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Samenvatting g 

Dezee studie werpt een blik op het werk en de levens van werkende vrouwen in 
dee '90er jaren, een periode waarin India een belangrijke transformatie aangaande 
dee liberalisering van de economie doormaakte. Een fase van industriële her-
structurering,, geïnitieerd in de '8Oer jaren, leidde tot structurele veranderingen 
inn de electronica industrie, die weer geïntensiveerd werd door het Nieuwe 
Economischee Beleid van 1991. Hierdoor veranderden de levens van vrouwelijke 
arbeidskrachtenn fundamenteel. De doelstelling van deze studie is om de 
ervaringenn en stemmen van werkende vrouwen op het podium te brengen van 
hett zich voortzettende debat aangaande de invloed op de economische / 
industriëlee herstructurering. 

Economischee herstructurering over de hele wereld heeft geleid tot de 
toenemendee kwetsbaarheid en onzekerheid voor de werkende klasse, waarvan 
vrouwenn een groot deel uitmaken. Het proces van industriële herstructurering 
naarr flexibele productie systemen heeft geleid tot informalisering van werk, 
terwijll  structurele aanpassings programma's geleid hebben tot het zich terug-
trekkenn van de overheid waar het gaat om voorzieningen. Het resultaat hiervan 
iss een toename van armoede en onzekerheid. 

Inn de context van een afbrokkelend sociaal systeem en een toenemende werk 
onzekerheid,, is het sleutelvraagstuk heden ten dage de ondermijning en de met 
zichzich meebrengende onzekere bepalingen die ervoor zorgen dat er steeds 
voldoendevoldoende arbeidskrachten zijn. De toenemende financiële instabiliteit, inherent 
aann de wereldeconomie, het samenvallen van structurele aanpassingen op korte 
termijnn met een macro-economisch beleid op lange termijn, gecombineerd met 
nieuwee vormen van economisch bestuur, maken dat regeringen verstrengeld 
rakenn in een neoliberaal disciplinair kader met weinig bewegingsruimte. 

Inn India, zoals in de meeste ontwikkelingslanden, heeft de bijna afwezigheid 
vann burgerrechten waar het gaat om sociale zekerheid, een grote afhankelijkheid 
vann het verkopen van arbeidskracht als de enige manier om te overleven en 
zekerheidd te hebben betekend. Drie basis principes van burgerrechten: behoefte, 
(hulp,, steun van de overheid), werkgelegenheid (sociale zekerheid gekoppeld 
aann verdiensten) en staatsburgerschap (lid zijn van de maatschappij) zijn door 
welvaartstatenn ingezet om zekerheid te verschaffen. De meest voorkomende 
wijzee was het recht gebaseerd op werkgelegenheid die het 'industrieel staats-
burgerschap'' benadrukte. De rechtsbasis heeft een specifieke vorm aangenomen 
inn India. In de Indiase Grondwet staat dat er gestreefd wordt naar een welvaart-
staatt en er zijn grondwettelijke bepalingen om de verplichtingen aangaande het 
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rechtt  tot werk, opleiding, evenals oudedagsvoorziening, ziekte, arbeids-
ongeschiktheidd en sociale steun voor  achterstandsgroepen na te komen. 

Naastt  beperkte 'preventieve*  maatregelen, wordt er  hoofdzakelijk gefocust 
opp 'bevorderlijke ' vormen van sociale zekerheid door  anti-armoede en doel-
gerichtee ontwikkelingsplannen, werkgelegenheid garantie programma's en 
voedsell  zekerheid via een openbaar  distributiesysteem in plaats van het 
versterkenn van beschermingsmaatregelen. Deze beperkte maatregelen zijn hier 
enn daar  geïmplementeerd en de werkgelegenheid in de georganiseerde sector 
blijf tt  de belangrijkste basis voor  het hebben van rechten. Naar  schatting werd in 
dee vroege 90er  jaren slechts 10 procent van de arbeidskrachten (van een totaal 
vann 375 miljoen) gedekt door  het sociale zekerheidsstelsel in de georganiseerde 
sector.. Hiervan is slechts 15.42 procent vrouw. 94 procent van de vrouwen 
werktt  in de niet-georganiseerde sector. Veranderingen in de condities voor  deze 
arbeidsgerichtee rechten, zelfs al zijn ze beperkt zijn tot een klein deel van de 
arbeidskrachten,, hebben onmiddellijk e gevolgen voor  het overleven van de 
arbeidskrachten,, huishoudens en leefgemeenschappen. Deze gevolgen treden op 
inn het gendered gebied waar  kwetsbaarheid en onzekerheid leidt tot gender 
gedifferentieerdee effecten op de werkplek en binnen het huishouden. 

