwerpen op nationaal niveau. Het is van groot belang dat 
de rol van mannen ook onderzocht wordt. Zij spelen een belangrijke rol in de 
positiebepaling van vrouwen (Chant, 2006 p.104). Als de positie van de vrouw verandert, 
verandert die van de man automatisch ook. Om spanningen te voorkomen, moeten er 
ook voor mannen handvatten voor verbetering van hun situatie zijn. Daarnaast moet er 
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meer worden gedaan aan bewustwording en voorlichting. Bijvoorbeeld over het verdelen 
van huishoudelijke taken. 
Ook op universiteiten is er te weinig aandacht voor gender. Er moet meer onderzoek 
gedaan worden en de informatie die hieruit verkregen wordt, moet opgenomen worden in 
nieuwe programma’s voor armoedebestrijding.  
Sterke overheden zijn vooral voor vrouwen erg belangrijk. Zij zijn van cruciaal belang het 
bijsturen van markten en het doen van investeringen in publieke zaken. Ze kunnen de 
toegang tot markten voor gemarginaliseerde groepen (waaronder vrouwen) in de 
samenleving verbeteren en diegenen opvangen waar niemand voor zorgt (Jaquette & 
Staudt, 2006 p. 44).   
Volgens Jaquette en Staudt moet er niet automatisch vanuit worden gegaan dat 
decentralisatie positief is voor de positie van vrouwen.  Er is bewijs dat het overhevelen 
van macht naar lokale overheden de lokale hiërarchie juist kan versterken. ‘Traditionele’ 
culturele waarden die lokaal gehandhaafd worden, hebben vaak negatieve implicaties 
voor gendergelijkheid (Jaquette & Staudt, 2006 p. 45). Er is daarom meer aandacht 
nodig voor de lokale politieke context en hoe vrouwen hier binnen empowered zouden 
moeten worden. Ook politieke betrokkenheid is hierbij van belang. 
Daarnaast is het belangrijk vrouwen op bestuurlijke functies te plaatsen. Zo kunnen zij 
niet alleen meer prioriteit geven aan genderrelaties, maar ook een voorbeeldfunctie 
vervullen.  
 
Civil society (vrouwengroepen) 
Nationale overheden en markten kunnen veel doen om de positie van vrouwen te 
verbeteren. Nog belangrijker is het om de initiatieven van vrouwen zelf te stimuleren. De 
praktische obstakels van vrouwen in het dagelijkse leven komen hierdoor aan het licht. 
Vervolgens kan er dan door ontwikkelingsinitiatieven of de overheid iets mee gedaan 
worden. Civil society heeft de macht om politieke agenda’s te beïnvloeden (Jaquette & 
Staudt, 2006, p. 43).  
  
Vrouwenorganisaties kunnen op verschillende manieren de positie van vrouwen 
verbeteren. Zowel grote organisaties die zich met empowerment bezighouden als 
vrouwengroepen op kleine schaal, kunnen hier een bijdrage aan leveren. 
Vrouwenorganisaties kunnen effectief zijn in het promoten van transparantie van 
overheden en beter gedrag eisen van politici en ambtenaren (Jaquette & Staudt, 2006, p. 
45). Door het vormen van vrouwengroepen worden vrouwen gemobiliseerd en kunnen ze 
hun situaties vergelijken met die van andere vrouwen. Hierdoor kunnen culturele 
waarden gemeten worden, waardoor er andere ideeën over sociale verhoudingen en 
gelijkheid kunnen ontstaan. Dit kan op lokaal, maar ook op internationaal niveau heel 
nuttig zijn. Er zijn steeds meer vrouwengroepen die strijden voor de rechten van 
vrouwen (Okeke, 2000, p. 57). Door op internationaal niveau samen te werken, vormen 
vrouwen een front, wat vrouwen overal ter wereld de kracht geeft voor vrouwenrechten 
te strijden.  
Op kleine schaal kunnen vrouwengroepen vrouwen een handvat bieden op het gebied 
van meer (economische) zelfstandigheid. In veel Afrikaanse landen hebben mensen hun 
eigen manier bedacht om aan een klein startkapitaal te komen om een kleine handel 
(petit commerce) te kunnen beginnen. Een veel voorkomende vorm is het opstarten van 
een zogenaamde tontine. Vrouwen leggen elke week een klein bedrag in, dat ze elke 
week aan een lid van de groep geven. Die kan daar vervolgens een kleine investering 
mee doen. Alleen al binnen Zimbabwe zijn er 10.000 tontines, met meer dan 50.000 
leden, waarvan meer dan 97 procent vrouw. Doordat vrouwen moeilijkheden ervaren 
met toegang tot krediet van banken, is dit een erg lucratieve manier om toch een kleine 
investering te kunnen doen. Ten tweede is de tontine een manier om te sparen, iets wat 
weinig Afrikanen zich kunnen veroorloven. Ten derde is het geld dat beschikbaar komt bij 
de tontine meestal veilig en makkelijk toegankelijk, in tegenstelling tot geld dat je bij een 
bank moet halen (door afwezigheid van banken in afgelegen regio’s, in combinatie met 
administratieve rompslomp en analfabetisme) (Osirim, 2001). Ook het steunen en 
stimuleren van soortgelijke grassroots ontwikkelingen kan een goede bijdrage leveren 
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aan het verbeteren van de sociaal-economische positie van vrouwen in Sub-Sahara 
Afrika.    
Daarom is het erg belangrijk de capaciteit van dit soort organisaties te vergroten. 
Volgens Jaquette en Staudt is het, in dit kader, belangrijk dat er wordt samengewerkt 
tussen verschillende soorten maatschappelijke organisaties. De vakbond kan bijvoorbeeld 
strijden voor de positie van de vrouw binnen bepaalde bedrijven, maar ook zorgen dat er 
meer vrouwen worden aangenomen (Jaquette & Staudt, 2006 p. 44). 
 
2.5 Conclusie  
Volgens verschillende theorieën hadden vrouwen in Afrika voor de komst van de 
kolonisten een duidelijke eigen rol, verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en 
beslissingsbevoegdheid. Vanaf de kolonisatie is de positie van de vrouw ondergeschikt 
geraakt aan die van de man. De man werd door Westerlingen gezien als de kostwinner. 
De beslissingsbevoegdheid behoort daardoor automatisch aan de man. De tradities die 
door de jaren heen zijn gevormd, versterkten deze rollen en beperken vrouwen hun 
sociale status te verbeteren. Wetten worden in het voordeel van mannen geïnterpreteerd 
en de toegeschreven status van vrouwen is laag. Het bewegingskader van de vrouw werd 
en wordt in grote mate nog steeds bepaald door de man. De WID beweging wilde laten 
zien dat vrouwen ook konden werken, dat zij sterk waren en respect verdienden. GAD 
bracht echter naar voren dat vrouwen ook hun eigen behoeftes hadden en dat huidige 
machtrelaties vrouwen enorm beperken in de bevrediging van die behoeftes.  
Binnen het huishouden profiteren de man en de vrouw ongelijkmatig van de inkomsten. 
Traditionele sociale en economische structuren maken het moeilijk voor de vrouw 
economisch zelfstandig te zijn of beslissingsbevoegdheid te hebben. Dit zorgt ervoor dat 
het gezin zich niet optimaal kan ontwikkelen. Gelukkig hebben steeds meer 
ontwikkelingsorganisaties dit door. Toch wordt de traditie nog altijd aangewend als een 
geldige reden om niks te doen aan ongelijke sociale structuren. Verschillende fronten 
moeten aangepakt worden om zowel de ascribed als de achieved status van de vrouw te 
vergroten. De achieved status kan onder andere verhoogd worden door educatie, werk 
en een eigen inkomen. Dit kan goed op het lokale niveau aangepakt worden. Het is 
echter veel lastiger om de ascribed status van de vrouw te verhogen, omdat deze 
betrekking heeft op de culturele hiërarchische structuur. Deze zit verweven door alle 
instituties van een maatschappij. Dit moet dus op een hoger niveau aangepakt worden. 
Overheden en ontwikkelingsorganisaties kunnen veel doen, zonder dat zij zich direct 
bemoeien met het niveau van het huishouden. Dit kan door een stimulerend milieu voor 
vrouwen te creëren en discriminatie tegen te gaan. Of door voorlichting te geven over 
het delen van ouderlijke verantwoordelijkheden en van de macht binnen het huishouden. 
Nog belangrijker is het kijken naar initiatieven van vrouwen zelf; zij kunnen zelf het best 
aangeven waar zij in het dagelijks leven tegen aan lopen. Binnen de bestaande 
programma’s van nationale en regionale overheden moet er meer aandacht zijn voor de 
specifieke belemmeringen van de vrouw, zowel binnen het huishouden als in bredere 
sociaal-economische context.  
 

 20



Hoofdstuk 3: Regionaal kader  
 
Burkina Faso is een ingesloten land, grenzend aan Benin, Togo, Ivoorkust en Ghana in 

het zuiden, Mali in het westen en noorden, 
en Niger in het oosten. De sahelstrook, 
waar Burkina Faso in is gelegen, staat 
bekend om zijn droge klimaat met weinig 
neerslag. Ook heeft Burkina Faso weinig 
natuurlijke hulpbronnen. De agriculturele 
mogelijk-heden zijn schaars. Toch heeft 
het grootste deel van de ruim 14 miljoen 
Burkinabés een agrarisch bestaan 
(Landenweb, 2007). 
Burkina Faso is door de geografische 
ligging vatbaar voor natuurrampen  en  
regionale politieke instabiliteit die kan 
overwaaien vanuit buurlanden. Daarnaast 
heeft Burkina Faso een eenzijdige 
economie, waarin slechts één product 
domineert (het verbouwen en exporteren 
van ruwe katoen). Deze factoren 
gezamenlijk zijn er de oorzaak van dat 
Burkina Faso laag scoort op relevante 
indicatoren van ontwikkeling. Het staat op 
de 176e plaats van de 177 landen in de 
Human Development Indexlijst van de  

bron: Nation Master, 2007          UNDP (UNDP, 2008).  
 
Bovenstaande schets van Burkina Faso is niet erg positief. Ondanks de beschreven 
factoren die de ontwikkeling belemmeren, heeft Burkina Faso een groeiende economie. 
Sinds 1994 groeit het BNP jaarlijks gemiddeld met 5 procent (Broederlijk Delen, 2007). 
Ook op sociaal vlak zijn positieve ontwikkelingen te ontdekken. Ook gaan steeds mee 
kinderen naar school (Broederlijk Delen, 2007). 
Sinds 1987 is de politieke situatie in Burkina Faso redelijk stabiel te noemen. Tot 1987 
was het land in revolutie. Deze werd in 1987 door een nieuw gevormde regering officieel 
gerectificeerd. Met deze politieke verandering heeft Burkina Faso veel landen gevolgd in 
de richting van een meer marktgeoriënteerd economisch beleid en meer betrokkenheid 
bij de internationale gemeenschap. In maart 2007 vonden nationale verkiezingen plaats, 
waarin Blaise Traoré voor de derde maal herkozen is tot president. 
 
Boucle du Mouhoun – Passakongo      Een erf in Passakongo, juni 2007 
Ons onderzoek is gesitueerd in de regio 
Boucle du Mouhoun, in het 
Noordwesten van Burkina Faso. Net als 
in andere delen van Burkina Faso, is 
landbouw de meest voorkomende 
economische activiteit. Een grote 
werkgever is de Sofitex, de nationale 
katoenfabriek van Burkina Faso. De 
grootste stad in de omgeving is 
Dédougou, met ongeveer 35.000 
inwoners. Voor de meeste regionale 
diensten (zoals gezondheidszorg en 
middelbaar onderwijs) zijn de 
omringende dorpen afhankelijk van 
Dédougou.  
Het dorp Passakongo ligt op 8 
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kilometer afstand van Dédougou en heeft ongeveer 3000 inwoners. Passakongo bestaat 
uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte heet Bokuy, er wonen ongeveer 1000 mensen. 
Daar is Stichting Háparako gevestigd. Het andere gedeelte is groter (2000 inwoners) en 
heet Dokhura.  
 
Economische omstandigheden 
De meeste gezinnen vertrekken tijdens de regentijd (meestal tussen juni en september), 
naar de akkers om gierst (het belangrijkste graanproduct) en eventueel groenten te 
verbouwen. Men werkt in familieverband: man, vrouw en kinderen werken samen op de 
akkers. Sommige gezinnen wonen enkele maanden naast hun akkers, andere gezinnen 
reizen elke paar dagen op en neer tussen hun akkers en vaste woonplaats. In deze tijd 
van het jaar staan andere economische activiteiten meestal op een laag pitje. Tijdens de 
droge tijd (van oktober tot juni) trekken de mensen weer terug naar hun vaste 
woonplaats. Tot en met februari onderhouden sommige vrouwen een tuin. Vanaf eind 
februari tot juni is dat niet meer mogelijk door daling van de grondwaterstand en gebrek 
aan neerslag.  
Een andere economische activiteit in de regio is, voor mannen, het houden van kleinvee 
(de nomadenvolken zijn de bezitters van grootvee zoals koeien). In de droge tijd levert 
dit extra inkomsten op, en bovendien een welkome toevoeging op het vaak eenzijdige 
dieet. 
De meeste vrouwen ondernemen een of meerdere activiteiten met als doel een eigen 
inkomen te verdienen. Vaak gaat het om kleinschalige activiteiten, petits commerces 
genoemd, die op de lokale markt worden verhandeld. Naast de markt is de cabaret een 
andere belangrijke publieke ruimte. Naast een belangrijke sociale functie, heeft de 
cabaret ook een economische functie: vrouwen en mannen komen hier samen om dolo te 
drinken en producten te verhandelen. 
 
Binnen het huishouden hebben mannen en vrouwen verschillende verantwoordelijk-
heden. In dit opzicht verschilt de regio Boucle du Mouhoun nauwelijks van andere 
agrarisch georiënteerde regio’s in Sub Sahara Afrika. De man is in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor het verzorgen van de gierst. Evenals in andere regio’s behoren de 
op het land verbouwde producten de man toe. Hij bewaart zijn producten in 
graanschuren naast het huis. Gierst is, naast het hoofdbestanddeel van het dieet van 
veel gezinnen, ook een betaalmiddel. De verbouwde gierst kan verkocht worden. Een 
deel van de gierst wordt gebruikt voor onvoorziene uitgaven zoals een ziekenhuisbezoek 
of een overlijdensgeval. Daarnaast is de man in principe verantwoordelijk voor de bouw 
en het onderhoud van het huis, brandhout, en het betalen van de opleiding van de 
kinderen. Als zijn middelen het toelaten, hoort hij ook bij te dragen aan andere 
huishoudelijke kosten, zoals zout, suiker, olie, zeep en kleren.  
De vrouw is verantwoordelijk voor het huishouden. Dat wil zeggen dat zij moet zorgen 
dat er te eten en drinken is en dat er schoongemaakt wordt. Daarnaast neemt zij de 
opvoeding van de kinderen voor haar rekening. Van de gierst die ze van haar man krijgt, 
maakt ze tô, het belangrijkste meelproduct. Ze koopt ook ingrediënten voor saus bij de 
tô. Sommige vrouwen verbouwen zelf groenten in een tuin, of gaan en brousse om 
planten te zoeken.  
 
Sociale omstandigheden 
In Burkina Faso is polygamie niet verboden; mannen kunnen meerdere vrouwen 
trouwen. Mannen kunnen meerdere redenen hebben voor het nemen van meerdere 
vrouwen. Het kan zijn dat het niet goed meer botert tussen de man en zijn (eerste) 
vrouw. Met meer vrouwen (en dus meer kinderen) kan bovendien meer verbouwd 
worden op het land. Opgegroeide kinderen kunnen vervolgens voor hun ouders zorgen: 
meerdere vrouwen en kinderen is dus ook een verzekering voor de oude dag. Ten slotte 
zijn er veel mannen die niet beter weten dan dat het hebben van meerdere vrouwen 
normaal is.  
Familiebanden zijn heel belangrijk voor Burkinabés. Door deze sterke band tussen 
familieleden, is de sociale controle binnen kleine gemeenschappen hoog. Dit heeft zeker 

 22



voordelen. Over het algemeen is er altijd wel iemand die zich ontfermt over de vrouw. 
Als haar man overlijdt, kan zijn broer haar trouwen. Schoonouders staan hun zoon en 
zijn vrouwen bij in geval van nood. Bij huwelijksproblemen wordt eerst binnen de familie 
een oplossing gezocht. Er zijn echter ook minder goede kanten aan deze sociale controle 
binnen families. Vrouwen zijn voor een groot deel afhankelijk van mannen, of het nu hun 
echtgenoot, vader, schoonvader, broer of neef is. Deze afhankelijkheid geeft mannen 
binnen de familiesfeer sociale macht.  
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Hoofdstuk 4: Methodologie 
 

Dit onderzoek naar de sociaal-economische positie van vrouwen is overwegend 
kwalitatief. Dat wil zeggen dat we door middel van diepte-interviews gegevens hebben 
verzameld. In totaal hebben we 35 interviews afgenomen. Het merendeel daarvan zijn 
vrouwelijke inwoners van Passakongo en omliggende dorpen. Ook hebben we met enkele 
mannen een diepte-interview afgenomen. Daarnaast hebben we een aantal 
sleutelpersonen geïnterviewd, zoals een bestuurslid van een kredietbank en iemand van 
een mensenrechtenorganisatie. De verkregen informatie hebben we gebruikt om onze 
gegevens in een bredere context te kunnen plaatsen. Ten slotte hebben we gepraat met 
leden van 8 vrouwengroepen. Hieronder volgt voor elk onderdeel een korte uitleg. 
 
Interviews inwoners Passakongo 
In samenwerking met drie sleutelpersonen hebben we een selectie gemaakt van 19 
vrouwelijke en 3 mannelijke respondenten, 15 in Bokuy en 7 uit Dokhura. De 
leefomstandigheden in Dokhura en Bokuy zijn vrijwel hetzelfde. Aan de vrouwen hebben 
we vragen gesteld over hun sociale en economische situatie. Daarnaast hebben we 
geprobeerd te onderzoeken in hoeverre de respondenten zelf in staat zijn hun situatie te 
verbeteren. Aan de mannen hebben we vragen gesteld om de verzamelde informatie te 
verifiëren. Ook hebben we deze interviews gebruikt om informatie te verzamelen over 
genderrelaties, waar mannen en vrouwen soms verschillend over blijken te denken. 
Om een duidelijk beeld te creëren van de resultaten uit deze diepte interviews hebben we 
een categorisering gemaakt van de verschillende posities van de vrouwen. De 
kwalitatieve gegevens zijn hiervoor kwantitatief geanalyseerd. Deze kwantitatieve 
analyse is gebruikt om de verschillende posities van de vrouwen te kunnen vergelijken. 
Vervolgens hebben we deze kwantitatieve analyse gebruikt om te kijken of er verklaard 
kon worden waarom vrouwen in een bepaalde categorie zaten. Vooraf waren hier geen 
specifieke vragen voor opgesteld. De kwalitatieve gegevens blijven echter de 
belangrijkste bron om de posities van de vrouwen te verklaren.   
 
Interviews sleutelpersonen 
Naast de 22 diepte-interviews met inwoners van Passakongo, hebben we 6 
sleutelpersonen geïnterviewd. Deze interviews hebben we gebruikt om informatie te 
verkrijgen over heersende opvattingen met betrekking tot sociaal-economische kwesties 
in Passakongo en omgeving. De sleutelpersonen hebben door hun maatschappelijke 
functie, relevante kennis over sociaal-economische thema’s. We hebben de volgende 
sleutelpersonen geïnterviewd: 

 
a) Catharina Traoré, voorzitster van de vakbondgroep Alimentation et Hygiene 

binnen OFACOM, de landelijke vakbond voor handarbeiders. Zij weet vooral veel 
over vrouwengroepen in de regio en op welke manier vrouwen belemmerd worden 
om zich te ontwikkelen. 

b) Benyerai Sama, bestuurslid FSDZP: Fonde de la Solidarité pour le Développement 
de la Zone Passakongo. Benyerai Sama hebben we geïnterviewd omdat hij veel 
kennis heeft over kredietverstrekking en hoe vrouwengroepen daarmee omgaan. 

c) Djeneba Sao, lid van MBDHP (Mouvement Burkinabé des droits des hommes et 
des peuples). Djeneba Sao heeft een goed zicht op de sociale positie van 
vrouwen. Door middel van bijeenkomsten probeert zij vrouwen voor te lichten 
over hun rechten. 

d) Theofile Bombiri, traditioneel burgemeester (conseiller) van Passakongo sinds juni 
2007, heeft informatie gegeven over culturele tradities en genderverhoudingen. 

e) Monsieur Bombiri, alphabetiseur in Passakongo en omgeving, weet door zijn 
achtergrond veel over culturele gebruiken in de regio. 

f) Martine Sama, de traditioneel burgemeester van Suokuy, een naburig dorp. Deze 
vrouw hebben we geïnterviewd omdat zij een vrouwelijke burgemeester is, 
hetgeen vrij bijzonder is. Door haar functie heeft zij zicht op hoe in de regio tegen 
gendergerelateerde thema’s aan wordt gekeken door de inwoners. 
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Interviews leden vrouwengroepen 
Ook hebben we met leden van acht vrouwengroepen gepraat. Afhankelijk van de 
opkomst waren dit groepsinterviews, of individuele interviews. De insteek van deze 
interviews was erachter te komen of (en zo ja, hoe) vrouwengroepen functioneren en op 
welke manier ze bij kunnen dragen aan het verbeteren van de sociaal-economische 
positie van vrouwen in Passakongo. 
 
Interview met vrouwengroep Boumbassé Tamahin in april 2007 

 
 
Participerende observatie 
Tijdens ons verblijf hebben we naast het houden van interviews, ook aan verschillende 
relevante activiteiten meegedaan. Zo hebben we twee bijeenkomsten van MBDHP 
bijgewoond. De eerste bijeenkomst had als thema waarom een officieel huwelijk zo 
belangrijk is en wat de nadelen zijn van gedwongen huwelijken. De tweede bijeenkomst 
(geleid door Djeneba Sao) ging over geweld (zowel sociaal als fysiek geweld) tegen 
vrouwen en hoe dat voorkomen kan worden. 
Nina heeft ook een driedaagse bijeenkomst bijgewoond van OFACOM. Tijdens deze 
bijeenkomst waren 100 mannen- en vrouwengroepen vertegenwoordigd en werden 
problemen en toekomstplannen besproken. De ervaringen die tijdens deze observaties 
zijn opgedaan, zijn verwerkt in de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek.  
Daarnaast hebben we, door in het dorp te leven, deelgenomen aan de sociale en 
culturele activiteiten die zich in het dorp afspelen. Door bepaalde mensen regelmatig te 
zien, ontstond er een vertrouwensband. Hierdoor kregen we een goed idee wat de 
gewoontes en normen zijn binnen de gemeenschap. 
 
Beperkingen onderzoek 
In het kader van het te openen vrouwencentrum binnen Stichting Háparako, is onze 
aandacht vooral uitgegaan naar de categorie armere vrouwen in Passakongo. We hebben 
in samenwerking met een aantal sleutelpersonen, respondenten gezocht die aan dit 
kenmerk voldeden. Omdat we selectief respondenten hebben gekozen, zit er een zekere 
bias in ons onderzoek. Toch willen wij benadrukken dat wij ruim drie maanden in 
Passakongo hebben gewoond en dat wij een degelijk beeld van het dorp en de omgeving 
hebben. Wij hebben inzicht gekregen in de verhoudingen binnen de gemeenschap. Door 
dit inzicht hebben wij de verschillende interviews op de juiste manier kunnen 
interpreteren. 
 