Mett  gebruikmaking van gegevens uit een onderzoek op micro niveau over 
vrouwelijk ee arbeidskrachten in de electronica industrie in Delhi, analyseert dit 
onderzoekk de continuïteit en veranderingen in de verhoudingen tussen 
inmengingg van de overheid, de economische / industriële herstructurering, en 
vrouwenarbeidd en kwetsbaarheid in India in de 90er  jaren. De 'setting' is de 
werkplekk en het huishouden. Hier  vinden constructie, productie, confrontatie en 
dee tegenstrijdige interpretaties van gemferidentiteiten plaats en hier  veranderen 
arbeidsprocessenn in de context van de herstructurering. De belangrijkste bron 
vann gegevens is een case study in de elektronica industrie in Delhi. De methodo-
logischee benadering is afgeleid van de uitgebreide case study methode van 
Burawoyy die er  een genetische verklaring voor  heeft. De gegevens voor  deze 
studiee komen uit de volgende bronnen: 

 Case study van een bedrij f dat televisies fabriceert in Delhi in 1987 met 
interviewss met 100 vrouwelijk e en mannelijke productie arbeiders, werk-
geverr  en managers. 

 Tussen 1988 en 1990, archief onderzoek van debatten in de Wetgevende 
Vergaderingg (in de 20er  tot 60er  jaren) aangaande arbeidsrecht en familie-
recht.. Een deel van dit onderzoek is te vinden in Hoofdstuk 2. 

 Tussen 1994 en 1997, case studies van 20 ondernemingen die electronische 
productenn vervaardigen, hoofdzakelijk televisies. Vraaggesprekken met 162 
vrouwelijk ee en 70 mannelijke arbeidskrachten, werkgevers, managers en 
vakbondsleden. . 

 In 1999-2000 een vervolg enquête van 100 arbeiders uit de hierboven 
genoemdee steekproef. 
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Hett  onderzoek werd gehouden in de industriële gebieden rond Delhi. Delhi is 
dee vier  na grootste locatie voor  de electronica industrie in India en heeft een 
grotee concentratie van kleine ondernemingen die voor  consumenten 
electronischee producten maken. 

Inn dit onderzoek leg ik de nadruk op de genderkenmerksn van zowel het 
arbeidsregimee en het huishoudelijke regime alsook de verbindingen tussen 
huishoudens,, arbeidsmarkten, fabrieken en de staat, om zo een meer  omvattend 
begripp te verkrijgen van de verhouding tussen gender en economische / 
industriëlee herstructurering. Ik bekijk hoe vrouwelijk e arbeidskrachten gender 
controlestructurenn in verschillende arbeids- en huishoudelijke regimes ervaren 
enn er  mee omgaan, en de veranderingen die voortkomen uit industriële/ 
economischee herstructurering. Ik toon aan dat kwetsbaarheid en onzekerheid 
verschillendee vormen aannemen, afhankelijk van de plaats die vrouwen bezetten 
inn de arbeidsstructuur  en de extra's die dat voor  hen oplevert, op het werk en 
binnenn het huishouden. 

Gezienn de beperkte burgerrechten in India en de tweederangsstatus die 
vrouwenn innemen in de gemeenschap waar  het gaat over  privé zaken, blijf t werk 
eenn belangrijke en soms de enige weg voor  vrouwen om toegang te verkrijgen 
tott  onafhankelijke rechten op sociaal burgerschap. 

Dezee rechten omvatten het inkomen, ziektekosten verzekering, pensioen, en 
sommigee zaken die onder  'zorg' vallen, bijvoorbeeld bevallingen en kinderzorg. 
Ondankss een gendered arbeidsmarkt en locaties in sectoren en banen onder  aan 
dee arbeidshiërarchie waar  zulke rechten afwezig zijn, biedt toegang tot betaald 
werkk toch de voorwaarden om zeker  te zijn van sociaal burgerschap. 