Relevantie onderzoek  
Uit het theoretisch kader en de interviews blijkt dat leden binnen het huishouden niet 
gelijkmatig profiteren van de economische mogelijkheden in hun omgeving. Vrouwen 
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hebben, ten opzichte van mannen, vaak op economisch en sociaal gebied een 
achtergestelde positie.  
Vrouwen en mannen hebben echter recht op dezelfde kansen en mogelijkheden in een 
samenleving. Mannen en vrouwen zijn gelijk bij wet. Het is daarom van groot belang om 
deze achtergestelde positie van vrouwen te verbeteren. Daarnaast besteden vrouwen een 
groter gedeelte van hun inkomsten aan het gezin. Door de positie van vrouwen en 
hiermee hun mogelijkheden te verbeteren, wordt dus de welvaart van het hele gezin 
verhoogd.  
Door inzicht te verkrijgen in de processen die verantwoordelijk zijn voor deze 
achtergestelde positie, kan er naar handvatten gezocht worden om deze positie te 
verbeteren. Het vrouwencentrum dat Stichting Háparako gaat openen, kan deze studie 
gebruiken om haar activiteiten te bepalen.  
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Hoofdstuk 5: Onderzoeksvragen 
 
Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Sigrun Spaans, de drijfveer achter 
Stichting Háparako. Zij zal dit onderzoek gebruiken in het kader van de opening van een 
vrouwencentrum in Passakongo. De doelstelling van het onderzoek is: Inzicht verkrijgen 
in de sociaal-economische positie van arme vrouwen en mogelijkheden voor verbetering 
in kaart brengen. De hoofdvraag is als volgt: Wat is de sociaal-economische positie van 
vrouwen binnen het huishouden in Passakongo en op welke manier kan deze positie 
verbeterd worden? De hoofdvraag is uiteindelijk gesplitst in drie onderdelen: 
 
a)  Wat is de sociaal-economische positie van vrouwen in Passakongo?  
b)  Welke factoren belemmeren vrouwen om zich te ontwikkelen in Passakongo? 
c)1.  Op welke manier kan de sociaal-economische positie van vrouwen verbeterd 

worden? 
2. In hoeverre kunnen vrouwengroepen een positieve bijdrage leveren aan de 

sociaal-economische positie van vrouwen? 
   
 
5.1 Sociaal-economische positie 
 
In het theoretische kader hebben we de sociaal-economische positie als één begrip 
opgevat. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is dit begrip echter opgesplitst in 
sociale positie en economische positie van vrouwen. Deze operationalisering is 
noodzakelijk om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. De eerste deelvraag valt 
hiermee uiteen in drie subvragen: 
 
Deelvraag a: Wat is de sociaal-economische positie van vrouwen in Passakongo? 

- Wat is de economische positie van vrouwen in Passakongo? 
- Wat is de sociale positie van vrouwen in Passakongo? 
- In hoeverre hangt de sociale positie samen met de economische positie? 

 
5.1.1 Economische positie 
De economische positie wordt bepaald door de inkomsten en de uitgaven van een vrouw. 
Omdat vrouwen vaak niet kunnen rekenen, is dit voor hen moeilijk te bepalen. Daarom 
hebben we ons gericht op de economische activiteiten van de vrouwen, het te besteden 
inkomen van de vrouwen en de bijdrage van de man in huishoudelijke kosten. Deze drie 
factoren tezamen bepalen de economische positie van vrouwen in Passakongo.  
 
We hebben de economische activiteiten van vrouwen gecategoriseerd op daadwerkelijk 
gegenereerde inkomsten, regelmatigheid en zekerheid van de activiteiten. Als hulpmiddel 
voor het bepalen van de sociaal-economische positie van de vrouwen hebben we een 
categorisering gemaakt van de economische activiteiten. Later bleek deze categorisering 
niet geheel passend meer voor de interpretatie van de gegevens. In bijlage 4 is het 
document met categorieën terug te vinden. 
 
Vervolgens hebben we door middel van onderstaande lijst in kaart gebracht wat het te 
besteden inkomen van vrouwen was. 
 

- Het inkomen van vrouwen (voor zover ze dat konden uitrekenen) 
- Gaan de kinderen naar school 
- Hebben de vrouwen olie en/of zout om saus te maken 
- Hebben de vrouwen zeep om hun kleren en zichzelf te wassen 
- Hebben de vrouwen altijd genoeg te eten 
 

De mate waarin de man bijdraagt aan huishoudelijke kosten is een belangrijke factor in 
het bepalen van het armoedeniveau van een vrouw. Het heeft bovendien gevolgen voor 
de economische (on)afhankelijkheid van vrouwen. Daarom is deze factor niet geheel los 

 27



te zien van de sociale positie van vrouwen. Toch hebben we de (mate van) economische 
afhankelijkheid binnen de economische positie geplaatst, omdat het uiteindelijk gaat om 
hoeveel middelen een vrouw tot haar beschikking heeft om haar gezin te onderhouden. 
Door middel van de volgende indicatoren hebben we de mate van economische 
onafhankelijkheid van de vrouwen bepaald: 
 

- Mag de vrouw werken en zo ja mag ze haar inkomen houden? 
- Hoe besteedt de vrouw haar geld? 
- Welk gedeelte van haar geld besteedt de vrouw aan persoonlijke uitgaven? 
- Hoeveel krijgt ze van haar man om in huishoudelijke kosten te voorzien? 
- Welk percentage van zijn salaris besteedt de man aan huishoudelijke kosten? 
- Weten man en vrouw van elkaar hoeveel ze verdienen? 

 
5.1.2 Sociale positie 
De sociale positie van vrouwen is moeilijk te isoleren van de economische, omdat deze 
samenhangt met een complex scala van factoren. Hieronder vallen zelfbeeld, 
psychologisch welzijn, in hoeverre een vrouw zich bewust is van haar situatie en de mate 
van economische (on)afhankelijkheid (zie hoofdstuk 2). In ons onderzoek wordt de 
sociale positie van vrouwen bepaald door twee factoren: de decision making power en de 
capaciteit tot verbetering.  
 
a. Decision making power 
Om de sociale positie van vrouwen te bepalen hebben we onderzocht wat de decision 
making power van de vrouwen is. Hiermee wordt gedoeld op in hoeverre vrouwen de 
macht hebben om (belangrijke) beslissingen binnen het huishouden te nemen. Deze 
decision making power hebben we bepaald aan de hand van de volgende vragenlijst: 
 

- Hoe worden belangrijke huishoudelijke beslissingen genomen?  
- Hoe wordt de beslissing over het gewenste aantal kinderen gemaakt? 
- Moet de vrouw toestemming vragen om bepaalde (sociale/economische) 

activiteiten te ondernemen? 
- In hoeverre heeft de vrouw zeggenschap over het inkomen van haar man? 
- Vraagt ze het aan haar man als ze iets nodig heeft? 

 
b. Capaciteit tot verbetering 
Naast de decision making power, hebben wij onderzocht in hoeverre een vrouw in staat 
is om haar positie te verbeteren. Dit hebben we gedaan door in de eerste plaats te 
onderzoeken in hoeverre de vrouwen actief bezig zijn hun situatie te verbeteren. Een 
vrouw kan namelijk door actief te handelen, haar situatie verbeteren. Als zij zich daarvan 
niet bewust is, is zij minder in staat om haar positie te verbeteren. Daarom hebben we 
vervolgens vragen gesteld waardoor we meer te weten komen over het sociaal 
bewustzijn van vrouwen. Dit sociale bewustzijn wordt beïnvloed door verschillende 
factoren, zoals of iemand naar school is geweest en of ze een stimulerende omgeving 
heeft (is er een sociaal-economische vangnet, is er toegang tot krediet, zijn er positieve 
rolmodellen in de omgeving). De volgende vragen hebben hierbij als leidraad gediend: 
 

- Ziet de respondent voordelen van school? 
- Spaart de respondent?  
- Kent de respondent vrouwengroepen? 
- Ziet de respondent voordelen van vrouwengroepen? 
- Waarom is de respondent wel/niet bij een vrouwengroep? 
- Is de respondent in staat mogelijkheden aan te grijpen om haar situatie te 

veranderen? 
- Wil de respondent activiteiten ondernemen om haar inkomen te verhogen? 
- Reageert de respondent passief of actief op problemen binnen het huishouden? 
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5.2 Oorzaken voor de zwakke sociaal-economische positie van de vrouw 
 
De tweede deelvraag “Wat zijn de oorzaken voor de zwakke sociaal-economische positie 
van vrouwen in Passakongo?” hebben wij geoperationaliseerd in twee subvragen: 
 

- Welke factoren belemmeren vrouwen in Passakongo om zich te ontwikkelen? 
- Waardoor wordt deze positie in stand gehouden? 

 
Tijdens de diepte-interviews met de vrouwen, kwam naar boven wat de vrouwen 
belemmerde om zich op dezelfde manier te ontwikkelen als de man. Daarnaast hebben 
we gekeken waardoor de zwakke positie van de vrouw in stand wordt gehouden. 
Culturele tradities, sociale verwachtingen en analfabetisme waren steeds terugkomende 
thema’s. Vervolgens hebben we in de interviews met de sleutelpersonen deze thema’s 
verder uitgediept. Door met verschillende sleutelpersonen te praten, hebben we een 
compleet beeld kunnen vormen wat de belemmerende factoren zijn die de slechte sociaal 
economische positie van vrouwen veroorzaken en in stand houden. Tenslotte konden we 
tijdens de groepsinterviews en de participerende observaties de belemmerende 
processen herkennen en verifiëren. We hebben daarbij gekeken naar oorzaken zoals 
culturele tradities in agrarisch georiënteerde maatschappijen, sociale 
verwachtingspatronen, en onderontwikkeling van afgelegen gebieden.  
 
 
5.3 Verbetering van de sociaal-economische positie van de vrouw 
 
Door middel van diepte-interviews met verschillende sleutelpersonen, hebben we 
geprobeerd in kaart te brengen op welke manier de positie van vrouwen verbeterd zou 
kunnen worden. De volgende subvragen hebben we hieronder geconcretiseerd: 
 

- Wat is er nodig om de achieved status van vrouwen te verbeteren? 
- Wat is er nodig om de ascribed status van vrouwen te verbeteren? 
- In hoeverre kunnen vrouwengroepen een positieve bijdrage leveren aan de 

sociaal-economische positie van vrouwen?  
 
Op verzoek van Sigrun Spaans hebben we specifiek gekeken naar de bijdrage die 
vrouwengroepen kunnen leveren aan de verbetering van de positie van de vrouw. De 
volgende subvragen hebben hierbij als leidraad gewerkt: 
 

- Hoe werken vrouwengroepen in Passakongo en omgeving? 
- Wat denken de respondenten dat een vrouwengroep kan bijdragen aan de 

verbetering van hun positie? 
- Op welke manier denken de leden van vrouwengroepen dat een vrouwengroep 

kan bijdragen aan de verbetering van de positie van vrouwen? 
- Op welke manier denken de sleutelpersonen dat vrouwengroepen kunnen 

bijdragen aan de verbetering van de positie van vrouwen? 
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Hoofdstuk 6: de sociaal-economische positie van vrouwen in 
Passakongo  
 

We hebben 19 vrouwen geïnterviewd over hun sociaal-economische positie. De sociaal-
economische positie bestaat uit drie deelposities: de economische positie, de sociale 
positie binnen het huishouden en de mate van sociaal bewustzijn van de vrouw. Per 
deelpositie zijn de vrouwen ingedeeld in vier categorieën: goed, redelijk, matig en zwak. 
De categorieën zijn gemaakt door de verschillende situaties van alle geïnterviewde 
vrouwen te vergelijken. Als een vrouw een economisch goede positie heeft, betekent dat 
dus niet dat zij er, naar Nederlandse maatstaven, goed voorstaat. Het wil zeggen dat zij, 
naar Burkinese maatstaven, aardig in haar eerste levensbehoeften en dat van haar gezin, 
kan voorzien. Om deze categorisering te maken hebben we onze gegevens kwantitatief 
geanalyseerd. Uit deze analyse hebben we naderhand ook proberen te verklaren waarom 
vrouwen in een bepaalde categorie zitten  (zie methodologie). Tenslotte bekijken we het 
verband tussen de economische en sociale positie. 

6.1 De economische positie 
 
De economische positie van de vrouwen is over het algemeen slecht; 79 procent van de 
vrouwen heeft een matige tot zwakke economische positie (zie figuur 1). Dat wil zeggen 
dat deze vrouwen niet (volledig) in hun basisbehoeften kunnen voorzien.  
 

Figuur: 1 economische positie vrouwen (n= 19)
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Zwakke economische positie 

De activiteiten van vrouwen uit deze categorie zijn: kleinschalige economische 
activiteiten (zoals het zoeken en verkopen van brandhout, het verkopen van wilde 
vruchten) aangevuld met economische activiteiten voor anderen (het maken van dolo, 
graan malen, het wassen van kleren). Twee van de vrouwen uit deze categorie zijn 

typische dagloners: zij voeren activiteiten uit voor 
anderen in ruil voor een klein loon. Twee andere 
vrouwen doen praktisch niets, de ene wordt 
ondersteund door haar man, de ander verkoopt af 
en toe iets uit de tuin van haar moeder. De 
vrouwen uit deze categorieën hebben zelden tot 
nooit olie en zout voor het eten, of zeep om te 
wassen. Het komt voor dat deze vrouwen een dag 
niks kunnen eten. Weinig van deze vrouwen 
hebben kinderen die naar school gaan; er is maar 
één kind dat naar school gaat. Het geld dat de 
vrouwen uit deze categorie per week verdienen is 

Voorbeeld respondent 15 

Deze vrouw heeft een zwakke 
economische positie. Ze haalt twee keer 
in de week brandhout, hiermee verdient 
ze 350 CFA. Ook maakt ze heel af en toe 
dolo voor anderen, daarmee verdient ze 
dan 300-500 CFA per keer. Haar 
kinderen gaan niet naar school. Ze heeft 
nooit zeep om zichzelf of haar kleren te 
wassen en heeft nooit olie of zout voor 
het eten. Twee keer per week heeft ze 
niks te eten. Ze krijgt heel weinig van 
haar man, omdat deze bijna nooit werkt.  
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tussen de 350 en 1000 CFA per week.    

 
Matige economische positie 

Veel van de activiteiten van de vrouwen uit deze 
categorie hebben te maken met een tuin. In deze 
categorie vallen ook aardig wat vrouwen die zelf 
dolo produceren. Hiervoor is wel een investering 
nodig, en deze vrouwen hebben dus iets meer geld 
dan de vrouwen uit de eerder genoemde categorie. 
De inkomsten liggen tussen de 600 en 1400 CFA 
per week. De meeste vrouwen uit deze categorie 
kunnen zich tenminste één van de basisbehoeftes 
die wij als indicatoren hebben gebruikt, 
veroorloven.  

Voorbeeld respondent 7 

Dit is een vrouw met een matige 
economische positie. Ze heeft een 
tuintje, maakt beignets en af en toe 
dolo. Twee van de zeven kinderen gaan 
naar school. Ze heeft geen olie en zout 
om de saus te prepareren, en af en toe 
zeep om zich te wassen. Aan eten heeft 
ze geen gebrek. Haar man ondersteunt 
haar wel, door onder andere het 
schoolgeld te betalen. 

 

Redelijke economische positie 

De belangrijkste overeenkomst tussen vrouwen in 
deze categorie, is dat deze vrouwen beter in hun 
levensbehoeften kunnen voorzien dan vrouwen met 
een zwakke of matige economische positie. De 
activiteiten van de vrouwen in deze categorie 
komen verder niet erg overeen. Respondent 6 
heeft geen man maar is op economisch gebied erg 
actief en creatief. Zij verdient tussen de 1300 en 
2850 CFA. De andere vrouwen in deze categorie 
zijn economisch niet bijzonder inventief, maar 
worden in grote mate gesteund door hun man.  

Voorbeeld respondent 6  

Dit is een vrouw met een redelijke 
economische positie. Ze heeft een tuin. 
Ze verkoopt de groenten hieruit in 
Dédougou, ze houdt varkens en maakt 
af en toe dolo. Haar kinderen gaan naar 
school en ze heeft regelmatig olie en 
zout voor de saus en zeep om kleren te 
wassen. Ze heeft geen man meer om 
haar te ondersteunen. 

 

Goede economische positie  

Respondent 4 is de enige vrouw die in deze categorie valt. Ze is een van de weinige 
vrouwen die een vaste baan heeft; ze verdient 4.000 CFA per week. Ze vult dit inkomen 
aan door vier keer in de maand dolo te maken. Al haar kinderen zijn naar school 
geweest. Ze heeft altijd genoeg te eten en zeep om zichzelf en haar kleren te wassen. 
Sommige van haar kinderen hebben een vervolgopleiding gedaan. Ze krijgt wel geld van 
haar man, maar ze vindt dat hij niet genoeg geld aan het huishouden besteedt.  

De mate waarin de man bijdraagt aan huishoudelijke kosten (in de vorm van geld, gierst 
of andere benodigdheden voor het huishouden) kan van invloed zijn op de economische 
positie van vrouwen. Een vrouw die dingen krijgt van haar man, heeft vanzelfsprekend 
meer middelen voor het huishouden.  

Uit onze analyse bleek echter dat er geen duidelijk verband bestaat tussen de bijdrage 
van de man en de economische positie van de vrouw. Er zijn vrouwen met een 
economisch zwakke positie, die door hun man geholpen worden (zie tabel 1). En 
andersom geldt dit ook; respondent 6 heeft een redelijke economische positie en heeft 
daarbij geen hulp van een man. Vijf van de negen vrouwen met een zwakke economische 
positie worden toch redelijk goed geholpen door hun man. De hulp van de man is dus 
niet bepalend voor de economische positie van de vrouw.  
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Tabel 1: Economische ondersteuning man 

Mate van hulp  Veel hulp Een beetje 
hulp 

Geen hulp Onbekend Aantal 
vrouwen 

Goede economische positie 1    1 

Redelijke economische positie 2  1  3 

Matige economische positie 5 2 1 1 9 

Zwakke economische positie 2 1 2 1 6 

 
De economische positie wordt blijkbaar meer beïnvloed door andere factoren. Wel is 
duidelijk dat de activiteiten van armere vrouwen vaak niet erg constructief zijn, maar dat 
zij per dag bekijken wat er te doen is. Het kan dus ook zo zijn dat er een dag geen werk 
is en dus geen inkomsten zijn (zie bijlage 4). We vermoeden dat het sociale bewustzijn, 
en daarmee de capaciteit om haar situatie te verbeteren, van grotere invloed is op de 
uiteindelijke economische positie van vrouwen (zie tweede deel van 6.1.2).  

 
6.2 De sociale positie 
 
De sociale positie van de vrouwen bestaat uit de sociale positie binnen het huishouden en 
het sociaal bewustzijn van de vrouwen. Bij de twee vrouwen die geen man (meer) 
hebben, is de sociale positie binnen het huishouden buiten beschouwing gelaten1. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
De sociale positie binnen het huishouden hebben we opgevat als de decision making 
power van de vrouw binnen het huishouden. De meeste vrouwen hebben een matige 
sociale positie binnen het huishouden, gevolgd door vrouwen in de categorie met een 
redelijke sociale positie binnen het huishouden (zie figuur 2). De twee vrouwen met een 
goede sociale positie hebben een zekere zeggenschap bij het maken van beslissingen 
binnen het huishouden. Ze geven aan wanneer ze het ergens niet mee eens zijn en 
vragen aan hun man een bijdrage als ze iets nodig hebben. Deze man-vrouw verhouding 
is, vergeleken met Nederlandse maatstaven, echter nog verre van gelijk. Over het 
algemeen kan gezegd worden dat de vrouwen zich naar hun man moeten voegen. Dit 
blijkt onder andere uit het antwoord dat we kregen als we vroegen of de vrouw nog meer 
kinderen wilde. Deze vraag kon niet beantwoord worden, omdat dat niet aan hen was dit 
te beslissen. Als we doorvroegen, bleek soms wel dat de vrouw zelf geen kinderen meer 
wilde, maar dat dat er niet toe deed omdat de man hierover beslist. Deze antwoorden 
werden gegeven door vrouwen die zich bevinden in de redelijke tot de zwakke categorie. 
Belangrijke beslissingen worden vrijwel nooit door de vrouw alleen genomen (behalve als 
zij geen man heeft). De vrouw heeft hoogstens het recht haar mening te geven, al wordt 
er niet altijd naar geluisterd. Zo is respondent 18, naar Burkinese maatstaven, een 
aardig assertieve vrouw. Ze zegt het dan ook tegen haar man als hij iets doet waar ze 
het niet mee eens is. Haar mening wordt echter niet serieus genomen. Haar man 
vertelde ons dat als zij ‘zoveel praat’, hij dan wegloopt omdat hij zich anders niet kan 
beheersen en haar zal gaan slaan.  

                                                 
1 Daarnaast hebben we bij één vrouw die wel getrouwd is, niet kunnen achterhalen wat haar sociale positie 
binnen het huishouden is. 
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Wij verwachtten dat 
de sociale positie 
binnen het 
huishouden samen 
zou hangen met het 
aantal vrouwen dat 
de man van de 

betreffende 
respondent heeft. 
Dit verband kan op 
basis van onze 

kwantitatieve 
analyse echter niet 
aangetoond worden. 
Vrouwen met een 
polygame man, 
kunnen ook een 

goede sociale positie binnen het huishouden hebben. Wel hadden vijf van de zes vrouwen 
waarvan de man 2 tot 4 vrouwen had, allemaal een zwakke tot matige decision making 
power. Volgens onze resultaten lijkt ook leeftijd geen invloed te hebben op het al dan 
niet hebben van een goede sociale positie binnen het huishouden. 

figuur 2: sociale positie binnen het huishouden (n:16)
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Ook de invloed van educatie op de sociale positie binnen het huishouden kon niet 
aangetoond worden. Vrouwen die naar school waren geweest, konden ook een zwakke of 
matige sociale positie hebben. Omgekeerd waren er ook vrouwen die niet naar school 
waren geweest, maar wel een redelijke sociale positie hadden. Toch is het opvallend dat 
de enige twee vrouwen die zich in een goede sociale positie bevonden, beiden naar 
school zijn geweest.  
 
Op basis van de kwantitatieve analyse kunnen de verklaringen die wij aangedragen 
hebben voor de sociale positie binnen het huishouden, niet hard worden gemaakt. Ons 
onderzoek is echter niet alleen gebaseerd op kwantitatieve gegevens, maar voornamelijk 
op diepte-interviews met de inwoners van Passakongo en omgeving. In hoofdstuk 7 
zullen we ingaan op mogelijke oorzaken voor de zwakke sociale positie van vrouwen in 
Passakongo. 
 
 
Sociaal bewustzijn 
De tweede factor die de sociale positie van de vrouwen bepaalt is het sociaal bewustzijn.  
Het sociaal bewustzijn hebben wij gemeten aan de mate van kennis oftewel de 
belevingswereld van de vrouw en in hoeverre de vrouwen actief zijn in het verbeteren 
van hun situatie (zie hoofdstuk 5). Maarliefst 74 procent van de geïnterviewde vrouwen 
heeft een zwak tot matig sociaal bewustzijn (zie figuur 3). 
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Eén van de 
oorzaken voor een 
zwak sociaal 
bewustzijn kan de 
leeftijd van de 
vrouwen zijn. Om 
dit te onderzoeken 
hebben we de 
respondenten in 
twee groepen 
verdeeld: een groep 
van vrouwen jonger 
dan 26 (dit waren 7 
vrouwen), en de 
andere groep van 
vrouwen ouder dan 
26 (12 vrouwen). 

Alle jonge vrouwen hadden een zwak tot matig sociaal bewustzijn. Zes van de zeven 
vrouwen zaten zelfs in de laagste categorie. Logischerwijs is leeftijd, en daarmee 
levenservaring, een belangrijke factor voor het vergroten van bewustzijn. Bij deze 
categorie jonge vrouwen viel vooral de passiviteit op. Deze vrouwen ondernemen totaal 
geen actie om hun situatie te verbeteren. Respondent 15 bijvoorbeeld, is 22 jaar. Ze is 
erg arm en heeft vaak niks te eten. Ze weet wel hoe ze een tuin kan beginnen, maar wil 
er geen beginnen. Het is heel veel werk om een tuin te maken en onderhouden. Zo moet 
ze naar haar grootouders om water te halen, want ze heeft geen put op haar erf. Ze 
maakt liever dolo, want dat is makkelijker. Het is dan ook veelzeggend dat deze vrouwen 
zich allemaal in een zwak tot matige ec

figuur 3: sociaal bewustzijn (n:19)
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onomische positie bevinden. 

Te verwachten valt dat naar school gaan positief uitwerkt op het sociaal bewustzijn van 
een persoon. Uit onze kwantitatieve analyse kan dit verband echter niet aangetoond 
worden. Van de vijf vrouwen met een redelijk tot goed sociaal bewustzijn, is er maar één 
vrouw naar school geweest. De andere vrouwen zijn tot deze categorieën gerekend, 
omdat zij erg creatief en actief waren in het verbeteren van hun economische situatie. 
Respondent 6 bijvoorbeeld, onderneemt verschillende activiteiten om een inkomen te 
genereren. Ze heeft een tuin, verbouwt zelf mil en brousse (ze heeft geen man), houdt 
varkens en maakt dolo. Met de laatste activiteit wil ze waarschijnlijk gaan stoppen, 
omdat de winst hiervan niet zeker genoeg is. Er zijn weinig vrouwen die zo kritisch naar 
hun economische activiteiten kijken.   
De jonge vrouwen die niet naar school zijn geweest (dit zijn er vijf), scoren allemaal 
zwak op het sociaal bewustzijn. Scholing lijkt toch, evenals levenservaring, van belang te 
zijn op de mate van het sociaal bewustzijn. 

Tenslotte zou ook het feit dat vrouwen niet uit het dorp komen waar zij getrouwd zijn, 
kunnen meespelen in de mate van sociaal bewustzijn. Als vrouwen niet in hun eigen dorp 
trouwen, hebben ze niet hetzelfde sociaal netwerk als ze thuis zouden hebben. Het lijkt 
erop dat de vrouwen die niet uit Passakongo komen, maar uit een ander nabijgelegen 
dorp, vaker een laag sociaal bewustzijn hebben. Dit verband kan niet hard gemaakt 
worden, maar het is toch opvallend dat al deze vrouwen een matig tot zwak bewustzijn 
hadden. 
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6.3 In hoeverre hangt de sociale positie samen met de economische positie? 
 
Er blijkt een sterk verband te zijn tussen de economische en de sociale positie van de 
vrouwen. Van vrouwen die zich in een zwakke tot matige economische positie bevinden2, 
zijn er slechts twee die een goede tot redelijke sociale positie binnen het huishouden 
hebben (zie annex 1) en is er slechts één met een redelijk sociaal bewustzijn.  
De overige vrouwen in de categorie zwakke/matige economische positie, hebben dus ook 
een zwakke/matige sociale positie binnen het huishouden en een laag sociaal bewustzijn. 
Van de vrouwen die een goede tot redelijke economische positie hebben3, is de sociale 
positie binnen het huishouden ook goed tot redelijk. Drie van de vier vrouwen heeft een 
redelijk tot goed sociaal bewustzijn. Er is hierbij maar één vrouw die een matig sociaal 
bewustzijn heeft.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de economische positie van de vrouw samenhangt 
met de sociale positie binnen het huishouden en het sociale bewustzijn van de vrouw. Als 
de economische positie hoger is, is de sociale positie ook hoger, en andersom.  
 
In de volgende paragrafen worden de oorzaken voor deze slechte sociaal-economische 
positie behandeld. Vervolgens wordt er, aan de hand van interviews met verschillende 
sleutelpersonen, besproken wat er nodig is om deze positie te verbeteren. 
 

                                                 
2 Dit zijn er vijftien, zie bijlage 2 
3 Dit zijn er vier, zie bijlage 2 
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Hoofdstuk 7: Welke factoren belemmeren vrouwen om zich te 
ontwikkelen? 
 
De sociaal-economische positie van vrouwen binnen ons onderzoek is slecht en verbetert 
slechts langzaam. Deze slechte positie wordt grotendeels veroorzaakt en in stand 
gehouden door verschillende culturele tradities, die vrouwen structureel benadelen. In 
paragraaf 7.1 worden culturele tradities besproken die vrouwen belemmeren om hun 
ascribed status te  verhogen. Hierbij valt onder andere te denken aan de traditionele 
taakverdeling tussen mannen en vrouwen en polygamie. In paragraaf 7.2 worden 
factoren besproken die het verhogen van de achieved status belemmeren, waaronder de 
beperkte toegang tot educatie, werk en krediet vallen.  
 
7.1 Lage ascribed status  
 
De ondergeschikte positie van vrouwen wordt grotendeels veroorzaakt en in stand 
gehouden doordat de vrouw erg afhankelijk wordt gemaakt van de man. Dit wordt tot 
stand gebracht door de volgende culturele tradities: 
 

- Traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen 
 
In het dorp is het al eeuwenlang gebruikelijk om tijdens de regentijd het land te 
bewerken (zie hoofdstuk 3). De graansoorten die hier verbouwd worden zijn de grootste 
bron van inkomsten voor de bevolking. De mil is op zichzelf een belangrijk product voor 
het dagelijks dieet. Ook kan de mil verkocht worden en levert het op deze manier geld 
op. Mannen hebben traditioneel gezien de beschikking over de mil, die in graanschuren 
naast het huis bewaard wordt. Mannen bepalen hoeveel mil de vrouwen ontvangen voor 
het maken van tô. Daarnaast zorgen mannen voor het brandhout, kleren en schoolgeld 
voor de kinderen. 
  
Vrouwen stampen mil fijn, april 2007  Traditioneel gezien zijn vrouwen 

verantwoordelijk voor het huishouden, 
dat wil zeggen het zorgen voor de 
kinderen, schoonmaken en eten koken. 
Vrouwen moeten (met uitzondering van 
de graanproducten) ook de 
ingrediënten voor het eten verzorgen. 
 
De man bepaalt wat er met het geld dat 
hij verdient gebeurt. Hij kan bepalen 
welk deel van de inkomsten hij 
besteedt aan het huishouden en welk 
deel aan eigen behoeftes. Traditioneel 
gezien heeft de man de uiteindelijke 
macht over alle beslissingen binnen het 
huishouden. In Passakongo blijkt dat 
vrouwen weinig te zeggen hebben over 
het inkomen van de man. De man geeft 
vaak maar een klein deel van zijn 
inkomen aan de vrouw. En vaak is de 
hoeveelheid en frequentie van geld of 
mil afhankelijk van het humeur van de 
man. Respondent 10 bijvoorbeeld, zegt 
dat het afhangt van het humeur van 
haar man of hij haar mil geeft, en dat 
het soms weken kan duren voordat hij 
de graanschuur opent. Hierdoor heeft 
ze niet altijd genoeg te eten. Behalve 
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dat het dus weinig is, is er ook geen zekerheid in de middelen die de vrouw van haar 
man krijgt.  
 

- De man is eigenaar van de opbrengsten van het land 
 
Het land behoort toe aan de man en hij heeft hierdoor controle over alles wat verbouwd 
wordt. De mil is van de man en hij bepaalt wanneer en hoeveel hij aan zijn vrouw(en) 
geeft. De vrouw heeft dus geen controle over de betaalmiddelen, terwijl zij wel 
verantwoordelijk is voor de voedselvoorziening van het hele gezin. Vrouwen hebben vaak 
geen eigen land om te bewerken, maar helpen mee op de akker van de man. Vrouwen 
kunnen dit niet weigeren, maar hebben geen recht op de verbouwde producten. Vrouwen 
zien het soms als belemmering dat ze verplicht zijn te werken op het land van hun man.  
 

- Gescheiden budgetten 
 
Mannen en vrouwen verdienen vaak allebei hun eigen geld. Zij houden hun budget 
gescheiden en weten niet van elkaar hoeveel dit is en waar het precies aan uitgeven 
wordt. In theorie lijkt dit systeem van gescheiden budgetten en gescheiden 
verantwoordelijkheden binnen het huishouden duidelijk. Uit de interviews bleek dat 
echter niet zo te zijn. Er werd vaak iets gezegd in de trant van: “als mijn man geld heeft, 
koopt hij zeep, of een pagne voor mij. Maar als hij het geld niet heeft, geeft hij niets.” Er 
werd door de respondenten vaak gesproken over gedeelde verantwoordelijkheid en dat 
men elkaar aanvult. De vrouwen zeiden dit vaak met een negatieve connotatie, terwijl de 
mannen dit positief bedoelden. Vrouwen klaagden vaak over het feit dat mannen niets of 
te weinig gaven, of dat het afhing van de bui van een man of hij hen iets gaf of niet. 
Mannen zeiden op hun beurt: “Als ik verdiend heb, dan betaal ik wel eens ingrediënten 
voor de saus, of dan koop ik een pagne. We vullen elkaar aan. Als ik geen geld heb, zeg 
ik dat mijn vrouw moet wachten tot ik het geld wel heb”. Omdat mannen en vrouwen 
niet van elkaar weten hoeveel geld ze precies hebben, is het niet duidelijk welk deel ieder 
besteed aan het huishouden. In sommige gevallen krijgt een vrouw die een eigen 
inkomen verdient, minder van haar man dan voorheen. Hij is positief over het feit dat zij 
werkt en geld verdient en ziet de inkomsten van het gezin stijgen. Maar voor de vrouw 
betekent dit niet per definitie een vooruitgang: ze werkt harder, maar heeft nog steeds 
dezelfde middelen, omdat de man minder bijdraagt aan de kosten van het huishouden. 
Door de traditie van gescheiden budgetten kan de man zijn verantwoordelijkheden voor 
huishoudelijke kosten, makkelijk ontlopen. 
 
 

- Polygamie  
 
Voor mannen is het mogelijk meerdere vrouwen te hebben. Meer dan de helft van de 
mannen is polygaam en heeft twee of meer vrouwen. In hoofdstuk 6 kon geen verband 
aangetoond worden tussen de zwakke sociale positie van vrouwen en polygamie. Uit de 
diepte-interviews bleek echter dat polygamie toch een negatieve invloed heeft op de 
sociale positie van vrouwen. Ten eerste impliceert het basisprincipe van meerdere 
vrouwen trouwen een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Alleen mannen kunnen 
meerdere echtgenotes kiezen. Vaak wordt de mening van de (eerste) vrouw niet eens 
gevraagd. De superieure positie van de man binnen het huishouden wordt door 
polygamie dus versterkt. Ten tweede werkt het hebben van meerdere vrouwen jaloezie 
in de hand. De verhoudingen tussen de vrouwen onderling zijn lang niet altijd goed, er 
wordt vaak genoeg gesproken over het voortrekken van bepaalde vrouwen. Vrouwen 
kunnen echter weinig aan deze situatie veranderen. 
Er is meer kans dat de vrouw een goede relatie heeft met haar man als zij de enige 
vrouw is, of als zij de nieuwste vrouw is van haar man. Uit interviews met de 
sleutelpersonen bleek dat mannen voornamelijk nieuwe, jongere vrouwen nemen als de 
oudere vrouwen niet meer ‘luisteren’. Hieruit blijkt dat vrouwen niet als gelijkwaardig 
gezien worden.  
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- Virilocaliteit 
 
Als een man en een vrouw trouwen is het gebruikelijk dat de vrouw bij de familie van de 
man komt wonen (dit wordt virilocaliteit genoemd). Zij verlaat haar familie en komt in 
een nieuwe omgeving waar ze zich moet bewijzen aan haar schoonfamilie. Ze staat 
helemaal onderaan in de hiërarchie. Als ze zich vervolgens goed gedraagt, kan ze een 
steeds betere sociale positie verkrijgen. Daarnaast kennen sommige vrouwen, doordat ze 
in een nieuwe omgeving komen wonen, niemand in de omgeving. Deze vrouwen moeten 
hun sociale netwerk dan opnieuw opbouwen. Benyerai Sama gaf aan dat door deze 
traditie er vaak minder geïnvesteerd wordt in meisjes, omdat zij uiteindelijk een andere 
familie zullen dienen. 
 

- Kinderen behoren tot man 
 
Kinderen behoren normaal gesproken na hun 7e jaar toe aan de vader. Dat betekent dat 
bij een scheiding de kinderen in principe bij hun vader blijven wonen. Vrouwen die willen 
scheiden van hun man, bevinden zich door deze regel in een lastige situatie4. Door zowel 
mannen als vrouwen zelf wordt het achterlaten van je kinderen om elders te gaan 
wonen, als slecht gedrag gezien. Een vrouw die van haar man scheidt (al dan niet 
officieel) en hierdoor haar kinderen ‘achterlaat’, ondervindt dus weerstand binnen haar 
gemeenschap. Ook in een nieuwe gemeenschap een nieuw leven opbouwen is moeilijk, 
door de slechte toegang tot werk. Vaak is de vrouw genoodzaakt om bij haar ouders of 
andere familieleden in te trekken. De familie komt hiermee in een lastig pakket omdat 
het gedrag van de gescheiden vrouw door de gemeenschap moeilijk geaccepteerd wordt. 
Er zal door de gemeenschap druk uitgeoefend worden de verbroken relatie weer te 
herenigen. Bovendien is een vrouw vaak economisch afhankelijk en wordt de familie dus 
financieel extra belast. 
 

- Geweld tegen vrouwen 
 
Geweld tegen vrouwen is niet ongewoon in Passakongo. Dit werd duidelijk tijdens ons 
verblijf in het dorp en de gesprekken om de interviews heen. De algemene opvatting is 
dat als de vrouw niet luistert de man in feite recht heeft om haar te slaan. Dit betekent 
dat man en vrouw niet op hetzelfde niveau kunnen communiceren. Als een vrouw het 
ergens niet mee eens is, of een andere mening heeft dan haar man, mag de man geweld 
gebruiken om zijn mening door te drukken. Omdat een man fysiek meer kracht heeft dan 
de vrouw, bepaalt hij op deze manier uiteindelijk alles en doet de mening van de vrouw 
er weinig toe. Vrouwen kunnen hier weinig aan veranderen. Het slaan van vrouwen is 
algemeen geaccepteerd. Als wij tijdens de interviews over de Nederlandse situatie 
vertelden, waarin het niet wordt geaccepteerd als de man de vrouw slaat, vroegen 
meerdere personen: ‘Maar wat nu als de man een goede reden heeft om zijn vrouw te 
slaan?’. Vrouwen weten dus niet beter en ondernemen daarom niets om hun situatie te 
veranderen. Zelfs als vrouwen wel actie ondernemen, verandert er vaak weinig. Er 
bestaat een instantie die zich met huiselijk geweld bezig houdt, de Action Sociale. Deze 
instantie bemiddelt tussen de man en vrouw binnen het huwelijk. De Action Sociale  kan 
zich slechts bewegen binnen hetgeen sociaal geaccepteerd wordt. Veel families besluiten 
(huwelijks)problemen intern op te lossen en de Action Sociale kan daar weinig tegen 
doen. 

 
 
 
   

                                                 
4 Bij een officieel huwelijk kan de rechter, na een scheiding, de kinderen aan de vrouwe toewijzen. In principe 
gaan de kinderen naar de man, maar als de vrouw dit aanvecht, kan zij het recht op haar kinderen terugkrijgen . 
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- Onwetendheid vrouwen  
 
De meeste vrouwen in het dorp zijn nooit of maar een aantal jaar naar school geweest en 
kennen niet veel anders dan het dorpsleven. De wereld van deze vrouwen is hierdoor erg 
klein. De mogelijkheden van de vrouw zijn beperkt, maar dat is zoals het altijd geweest 
is. Zij zien niet dat het ook anders kan en berusten in hun situatie. Weinig vrouwen zijn 
zich bewust van hun rechten. Veel vrouwen denken dat ze geen rechten hebben en dat 
hun leven in dienst staat van de man. Als gevolg hiervan is de houding van veel vrouwen 
passief. Ze zijn niet tevreden met hun situatie, maar zoeken ook niet naar mogelijkheden 
om hun situatie te verbeteren. Op school kunnen ze niet alleen leren schrijven, rekenen 
en lezen en hiermee hun capaciteiten vergroten, ook krijgen ze een bredere visie en 
weten ze beter wat er in de wereld te koop is. Dit geldt met name voor de middelbare 
school. Niet alleen door school kunnen vrouwen hun wereld vergroten, maar ook door 
vrouwen in hun omgeving die het anders doen, of goede rolmodellen. Hier van zijn er 
weinig in Passakongo. Gelukkig zijn er wel een flink aantal vrouwengroepen, die ook de 
wereld van vrouwen kunnen vergroten (zie paragraaf 8.3). 
 

- Sociale controle  
 
De sociale controle binnen het dorp is groot. Vrouwen horen zich op een bepaalde manier 
te gedragen en moeten te allen tijde loyaal zijn aan hun man. Hierdoor kunnen 
problemen binnen het huishouden moeilijk worden aangepakt. Een vrouw kan haar 
ontevredenheid over het huwelijk moeilijk met derden bespreken, omdat zij dan geen 
respect zou tonen ten opzichte van haar man. Als ze dit wel zou doen, zou snel het hele 
dorp op de hoogte zijn van haar onbehoorlijke gedrag. Dit werd duidelijk tijdens een 
interview met een vrouwengroep. Toen wij vroegen welke mannen het er niet mee eens 
waren dat ze bij een vrouwengroep gingen, wilde niemand dat toegeven.  
Als een man zich gedraagt op een manier die volgens de algemene regels niet helemaal 
geaccepteerd wordt, kunnen ouderen of andere invloedrijke familieleden met hem gaan 
praten. In het uiterste geval kunnen ze in naam van hem bij de vrouw om pardon 
vragen. Zij kan niet anders dan dit accepteren. Als de man vervolgens in zijn oude 
gedrag vervalt, kan hij weer om pardon vragen. De vrouw kan hierdoor moeilijk haar 
situatie veranderen. Zo heeft een van onze respondenten een man die erg vaak dronken 
is en nachten achtereen wegblijft. Hij komt vaak dronken thuis en gebruikt dan grove 
taal. Het dorp is hiervan op de hoogte en ouderen hebben al met hem gepraat. Deze 
vrouw is absoluut niet tevreden, maar ze kan weinig doen. Als hij het te bont maakt en 
het dorp zijn gedrag niet meer kan accepteren, wordt er om pardon gevraagd, wat zij 
vervolgens, door sociale druk, niet kan weigeren. Dit proces kan oneindig doorgaan.  
De sociale controle wordt in stand gehouden door de hele gemeenschap. Het zijn niet 
alleen de mannen die de situatie zo willen houden. Ook vrouwen onderhouden zelf hun 
slechte positie. Als iemand zich niet volgens de norm gedraagt wordt dit, ook door 
vrouwen, afgekeurd. Ouderen hebben veel invloed en zij zijn conservatief. Volgens een 
sleutelpersoon zijn de oudere vrouwen tegen een verandering, om de positie van 
vrouwen te verbeteren. Zij hebben vroeger ook moeten lijden, nu is de beurt aan de 
jongere generatie.  
Door de heersende sociale controle die zowel door mannen als vrouwen uitgeoefend 
wordt, en het feit dat vrouwen aan bepaalde verwachtingspatronen moeten voldoen, 
hebben zij een beperkte bewegingsvrijheid. Deze beperkingen belemmeren vrouwen om 
zich te ontwikkelen.  
 
7.2 Lage achieved status 

Bovenstaande tradities maken vrouwen economisch en sociaal afhankelijk van mannen. 
Mannen beheren het geld en maken de belangrijke beslissingen binnen het huishouden. 
Vrouwen hebben weinig tot geen zeggenschap over de inkomsten. Hun ascribed status is 
laag. Doordat deze status laag is, hebben vrouwen ook beperkte mogelijkheden om hun 
achieved status te verhogen. De achieved status kan verhoogd worden door zelf een 
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inkomen te verdienen. Behalve dat het de status van vrouwen kan verhogen, is geld 
verdienen ook noodzakelijk. Vrouwen hebben hun verantwoordelijkheden binnen het 
huishouden: zij moeten zorgen voor de kinderen en het huishouden. Hieronder wordt 
toegelicht hoe zij hierin belemmerd worden.  
 

- Educatie  
 
Veel gezinnen kunnen het zich niet veroorloven om hun kinderen naar school te sturen. 
Zeker het middelbaar onderwijs is slechts voor enkelen weggelegd: slechts één 
respondent heeft middelbaar onderwijs genoten. De sleutelpersonen gaven aan dat het 
gebrek aan onderwijs vrouwen belemmert om zich te ontwikkelen. Iemand die niet naar 
school geweest is, is minder goed in staat zijn of haar situatie te veranderen. Ook 
Benyerai Sama noemde het belang van onderwijs. Volgens hem zijn vrouwen die niet 
naar school geweest zijn, onwetend. Hierdoor nemen zij minder beslissingen en houden 
zo ook zelf hun achtergestelde positie in stand. Ook zijn ouders die niet naar school 
geweest zijn, minder goed in staat zichzelf economisch te onderhouden, en zien ze 
bovendien minder snel de voordelen van school in. Hierdoor stellen ze geen prioriteit aan 
het naar school sturen van hun kinderen.  
Een andere belemmering is het gebrek aan vaardigheden van een ongeletterd iemand. 
Iemand die niet kan schrijven, lezen en rekenen, is simpelweg niet in staat een eigen 
bedrijf op te zetten of te onderhouden. Wij hebben bij veel vrouwen geconstateerd dat ze 
niet in staat waren om uit te rekenen of (en hoeveel) winst zij maakten. Zij realiseerden 
zich het niet als hun economische activiteit geen winstgevende was. Dit bevordert de 
economische positie van vrouwen in het geheel niet. 

 
- Toegang tot een eigen inkomen 

 
Om een eigen inkomen te vergaren zal een vrouw moeten werken. Dat kan door 
informele arbeid en formele arbeid. In Passakongo zijn weinig vrouwen die door middel 
van formele arbeid geld verdienen. Dit komt in de eerste plaats door het gebrekkige 
aanbod van betaalde banen. In Passakongo is Stichting Háparako de enige werkgever die 
vrouwen in dienst heeft. Ook in Dédougou zijn vrouwen in de formele sector in de 
minderheid.  
 
Een vrouw die dolo maakt, juni 2007 

Naast het gebrek aan werk, 
worden in Passakongo 
sommige vrouwen 
belemmerd om te werken 
(zowel formeel als 
informeel). Er zijn vrouwen 
die simpelweg niet mogen 
werken van hun man. 
Daarnaast zijn de 
economische mogelijkheden 
van vrouwen erg beperkt. 
Vrouwen kennen vaak alleen 
wat hun moeder altijd deed 
(dolo maken en/of een tuin 
onderhouden). Mannen 
werken vrijwel uitsluitend in 
de constructie en op het 
land. Omdat veel kinderen 
niet naar school gaan en 
daar een beroep leren, is de 

keuze van economische activiteiten erg beperkt, en de markt verzadigd. Het bemoeilijkt 
het verdienen van een eigen inkomen.  
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Een andere belemmering om een eigen inkomen te verdienen, vormt de gebrekkige 
toegang tot krediet onder vrouwen. Dit krediet wordt gebruikt om een petit commerce te 
beginnen, maar ook om in bepaalde huishoudelijke kosten te kunnen voorzien (zoals het 
naar school sturen van kinderen). In onderstaand stuk wordt hier uitgebreider op 
ingegaan. 
  