Ditt  onderzoek laat zien dat een deel van de vrouwelijk e arbeidskrachten 
tochh in staat was om gezamenlijk macht op de werkplaats uit te oefenen en om 
tee onderhandelen aangaande gebieden van autonomie binnen het huishouden, 
ondankss vastgestelde gendered structuren van restrictie. Deze studie toont aan 
datt  deze voorbeelden van 'burgerschap in de praktijk' , van de transformatie van 
bepaaldee capaciteiten naar  het effectief functioneren, waren gebaseerd op de 
voorwaardenn die het mogelijk maken dat vrouwen toegang verkregen tot de 
arbeidsmarkt.. De potentiële toegang tot de zeven soorten zekerheid zoals 
genoemdd in de definitie van 'Menswaardig Werk' van de ILO via op werk 
gebaseerdee rechten was belangrijk voor  het vaststellen van deze voorwaarden. 
Alhoewell  toegang tot deze rechten werd gedifferentieerd door  gendered arbeids-
regimes,, gaf de toezegging van de staat om deze te verschaffen via arbeids-
regelingenn de mogelijkheid aan vrouwelijk e arbeidskrachten om hun sociale 
burgerrechtenn te laten gelden. Deze mogelijkheid scheppende voorwaarden 
wordenn nu ondermijnd ten gevolge van impliciete en expliciete deregulering, 
watt  leidt tot de erosie van sociaal burgerschap. Erosie van burgerschap verwijst 
naarr  twee processen: sociale uitsluitin g van vrouwelijk e arbeidskrachten die in 
staatt  waren om hun burgerrechten op de werkplek en binnen het huishouden te 
verkrijgenn en te laten gelden; en het elimineren van de voorwaarden die het 
anderee vrouwelijk e arbeidskrachten mogelijk kon maken om hun burgerrechten 
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tee laten gelden in de toekomst. Twee tendensen worden vastgesteld als leidend 
naarr de erosie van sociaal burgerschap: de informalisering van de arbeidsmarkt 
enn de toenemende kwetsbaarheid van het huishouden. 

Staatsinterventie,, flexibilitei t en arbeidscontrole 

Lieverr dan alleen te focussen op 'flexibiliteit', heeft deze studie een breder kader 
aangenomenn van arbeidscontrole en het begrip van gendered arbeidsregimes 
toegepast.. De aard van gendered arbeidsregimes hangt af van een combinatie 
vann exogene en endogene factoren. Dit houdt in staatsinterventie via arbeids-
regelingenn en sociale zekerheid, sociale organisatie van de arbeidsmarkt, markt 
concurrentie,, management strategieën en respons van arbeiders. Dit bepaalt de 
matee van de afhankelijkheid van de arbeiders / gebrek aan afhankelijkheid van 
dee onderneming of de staat en het zorgen voor voldoende arbeidskrachten. 

Eenn typologie van vier bij elkaar bestaande gendered arbeidsregimes in de 
elektronicaa industrie in Delhi (gedifferentieerd op basis van binnenlands/ 
buitenlandss kapitaal, leeftijd van de onderneming en arbeidsproces) laat 
verschillenn zien in het informaliseringsproces van de arbeid en de toenemende 
kwetsbaarheidd van vrouwelijke arbeidskrachten, terwijl de elektronica industrie 
massalee herstructurering ondergaat om aan de concurrentiedruk van de vrije 
marktt te kunnen voldoen. Een analyse van wervingsstrategieën, gendered 
vormenn van arbeidscontrole en weerstand, halen de wisselwerking naar voren 
tussenn structureel en instrumentgebonden factoren in de samenstelling van de 
arbeidskrachten. . 

Inn ondernemingen die opgericht waren voor de liberalisering en in de 
ondernemingenn die waren gestart of uitgebreid in de periode van liberalisering, 
warenn er brede verschillen in de implementatie van arbeidsregelingen. Dat liep 
vann totale afwezigheid, gedeeltelijke implementatie tot bijna volledige 
implementatie. . 