- Toegang tot krediet 
 
Uit onze interviews met de respondenten en vrouwengroepen, bleek dat veel vrouwen 
het beginkrediet voor een petit commerce missen. Respondent 11 vertelt bijvoorbeeld: 
“Ik heb geen geld om een petit commerce te beginnen. Niemand kan mij geld lenen om 
een voorraadje in te kopen. Ik wil graag iets doen om geld te verdienen, maar ik heb 
niets. En met niets kan je moeilijk iets beginnen!”.  
De oorzaak hiervoor is meestal dat vrouwen geen idee hebben waar ze zo’n krediet 
vandaan moeten halen. Er is weinig kennis over vrouwengroepen, over de caisse 
populaire, of andere instanties waar vrouwen geld kunnen lenen. Dit gebrek aan kennis 
wordt veroorzaakt door het gebrek aan educatie en voorlichting over kredietverstrekking. 
Naast de onwetendheid onder vrouwen, hebben de bestaande instanties een relatief hoge 
drempel. De caisse populaire bijvoorbeeld vraagt een startkapitaal van 6.000 CFA 
voordat überhaupt een krediet aangevraagd kan worden (1.000 CFA om lid te worden en 
5.000 CFA om een krediet aan te vragen). De vakbond voor handarbeiders, OFACOM, 
helpt alleen vrouwengroepen die officieel ingeschreven staan en vraagt bovendien ook 
een startsom van 7.500 CFA en een maandelijkse bijdrage van 1.000 CFA. Voor veel 
vrouwen in Passakongo en omgeving is deze drempel te hoog, en kunnen ze via de 
officiële wegen niet aan een krediet komen.  
 

- Toegang tot land 
  
In paragraaf 7.1 is al beschreven dat de man de eigenaar is van de opbrengsten van het 
land. Als gevolg kan de vrouw op dit land geen voedsel verbouwen, wat zij zou kunnen 
gebruiken om haar gezin te voeden of om te verkopen. Een ander gevolg is, dat vrouwen 
weinig tot geen tijd overhouden om zelf geld te verdienen. Vrouwen die soms maanden 
achtereen en brousse wonen, zijn niet in staat om een eigen tuintje te onderhouden, of 
op een andere manier een eigen inkomen te verdienen.  
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Hoofdstuk 8: Hoe kan de positie van vrouwen in Passakongo 
verbeterd worden? 
 
8.1 Verhogen van de ascribed status  
 
Het is nodig dat de sociaal-economische positie van de vrouw verbetert. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat de vrouw net zoveel controle en zeggenschap heeft over 
noodzakelijke hulpbronnen als de man. Dit omdat zij daar intrinsiek recht op heeft en om 
het welzijn van het gezin te verhogen. Volgens hedendaagse theorieën betekent dit dat 
vrouwen empowered moeten worden (zie hoofdstuk 2). Dit kan gebeuren door de 
achieved status, evenals de ascribed status van vrouwen te verhogen. 
 
8.1.1 Veranderen van tradities 
De ascribed status van een vrouw is grotendeels al bepaald op het moment dat zij wordt 
geboren. Deze status zit diep verweven in de cultuur van een bepaalde maatschappij. 
Daarom is het erg moeilijk dit te veranderen. Juist omdat sociale structuren binnen de 
maatschappij van groot belang zijn voor de sociaal-economische positie van vrouwen, is 
het belangrijk kritisch naar deze structuren te kijken en ze zo nodig te veranderen. In 
onderstaande alinea’s wordt ingegaan op welke aspecten van de maatschappij veranderd 
moeten worden om de ascribed status van vrouwen te verbeteren. 
 

- Traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen veranderen 
 
De traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen leidt er op dit moment toe dat 
het inkomen onevenredig over het gezin verdeeld wordt. Vrouwen hebben binnen het 
huishouden een drievoudige taak, maar hebben geen zeggenschap over de noodzakelijke 
hulpbronnen. Het feit dat mannen en vrouwen binnen het huishouden gescheiden 
budgetten hanteren, heeft bovendien als effect dat mannen hun verantwoordelijkheden 
in het huishouden makkelijk kunnen ontlopen. De vrijblijvendheid van mannen om hun 
vrouwen wel of niet bij te staan in huishoudelijke kosten, maakt vrouwen kwetsbaar en 
afhankelijk. 

 
Deze scheve verhouding moet veranderen. Door voorlichting en verspreiden van 
informatie over genderrelaties, moet meer bekendheid komen over de oneerlijke 
traditionele verhoudingen en de nadelige effecten hiervan op vrouwen. Vrouwen moeten 
meer erkenning krijgen voor het werk dat zij verrichten, door bijvoorbeeld vrouwen een 
deel te geven van de opbrengsten van het land, of door de huishoudelijke taken eerlijker 
te verdelen. Daarnaast moeten vrouwen meer beslissingsbevoegdheid krijgen binnen het 
huishouden. Vrouwen hebben ook recht te bepalen hoeveel kinderen zij krijgen en dus 
daarna moeten verzorgen.   
 

- De vrouw moet ook recht hebben op de opbrengsten van het land 
 
De traditie die vrouwen verplicht te helpen op het land in de regentijd en dat de 
opbrengst van de verbouwde producten voor de man is, moet veranderen. Het 
belemmert vrouwen om zelf geld te verdienen. Het is noodzakelijk om vrouwen meer 
zeggenschap over de producten en inkomsten te geven, of een stuk land om zelf 
producten te verbouwen. Dit land zouden vrouwen kunnen bewerken, waardoor een 
inkomen of in ieder geval eten verzekerd zou zijn.  
Er zijn enkele positieve voorbeelden in Passakongo waaruit blijkt dat goede 
samenwerking tussen man en vrouw op het land zijn vruchten afwerpt. Vrouwen en 
mannen bewerken samen een stuk land of tuin en delen de opbrengst. Samen nemen zij 
beslissingen over hoe ze het verdiende geld uitgeven. Deze mensen zouden als rolmodel 
kunnen fungeren. 
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- Polygamie afschaffen 

 
Vrouwen worden door polygame mannen voornamelijk ingezet om te werken, terwijl de 
man alle opbrengsten houdt en herverdeelt onder zijn vrouwen. Dit geeft de man niet 
alleen sociale macht, het maakt de vrouwen ook economisch afhankelijk. Om meer 
gelijkheid en economische vooruitgang te bereiken, zou polygamie daarom wettelijk 
afgeschaft moeten worden.  
 
Er zou in afgelegen regio’s meer informatievoorziening moeten komen over de voordelen 
van monogamie en familieplanning. Dit gebeurt al sporadisch door de kerk, de MBDHP en 
sommige radio-uitzendingen, maar dit dringt nog niet voldoende door tot veel mannen 
en vrouwen in Passakongo. De kerk heeft een negatieve invloed op polygamie, en veel 
jongere mannen hebben inmiddels nog maar één vrouw. Misschien dat polygamie met de 
tijd verdwijnt. 
 

- Virilocaliteit veranderen 
 
Het is lastig deze traditie op korte termijn te veranderen. Door gebrek aan geld, is het 
moeilijk voor een jong stel om een eigen huis met grond te bezitten. Een eventuele 
oplossing zou kunnen zijn om later te trouwen. Het jonge koppel zou eerst geld moeten 
verdienen, zodat het helemaal zelfstandig is. De vrouw staat hierdoor minder in dienst 
van de schoonfamilie en de man en vrouw zijn meer op elkaar aangewezen. De vrouw 
heeft dan niet a priori een lage sociale positie. Het dicht bij de familie wonen is echter 
een traditie die diepgeworteld zit in de cultuur, het zal heel lastig zijn dit te veranderen.  
 

- Kinderen zijn van beide ouders 
 
Kinderen zouden niet als vanzelfsprekend toegewezen moeten worden aan de man. Na 
een scheiding zou een onafhankelijke instantie moeten onderzoeken wie het beste voor 
de kinderen kan zorgen en wat de kinderen zelf willen. Over deze wettelijke regels moet 
meer bekendheid komen in afgelegen gebieden. Door middel van voorlichting kunnen 
vrouwen en mannen meer te weten komen over de onrechtvaardigheid van deze traditie. 
Als vrouwen meer toegang hebben tot werk is het onderhoud van de kinderen ook geen 
geldige reden meer om de kinderen per definitie aan de man toe te wijzen.  
 
Het veranderen van de traditie dat kinderen aan de man worden toegewezen, kan er toe 
leiden dat vrouwen een betere keus kunnen maken om hun man wel of niet te verlaten. 
Als een vrouw meer zekerheid op inkomen en het recht op kinderen heeft, is zij in 
principe onafhankelijker en kan zij zelf besluiten van haar man te scheiden.  
 

- Geweld tegen vrouwen tegen gaan 
 

Geweld tegen vrouwen wordt min of meer geaccepteerd: als een vrouw het verdient, 
mag ze worden geslagen. Een vrouw moet haar mening kunnen uiten wanneer en tegen 
wie ze wil, zonder dat ze daarbij het risico loopt geslagen te worden. Als man en vrouw 
werkelijk zouden communiceren en meningsverschillen met argumenten uitgevochten 
zouden worden, bestaat er meer gelijkheid. 
 
Het is van cruciaal belang dat geweld tegen vrouwen tegengegaan wordt en dat geweld 
niet meer geaccepteerd wordt door de bevolking. Vervolgens moeten er ook in afgelegen 
agrarische regio’s instanties zijn die vrouwen helpen zich te beschermen als hun man hen 
slaat. Vrouwen én mannen moeten weten dat het onrechtvaardig is om geweld te plegen 
om macht te tonen. Dit kan door het geven van voorlichting. 
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-  Belemmerende sociale controle verminderen 

 
Vrouwen moeten meer samen in actie komen om hun positie te verbeteren. Vrouwen die 
voor zichzelf opkomen zouden meer gesteund moeten worden en als rolmodel moeten 
gelden. Vrouwengroepen zijn hier een goed hulpmiddel voor. Maar ook binnen deze 
vrouwengroepen blijft de loyaliteit aan de man boven de vrouw. Vrouwen moeten 
gesensibiliseerd worden over het feit dat ze meer rechten hebben en echt dingen kunnen 
veranderen, als ze meer voor zichzelf op zouden komen. In groepen staan vrouwen 
sterker dan alleen. 
 
 
8.1.2 Voorlichting over de rechten van vrouwen  
Het is belangrijk om keer op keer te herhalen dat bepaalde tradities de lage positie van 
vrouwen in stand houdt. Door meer en betere educatie en voorlichting kunnen vrouwen 
meer kennis krijgen over hun rechten en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. 
Informatie over rechten van de vrouw en dienstverlenende instanties moeten uitgebreid 
verspreid worden. De MBDHP en de kerk geven al voorlichting door bijeenkomsten te 
organiseren over bijvoorbeeld geweld en polygamie. Andere organisaties zouden hier een 
voorbeeld aan kunnen nemen door ook voorlichting te geven. Naast maatschappelijke 
organisaties, zou ook de overheid een rol moeten spelen in het verbeteren van de positie 
van de vrouw. Door middel van educatie en voorlichting via verschillende media (tv, 
radio, campagnes) kunnen zij de bevolking sensibiliseren. Daarnaast moet ook de lokale 
overheid haar verantwoordelijkheid nemen, door in te spelen op actuele problemen, en 
hierbij speciale aandacht te geven aan vrouwenrechten. 
 
 
8.2 Verhogen van de achieved status 
 
Naast het feit dat belemmerende tradities aangepakt moeten worden, moeten vrouwen 
ook beter in staat gesteld worden om hun achieved status te verhogen. Dit kan met 
name door verbeterde toegang tot onderwijs, een eigen inkomen en krediet.  
 

- Betere toegang tot educatie 
 
Zeker in een plattelandsgemeenschap als Passakongo, dringt niet elke landelijke 
maatschappelijke ontwikkeling door. Kennis over bijvoorbeeld familieplanning, het belang 
van school en vrouwenrechten, zijn hierdoor beperkt aanwezig. Door naar school te gaan 
hebben kinderen van jongs af aan de mogelijkheid kennis te vergaren en uit te wisselen. 
Hierdoor wordt hun inzicht vergroot. Dit inzicht helpt deze kinderen in hun latere leven 
de geleerde kennis ook op eigen problemen te kunnen toepassen.  
De respondenten die de voordelen van school inzagen, noemden vooral als voordeel dat 
kinderen die naar school geweest zijn makkelijker en beter werk vinden. Ook de 
sleutelpersonen noemden allen het belang van educatie. Zij hadden het met name over 
het feit dat educatie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen (en 
mannen). Djeneba Sao zei dat niet alleen lezen en schrijven belangrijk is, maar ook het 
delen van informatie en goede voorbeelden. Ze zei dat het moeilijker is je situatie te 
veranderen als je niet naar school geweest bent. Ook Benyerai Sama noemde het belang 
van onderwijs. Volgens hem nemen vrouwen minder beslissingen omdat ze onwetend 
zijn en dat wordt weer veroorzaakt door het gebrek aan onderwijs. Door onwetendheid 
wordt hun achtergestelde positie in stand gehouden. Op school leert men volgens hem 
ook waar een goede opvoeding uit bestaat en hoe je je in discussies kunt uitten. Hij gaf 
als voorbeeld dat kinderen die naar school geweest zijn en hebben geleerd over 
familieplanning, beter in staat zijn hun gezin te onderhouden. Monsieur Bombiri is een 
sprekend voorbeeld dat Benyerai Sama’s punt illustreert. Hij zei in het interview: 
“Iedereen heeft zijn eigen ideeën (over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan), 
dat kan ik niet alleen veranderen. Op school heb ik veel geleerd. Niet alleen lezen en 
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schrijven, maar ook over gelijkheid en hoe je een gezin onderhoudt. Toen ik ging 
trouwen, ben ik eens goed na gaan denken over wat ik geleerd had en hoe ik mijn 
toekomstige familie vorm zou gaan geven.” Ook de conseiller van Passakongo noemde 
analfabetisme als belemmering voor ontwikkeling. Ouders die niet naar school geweest 
zijn, zijn minder goed in staat zichzelf economisch te onderhouden en zien bovendien 
minder snel de voordelen van school in. Hierdoor stellen ze geen prioriteit aan het naar 
school sturen van hun kinderen.  
Scholing is volgens de geïnterviewden dus belangrijk om analfabetisme te verminderen 
en om de persoonlijke ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Als kinderen volwassen 
worden, kunnen ze deze aangeleerde capaciteiten benutten om hun (en die van hun 
toekomstige kinderen) welvaart en welzijn te verhogen.  
 
Niet alleen scholing van kinderen is belangrijk, ook het alfabetiseren en sensibiliseren 
van de oudere generatie kan volgens Benyerai Sama leiden tot verbetering. Ook 
monsieur Bombiri en Madame Traoré noemden het scholen van ouderen als mogelijkheid 
voor verandering. Monsieur Bombiri doelde vooral op het sensibiliseren van mensen, in 
het kader van vrouwenrechten. Madame Traoré, vrijwillig werkzaam bij OFACOM als 
voorzitter van de beroepstak Hygiëne et Alimentation, bedoelde scholing in de vorm van 
cursussen om de kennis van volwassenen te vergroten. OFACOM biedt inmiddels 
alfabetiseringscursussen en vakgerichte cursussen (zoals zeep maken, 
organisatievaardigheden) voor vrouwengroepen.  
 

- Toegang tot een eigen inkomen 
 
 
Uit het theoretische kader bleek dat om empowerment te bereiken, vrouwen betere 
toegang (en meer zeggenschap) moeten krijgen tot de cruciale hulpbronnen, die nodig 
zijn om een eigen inkomen te verdienen. Met cruciale hulpbronnen worden in dit 
onderzoek toegang tot werk, krediet en land bedoeld, waar uiteindelijk een inkomen mee 
verdiend kan worden. Door dit eigen inkomen van vrouwen is het hele gezin geholpen. 
Zoals uit de literatuur en onze interviews blijkt dat vrouwen een groot deel van hun 
inkomsten besteden aan het voeden en verzorgen van hun kinderen. Daarnaast kan het 
feit dat vrouwen werken, tot een hoger sociaal bewustzijn leiden. Vrouwen die werken 
komen buiten de privé-sfeer, waar ze nieuwe dingen kunnen leren. Een eigen inkomen 
geeft vrouwen bovendien meer zeggenschap over huishoudelijke uitgaven, waardoor de 
decision making power verhoogd wordt. 
 
 
Om vrouwen een vast inkomen te laten verdienen, moet in de eerste plaats 
werkgelegenheid gecreëerd worden. Naast een inkomen uit betaalde arbeid, kunnen 
vrouwen een inkomen verdienen door informele handel (petits commerces). Dit gebeurt, 
zoals uit de interviews bleek, al veelvuldig. Ondanks het feit dat de activiteiten niet altijd 
veel winst opleveren (bijvoorbeeld de onzekerheid van het verkopen van dolo), is dit voor 
veel vrouwen een belangrijke, zo niet de enige inkomstenbron.  
Vrouwen uit vrouwengroepen vertelden dat ze, sinds zij petits commerces zijn begonnen, 
meer discussiëren met hun man. Doordat zij ook geld binnen brengen, voelen zij zich 
meer gelegitimeerd mee te beslissen in het huishouden. 
 

- Toegang tot krediet 
 
Er zijn twee belemmeringen voor vrouwen om toegang tot krediet te krijgen. In de eerste 
plaats weten vrouwen niet waar ze krediet kunnen aanvragen (of dat ze dat überhaupt 
kunnen krijgen). Deze onwetendheid kan weggenomen worden door beter onderwijs voor 
vrouwen en voorlichting, zodat kennis over het verkrijgen van krediet meer verspreid 
wordt.  
Ten tweede is de drempel om een krediet te verkrijgen via bijvoorbeeld OFACOM of de 
Caisse Populaire, voor veel vrouwen te hoog. De bestaande instanties die kredieten  
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Vrouwen die hun producten verkopen op de markt,  
maart 2007 

verlenen, vragen vaak een te hoog 
inlegbedrag of een te hoge 
maandelijkse bijdragen. Ook 
kunnen veel vrouwen niet lezen, 
schrijven en rekenen. Dit is vaak 
ook een vereiste om een lening aan 
te kunnen vragen.  

 

Om vrouwen beter toegang te 
geven tot microkredieten, moet de 
drempel van bestaande instanties 
verlaagd worden. Vrouwen kunnen 
ook op andere manieren aan krediet 
komen. Een mogelijkheid is dat 
andere instanties 
kredietmogelijkheden met lagere 
instapeisen aanbieden. Bij Stichting 
Háparako gebeurt dit overigens al 
door middel van handel in zeep en 
olie. Een andere mogelijkheid die al 
veelvuldig toegepast wordt, zijn de 
tontines. In paragraaf 8.3 wordt 
hier nader op ingegaan. Tontines 
zijn een laagdrempelige manier om 
toegang tot geld voor een 
investering te krijgen. Het zou goed 
zijn als meer vrouwen op de hoogte 
zijn van deze manier van sparen. 
 
 
 

- Toegang tot land 
 
Dat land alleen aan de man toebehoort, is niet opgenomen in de wet. Als informatie over 
het recht op land voor de vrouw meer wordt verspreid, kan deze ongelijkheid wellicht 
aangepakt worden. Er zijn vrouwengroepen die zelf een stuk land hebben en de 
opbrengsten daarvan delen. Het is voor een vrouw dus niet onmogelijk om toegang tot 
land te hebben. Veel vrouwen zijn zich hier niet bewust van.  
  
Door betere toegang tot land, krediet en betaalde arbeid worden vrouwen beter in staat 
gesteld om een inkomen te verdienen. En hierdoor zouden ze ook hun decision making 
power en zo hun sociale positie binnen het huishouden verbeteren. Mannen moeten 
(hun) vrouwen hierbij steunen.  
 
 
Positieve gevolgen van een inkomen voor de positie van de vrouw 
 
Volgens alle sleutelpersonen is het goed dat vrouwen een eigen inkomen verdienen. 
Zowel Djeneba Sao, Benyerai, de conseiller als monsieur Bombiri zeiden dat vrouwen die 
werken beter voor hun gezin kunnen zorgen. Ze kunnen eten en kleren kopen en in 
sommige gevallen zelfs hun kinderen naar school sturen. De mannen (de conseiller en 
monsieur Bombiri) zeiden dat een vrouw die een eigen inkomen verdient, de lasten van 
de man kan/moet verlichten. De vrouwen zeiden allebei dat vrouwen die werken, meer 
kunnen beslissen in het huishouden. Djeneba Sao vertelde ook dat de economische 
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afhankelijkheid van vrouwen hen zwak maakt: “ Als vrouwen zelf niets hebben, moeten 
ze afwachten of en wat ze van hun man krijgen. Hij heeft in feite de macht in handen.”  
Zowel Madame Traoré, Djeneba Sao als de conseiller, denken dat een eigen inkomen de 
decision making power van vrouwen kan verhogen. Vrouwen praten meer als ze geld 
verdienen, en hebben ook meer recht van spreken. De conseiller noemde bijvoorbeeld 
dat een vrouw die werkt, aan haar man een fiets kan vragen.  
Daarnaast kan het feit dat vrouwen werken, bijdragen aan een hoger sociaal bewustzijn. 
Dit hangt enigszins samen met de decision making power. Madame Traoré had het over 
een ‘force sociale’ die kan ontstaan als vrouwen werken. Vrouwen die door hun werk 
buiten de deur komen, zien andere voorbeelden. Ze leren van andere vrouwen. Ze 
kunnen zelf bepalen wat ze met hun winst doen. Ze zijn niet langer de enige in een 
bepaalde situatie, ze kunnen hun ervaringen delen en daar vervolgens naar handelen.  
Djeneba zei dat als een vrouw onafhankelijk is, ze meer met haar rechten kan: “Als een 
kind ziet dat een vader haar moeder slaat, is dat geen goed voorbeeld. Als een vrouw 
een eigen inkomen heeft, heeft ze meer te zeggen en heeft ze meer mogelijkheden om 
haar rechten te kennen. Doordat ze buiten de deur komt, andere voorbeelden ziet, kan 
ze dat vergelijken met haar thuissituatie”. 
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8.3 In hoeverre kunnen vrouwengroepen een positieve bijdrage leveren aan de 
sociaal-economische positie van vrouwen? 
 
8.3.1 Hoe werken vrouwengroepen in Passakongo en omgeving? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we in de eerste plaats in kaart gebracht 
welke vrouwengroepen actief zijn. We hebben 11 actieve vrouwengroepen gevonden in 
Passakongo en Massala (het dichtstbijzijnde dorp). Van deze vrouwengroepen zijn er zes 
officieel ingeschreven. De grootste vrouwengroep heeft 80 leden, de kleinste 10, maar 
het gemiddelde ligt rond de 30 leden. De meeste vrouwengroepen zijn gebaseerd op 
familiebanden. Dat wil zeggen dat je alleen lid kan worden als je van een bepaalde 
familie bent. Vrijwel alle vrouwengroepen hebben een bedrag dat ingelegd moet worden 
als je wilt toetreden. Dat bedrag varieert van 100 tot 11.500 CFA. Daarnaast hebben de 
meeste vrouwengroepen een maandelijks (of wekelijks) bedrag dat aan de 
penningmeester betaald moet worden. Dat bedrag varieert en ligt rond de 100 CFA per 
week. Van de acht geïnterviewde vrouwengroepen, functioneren er twee momenteel niet. 
 
De vrouwengroepen zijn in te delen in twee soorten. De eerste categorie 
vrouwengroepen heeft samenwerking als doel, om zo een inkomen te vergaren.  
Een goed voorbeeld is de vrouwengroep Hamba Tamoussi, een vrouwengroep die 
gezamenlijk Sumbala maakt. De dertig leden hebben zich opgesplitst in kleine groepjes. 
Ze hebben elk 100 CFA ingelegd en van de 3.000 zaden gekocht om Sumbala te maken. 
Deze zaden hebben ze aan een van de groepjes gegeven. De vrouwen hebben met zijn 
vijven Sumbala gemaakt en dat vervolgens verkocht. Van de winst werd weer 3000 
afgehaald om aan de volgende groep te geven. Die kon weer opnieuw zaden maken en 
verkopen. De rest van de winst werd in de kas bewaard. Zo hebben ze dat nu 5 keer 
gedaan, elke keer met tussen de 1000 en 2000 CFA winst. Nu zit er dus ongeveer tussen 
de 5.000 en 10.000 CFA in de kas. Het geld wordt als verzekering bewaard voor 
onverwachte uitgaven. 
Een ander voorbeeld zijn drie vrouwengroepen die alle drie een tuin onderhouden. 
Tijdens de regentijd komen ze eens in de zo veel dagen samen om op hun akker te 
werken. De oogst wordt bewaard en gezamenlijk verkocht, de opbrengst wordt over alle 
leden verdeeld. 
De tweede soort heeft niet zozeer samenwerking tot doel, maar meer het bundelen van 
krachten om zo kredietwaardig te zijn. Deze categorie is meer economisch van aard. Een 
voorbeeld is Hannamin, een vrouwengroep in Dokhura. Ze hebben een gezamenlijke tuin, 
maar ieder werkt voor zich. Daarnaast hebben ze een lening bij de caisse populaire, die 
ze opdelen onder de leden. Die kunnen vervolgens een petite commerce beginnen. Ook 
Sennehmi 2 en Boumlassé-Tamoussé hebben een gezamenlijk krediet dat ze gebruiken 
om de leden een petite commerce te laten opstarten. 
Sommige vrouwengroepen hebben naast hun economische activiteiten, ook een sociale 
verzekering. Vrouwen verzamelen elke maand een bedragje in een speciale kas voor hun 
pensioen en sociale verzekering. 
 
Tontine 
Naast de kernbezigheid, hebben bijna alle vrouwengroepen ook een tontine. Los van de 
acht geïnterviewde vrouwengroepen, bestaan er in de regio ook samenwerkings-
verbanden die alleen gebaseerd zijn op de tontine. Deze vorm van sparen moet niet 
onderschat worden. Vrouwen die geen krediet kunnen krijgen (om welke reden dan ook), 
maar door middel van de tontine wel eens in de zo veel tijd een grotere investering 
kunnen doen, zijn hiermee zeker geholpen. Het geld van de tontine wordt gebruikt om 
een petite commerce mee te beginnen, huishoudelijke kosten te dekken, of om 
persoonlijke uitgaven te doen.  
 
Problemen van vrouwengroepen 
 
- gebrek aan kennis en scholing 
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Wat veel vrouwengroepen zelf als probleem ervaren is het feit dat veel vrouwen niet naar 
school geweest zijn. In sommige vrouwengroepen kunnen slechts twee of drie vrouwen 
lezen, schrijven en rekenen. Dat maakt het erg lastig (en fraudegevoelig) om een 
begroting te maken, of uit te rekenen of en hoe veel winst je maakt. Op deze manier 
wordt hun ontwikkeling, ondanks hun lidmaatschap bij een vrouwengroep, toch 
belemmerd. Ook missen vrouwengroepen soms de nodige kennis om vooruit te komen. 
Hiermee wordt gedoeld op kennis om hulpmiddelen aan te wenden. Slechts een 
vrouwengroep kent OFACOM, de regionale vakbond voor handarbeiders. Sommige 
vrouwengroepen weten niet hoe ze krediet moeten aanvragen. Ook missen de vrouwen 
soms de kennis (of motivatie) om echt samen te werken, waardoor de voordelen van een 
vrouwengroep niet geheel tot hun recht komen. 
 
- gebrek aan functionaliteit 
Een opvallend kenmerk van vrouwen in sommige vrouwengroepen is hun passieve 
houding. Als er problemen zijn, wordt niet altijd actief naar een oplossing gezocht. Vaak 
wordt gewacht tot de oplossing komt aanwaaien. Twee vrouwengroepen hebben 
bijvoorbeeld problemen met de watervoorziening (Hannamin en Sennehmi 1), maar 
beide vrouwengroepen wachtten af tot een partner hen te hulp zou schieten. Een andere 
vrouwengroep (Tamoussi) doet feitelijk niets om hun eigen ontwikkeling te bevorderen.  
 
8.3.2 Op welke manier kunnen vrouwengroepen volgens de respondenten 
bijdragen aan de verbetering van de positie van vrouwen? 
 
Leden van vrouwengroepen 
Vrouwen noemen als positieve punten van hun lidmaatschap bij de vrouwengroep vooral 
dat je met meerdere mensen beter krediet kan aanvragen. Dat werd genoemd bij 
Hannamin, Hamba Tamoussi, Boumlasse-Tamoussi en Sennehmi 2. Daarnaast werd 
natuurlijk het feit dat door middel van de vrouwengroep geld verdiend wordt, veel 
genoemd. Een vrouw vertelde dat ze door een lid van haar vrouwengroep haar 
aanraadde om sumbala te gaan maken. Zelf was ze daar niet op gekomen en met deze 
activiteit verdient ze nu geld. Deze twee aspecten zijn economisch van aard. Vrouwen 
zien in dat ze door hun lidmaatschap hun economische positie kunnen verbeteren. 
Er werden door de vrouwen ook sociale aspecten genoemd die ze als voordeel zagen. Het 
bundelen van kennis, ervaring en esprit leidt ertoe dat meer bereikt kan worden. Zo 
noemden vrouwen dat ze elkaar op hun verantwoordelijkheden wezen (bij de lening) en 
dat ze serieus met elkaar omgaan omdat het om krediet gaat. 
Daarnaast kan het lidmaatschap bij een vrouwengroep het sociale leven van vrouwen 
verbetert. Doordat vrouwen samenkomen, komen ze uit hun isolement. Ze leren van 
anderen en kunnen de nieuwe kennis toepassen op hun eigen situatie. Zowel in de relatie 
met hun echtgenoot, als voor het eigen sociale bewustzijn kan het lidmaatschap bij een 
vrouwengroep positief werken. Vrouwen noemden dat doordat ze zelf geld verdienden, 
meer durfden te debatteren met hun echtgenoot, ook al bleef het de man die uiteindelijk 
de beslissingen deed.  
 
Respondenten 
Van de geïnterviewde vrouwen zat slechts één respondent bij een vrouwengroep. 
Vrouwen konden dus vaak niet uit eigen ervaring vertellen over voordelen van 
vrouwengroepen. Toch konden sommige vrouwen voordelen noemen van het 
lidmaatschap bij een vrouwengroep. Vrouwen dachten met name aan de mogelijkheden 
om geld te verdienen. Door toe te treden tot een vrouwengroep, dachten de vrouwen 
makkelijker aan een beginkrediet te kunnen komen om een petite commerce te 
beginnen. De respondenten wisten geen antwoord te geven op de vraag in hoeverre een 
vrouwengroep zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de sociale positie van 
vrouwen. Dit feit brengt naar boven hoe weinig bewust vrouwen zijn van hun situatie en 
hoe weinig bekendheid er is over samenwerken. 
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Sleutelpersonen 
We hebben met drie sleutelpersonen, Madame Traoré, Djeneba Sao en Benyerai Sama, 
onder andere gepraat over de bijdrage die vrouwengroepen kunnen leveren aan de 
positie van vrouwen. Alle drie waren ze het er over eens dat vrouwengroepen een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van zowel de sociale als 
economische positie van vrouwen. Over de verbetering van de economische positie 
hadden de drie respondenten dezelfde mening, die overigens overeenkomt met wat 
vrouwen zelf als voordelen van een vrouwengroep zien. Het gaat om twee voordelen. Ten 
eerste kunnen vrouwen die bij een vrouwengroep zitten beter in hun levensbehoeften 
voorzien. Ten tweede kan door middel van een vrouwengroep makkelijker en beter 
toegang tot krediet verschaft worden dan door vrouwen alleen. Madame Traoré noemde 
ook dat vrouwen zich beter kunnen ontwikkelen in groepsverband.  
Op welke manier vrouwengroepen kunnen bijdragen aan verbetering van de sociale 
positie van vrouwen, liepen de meningen meer uiteen. Djeneba Sao, lid van MBDHP, zei 
dat vrouwen binnen een vrouwengroep kennis over vrouwenrechten kunnen delen. 
Bijvoorbeeld als er in een vrouwengroep mensen zitten die wel hun rechten kennen en 
begrijpen en vrouwen die daar geen idee van hebben, dan zien die vrouwen ook goede 
voorbeelden. Ze kunnen er over praten en van elkaar leren.  
Madame Traoré en Benyerai Sama noemden vooral de solidariteit tussen vrouwen 
onderling als voordeel. Doordat vrouwen in een vrouwengroep zitten, ontstaat er 
solidariteit en een sociaal netwerk. Als er problemen zijn kunnen ze elkaar helpen en met 
elkaar praten over wat ze bezighoudt. Hierdoor merken ze dat ze niet de enige zijn met 
bepaalde problemen.  
Daarnaast noemde Madame Traoré dat ook binnen het huishouden iets kan veranderen. 
Vrouwen bleven eerst vaak thuis. Als vrouwen door hun lidmaatschap bij een 
vrouwengroep meer buiten komen, gaan ze meer met anderen praten, waardoor ze hun 
eigen situatie kunnen vergelijken met die van andere vrouwen. Hierdoor wordt hun 
bewustzijn vergroot. Bovendien zei ze dat vrouwen die niet werken, geen beslissingen 
kunnen maken. Als een vrouw werkt, heeft ze het recht mee te beslissingen over 
huishoudelijke zaken. Ze kan bovendien anderen meetrekken in haar persoonlijke 
ontwikkeling, door als rolmodel te fungeren. Dit laatste punt werd door de respondenten 
niet genoemd. Madame Traoré heeft veel ervaring met vrouwengroepen en heeft 
daardoor een goed overzicht van veranderingen voor de vrouwen zelf. 
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Hoofdstuk 9: Conclusie 
 
9.1 Hoe is de sociaal-economische positie van vrouwen in Passakongo?  
 
De economische positie van vrouwen in Passakongo is zwak. Vrouwen hebben erg weinig 
te besteden en zijn er lang niet altijd toe in staat om in hun eerste levensbehoeften te 
voorzien. Vooral de vrouwen uit de twee laagste categorieën5 hebben weinig geld tot hun 
beschikking om aan hun eerste levensbehoeften te voldoen: ongeveer 2 euro per week. 
Ook de vrouwen die zich in een iets betere economische positie bevinden, hebben slechts 
5 euro per week te besteden, hetgeen neerkomt op ongeveer één dollar per dag, de 
absolute armoedegrens volgens de VN (United Nations, 2004). Vrijwel geen van de 
ondervraagde vrouwen heeft voldoende geld voor bijvoorbeeld onvoorziene kosten, 
kleding en onderwijs. Opmerkelijk is dat mannen, vergeleken met hun vrouw(en), een 
betere economische positie hebben. Deze scheve verhouding wordt veroorzaakt door het 
feit dat mannen meer zeggenschap hebben over de belangrijke hulpbronnen (zoals de 
oogst, inkomsten uit arbeid). Dit is een overblijfsel van de traditionele taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen, waarbij de man als kostwinner het geld en de graanschuur 
beheert.  
 
Veel vrouwen klaagden over het feit dat ze financieel onvoldoende ondersteund werden 
door hun man. In Passakongo bleek, in overeenkomst met de literatuur, dat een groot 
aantal mannen hun verantwoordelijkheid niet nakomt. In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat 
mannen hun inkomen onevenredig vaak besteden aan persoonlijke uitgaven, terwijl 
vrouwen hun geld uitgeven om huishoudelijke kosten te dekken. In Passakongo blijkt dit 
ook zo te zijn. Omdat mannen het inkomen verdienen, vinden zij dat zij mogen besluiten 
wat ze met het geld doen. Hun prioriteit gaat meestal niet uit naar het welzijn van de 
kinderen en hun vrouw(en). 
 
Er moet echter wel onderkend worden dat in Passakongo veel armoede is. Ook mannen 
zijn arm en onderontwikkeld en hebben weinig tot geen mogelijkheden om zich 
economisch te ontwikkelen. Vrouwen ondervinden helaas door de manier waarop de 
maatschappij in elkaar zit, nog meer hinder van de heersende armoede. 
 
De sociale positie van vrijwel alle vrouwen in Passakongo is, net als de economische 
positie, slecht. 16 van de 19 ondervraagde vrouwen heeft een zwakke tot matige sociale 
positie binnen het huishouden. Dit betekent dat deze vrouwen geen 
beslissingsbevoegdheid hebben, en een laag sociaal bewustzijn. Een aantal van de 
ondervraagde vrouwen wordt wel eens geslagen door hun man. Vooral vrouwen met een 
zwak sociaal bewustzijn, zijn zich niet bewust van het onrecht dat hen op deze en andere 
manieren wordt aangedaan. Dit zijn over het algemeen jonge vrouwen die geen 
onderwijs hebben genoten. Door hun beperkte sociale contacten kennen zij weinig 
voorbeelden van vrouwen die zich wel bewust zijn van hun situatie en in staat zijn deze 
situatie te veranderen. 
  
Ook vrouwen met een betere sociale positie hebben weinig te zeggen in het huishouden. 
In sommige gevallen wordt de mening van de vrouw geraadpleegd, deze vrouwen 
hebben dan een ‘goede’ sociale positie binnen het huishouden. De uiteindelijke beslissing 
worden echter altijd door de man genomen. Doordat de man in de sociale hiërarchie van 
de Burkinese samenleving boven de vrouw geplaatst wordt, heeft een vrouw in de 
praktijk weinig te zegen over belangrijke beslissingen in haar eigen leven, zoals of zij 
naar school gaat, of zij kinderen wil, of zij wil werken, en andere persoonlijke keuzes. 
Door de lage ascribed status van vrouwen in Passakongo, hebben zij weinig 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen en is hun achieved status dus ook lager. 
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Er is een sterk verband tussen de economische en de sociale positie van de ondervraagde 
vrouwen. Van de vrouwen die zich in een zwakke tot matige economische positie 
bevinden6, zijn er slechts twee die een goede tot redelijke sociale positie binnen het 
huishouden hebben en is er slechts één met een redelijk sociaal bewustzijn. De overige 
vrouwen hebben dus een zwakke tot matige sociaal-economische positie.  
Vrouwen met een redelijk tot goede economische positie, hebben ook een goede sociale 
positie. Slechts één van de vier vrouwen uit deze categorie heeft een matig sociaal 
bewustzijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de economische positie van de vrouw 
samenhangt met de sociale positie binnen het huishouden en het sociale bewustzijn van 
de vrouw. Als de economische positie hoger is, is de sociale positie ook hoger, en 
andersom.  
 
Volgens de literatuur zijn de economische en sociale positie van de vrouw onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Onze resultaten bewijzen dit ook. Vrouwen zijn economisch en 
sociaal afhankelijk van hun man en hebben door deze afhankelijkheid weinig te zeggen 
binnen het huishouden. Op deze manier hebben vrouwen dus een lage sociaal-
economische positie. In de volgende paragraaf worden verklaringen voor deze slechte 
positie verder behandeld.  
 
9.2 Welke factoren belemmeren vrouwen om zich te ontwikkelen in 
Passakongo? 
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat vrouwen tegenwoordig behalve de traditionele 
reproductieve rol, ook steeds meer de moderne rol moeten vervullen waarin zij als 
arbeidskracht ingezet worden om armoede te bestrijden. Deze tegenstrijdige rol zorgt 
ervoor dat vrouwen zich in een lastige situatie bevinden. Naast dit rollenconflict, 
belemmert een aantal andere tradities vrouwen om zich te ontwikkelen. Deze tradities, 
zoals polygamie, de man als hoofd van het gezin, virilocaliteit en sociale controle, houden 
de zwakke sociaal-economische positie van vrouwen in stand. De grootste belemmering 
is dat vrouwen economisch en sociaal afhankelijk gemaakt worden van hun man. Deze 
afhankelijkheid maakt vrouwen zwak en dienstbaar, waardoor hun positie laag blijft. 
 
Sinds de koloniale periode wordt de man als kostwinner gezien, waardoor hij de 
belangrijkste hulpbronnen beheert. Vrouwen hebben de verantwoordelijkheid voor het 
huishouden, de kinderen, en helpen mee op het land in de regentijd. Vrouwen werken 
over het algemeen meer én harder dan mannen, maar krijgen hier weinig voor terug. 
Tegelijkertijd blijkt dat mannen hun verantwoordelijkheden om bij te dragen in 
huishoudelijke kosten, onvoldoende nakomen. Om toch dagelijks een maaltijd te kunnen 
bereiden, is het voor veel vrouwen dus noodzakelijk om te werken. Vrouwen hebben 
echter weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Ten eerste hebben vrouwen letterlijk 
een dagtaak aan het runnen van het huishouden. In een afgelegen regio, zonder 
elektriciteit en stromend water voor een groot gezin zorgen is een tijdrovende bezigheid. 
Hierdoor blijft weinig tijd over om zelf te gaan werken. Daarnaast zijn de mogelijkheden 
om een inkomen te verdienen gering. Betaalde arbeid is erg schaars (Stichting Háparako 
is de enige officiële werkgever in het dorp en heeft vooral mannen in dienst), net als de 
mogelijkheid om een beginkrediet te verkrijgen om zo zelf een petit commerce te 
beginnen. Daarnaast hebben vrouwen weinig tot geen kennis over inkomensgenererende 
activiteiten. Dit komt door gebrek aan scholing, ervaring en door gebrek aan rolmodellen 
in hun omgeving. Ten slotte verbieden sommige mannen hun vrouw(en) om te gaan 
werken.  
 
Naast bovenstaande factoren die vrouwen belemmeren om zich te kunnen ontplooien 
door middel van werk, hebben vrouwen weinig mogelijkheden om hun sociale situatie te 
verbeteren. Vrouwen hebben weinig tot geen zeggenschap over belangrijke keuzes in 
hun leven, zijn regelmatig slachtoffer van sociaal en fysiek geweld, en kunnen zich 
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slechts bewegen binnen de ruimte die hun man ze geeft (wat er soms op neerkomt dat 
ze niet mogen werken bijvoorbeeld). Vrouwen hebben weinig mogelijkheden om uit deze 
impasse te ontsnappen. Ten eerste is er veel onwetendheid onder vrouwen wat betreft 
hun rechten. Er heerst bijvoorbeeld ook onder sommige vrouwen de opvatting dat fysiek 
geweld tegen vrouwen is toegestaan, mits de vrouw ‘het verdient’. Vrouwen zijn zich in 
sommige opzichten dus niet bewust van het onrecht dat hen aangedaan wordt. Vrouwen 
die zich daar wel van bewust zijn, worden belemmerd door culturele tradities die 
vrouwen ondergeschikt maken aan de man. Als een man en een vrouw huiselijke 
problemen hebben, wordt eerst binnen de familie een oplossing gezocht. De familie 
dringt er erg op aan om vooral bij elkaar te blijven omdat een scheiding als een afgang 
wordt gezien. Eventueel kan de man om pardon vragen, hetgeen een vrouw niet kan 
weigeren. Als een vrouw besluit haar man te verlaten, moet zij haar kinderen 
achterlaten. Dit wordt door de gemeenschap niet echt geaccepteerd. Vrouwen hebben dit 
vaak genoemd als reden om niet uit elkaar te gaan. 
Een andere traditie die de zwakke sociaal-economische positie van vrouwen in stand 
houdt is polygamie. Deze traditie, in combinatie met het feit dat de man de mil en 
andere betaalmiddelen beheert, belemmert vrouwen ten eerste in economisch opzicht. 
Mannen zijn de enigen die toegang hebben tot de graanschuur en zij bepalen of, wanneer 
en hoeveel mil hun vrouw(en) krijgen. Mannen met meerdere vrouwen moeten hun mil 
verdelen, wat vaak neerkomt op minder mil per vrouw.  
Daarnaast zorgen polygamie en virilocaliteit ervoor dat vrouwen zich in sociaal opzicht in 
een lage positie bevinden. Polygamie impliceert dat vrouwen minder zijn dan mannen, 
omdat alleen de man meerdere vrouwen mag nemen (vrouwen zouden daar niet toe in 
staat zijn). Bovendien kunnen vrouwen lang niet altijd meebeslissen of hun man nog een 
vrouw neemt. Omdat vrouwen als zij gaan trouwen bij de familie van hun toekomstige 
man intrekken, beginnen zij onderaan de sociale ladder. Zij hebben weinig te vertellen. 
Slechts door aan het sociale verwachtingspatroon te voldoen, kan hun invloed toenemen. 
Deze invloed zal echter nooit zo groot zijn, dat zij haar positie zou kunnen verhogen tot 
het niveau van de man. Dit is een onrechtvaardige tegenstrijdigheid. Door haar lage 
ascribed status heeft zij weinig mogelijkheden om uit het web van sociale verwachtingen 
te ontsnappen. Zij draagt ongewild bij aan de instandhouding van haar ondergeschikte 
positie. Door hun lage ascribed status hebben vrouwen ook beperkte mogelijkheden om 
hun achieved status te verhogen. Beperkte toegang tot hulpbronnen, onwetendheid door 
gebrek aan onderwijs en andere tradities belemmeren vrouwen om economisch 
zelfstandig te worden en zich verder te ontwikkelen.  
 