Dee analyse van vier arbeidsregimes laat zien dat het focussen uitsluitend op 
aan-- of afwezigheid van arbeidsregelingen niet genoeg is om de aard en 
veranderingenn in gendered arbeidsregimes te begrijpen. De meest kenmerkende 
factorr die wordt benadrukt in deze studie is het belang van 'burgerschap in de 
praktijk*,, m.a.w. het gezamenlijk handelen van arbeiders om het management te 
dwingenn om voorgeschreven arbeidsrechten te implementeren. Veranderingen in 
dee afhankehjkheidsvoorwaarden van arbeiders voor het zorgen van voldoende 
arbeidskrachtenn was een proces dat geïnitieerd werd door arbeiders en dat niet 
slechtss vanzelf voortvloeide uit het bestaan van staatsregelingen. Tegelijkertijd 
creëerdee het bestaan van deze regelingen de voorwaarden die het arbeiders 
mogelijkk maakte hun rechten op te eisen. 

Doorr de dynamiek van binnensluiten / buitensluiten, die inherent is aan de 
arbeidsrichtlijnenn van de preliberaliserings fase, te benadrukken, laat het eerste 
arbeidsregimee zien hoe de afwezigheid van deze voorwaardenscheppende 
mogelijkheidd arbeiders helemaal afhankelijk en kwetsbaar maakten van een 



310 310 Samenvatting Samenvatting 

totalitai rr  regime. Soortgelijke condities bestonden in het tweede arbeidsregime, 
maarr  de dekking van grote ondernemingen door  arbeidsrichtlijnen en het recht 
omm zich te organiseren maakte het bevrijden van arbeiders mogelijk van een 
conditiee van totale afhankelijkheid van het bedrijf . Zowel het feit dat men zeker 
wass van werk als van een huis waren belangrijk om de aard van het gendered 
arbeidsregimee te veranderen van een totalitair e tot een soevereine. Dit 
illustreerdee een sociaal pact tussen arbeid en kapitaal in de preliberaliserings 
periode,, hoewel de arbeiders veel minder  sociale bescherming hadden dan hun 
collega'ss in de publieke sector. 

Analysee van de arbeidsregimes die in het liberaliseringstijdperk verschenen, 
geeftt  een ander  beeld. Het arbeidsproces en de arbeidsmarkt worden belang-
rijkererijkere  factoren in die bedrijven (type 3 en 4) die groter  werden of begonnen in 
dee liberaliseringsperiode met hechtere banden met kapitaal van multinationals. 
Inn de eerste plaats is er  een veel bewustere management strategie om een 
bepaaldd soort arbeidskrachten in dienst te nemen. 

Ditt  is duidelijk te zien in een aannemingsbeleid dat in de richting  gaat van 
mannelijkee en vrouwelijk e arbeidskrachten. Verschillen in afkomst en klasse 
spelenn een belangrijke rol in arbeidscontrole door  vrouwelijk e migranten uit 
Keralaa en jonge ongetrouwde vrouwen uit Delhi en omgeving in dienst te 
nemen.. Er  is eveneens een meer  specifieke vraag naar  jonge ongetrouwde 
mannenn en vrouwen met een middelbare schoolopleiding. Arbeidscontrole in 
dezee 'nieuwe' ondernemingen was gebaseerd op een meer  geperfectioneerde 
combinatiee van technologische / bureaucratische controle die ingebouwd is in 
hett  arbeidsproces in gender ethnische delen in institutionele structuren en 
ideologieënn buiten de fabriek - in het bijzonder  de familie en de buurt. 

Inn de tweede plaats volgden deze arbeidsregimes een tweeledige strategie 
vann stabiliteit en flexibiliteit . In type 3 is er  een systematische poging om het 
process van regularisatie en implementatie van voorgeschreven rechten door 
actiess als het veranderen van de functieomschrijvingen en de schalen te verlagen 
doorr  ongeveer  uit te komen op het minimum loon. In type 4 ontstond er  een 
polarisatiee tussen arbeidskrachten uit de middenklasse met een technische 
opleidingg die voorgeschreven rechten en nog meer  opleiding hadden; en de grote 
massaa productiearbeiders die steeds maar  een niet permanente 'beginners' status 
hieldenn en die geen enkele zekerheid voor  een vaste baan hadden. Verbale 
vertegenwoordigingg in het bijzonder  werd gedwarsboomd in deze arbeids-
regimess door  gendered methoden van arbeidscontrole. 

Resumerend,, het onderzoek bevestigt de trend zoals vermeld in 
onderzoeksgegevenss op nationaal niveau en recente case studies van een trend 
diee gaat richting  informalisering van de arbeidsmarkt in India. Niettemin laat 
dezee studie ook zien dat het proces van informalisering een aantal verschillende 
processen,, die schattingen op macro niveau bij  elkaar  brengt, omvat. Drie 
verschillendee processen laten zich kenmerken. In de eerste plaats de sociale 
uitsluitin gg van arbeidskrachten die heel lang gewerkt hebben. Dit gebeurt 
doordatt  de georganiseerde sector  ontmanteld wordt en een ommekeer  van het 
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reguleringsprocess en implementatie van officiële rechten voor  arbeidskrachten 
inn geherstructureerde middelgrote bedrijven die een nauwere band hebben 
gekregenn met multinationals. In de tweede plaats, door  het creëren van nieuwe 
banenn in multinationale bedrijven is er  een hiërarchie gekomen tussen een groot 
percentagee van vrouwen met een tijdelij k contract en een minimum aan 
privilegess en een laag vrouwelijk e arbeidskrachten uit de middenklasse, die ook 
nogg bijgeschoold worden, alle mogelijke privileges en een vast dienstverband 
hebben.. En ten derde, dreigen kleine bedrijfjes, die sowieso met tijdelijk e 
arbeidskrachtenn werkten, over  de kop te gaan dankzij  de stroom aan goedkope 
elektronischee import uit China. Deze banensector  in de niet-georganiseerde 
sectorr  wordt kleiner, zodat er  nog minder  baanmogelijkheden komen, zelfs voor 
onzekerr  en slecht betaald werk. Tenslotte dienen generalisaties als zou er  een 
trendd zijn naar  een toename van thuiswerk in alle industriële sectoren 
voorzichtigg behandeld te worden. Door  factoren die betrekking hebben op de 
technologiee en eisen van kwaliteitscontrole wordt tegengegaan dat thuiswerkers 
inn de elektronica-industrie werken via een toeleveringscontract. Deze eisen, die 
nogg versterkt worden door  algemene concurrentiedruk, leiden ook naar  een 
toenametoename van wurgcontracten, en dat is een groot verschil met de onafhankelijke 
toeleveringscontractenn die men veel zag in de elektronica-industrie in de jaren 
tachtig. . 

Inn de elektronica-industrie in Delhi was de belangrijkste management-
strategiee in antwoord op de industriële hervorming de zogenaamde. * defensieve 
flexibiliteit' .. Recente literatuur  over  industriële hervorming in andere takken van 
industriee heeft 'nieuwe' vormen van flexibilitei t aan het licht gebracht, in het 
bijzonderr  bij  grote bedrijven die zijn overgegaan op automatisering, waarbij  ze 
bestaandee taken en toeleveringscontracten herstructureerden. Dergelijke 
veranderingenn hebben ook plaatsgevonden in de elektronica-industrie in Delhi, 
maarr  alleen in de nieuw opgerichte multinationale fabrieken is er  een bredere 
strategiee die gaat naar  een lagere productie. In de andere arbeidsregimes, waarin 
hett  huishoudkapitaal dominant blijft , leiden herstructurering van management 
strategieënn niet naar  een post-Ford model van weinig productie of een flexibele 
specialisatie.. In plaats daarvan zijn 'oude' vormen van flexibilitei t de arbeids-
marktt  - toeleveringscontracten, verhuizing, het personeel van vaste naar 
tijdelijk ee contracten laten overgaan, en door  meer  contractarbeiders aan te 
trekkenn - geïntensiveerd. Deze 'defensieve flexibiliteit '  is niet nieuw - wat 
nieuww is, is dat deze strategie (het effect ervan kan gezien worden in de 
algemenee informalisering van arbeid) nu impliciet wordt gesanctioneerd door  de 
staat.. In de preliberalisering tij d konden en werden soortgelijke pogingen om de 
'georganiseerdee sector  te ontregelen' vaak op succesvolle wijze betwist en 
getoetst.. In het postliberalisering tijdperk worden deze processen van 'ge-
organiseerdee informalisering' gesanctioneerd door  de staat, omdat de staat zich 
niett  meer  bemoeit met het zorgen voor  of implementeren van officiële arbeids-
voorschriften. . 
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Verstrengelingg van gendered arbeidsregimes en 
gezinsregimes s 