9.3 Op welke manier kan de sociaal-economische positie van vrouwen in 
Passakongo verbeterd worden? 
 
Het is duidelijk dat de ascribed status van vrouwen in Passakongo laag is. Verschillende 
tradities veroorzaken en houden de ondergeschikte positie van de vrouw in stand. 
Hierdoor kunnen ze zichzelf ook niet ontwikkelen en op deze manier een hogere status 
krijgen. Verschillende fronten moeten aangepakt worden om zowel de ascribed als de 
achieved status van de vrouw te vergroten. Op microniveau kan dit probleem natuurlijk 
maar ten dele aangepakt worden. Vooral de ascribed status van de vrouw ligt vast in de 
hele structuur van de maatschappij. Deze status heeft zich door de jaren heen gevormd 
en zal moeilijk te veranderen zijn. Toch kan er ook op microniveau iets gedaan worden. 
De literatuur liet zien dat er door overheden, ontwikkelingsorganisaties en civil society 
actie ondernomen moet worden om voor de rechten van vrouwen te strijden. Het 
belangrijkste is om vrouwen (en mannen!) bewust te maken van de onrechtvaardigheden 
die er zitten in de verschillende tradities en gebruiken. Door voorlichting te geven over 
polygamie en virilocaliteit, kan er duidelijk gemaakt worden dat dit vrouwen in een 
ondergeschikte positie plaatst. Door meer erkenning te geven aan al het huishoudelijk 
werk wat er wordt gedaan door de vrouw, wordt de ascribed status van de vrouw 
verhoogd. Al deze voorlichting en bewustwording moet op alle niveaus plaatsvinden. Dit 
kan dus ook door plaatselijke overheden, ontwikkelingsorganisaties of civil society 
gedaan worden. In Passakongo zijn er instellingen die dit al doen; de MBDHP en de kerk. 
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Hoe meer en frequenter dit gebeurd, des te meer het zal opleveren. Door de bevolking te 
laten zien dat het ook anders kan en alternatieven te geven, kunnen culturele waarden 
kritisch gemeten worden. Hierdoor ontstaan er hopelijk andere ideeën over sociale 
verhoudingen en gelijkheid. 
Naast deze zaken is het van belang het vrouwen mogelijk te maken economisch 
zelfstandig te worden. Hier kan op het lokale niveau relatief makkelijker iets aan 
gebeuren. Volgens de literatuur is onderwijs erg belangrijk om de status van vrouwen te 
verhogen. De voordelen van school die genoemd werden, zijn de voordelen die onze 
sleutelpersonen ook noemden. Onderwijs is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling; 
het vergroot de belevingswereld. Het is moeilijk je situatie te veranderen als je niet naar 
school geweest bent. De gewone vrouwen uit het dorp zijn niet allemaal naar school 
geweest. Degenen die zelf niet naar school waren geweest, zagen zelf ook minder snel de 
voordelen ervan in. Zij geven hierdoor minder prioriteit aan scholing. Degenen die wel de 
voordelen van scholing zagen, benadrukten vooral het economische aspect; er kan 
makkelijker een inkomen verdient worden.   
Onze sleutelpersonen benadrukten ook het belang van scholing voor ouderen. Dit om te 
sensibiliseren en ook deze groep mensen kennis te geven. Een belangrijk onderdeel van 
de sensibilisering zou het belang voor onderwijs voor kinderen moeten zijn, zodat ouders 
hier meer prioriteit aan geven. 
Naast scholing moet ook de toegang tot andere hulpmiddelen om een inkomen te 
vergaren, vergroot worden. Een formele baan is natuurlijk het ideaal. In Passakongo is 
Stichting Háparako echter de enige werkgever. Door de traditionele taakverdeling hebben 
vrouwen geen vaste tijden om te werken tot hun beschikking. Informeel werk, in de 
vorm van petits commerces, biedt hierbij uitkomst. Het moet mogelijk zijn voor vrouwen 
kleine handeltjes op te zetten, waarmee ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien. 
Stichting Háparako biedt al mogelijkheden om handel in zeep en olie op te starten. Er 
zijn ook verschillende andere kredietmogelijkheden. Vrouwengroepen zorgen er voor dat 
vrouwen een beginkrediet voor een handeltje hebben. Ook de caisse populair biedt 
beginkrediet aan vrouwen. Dit zijn positieve ontwikkelingen. Het zou goed zijn als 
verschillende instanties mogelijkheden voor het verkrijgen van krediet aanbieden. Als zij 
lagere instapeisen hebben, kunnen er meer vrouwen bereikt worden. Als meer vrouwen 
toegang tot krediet kunnen krijgen, zijn zij beter in staat hun positie te verbeteren. 
Door onwetendheid, hun passieve houding en de traditionele taakverdeling tussen 
mannen en vrouwen, vallen er echter nog steeds vrouwen buiten de boot. Ook hier 
zouden scholing en voorlichting een oplossing kunnen bieden. 
 
Tenslotte kunnen vrouwen ook door middel van toegang tot land, en dan vooral recht op 
de producten die zij verbouwen, een inkomen vergaren. Wij hebben al voorbeelden 
genoemd van situaties waarin dit het geval is, zoals de vrouwengroepen die een stuk 
land delen en koppels die goed samenwerken. Over deze voorbeelden zou meer 
bekendheid moeten komen, door middel van voorlichting.  
Ook andere organisaties (ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke 
organisaties zoals de kerk en de MBDHP) kunnen een rol spelen bij het geven van 
voorlichting over toegang tot land en andere rechten van de vrouw. 
Daarnaast moet ook de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Op nationaal niveau 
kan de bevolking voorgelicht worden door het gebruik van verschillende media (tv, radio 
en campagnes). Ook de lokale overheid zou actuele problemen uit de gemeenschap 
kunnen aanhalen om de rechten van de vrouw aan te kaarten.  
 
De achieved status is praktischer en hierdoor makkelijker te veranderen dan de ascribed 
status, die geworteld is in culturele tradities en ondersteund door wettelijke maatregelen. 
Dat neemt echter niet weg dat ook de maatregelen om de ascribed status te verhogen, 
genomen moeten worden. Vrouwen zouden vanaf hun geboorte een betere positie 
hebben en meer kansen hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Hierdoor zijn ze ook 
weer beter in staat om zelf hun achieved status te verhogen.   
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Vrouwengroepen zijn een goed middel om de sociaal economische positie van vrouwen 
op zowel de achieved status als ascribed status te verbeteren.  
 
In Passakongo zijn er al heel wat vrouwengroepen actief. Deze zijn vaak uit economische 
beweegredenen opgericht; om samen een inkomen te verdienen, of om kredietwaardig te 
zijn en daarna ieder voor zich kleine handeltjes op te zetten. Daarnaast is de tontine, net 
als in veel andere Afrikaanse landen, een veel gebruikte manier om te sparen. Hierdoor 
hebben vrouwen eens in de zoveel tijd een iets groter bedrag tot hun beschikking, 
waardoor zij een investering kunnen maken, of bijzondere aankopen kunnen doen. Ook 
word er door sommige vrouwengroepen gezamenlijk gespaard. Dit geld wordt gebruikt 
als verzekering voor onvoorziene gebeurtenissen (een overlijden, ziekenhuiskosten, 
etc.). 
De verschillende vrouwengroepen in Passakongo en omstreken functioneren niet allemaal 
even goed. Problemen worden voornamelijk veroorzaakt door de onwetendheid van de 
vrouwen. Ze hebben weinig algemene ontwikkeling en er zijn maar weinig vrouwen die 
kunnen lezen schrijven en/of rekenen. Daarnaast hebben veel vrouwen een passieve 
houding, waardoor problemen niet actief worden aangepakt. Als gevolg kan de 
functionaliteit van de vrouwengroep laag zijn. Deze passieve houding werd niet alleen bij 
de vrouwengroepen die wat minder goed functioneerden aangetroffen, maar ook bij de 
vrouwen die niet bij een vrouwengroep zitten. Volgens ons is hun sociaal bewustzijn erg 
laag en zijn deze vrouwen zelf niet in staat hun situatie te verbeteren. Dit heeft veel te 
maken met scholing en doordat zij het huis weinig uitkomen. Hun algemene ontwikkeling 
is laag, wat hen belemmert hun economische positie te verbeteren. Zij worden hierin 
belemmerd omdat hun ascribed status, dus ook in Passakongo, laag is. 
Toch hebben juist dit soort vrouwen goede voorbeelden nodig. Gelukkig bestaan er in 
Passakongo ook goed functionerende vrouwengroepen. Leden van deze groep zagen zelf 
ook vele voordelen van een vrouwengroep. Naast de economische voordelen, werden er 
ook sociale voordelen gezien. Zo kan er volgens hen met zijn allen meer bereikt worden. 
Ten eerste door het solidaire aspect, elkaar moed in spreken kan erg stimulerend 
werken. Ten tweede kan er zo kennis en ervaringen uitgewisseld worden. Er werden zelfs 
voordelen binnen het huishouden genoemd. De vrouwen vertelden dat zij, sinds zij petits 
commerces begonnen zijn, meer discussieerden met hun man. Ze vonden dat ze er nu 
recht toe hadden, omdat ze geld binnen brachten. Het is stimulerend te zien dat zelfs 
vrouwengroepen op zo’n kleine schaal al zoveel kunnen doen voor de positie van de 
vrouw op economisch én sociaal gebied.   
Vrouwengroepen op grotere schaal kunnen natuurlijk meer doen om de ascribed status 
van vrouwen te verbeteren. Hoe groter en beter georganiseerd vrouwengroepen zijn hoe 
meer zij kunnen betekenen voor de samenleving. Zij kunnen beleid van de overheid 
beïnvloeden en andere belangrijke maatschappelijke organisaties. Dit is van belang om 
voor de rechten van de vrouw op te komen, en zo politici en andere ambtenaren te laten 
strijden voor een gelijke positie van de vrouw.  
Juist om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken en de hele samenleving te bereiken, 
moeten ook de vrouwen op lokaal niveau bereikt worden. In Passakongo houd de MBDHP 
al bijeenkomsten voor vrouwengroepen over hun rechten. Om de ascribed status van 
vrouwen aan te pakken, zijn dit soort dingen belangrijk. Met behulp van vrouwengroepen 
kunnen vrouwen zich bewust worden van het onrecht dat hen aangedaan wordt. Naast 
de economische zelfstandigheid, kunnen vrouwengroepen dus ook een hoger sociaal 
bewustzijn van vrouwen creëren, wat nodig is om de sociale positie van vouwen te 
verbeteren. 
 
Hopelijk kunnen dit soort initiatieven de ascribed status van de vrouw verbeteren. Wij 
realiseren ons echter dat nationale wetten en culturele tradities niet zo maar veranderd 
kunnen worden. Op het lokale niveau moeten vrouwen samenwerken en de moed hebben 
zich niet altijd volgens de dominante tradities te gedragen. Als een vrouw alleen probeert 
de belemmerende gewoontes te veranderen wordt zij waarschijnlijk uit de gemeenschap 
verstoten. Het gaat waarschijnlijk lang duren voordat mannen dit gaan accepteren, 
daarom moeten veranderingen stap voor stap doorgevoerd worden. Het is minstens zo 
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belangrijk om de mannen te sensibiliseren en duidelijk te maken dat vrouwen dezelfde 
rechten hebben als de man. Dit is van cruciaal belang, omdat zij het in de agrarische 
gemeenschappen uiteindelijk voor het zeggen hebben.  
Er bestaan al verschillende initiatieven om de positie van de vrouw te verbeteren, maar 
zonder oprecht geloof en motivatie om de positie van de vrouw gelijk te stellen aan de 
man, verandert er weinig. Hiervoor is moed en wilskracht nodig, zowel van bestuurders 
als van de lokale bevolking zelf. 
 
9.4 Aanbevelingen voor Stichting Háparako.  
 
Stichting Háparako heeft als hoofddoel het leven van de mensen in Dédougou en 
omstreken te verbeteren, door hen meer mogelijkheden te bieden een inkomen te 
verdienen. Tot nu toe worden er voornamelijk projecten aangeboden die op mannen 
gericht zijn. Nu wil de stichting een vrouwencentrum openen met als doel ook de 
economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten. 
 

Doelgroep Stichting Háparako 
Door middel van ons onderzoek hebben wij een goed beeld gekregen van de vrouwelijke 
bevolking van Passakongo en omstreken. Wij hebben een stratificatie gemaakt van de 
economische en sociale positie van de ondervraagde vrouwen7. Er zijn veel vrouwen met 
een lage economische positie, dat wil zeggen met weinig middelen tot hun beschikking. 
Het lijkt vanzelfsprekend dat dit de doelgroep moet zijn voor Stichting Háparako.   
De sociale positie is opgesplitst in de decision making power en het sociaal bewustzijn 
van de vrouwen. De ideale doelgroep voor de stichting zou een vrouw met een slechte 
economische positie, een goede positie binnen het huishouden en een hoog sociaal 
bewustzijn zijn. In dit geval, zou een vrouw goed weten hoe zij de mogelijkheden die 
Stichting Háparako biedt kan benutten. Verder zou zij door de goede verhouding die zij 
heeft met haar man, niet belemmerd worden gebruik te maken van de mogelijkheden die 
Stichting Háparako biedt. 
Feit is echter dat vrouwen met een slechte economische positie vaak ook een slechte 
sociale positie binnen het huishouden hebben. Zoals is uitgelegd aan de hand van de 
resultaten van onze studie zijn deze posities onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
ideale doelgroep voor Stichting Háparako is derhalve erg klein, of bestaat misschien wel 
helemaal niet in Passakongo. Daarnaast hebben vrouwen met een hogere sociale positie 
vaak al meer economische mogelijkheden en kansen zich te ontwikkelen dan vrouwen 
met een lage sociale positie. 
Wij vinden dat juist ook aan de vrouwen met een zwakke sociale positie mogelijkheden 
geboden moeten worden om zich te ontwikkelen. Het sociaal bewustzijn kan redelijk 
makkelijk verhoogd worden. Wij denken daarom dat stichting Háparako ook vrouwen met 
een zwakke economische positie, een zwak sociaal bewustzijn, maar een goede sociale 
positie binnen het huishouden, als doelgroep zou moeten hebben. 
De sociale positie binnen het huishouden is een stuk lastiger te verbeteren. Het gaat hier 
niet alleen om de vrouw, maar vooral ook om de relatie die zij heeft met haar man. En 
deze is, zoals uit onze studie blijkt, traditioneel bepaald en hierdoor lastig te veranderen. 
Toch vinden wij dat ook aan deze groep mogelijkheden geboden moet worden. Juist 
omdat zij er vaak sociaal en daardoor economisch slecht aan toe zijn. 
 
Bieden van inkomstgenererende activiteiten 
Uit de beantwoording van de hoofdvragen is duidelijk naar voren gekomen dat het 
verdienen van een inkomen erg belangrijk is voor de vrouw. Ten eerste heeft het gezin 
meer middelen en kan er beter voor de kinderen gezorgd worden. Ten tweede maakt het 
de vrouw minder afhankelijk van de man. Hierdoor hoeft zij het niet meer altijd aan de 
man te vragen als zij iets wil kopen. Ten derde kan het haar sociale positie binnen het 
huishouden verbeteren. Zoals is gebleken uit de literatuur én onze eigen resultaten, 

                                                 
7 Voor de stratificatie van de respondenten in categorieën zie bijlage 3 
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hebben vrouwen vaak meer te zeggen als zij zelf ook inkomsten hebben. Men verleent 
autoriteit aan het binnen brengen van geld. Tenslotte, vergroot werken het sociaal 
bewustzijn van de vrouw. Of het informeel of formeel is, zij doet ervaring op en komt 
verschillende mensen tegen. Hierdoor wordt niet alleen haar capaciteit vergroot, maar 
ook haar wereldvisie. Al deze voordelen pleiten voor het faciliteren van 
inkomstgenererende activiteiten voor vrouwen. 
 
Vrouwen die werken bij Stichting Háparako,  
juni 2007 

Met het vrouwencentrum in de 
planning, zal de stichting verschillende 
mogelijkheden aanbieden aan 
vrouwen om een inkomen te 
verdienen. Nu al zijn er vrouwen in 
loondienst op het project; er is een 
zeepmakerij en een olieperserij. In de 
toekomst zal er nog meer 
werkgelegenheid bij komen, onder 
andere door de verwerking van 
cashewnoten. Wij denken dat het goed 
is om de economische activiteiten 
verder uit te breiden, om meer 
werkgelegenheid te creëren. Door 
meer producten te introduceren op de 
markt, kan de lokale economie 
uitgebreid worden. Er circuleert nu erg 
weinig geld en de koopkracht is laag. 
Door een nieuwe impuls van Stichting 
Háparako, kan hier wellicht 
verandering in komen. Ons onderzoek 
is niet specifiek gericht op het 
ontwikkelen van nieuwe economische 
activiteiten. Wij raden de stichting aan 
onderzoek te laten doen naar de 
mogelijkheden voor productie van 
nieuwe producten binnen de 

, kunnen er meer vrouwen bereikt worden. 

afzetmarkt van Dédougou. 
Voor vrouwen voor wie een fulltime baan niet mogelijk is, worden door Stichting 
Háparako ook flexibelere manieren om aan inkomsten te komen aangeboden. Vrouwen 
kunnen tegen een lage prijs katoenzaadolie en zeep kopen, en dat zelf weer met een 
kleine winst verkopen. Het voordeel van deze manier van geld verdienen is dat vrouwen 
zelf hun tijd kunnen indelen en zo niet in de knoop komen met hun huishoudelijke taken. 
Daarnaast kunnen de producten ook op krediet gekocht worden, dit maakt deze 
activiteiten erg laagdrempelig en hiermee geschikt voor de allerarmsten vrouwen in de 
omgeving (de belangrijkste doelgroep van de stichting). Wij denken dat dit een erg 
goede manier is om vrouwen economisch vooruit te helpen. Door deze mogelijkheden 
meer bekendheid te geven
Het kan vrouwen makkelijker gemaakt worden om inkomsten te genereren door het 
aanbieden van kinderopvang. Het openen van een crèche staat op de planning van het 
vrouwencentrum. Dit zal een hele goede oplossing voor vrouwen zijn om meer tijd vrij te 
kunnen maken voor een inkomstgenererende activiteit.    
 
 
Sociale positie binnen het huishouden  
Alleen het bieden van economische mogelijkheden is niet voldoende om de positie van de 
vrouw te verbeteren. Veel vrouwen worden belemmerd om hun economische situatie te 
veranderen.  
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Ten eerste worden ze belemmerd door de traditionele taakverdeling, waarbij vrouwen de 
verantwoordelijkheid voor het huishouden hebben. Dit neemt heel veel tijd in beslag, 
waardoor er weinig tijd overblijft om te werken. De traditionele taakverdeling is moeilijk 
te veranderen, maar toch raden wij de stichting aan om hier aandacht aan te geven. Juist 
omdat dit voor veel vrouwen zo’n grote belemmerende factor is hun situatie te 
verbeteren. Concreet kan dit gebeuren door voorlichting te geven in het 
vrouwencentrum. Niet alleen aan vrouwen maar ook aan mannen. De presentatie van dit 
rapport was een eerste stap in de goede richting (zie bijlage 1). Ondanks het feit dat 
voornamelijk vrouwen aanwezig waren bij de eindpresentatie, werden de wel aanwezige 
mannen behoorlijk met hun neus op de feiten gedrukt. Zij realiseerden zich dat zij zich in 
een bevoorrechte positie bevinden. Zij zagen in dat als de positie van vrouwen verbetert, 
mannen bepaalde privileges zullen moeten opgeven. Mannen horen dit niet graag. Het is 
echter belangrijk mannen wel te betrekken bij voorlichtingsbijeenkomsten, omdat anders 
het effect wegblijft. Door herhaling en voorlichting zullen mannen er uiteindelijk niet 
meer onder uit kunnen zich aan te passen. 
 
Als eerste moet duidelijk gemaakt worden dat vrouwen erg hard werken en erg veel tijd 
kwijt zijn aan hun dagelijkse taken. Daarnaast moet duidelijk worden dat de verdeling 
van de inkomsten niet overeenkomt met het werk wat er gedaan wordt. De vrouw moet 
meer erkenning krijgen. De man moet zijn geld eerlijker besteden; de vrouw zorgt 
immers voor zijn huishouden. Zonder dat kan hij ook niet op een normale manier 
functioneren. Door keer op keer te laten zien dat de taakverdeling en de macht over de 
inkomsten onrechtvaardig verdeeld zijn, zullen meer mensen hier kritisch over na gaan 
denken. De tweede stap is om de huishoudens ook daadwerkelijk te laten veranderen. 
Mannen zouden een vast deel van hun salaris aan hun vrouw kunnen geven. Hiervoor 
moeten de man en vrouw elkaar eerst laten weten wat zij verdienen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld afspreken een huishoudpot bij te houden, waarin ieder een deel doet naar 
verhouding van hun inkomsten. Een andere mogelijkheid is dat mannen meer 
huishoudelijke taken op zich nemen. Dit zijn zaken die nu moeilijk voorstelbaar zijn voor 
de gemeenschap. Daarom moeten er veel voorlichting worden gegeven. Als het steeds 
weer herhaald wordt, er andere voorbeelden worden gegeven en concrete acties worden 
benoemd, is het mogelijk dat er daadwerkelijk iets verandert.  
 
Naast een eerlijkere taakverdeling en erkenning is het belangrijk dat de decision making 
power van vrouwen verhoogd wordt. Als het inkomen van het gezin verbetert, hoeft dit 
niet te betekenen, dat alle leden daar in economisch en sociaal opzicht op vooruit gaan. 
Daarom moet ook aandacht gegeven worden aan de relatie tussen de man en vrouw. Een 
vrouw zou ook zonder dat zij werkt, wat te zeggen mogen hebben over de inkomsten van 
haar gezin. Uit onze interviews bleek dat vrouwen het grootste deel van hun inkomen 
besteden aan voedsel voor het hele gezin. Daarnaast heeft een vrouw daar intrinsiek al 
recht op. 
Vrouwen moeten gewezen worden op hun rechten. In samenwerking met de bestaande  
civil society kan de stichting voorlichtingsbijeenkomsten aan bieden, bijvoorbeeld over 
het gedwongen traditionele huwelijk, dat vrouwen in een ondergeschikte positie plaatst 
waar ze moeilijk uit kunnen ontsnappen. De stichting zou een netwerk kunnen vormen, 
zodat vrouwen weten wat hun rechten zijn en wat zij kunnen doen als hun rechten 
geschonden worden. Er zouden dus ook contacten moeten zijn met de Action sociale. Het 
zou goed zijn als er een vrouw uit het dorp wordt benoemd die dit netwerk coördineert 
en als contact persoon functioneert voor de vrouwen uit Passakongo en omstreken. 
 

Sociaal bewustzijn 
Tenslotte moet er nog veel gebeuren aan het sociaal bewustzijn van de vrouwen in 
Passakongo. Veel vrouwen zijn passief, omdat ze niet weten hoe en dat ze hun situatie 
kunnen veranderen. Dit komt door gebrek aan scholing, ervaring en door gebrek aan 
goede voorbeelden in hun omgeving. Vrouwengroepen kunnen een belangrijke rol spelen 
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in de verbetering van dit sociaal bewustzijn. Door ervaringen uit te wisselen, komen 
vrouwen op ideeën om hun situatie te verbeteren. Uit de literatuur blijkt dat 
vrouwengroepen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de positie van 
vrouwen binnen het huishouden, door gezamenlijk een front te vormen en het voor 
elkaar op te nemen. Bij vrouwengroepen in Passakongo hebben we dit aspect niet 
duidelijk naar voren zien komen. Er is een impuls nodig van buitenaf om solidariteit en 
een wil voor verandering te creëren. Dit kan de passiviteit onder vrouwengroepen en 
vrouwen in het algemeen tegengaan.  
Naast passiviteit, is analfabetisme een grote belemmering voor vrouwen. Stichting 
Háparako gaat alfabetiseringscursussen aanbieden. Daarnaast is het belangrijk 
rekenlessen aan te bieden. Voor het opzetten van een petit commerce en het bijhouden 
van een kas voor een vrouwengroep, is kunnen rekenen noodzakelijk. 
Tijdens onze interviews hebben wij gemerkt, dat veel vrouwen doordat zij niet konden 
rekenen, vaak verliesdraaiende activiteiten aanhielden. Dit verbetert de positie van de 
vrouw natuurlijk niet. Door bij de selectie van kandidaten te letten op een goede 
verdeling over de vrouwengroepen, kan ervoor gezorgd worden dat elke vrouwengroep 
tenminste één of twee personen heeft die kunnen rekenen. Dit is een vereiste voor het 
goed functioneren van een vrouwengroep. 
Naast leren lezen, rekenen en schrijven, is het belangrijk te werken aan de algemene 
ontwikkeling van vrouwen. Zo kan er les gegeven worden over het verbouwen van 
verschillende gewassen, een meer gevarieerd dieet en familieplanning. 
 
Concrete begeleidingsvormen 
Bovenstaande aanbevelingen willen we afsluiten met een concretisering, zodat Stichting 
Háparako op een structurele manier vooruitgang kan brengen in het leven van vrouwen 
in Passakongo en omgeving. Volgens ons moet Stichting Háparako inspelen op vrouwen 
met verschillende soorten (latente) wensen.  

1) Aanbieden van een opleidingenstraject 
Er gaan in de toekomst verschillende opleidingen aangeboden worden. Wij denken dat 
het goed is dat deze vrouwen, behalve de beroepsopleiding ook leren lezen, schrijven en 
rekenen. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s 
rondom vrouwenrechten en sociale bewustwording. Dit kan in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties zoals de MBDHP en de Action sociale. Na de opleiding 
bestaat er voor deze vrouwen een begeleidingstraject, waarin vrouwen worden 
gemonitored. Dit is belangrijk om een duurzame verandering in het leven van de vrouw 
teweeg te brengen. Het begeleidingstraject kan langzaam worden afgebouwd. Het is 
belangrijk de vrouw te leren op eigen benen te staan en haar hierbij de tijd en 
ondersteuning te geven die zij nodig heeft.   

2) Begeleiding van vrouwen die een petit commerce willen opstarten 
Vrouwen die op zichzelf een petit commerce willen opstarten kunnen al bij de stichting 
terecht. Het zou goed zijn om deze vrouwen iets meer ondersteuning te bieden. Het is 
niet voldoende uit te leggen wat krediet betekent. Zij hebben rekenles nodig, om het 
omgaan met geld echt onder de knie te krijgen. Daarnaast zou het goed zijn als iemand 
een tijdje met ze meekijkt en raad geeft over hoe het verdiende geld besteed wordt, hoe 
er gepland kan worden en hoe er terug betaald kan worden. Deze persoon kan dan ook 
tips geven over hoe de petit commerce zich steeds verder kan ontwikkelen, zodat de 
vrouw uiteindelijk een zekere extra inkomstenbron heeft. 

3) Vrouwengroepenbegeleiding 
Vrouwengroepen die niet goed functioneren zouden voorlichting kunnen krijgen over hun 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld het aanvragen van krediet bij de Caisse populaire. De 
stichting zou kunnen helpen om een aanvraag te schrijven, of manieren om voldoende 
starkapitaal voor krediet bij elkaar te krijgen. Het kan zijn dat een bepaald persoon die 
hiervoor aangesteld is dit doet, of dat deze persoon goed functionerende en minder goed 
functionerende vrouwengroepen met elkaar in contact brengt. 
Ook voor vrouwen die bij een vrouwengroep willen zou Stichting Háparako een rol 
kunnen spelen. Als het niet mogelijk is de vrouw bij een bestaande vrouwengroep te 
laten aan sluiten kan er, via de stichting, misschien een nieuwe worden gevormd.  
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4) Beheren van een sociaal netwerk 
Stichting Háparako moet deel vormen van het netwerk van sociale en economische 
organisaties. Wij denken dat het goed is als iemand dagelijks bezig is dit netwerk te 
onderhouden en versterken. Daarnaast kan deze persoon als tussenpersoon dienen om 
te zorgen dat vrouwen de juiste instanties vinden. Eén van de voordelen van een goed 
georganiseerd netwerk is dat bijvoorbeeld voorlichting en scholingsbijeenkomsten 
makkelijker georganiseerd kunnen worden. Door hierbij te werken met vrouwengroepen 
wordt gebruik gemaakt van het netwerk dat al bestaat in Passakongo en omstreken. Veel 
vrouwen kunnen zo bereikt worden.  
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Bijlage 1: Uitgeschreven presentatie resultaten en verslag van de 
presentatie 
 

 

Presentation: La position des femmes,  13 juin 2007 
 

 Introduction (Anna) 
 
Nous sommes très contentes que vous êtes venu ici, pour voir les résultats de notre 
étude. Comme Sigrun a déjà dit, le but de notre étude est savoir comment les femmes ici 
vivent. Quel est leur position économique. Donc nous voulions savoir si elles sont 
pauvres. Si elles ont assez de manger, savon, exceptera. Cet a dire ; combien de moyens 
elles ont. Nous voulions aussi savoir quel ; est leur position sociale, dans le ménage. Cet 
a dire comment ca va entre la femme et l’homme. Si ils peuvent communiquer bien. Si la 
femme peut travailler. Si elle reçoit assez de moyen de son marie. Et si ils décident 
ensemble ce que ils vont acheter. 
 Aux Pays Bas nous avons étudier la Géographie Humaine. Nous sommes 
intéresser comment on vis ici, parce que c’est très différante que aux Pays Bas. 
Spécialement la relation entre les femmes et les hommes. 
 Cette étude est importante, parce que la femme a les même droits que l’homme. 
Donc, c’est important de améliorer la position des femmes. D’ailleurs beaucoup des 
autres études dan l’Afrique ont prouve que les femmes dépensent plus a la nourriture et 
la santé de tout la famille, que  les hommes dépensent au ménage. Si elles ont plus de 
moyen, elles peuvent aussi améliorer la vie de ses enfants. 
 Pour faire notre étude nous avons fait des interviews avec 19 femmes et 4 
hommes. La plupart viennent de Bokuy, quelques de Dokhura. Tous l’information que 
nous avons trouve est anonyme. Aussi nous avons fait des interviews avec quelques 
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personnes qui sont bien informer de Passakongo ou sur la position des femmes. Nous 
avons parler, entre autres, avec le conseiller de Passakongo, un membre de MBDHP (une 
organisation pour les droits humaine) et avec un membre de la Caisse Solidaire (une 
organisation de crédit). Nous avons fait aussi des interviews avec 8 groupements des 
femmes. Et aussi nous avons vécu parmi vous a Passakongo. Nina a fait le dolo et moi, 
j’ai fait le tô. Pour ca nous savons aussi comment on vis ici. 
 A la fin, nous avons fait cette étude pour vous. Donc, vos opinions sont très 
importante pour nous. C’est pour ca que nous vous invitons de poser beaucoup de 
questions. Si vous ne comprenez pas ou si vous n’êtes pas accord avec ce que nous 
disons, nous voulons savoir. 
 

 Interactief gedeelte taken huishouden (Nina) 
 
Qui est responsable pour quelle tache dans le ménage? 
Je vous donne un tache et vous aller choisir, c’est l’homme ou la femme qui dois faire ce 
tache. 
 
Pendant l’hivernage 
- semer  
- arroser  
- récolter  
- faire la cuisine 
- piller le millet 
- chercher de l’eau 
- donner mille pour le tô 
- nettoyer le cour 
- laver les enfants 
- soigner les enfants 
- laver des habilles 
 
pendant la saison sèche 
- faire la cuisine 
- piller le millet 
- payer pour l’éducation des enfants 
- payer des habilles pour des enfants 
- chercher de l’eau 
- donner mille pour le tô 
- donner de la viande/des poissons 
- nettoyer le cour 
- laver les enfants 
- soigner les enfants 
- laver des habilles 
- payer pour l’hôpital/des funérailles  
 
est-ce que nous avons oublie quelque chose ? 
 
maintenant une question pour les hommes seulement. On prend un jour d’un femme. 
Elle dois faire les taches. Mais combien d’heures vous pensez prends chaque tache? 
 
- faire la cuisine 
- chercher de l’eau 
- piller le millet 
- préparer la sauce  
- préparer le tô 
- nettoyer le cour 
- laver les enfants 
- soigner les enfants 
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- laver des habilles 
 
Les femmes, est-ce que les hommes ont bien dit? Ca prend plus de temps ou moins de 
temps?  
 
Apres ces questions, nous pouvons conclure, que les femmes travaillent dur. Elles 
travailles beaucoup, et puis elles n’ont pas beaucoup d’argent. Ca nous a étonné. Nous 
avons trouve la position économique et sociale de la femme est faible comparer avec 
l’homme. 
 

 La position économique (Nina) 
 
Je vais commencer de parler de la position économique. 
Quelques de nos résultes: 
• Nous avons trouver pendant les interviews, que il y a quelque femmes a Passakongo 

qui n’ont pas pour manger plus d’un fois par semaine. 
Et puis nous n’avons pas entendu un homme qui n’avait pas pour manger, les 
hommes ont d’argent et peuvent aller ailleurs pour manger.   

• Il y a beaucoup de femmes qui n’ont même pas de l’huile ou du sel pour préparer la 
sauce. 

• Il y a aussi de femmes qui n’ont pas du savon pour se laver ou laver des habilles. 
• Beaucoup des enfants ne vont pas a l’école et aussi quelques enfants ne reçoivent 

pas assez d’alimentation et puis ils ne sont pas en bons formes.  
 
Interactief gedeelte economische positie 
Est-ce que vous pouvez donner un cause pour cette pauvreté 
(d’abord les hommes, après les femmes) 
- 
- 
- 
 
Nous même avons aussi pense un peu, pour trouver des raisons qui ont cause la 
pauvreté   a Passakongo. 

 
Nous pensons la pauvreté est cause par: 

• Les femmes n’ont pas le temps pour gagner de l’argent (parce que ils doivent faire la 
ménage et soigner les enfants ou parce que le marie n’est pas accord). 

• Les hommes ne donnent pas assez aux femmes pour vivre normalement.  
Plutôt, les femmes ne travaillaient pas, et les hommes devaient donner tous d’une 
femme avais besoin. L’homme maintenant a son propre responsabilité de donner par 
exemple du millet et des condiments et autres choses pour vivre. Nous avons vu que 
les femmes travaille aussi dur, ou plus dur que les hommes, donc les femmes ont le 
droit du moitié dans le ménage.  

• Les femmes ne savent pas bien comment elles peuvent trouver un travail.  
Elle sais ce que sa mère a fait, ce que c’est faire le dolo ou le jardinage. Donc elles 
peux que faire ca. 
Elles ne savent pas comment elles peuvent trouver un crédit pour commencer une 
petite commerce par exemple. 
Elles ne connaissent pas l’existence des groupements des femmes, qui peuvent les 
aider.  

 

 65



 

 La position sociale (Nina) 
Maintenant nous allons continuer avec la position sociale des femmes. 
Ca veux dire, quelles sont les droits des femmes, et au niveau du ménage : qui décide 
quoi? 
 
La position sociale des femmes est, comme la position économique faible, surtout si on 
compare les positions avec des hommes. 

Quelques de nos résultes: 
• Quelques hommes pensent sa femme est sa possession. 
• Les femmes doivent demander permission pour faire quelque chose, par exemple si 

elle veux aller travailler ou aller rendre visite famille. 
• C’est l’homme qui décide les plupart des décisions. Par exemple combien d’enfants 

une famille veux. Mais c’est la femme qui dois nourrir les enfants.  
• Quelques hommes frappent leurs femmes si elle ne veux pas écouter, ou si elle n’est 

pas accord avec lui, ou si elle arrive tard le soir du son travail. 
 

Interactief gedeelte sociale positie 
Est-ce  que vous pouvez expliquer pourquoi les femmes n‘ont pas beaucoup droits de 
parler ? 
Pourquoi c’est toujours l’homme qui décide finalement? 

Pourquoi une femme dois demander permission pour aller travailler? 
- 
- 
- 
Et est-ce que vous penser c’est juste? 
(les hommes et les femmes?) 
 
 
Nous trouvons ce n’est pas juste que les femmes ont moins des droits de parler que les 
hommes. Nous avons parle avec différents personnes et nous avons lu quelques articles 
et nous avons vécu a Passakongo pour quelques semaines.  
Nous trouvons la position sociale faible est cause par : 
• Economiquement, les femmes sont dépendant de leur marie. Ca concerne surtout les 

femmes qui ne  peuvent pas travailler, celles qui n’ont pas de l’argent pour faire du 
shopping. Les hommes trouvent que parce que c’est eux qui gagnent de l’argent pour 
la famille, ils ont aussi le puissance de quoi faire avec. Nous avons trouve il y a 
beaucoup des femmes qui se plaignent que leur marie ne donne rien ou ne donne pas 
beaucoup. Et puis c’est la femme et les enfants qui souffrent.  

• Souvent, les femmes ne savent pas que leur position est tellement mal. Nous 
pensons les femmes d’ici pensent ils ne sont pas capable de changer soi-même leur 
position. Elles ont vu ses mères et elles ont souffrit aussi, donc peut-être elles 
pensent c’est normale.  

• Polygamie a un mal effet sur la position de la femme.  
Premièrement, le polygamie signifie inégalité entre les femmes et les hommes. C’est 
seulement un homme qui peux avoir plusieurs femmes, et souvent l’opinion des 
autres femmes n’est pas demande. Un homme qui partage son amour, n’est pas 
faire. Deuxièmement, polygamie cause jalousie entre femmes dans un cour. Si une 
femme se n’entend pas bien avec sa co-épouse, ou avec sa belle-mère, qu’est-ce 
qu’elle peux faire? Il y a beaucoup des femmes qui ne sont pas accord avec le 
comportement de son marie, mais elles ne peuvent pas parler. 
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Aussi économiquement polygamie a des effets négatives. Un homme avec plusieurs 
femmes, dois partager ces moyens. Nous avons fait un interview avec quelque 
femmes qui ont dit leur marie ne donne rien, ou très irrégulièrement.  

• Violence contre les femmes. Frapper est interdit, heureusement aussi a Burkina Faso. 
Pourtant, nous avons attendu quelques histoires ou un homme frappe sa femme. 
Nous trouvons ca très grave. Un homme peut-être plus fort physiquement, mais ca 
ne veux pas dire il a le droit de mal utiliser son force. Ce sont les paroles et les 
arguments qui sont le plus important de convaincre quelqu’un de ton raison. Si a 
l’église le pasteur commence a frappe les gens qui sont venu pour les convaincre, 
est-ce que vous allez être accord? Entre une femme et un homme c’est la même 
chose.  
Si un femme est malade parce que son marie l’a frappe, elle n’a pas beaucoup droits 
de faire quelque chose. Beaucoup des femmes pensent c’est normale et ne font rien. 
Elles ne savent pas il y a un Action Sociale qui peux les aider, ou par exemple le 
MBDHP (Djeneba). Mais même les organisations ne font rien si la famille n’est pas 
accord. Donc, la femme est toujours dépendent de sa famille, ou sa belle-famille. Elle 
ne peux pas décider soi-même de faire quelque chose contre son marie.  

 
Chez-nous aux Pays-Bas, si un homme frappe sa femme, sa signifie faiblesse, 
infirmité. Un homme qui frappe n’est pas capable de bien parler, donc il commence a 
frapper. Aussi, si elle va au justice, elle peux amener les enfants, parce que le père 
n’est pas un bon père.  
 

 
 

 Amélioration ( Anna) 
 
Maintenant c’est importante de savoir comment on peut améliorer la position des 
femmes. 
 
Qu’est-ce que vous pensez ? 
De quoi on a besoin pour améliorer la vie des femmes ? 
De quoi on a besoin pour devenir égales aux hommes ? 

 
De notre avis, pour améliorer la position des femmes, les choses suivantes sont 
nécessaires: 

•  Premièrement : l’éducation. 
C’est très importante que les filles vont a l’école. A l’école elles apprennent compter, 
calculer, écrire et lire. Des femmes doivent connaître, si elles veulent commencer un 
petit commerce ou pour un emploi. Avec ca elles peuvent gagner de l’argent et 
comme ca améliorer la position économique. 

•  Deuxièmement: Des femmes doivent être en état de travailler.  
C’est nécessaire pour diminuer la dépendance économique des hommes. 
Comment les femmes peuvent travailler ? 
- (Comme j’ai déjà dit) L’ éducation pour les filles et aussi les femmes. 
- Les femmes doivent savoir comment on peut recevoir un crédit. 
- Les hommes ne doivent pas empêcher les femmes de travailler; les femmes ont 
aussi le droit de travailler. 
- (Finalement) les femmes doivent  avoir plusieurs possibilités pour travailler. 
Maintenant la plupart des femmes connais seulement préparer le dolo, faire le 
jardinage ou le beurre de karité. Elles doivent aussi avoir des autres exemples. 

•  A la fin, il y a aussi quelques traditions qui empêchent le développement des femmes. 
Les traditions sont difficile de changer. Mais c’est nécessaire, parce que ils placent la 
femme au dessus de l’homme. Ca ce n’est pas juste. Les femmes et les hommes ont 
les même droits. Pour ca ils doivent avoir le même possibilités en vie. Si les femmes 
ont une bonne position économique et sociale, elles peuvent soigner mieux pour tout 
la famille. Donc ca va améliorer le vie totale a Passakongo. 
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 A cause des traditions une femme ne peut faire rien quand un homme fait des 
choses qui fait mal a la femme. Par exemple : 
- quand l’homme ne donne rien a sa femme. 
- quand l’homme frappe sa femme. 
- quand l’homme ne viens pas a la maison la nuit et la femme ne sais pas ou il se 
trouve. 
- quand l’homme est un adultère. 
En tout ses casses une femme ne peut faire rien. Peut être, il y a les vieux qui vont 
lui parler. Mais quand il fait le mauvais comportement encore une fois, il n’y a pas les 
vrai conséquences. Les vieux ou des autres peuvent demander pardon pour lui. Et 
puis la femme est obliger de accepter. C’est pas possible de refuser, puis le village  
va désapprouver. Comme ca rien ne va changer, parce que la communauté conserve 
la mauvaise position des femmes. 
 

Conclusion 
C’est importante que tout le monde (donc les femmes et les hommes) luttent pour 
améliorer la position des femmes. Les femmes méritent le respect. 
Les hommes doivent se réaliser que ils n’ont pas plus droits que les femmes ; une femme 
n’est pas une propriété, mais une partenaire de vie. Les gens qui luttent pour les droits 
des femmes doivent être encourager et pas désapprouver. 
Mais aussi les femmes doivent changer ; elles doivent lutter ensemble et  être 
courageuse pour changer. Tous des femmes veulent changer leur position; donc elles 
doivent faire quelque chose pour ca. Donc, quand une femme lutte pour ses droits, les 
autres femmes doivent la soutenir. Les femmes doivent être plus solidaire. 

 
 

 Les bons exemples (Anna) 
 
- Des groupements des femmes 
Une façon de améliorer la solidarité parmi des femmes, et de améliorer la position 
économique des femmes, sont les groupements des femmes. Nous voulons inviter Sama 
Catherine de parler de son groupement des femmes. 
 
Sama Catherine parle de son groupement et comment on peut participer. 
 
Donc, un groupement des femmes peut aider une femme de gagner de l’argent. Les 
femmes qui sont dans un groupement peuvent s’aider de trouver les activités pour 
gagner de l’argent. Une femme qui est dans un groupement a dit ; Parce que elle gagne 
de l’argent elle parle plus avec son mari et décide aussi plus. 
 
- La caisse Solidaire 
Maintenant, nous voulons inviter un membre de la Caisse Solidaire de parler. 
 
Bombiri Sezi Mapachi parle de la Caisse Solidaire et comment on peut recevoir un crédit. 
 
- Le MBDHP 
Maintenant nous voulons inviter Djeneba de parler. Elle est un membre de MBDHP, une 
organisation pour les droits humaine. 
 
Djeneba parle de MBDHP et spécialement sur le département des femmes et des enfants, 
et comment on peut avoir l’information ou aide de cette organisation. 
 
- Sama Hierasi 
A la fin nous avons inviter Hierasi de parler. Il travaille ensemble avec sa femme dans 
leur jardinage. C’est un bon exemple, parce que ils partagent les bénéfices. 
 
Sama Hierasi parle de son jardinage et comment il en travaille avec sa femme.  
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C’est tout, merci beaucoup pour votre attention!  
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Verslag presentatie la position des femmes, 13 juni 2007. 
 
De presentatie zou om 15:00 op het project beginnen. Er waren toen al een aantal 
vrouwen, maar we besloten nog een tijdje te wachten op een aantal mensen, onder 
andere Benyerai. Uiteindelijk begonnen we om 16:15. De zaal zat helemaal vol; er waren 
78 mensen. Het merendeel was vrouw, maar er waren gelukkig ook een aantal mannen 
(ongeveer 15-20). Er werd vertaald door Casa Rene, een man die erg goed Frans kan en 
erg goed de aandacht van een grote zaal kan vasthouden door zijn geanimeerde manier 
van praten. 
Sigrun begon met een welkomswoord en vermelde dat het belangrijk was goed te 
participeren. Daarna deed Anna de introductie. Daarna kwam er een interactief gedeelte, 
onder leiding van Nina. We wilden dat het publiek aangaf of een bepaalde taak de taak 
van de man, danwel de vrouw was. Het ging om alle taken tijdens het regenseizoen. De 
uiteindelijke verdeling was als volgt: 

 
Les taches des Hommes    Les taches des Femmes 
 

- chercher l’eau     - chercher l’eau 
- chercher le bois pour vendre   - chercher le bois pour vendre  
- semer      - semer 
- recolter      - recolter 
- soigner les enfants    - faire la cuisine 
- scolarisation     - piler le mil 
- sante de les deux    - soigner les enfants 
- donner mil pour le tô    - chercher le bois pour la cuisine 
- nog iets      - nog iets 

- nettoyer le cour 
- laver les habilles 

       - laver les enfants 
- scolarisation 

 
Uiteindelijk waren er 9 taken voor de mannen en 13 voor de vrouwen. Iedereen 
participeerde goed mee en er was veel discussie. Voor de uiteindelijke aantalleen 
ontvingen we een enthousiast applaus. 
 
Het tweede interactieve gedeelte was de dagindeling van de vrouw. De mannen moesten 
eerst zeggen hoe veel tijd ze dachten dat een bepaalde huishoudelijke taak innam. 
Daarna konden de vrouwen hen corrigeren. 

 
Jour d’une femme  hommes   femmes 
 

- chercher l’eau   0:30 
- piler le mil   1:30 (2 h) 
- preparer la sauce   0:30    1:30 
- preparer le tô   1:05 
- nettoyer la cour   0:15    1:00 
- laver les enfants   0:20    1:00 
- laver les habilles   2:00 

 
totaal     6 :10    9 :10 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat vrouwen veel tijd kwijt zijn aan de huishoudelijke 
taken. Daarnaast hebben ze vaak zelf ook nog een inkomstgenererende activiteit. 
Er werd actief mee gedaan. Sommige mannen zaten er helemaal naast en schatten dat 
tô of de sauce maken maar 5 of 7 minuten duurt. Dit veroorzaakte grote hilariteit bij de 
vrouwen. 
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Na dit interactieve gedeelte, dat er was om het publiek mee te laten denken en te laten 
zien dat vrouwen erg hard (en vaak harder dan mannen) werken, begon Nina met het 
bespreken van onze resultaten. Eerst gaf ze een schets van de economische situatie van 
de geïnterviewde vrouwen. Daarna was er de vraag aan het publiek, waardoor zij 
dachten dat deze armoede veroorzaakt werd. Het eerste antwoord was armoede. Het 
tweede was dat de man niet genoeg geld aan zijn vrouw gaf. Dit werd tegengesproken 
door een man, die zij dat dat niet in alle gevallen klopt. Dat is natuurlijk waar, maar dat 
mannen niet genoeg aan hun vrouwen geven is ook waar. 
Bij het interactieve gedeelte over de sociale positie wist het publiek maar weinig 
oorzaken aan te dragen voor de achtergestelde positie van de vrouw. De vrouwen 
vonden het goed dat de man alles in het huishouden besloot. Dit laat hun onwetendheid 
over hun slechte positie zien en het feit dat ze de situatie accepteren, zien. Van de 
mannen kwam weinig respons. 
Bij het interactieve gedeelte over wat er veranderd moest worden, kwamen er ook weinig 
ideeën uit het publiek. Er werd gezegd dat wij hier toch waren om het hun te vertellen en 
leren. Daarom begonnen we met het bespreken van onze ideeën. Nadat we het hadden 
gehad over educatie, werk en culturele belemmeringen en het samen strijden voor 
verandering, vroegen we of dit wat hen betreft haalbaar was. Met de tijd en als er de wil 
is, werd er gezegd door de vrouwen. 
 
De belangrijkste punten die verder naar voren kwamen tijdens de discussies waren dat 
de veranderingen stapje voor stapje moeten plaatsvinden. Nadat we het hadden over de 
slechte gevolgen van polygamie en geweld tegen vrouwen, zei Benyerai dat hij het met 
ons eens was, maar dat we bij het begin moeten beginnen. Stellen hier zijn zelden 
officieel getrouwd. Hierdoor is de wet niet op hen van toepassing en kunnen vrouwen die 
zich in een slechte positie bevinden weinig beginnen. Dus als eerste is het zaak dat 
mensen hier officieel gaan trouwen en daarna moet er pas gekeken worden naar of de 
wetten ook daadwerkelijk worden nageleefd.  
Daarnaast werd er opgemerkt dat het moeilijk was voor een vrouw om naar de Action 
sociale te gaan, omdat de man haar op straat zou zetten als ze terug naar huis kwam. En 
wat moest ze dan? Dat is een goed punt en wordt ook mede veroorzaakt doordat mensen 
hier niet officieel zijn getrouwd en de man zijn vrouw dus zomaar op straat kan zetten. 
Een ander belangrijke opmerking was dat de realiteit en theorie twee verschillende 
dingen zijn. De meeste mensen weten wel hoe ze zich eigenlijk behoren te gedragen, 
maar lappen deze kennis gewoon aan hun laars. Het zijn voornamelijk de mannen die 
zich zo gedragen. Waarschijnlijk komt dit doordat ze de macht hebben dit te doen, zij 
hoeven aan niemand verantwoording af te leggen; er is niemand die hun ‘straft’ voor hun 
gedrag. Zo merkte een vrouw uit Dedougou ( een vrouw uit de stad, zij is dus wat 
progressiever) op dat als de man zijn katoenzaden verkocht hij dan aan zijn vrouw moest 
laten zien hoeveel hij verdient had en ze dan samen zouden besluiten wat er mee te 
doen. Deze opmerking irriteerde de vrouwen uit het dorp, omdat het in de realiteit 
gewoon niet zo gaat.  (Dan nog is het natuurlijk niet verkeerd om aan te geven hoe het 
eigenlijk zou moeten gaan. Waarschijnlijk voelen de vrouwen uit het dorp zich 
machteloos om de situatie te veranderen, en zijn ze geïrriteerd dat iemand er zo 
makkelijk over doet) 
Ook werd nog opgemerkt dat het vaak niet om geld geven gaat, maar om het geven van 
mil etc (want vaak heeft de man ook geen geld). Dit was al bekend, het feit dat de man 
weinig geeft (van wat dan ook) blijft overeind. 
 
De mannen zeiden achteraf dat ze het met ons eens waren. Met name de al iets meer 
progressieve mannen zeiden dit. Er zijn ook enkele mannen weggelopen tijdens de 
presentatie. Het is niet duidelijk of dit was omdat ze het niet meer aan konden horen, ze 
het er niet mee eens waren, of omdat ze hun concentratie er niet meer bij konden 
houden en het tijd was voor dolo. 
De vrouwen leken erg blij te zijn met onze presentatie. Waarschijnlijk omdat zij en vooral 
de problemen waarmee zij te kampen hebben eindelijk aan de kaak werden gesteld. 
Het publiek barste (onder andere) uit in applaus bij: 
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- de conclusie van de taakverdeling op het bord. 
- Het feit dat de man vroeger voor alles zorgde wat de vrouw nodig had (en haar 

hoofdtaak het huishouden was). 
- Een voorbeeld van slecht gedrag van de man waar de vrouw niks kon tegen doen: als 

hij s nachts wegblijft zonder dat de vrouw weet waar zij is.     
 
Uiteindelijk duurde de hele presentatie drie uur. Op het einde moest het allemaal iets 
sneller omdat de zon onder begon te gaan en de mensen dus naar huis moesten. 
Hierdoor konden onze gastsprekers niet heel uitgebreid aan het woord komen. Dat was 
op zich niet erg, omdat het er voornamelijk om ging om de mensen aanknopingspunten 
voor verbetering te geven. Door deze sprekers hebben ze nu voorbeelden en weten ze 
waar ze voor bepaalde dingen heen moeten gaan. Uiteindelijk was het een geslaagde 
presentatie, waarin vernieuwende dingen gezegd werden. Daarnaast was er ook 
informatie die voor sommigen al bekend was, maar voor de meeste vrouwen die wij 
hadden uitgenodigd niet. Zij zijn onze doelgroep; de vrouwen met een slechte 
economische en sociale positie. Het publiek heeft goed geparticipeerd en was erg 
geïnteresseerd. Dit was een goed begin van de sensibilisatie voor de rechten van de 
vrouw en de verbetering van haar positie.  
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Bijlage 2: schematische weergave van de stratificatie van de 
respondenten per deelpositie 
 
 
Vrouw categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 1213 14 15 1617 1819
Economische positie goed       1                              
  redelijk           1                    1  1
  matig 1 1 1      1 1  1  1 1 1          
  zwak         1      1  1      1 1  1  
Sociale positie  goed       1                            1
binnen het huishouden redelijk     1                  1  1  1    
  matig             1 1 1 1 1 1          1  
  zwak 1 1                          1      
  nvt/onbekend        1 1              1          
Sociaal bewustzijn goed       1                              
  redelijk 1 1      1                    1    
  matig             1    1      1  1  1 1
  zwak     1  1    1 1  1 1 1  1        
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Bijlage 3: Stratificatie sociaal economische positie van de 
respondenten per deelpositie 
 
Respondent 1 
 
Economische positie 
Ze heeft een matige economische positie. Haar enige zekerheid is haar tuintje, dat ze 
ook tijdens de regentijd blijft onderhouden om niet zonder eten te zitten. Ze kan dus wel 
in haar basisbehoeften voorzien, maar haar kinderen gaan niet naar school. Ze krijgt heel 
weinig van haar man, in ieder geval niet genoeg om mee rond te komen (of het nu 
producten of geld is).  
 
Sociale positie binnen huishouden 
Haar man belemmert haar. Ze kan geen mille zelf verbouwen (dan zou ze helemaal niets 
meer krijgen), maar hij geeft niet genoeg.  
Ze is de derde van de vier vrouwen. 
 
Sociaal bewustzijn 
Haar sociaal bewustzijn (capaciteit voor verbetering) is redelijk. Ondanks dat ze niet naar 
school is geweest, heeft ze zelf bedacht dat dolo maken niet winstgevend is. Ook is ze op 
de hoogte van de voordelen van vrouwengroepen. 
 
Respondent 2 
 
Economische positie 
Ze heeft een matige economische positie. Ze heeft een tuin, waardoor ze altijd te eten 
heeft. Een kind kan naar school. (ze ziet er arm uit en haar kinderen ook). Ze krijgt niets 
van haar man, en moet dus zelf haar vier kinderen onderhouden. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Haar sociale positie binnen het huishouden is zwak: ze krijgt niets van haar man, maar 
wordt wel (sociaal) gedwongen te helpen op het land. Ze is de derde van de vier 
vrouwen. 
 
Sociaal bewustzijn 
Haar sociaal bewustzijn is redelijk. Ze is actief bezig met zeep verkopen. Ze kent 
voordelen van vrouwengroepen, zonder dat ze een vrouwengroep kent. Ze betaalt zelf 
het schoolgeld voor een kind. Maar ze heeft niet echt een stimulerende omgeving (geen 
voorbeelden, haar man die haar belemmert) en kent alleen haar moeder als voorbeeld. 
 
Respondent 3 
 
Economische positie 
Matige economische positie. Ze verdient niet zo veel, maar heeft wel altijd genoeg te 
eten. Haar man helpt haar wel redelijk. Ze heeft niet altijd zeep, olie en zout en haar 
kinderen gaan niet naar school. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Ze heeft een redelijke positie. Uit het interview krijg ik de indruk dat ze niet ongelukkig is 
met haar man. Ze is de enige vrouw. 
 
Sociaal bewustzijn 
Ze heeft niet een sociaal bewustzijn. Ze kent geen voordelen van vrouwengroepen, en 
kan geen verbeteringen aanbrengen in haar positie. 
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Respondent 4 
 
Economische positie 
Ze heeft een goede economische positie. Ze verdient een vast inkomen en heeft zelfs 
iemand die haar kleren wast. Ze kunnen ruim in alle basisbehoeften voorzien. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Ze heeft een goede positie binnen het huishouden. Ze beslissen dingen samen en ze zegt 
het als ze het ergens niet mee eens is. Toch voelt zij zich ook belemmerd door haar man: 
hij doet waar hij zin in heeft, en zij heeft zich er maar naar te schikken 
 
Sociaal bewustzijn 
Goed. Ze is naar school geweest. Zit in het bestuur van een vrouwengroep. Ziet de 
voordelen van school en vervolgopleidingen voor haar kinderen. Waarschijnlijk doordat 
ze in een stad geboren is en vervolgopleiding heeft gehad, heeft ze een grotere 
belevingswereld. 
 
Respondent 5 
 
Economische positie 
Zwakke economische positie. Haar kinderen zien er ondervoed uit, ze heeft geen vast 
inkomen. Haar kinderen gaan niet naar school. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
? 
 
Sociaal bewustzijn 
Zwak. Ze heeft geen grote belevingswereld en geen initiatieven om haar situatie te 
verbeteren. We zien haar vaak in cabarettes drinken, en haar kinderen zien er 
onverzorgd uit. 
 
Respondent 6 
 
Economische positie 
Redelijk (matig). Ze onderneemt veel economische activiteiten en heeft daardoor een 
zeker inkomen, ze hebben altijd te eten en twee kinderen gaan naar school. Toch hebben 
ze geen zeep, en niet altijd olie en zout. Haar man is overleden, daardoor moet ze in 
haar eentje een gezin van 4 thuiswonende kinderen voeden. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Niet van toepassing 
 
Sociaal bewustzijn 
Ze heeft verschillende bronnen van inkomsten en denkt na waarom ze welke activiteiten 
onderneemt. Ook gaat ze naar Dedougou om haar groente te verkopen. Ze wil zich graag 
ontwikkelen. We denken dat door haar levenservaring ze een eigen mening ontwikkeld 
heeft. 
 
Respondent 7   
 
Economische positie 
Matige economische positie. Ze kan niet volledig in haar levensbehoeften voorzien, 
ondanks haar tuin en andere economische activiteiten (ze heeft 7 kinderen). Ze heeft wel 
altijd genoeg te eten, en haar man helpt haar. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Waarschijnlijk matig. 
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Sociaal bewustzijn 
Matig sociaal bewustzijn. Ze kent vrouwengroepen en de voordelen ervan. Ze 
onderneemt van de drie vrouwen de meeste economische activiteiten. 
 
Respondent 8 
 
Economische positie 
Matige economische positie. Ze kan niet volledig in haar levensbehoeften voorzien, 
ondanks haar tuin en andere economische activiteiten. Ze heeft wel altijd genoeg te 
eten, en haar man helpt haar. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Waarschijnlijk matig. 
 
Sociaal bewustzijn 
Zwak. Ze heeft een beperkte belevingswereld, en onderneemt geen initiatieven om haar 
situatie te verbeteren.   
 
Respondent 9 
 
Economische positie 
Ze heeft een zwakke economische positie. Ze onderneemt geen activiteiten en is volledig 
afhankelijk van haar man. Doordat hij haar alles geeft, heeft ze te eten.  
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Waarschijnlijk matig. 
 
Sociaal bewustzijn 
Zwak. Ze heeft een beperkte belevingswereld, en onderneemt geen initiatieven om haar 
situatie te verbeteren. Ze kent alleen het voorbeeld van haar moeder, die dolo maakt. 
Dat wil ze later ook gaan doen, maar ze heeft het beginkrediet niet. 
 
Respondent 10 
 
Economische positie 
Matige economische positie. Ze heeft een tuin en maakt soms dolo. Ze kan niet volledig 
in haar levensbehoeften voorzien. Ze krijgt niet altijd genoeg mille van haar man. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Matige sociale positie. Het hangt van het humeur van haar man af of ze iets van hem 
krijgt, ze heeft geen zeggenschap over zijn inkomsten. Ze zegt het wel als ze iets nodig 
heeft. 
 
Sociaal bewustzijn 
Matig sociaal bewustzijn. Ze denkt wel na over dingen, maar kan er niet echt naar 
handelen. Ze wil bijvoorbeeld niet lenen. En ze spaart de opbrengst van dolo op om de 
volgende keer weer dolo te kunnen maken. Ook kent ze een vrouwengroep en kan ze 
voordelen noemen. Ik denk dat het door onwetendheid is dat ze niet in staat is haar 
situatie te veranderen.  
 
Respondent 11 
 
Economische positie 
Zwakke sociaal economische positie. Ze heeft zelf niets, alleen een perceeltje in de tuin 
van haar moeder. Ze heeft geen beginkrediet om een petite commerce te beginnen. Ze 
krijgt ook niet veel van haar man. 
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Sociale positie binnen het huishouden 
Moeilijk te bepalen (matig?) 
 
Sociaal bewustzijn 
Zwak sociaal bewustzijn. Ze onderneemt niets om haar situatie te verbeteren, maar ze 
heeft ook beperkte mogelijkheden, zoals het feit dat niemand haar geld kan lenen voor 
een petite commerce. Ze kent geen voordelen van vrouwengroepen. 
 
Respondent 12 
 
Economische positie 
Matige economische positie. Ze heeft een perceel bij haar moeder en maakt soms dolo. 
Ze kan niet volledig in haar levensbehoeften voorzien. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Moeilijk te bepalen (matig?) 
 
Sociaal bewustzijn 
Zwak sociaal bewustzijn. Ze is niet actief bezig haar situatie te verbeteren, ze is nog erg 
jong. Ze heeft geen ideeën en het lijkt erop dat ze geen stimulerende omgeving heeft. 
 
Respondent 13 
 
Economische positie 
Ze heeft een matige economische positie. Ze onderneemt wel verschillende activiteiten, 
maar verdient erg weinig en kan niet in haar eerste levensbehoeften voorzien. Ze heeft 
een keer in de maand niet te eten. Haar man geeft haar mille, en soms andere dingen 
zoals condiments, kleren, huishoudelijke dingen. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Ze heeft een redelijke sociale positie. Ze heeft misschien geen hoge decision making 
power, maar dat kan samenhangen met haar passieve houding ten opzichte van haar 
man. Haar man zegt dat hij naar haar luistert en dat ze beslissingen samen nemen. Hij 
vindt dat zij mag werken en het geld ook zelf mag houden. 
 
Sociaal bewustzijn 
Zwak sociaal bewustzijn, omdat ze onwetend en passief is. Ze onderneemt wel 
economische activiteiten, maar is niet in staat om haar situatie te verbeteren. Ze kent 
wel de tontine maar denkt dat ze dat niet kan. 
 
Respondent 14 
 
Economische positie 
Ze heeft een matige economische positie. Ze verdient niet heel weinig, maar kan toch 
niet volledig in haar levensbehoeften voorzien. Ze heeft bijvoorbeeld nooit olie en zout, 
haar kinderen gaan niet naar school, en ze is economisch enigszins afhankelijk van 
Hadofinko.  
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Ze heeft geen man 
 
Sociaal bewustzijn 
Ze heeft een matige sociale positie. Ze heeft geen man meer, die is vertrokken zonder 
reden. Haar prioriteit ligt niet bij het naar school sturen van haar kinderen. Ze doet 
verschillende dingen om een inkomen te verdienen, maar neemt geen initiatieven om 
haar economische situatie te verbeteren. In dat opzicht is ze passief.  
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Respondent 15 
 
Economische positie 
Ze heeft een zwakke economische positie. Ze kan niet in haar basisbehoeften voorzien 
(ze heeft naar eigen zeggen twee keer per week niets te eten). Ze is niet erg economisch 
afhankelijk van haar man, want haar man is ziek. Hij kan haar niet onderhouden. Zelf 
heeft ze ook weinig ideeën om haar economische positie te verbeteren.  

 
Sociale positie binnen huishouden 
Matige sociale positie. Er blijkt niet dat haar man haar beperkt in haar 
sociale/economische ontwikkeling, maar ze stelt zich wel afhankelijk op.  
 
Sociaal bewustzijn 
We denken dat haar matige sociale (en economische) positie te maken kan hebben met 
haar onwetendheid en beperkte levenservaring. Haar sociaal bewustzijn is zwak. Ze is 
niet naar school geweest en kon geen voordelen noemen van het naar school gaan. Ze is 
uit de vrouwengroep gestapt omdat ze geen geld mocht om haar oom te bezoeken. Ze 
verdient heel weinig, en doet niet veel om dat te verbeteren. Ze heeft bijvoorbeeld geen 
tuin (omdat ze het te veel werk vindt), en verdient erg weinig met hout zoeken. Ze is wel 
de dag na het interview gekomen om zeep te halen.  
 
 
Respondent 16 
 
Economische positie 
Ze heeft een zwakke economische positie. Ze verdient ten eerste heel weinig. Doordat 
haar man haar niet helpt, kan ze niet geheel in haar basisbehoeften voorzien. Ze heeft 
bijvoorbeeld vrijwel nooit zeep, olie en zout. Ook heeft ze soms niets te eten. Ze wordt 
economisch beperkt door haar man (ze mag niet werken), terwijl haar man haar ook niet 
onderhoudt. 
 
Sociale positie binnen huishouden 
Haar sociale positie is erg zwak. Haar man beperkt haar in haar mogelijkheden. Ze 
beslissen niets samen. Ze durft niets te vragen als ze iets nodig heeft. Ze is bang voor 
hem. Haar beperkt haar zowel sociaal als economisch.  
 
Sociaal bewustzijn 
Ze heeft een matig sociaal bewustzijn. Ondanks haar man probeert ze haar economische 
positie wel te verbeteren. Ze neemt wel initiatieven om haar situatie minder slecht te 
maken, door bijvoorbeeld vruchten te verkopen en zeep te verkopen (ondanks het feit 
dat haar man het niet goedvindt). Ze is zelf naar school geweest en vindt het ook 
belangrijk dat haar kinderen naar school gaan. 
 
Respondent 17  
 
Economische positie  
Ze heeft geen economische activiteiten, maar kan wel in al haar basisbehoeften voorzien. 
Ze is volledig afhankelijk van haar man en anderen. Hij zorgt goed voor haar en luistert 
naar wat ze nodig heeft.  

 
Sociale positie binnen huishouden 
Ze luisteren naar elkaar, ze praten met elkaar over wat ze nodig hebben. Maar 
belangrijke beslissingen worden door de man genomen. Ze vraagt bijvoorbeeld 
toestemming als ze naar Dedougou gaat. Ook beslist zij niet mee over het wel of niet 
nemen van nog een kind. Haar sociale positie is niet goed, omdat zij niet meebeslist. 
Maar ze wordt wel gehoord, dus haar sociale positie is ook weer niet heel slecht.  
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Sociaal bewustzijn 
Ze heeft een redelijk sociaal bewustzijn. Ze heeft wel ideeën om haar situatie te 
verbeteren. Ze wil bij een vrouwengroep, ze wil een petite commerce beginnen. Ze ziet 
de voordelen van school in en wil dat ook voor haar kinderen.  

  
Respondent 18 
 
Economische positie 
Ze heeft een zwakke economische positie. Ze is een dagloner en heeft 5 x per maand 
niks te eten. Ze kan dus niet volledig in haar levensbehoefte voorzien. Ze krijgt heel 
weinig van haar man. Haar oudste kind gaat wel naar school. 
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Ze heeft een matige sociale positie binnen het huishouden. Ze krijgt heel weinig tot niets 
van haar man. Als ze boos is en dat zegt, loopt hij weg (omdat hij haar anders zal slaan).  
Maar ze beslissen sommige dingen wel samen, en ze zegt het ook als ze het ergens niet 
mee eens is. 
 
Sociaal bewustzijn 
Ze heeft een matig sociaal bewustzijn. Ze is naar school geweest en in een grote stad 
opgegroeid, hierdoor heeft ze een grotere belevingswereld. Ze kent de mogelijkheden 
wel (vrouwengroepen, tontine), maar op de een of andere manier (we weten niet 
waarom, misschien doordat ze hier geen familie heeft) is ze niet in staat haar positie niet 
verbeteren. 
 
 
Respondent 19  
 
Economische positie 
Ze heeft een redelijke economische positie. Ze heeft een redelijk inkomen en heeft ook 
wel zeep, olie en zout. Haar man helpt haar ook. Ze kan de grote investering om dolo te 
maken dus betalen.  
 
Sociale positie binnen het huishouden 
Ze heeft een goede sociale positie binnen het huishouden. Ze beslissen dingen samen en 
ze hoeft geen toestemming aan haar man te vragen. Ze is de enige vrouw van haar man. 
We kunnen nergens uit opmaken dat hij haar niet goed behandelt, of dat zij het niet eens 
is met dingen binnen het huishouden. 
 
Sociaal bewustzijn 
Ze heeft een matig sociaal bewustzijn. Ze kent een vrouwengroep, maar is eruit gestapt 
omdat ze ziek is. Verder doet ze geen originele dingen om een inkomen te verdienen. Ze 
maakt dolo terwijl het inkomen daarvan erg onzeker is. Ze lijkt niet heel veel prioriteit 
aan school te geven. Wel doet ze mee aan een tontine. 
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Bijlage 4: Vijf categorieën economische activiteiten vrouwen. 
 

In de eerste plaats hebben we een inventarisering gemaakt van de economische 
activiteiten die vrouwen ondernemen om een inkomen te verdienen. Deze activiteiten 
hebben we onderverdeeld in vijf groepen. Elke groep zegt iets over de economische 
activiteit die de vrouw onderneemt, en daarmee over haar economische positie. 

 
Inventieve vrouwen 
Vrouwen die ‘geld weten te vinden’ door hun eigen handel op te zetten. Het zijn meestal 
vrouwen die naar school zijn geweest, en/of die door hun familie bepaalde mogelijkheden 
hebben (hoge ascribed status en achieved status).  
 
Vrouwen met een vast inkomen 
Vrouwen die een vast inkomen verdienen, eventueel aangevuld met andere economische 
activiteiten. Dit kan een inkomen zijn uit betaalde arbeid, of inkomen uit een vaste 
economische activiteit (zoals een petite commerce). De zekerheid van een inkomen is 
redelijk groot. 
 
Vrouwen met een petite commerce 
Vrouwen met een kleine handel waarmee ze een inkomen verdienen. Dit zijn vrouwen die 
elke dag werken, maar geen zeker inkomen hebben. Het beginkrediet om een handel te 
beginnen of voort te zetten, is niet groot. Ze hebben een vaste of meerdere losse 
activiteiten, zoals een tuin, het verkopen van etenswaren.  
 
Dagloners 
In deze categorie vallen vrouwen die geen vaste economische activiteit hebben. Ze 
bekijken per dag of ze iemand kunnen ‘helpen’, in ruil voor geld. Voor hun activiteiten is 
geen beginkrediet nodig.  
 
Non-haves 
Vrouwen die niet (meer) kunnen werken. Ouderen, gehandicapten of vrouwen die om 
een andere reden niet kunnen werken. Ze hebben geen inkomen en zijn volledig 
afhankelijk van anderen. 
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