Hett onderzoek laat zien de centrale plaats van gender als een vorm van 
arbeidscontrole,, en hoe het incorporeren van instituties van buiten het werk en 
ideologieënn deel uitmaken van de constructie van verschillende gendered 
arbeidsregimes.. Er waren enorme variaties bij het noemen van 'specifieke 
vrouwelijkee eigenschappen* en kenmerken van vrouwelijkheid / mannelijkheid, 
waarbijj  gewezen werd op het belang de vermeende eigenschappen van vrouwen 
tee onderscheiden als 'goedkoop, dociel, vingervlug, flexibel'. Meestal werden 
vrouwenn om die eigenschappen in dienst genomen. Een analyse van deze 
arbeidsregimess laat zien dat goedkope arbeid niet altijd de enige reden is om 
vrouwenn in dienst te nemen. In type 1, krijgen mannen hetzelfde lage loon 
betaaldd als vrouwen en is er geen scherpe scheiding in sexe bij werk dat 'vinger-
vlugheid'' vereist. De hoofdreden om met vrouwen te werken in deze kleine 
bedrijfjess is dat ze betrouwbaar zijn, dociel en dat ze een rustgevende invloed op 
dee mannen hebben. In dit geval wordt gewerkt met vrouwen om de mannen 
onderr controle te houden. Deze vrouwelijke eigenschappen, gecombineerd met 
hunn uiterste kwetsbaarheid, omdat ze alleenstaande vrouwen of kostwinners 
zijn,, zorgden voor een ingebouwd arbeidscontrole systeem. In andere arbeids-
regimess vraagt het meer geautomatiseerde en moderne arbeidsproces 'vinger-
vlugheid',, gebaseerd op de verborgen scholing die vrouwen krijgen door 
socialisatie,, plus de eigenschappen dat ze onderdanig zijn en 'openstaan' voor 
scholing.. Wanneer je de interactie tussen mannen en vrouwen op de werkvloer 
bekijkt,, alsook de 'zelfconstructie van mannen- en vrouwenwerk' vanuit het 
standpuntt van managers en arbeiders, dan blijkt daar uit dat gender belangen 
ookk worden gecreëerd binnen het productieproces, en dat ze niet gewoon van het 
gezinn naar de fabriek worden overgebracht. 

Eenn kernvraag die benadrukt is in de analyse is de tegenstrijdige rol van de 
familiee als een controle-instituut en als steunpunt voor de vrouwelijke arbeids-
krachten.. Ook al worden gezinsideologieën en autoriteitspatronen in de fabriek 
gereproduceerd,, tegelijkertijd betwistten fabrieksmoeders en -dochters deze op 
eenn zeker punt en hun 'echte familie' zorgde voor steun en bijstand in het 
gevechtt om respect en rechten op de werkplek. 

Strijdbaarheidd op het werk en autonomie binnen het gezin 

Dee verwevenheid tussen strijdbaarheid op het werk en autonomie binnen het 
gezinn zijn in dit onderzoek aangetoond. In alle gendered arbeidsregimes, werd 
onderhandeldd over vormen van arbeidscontrole, ze werden betwist en onder-
mijndd op verschillende manieren via bedekte en openlijke acties van vrouwelijke 
arbeidskrachten.. Zelfs in hele kleine arbeidsregimes met een despotisch 
karakter,, waar geen mogelijkheid was zich te organiseren, wisten de vrouwen de 
managerss zo te bewerken dat ze concessies moesten doen. In grote 
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ondernemingenn waren vrouwelijk e arbeidskrachten actief in het organiseren van 
vakbondenn en in de strij d tegen het implementeren van officiële voorschriften. 
Ondankss het feit dat bepaalde strij d niet werd gewonnen, weerspiegelden deze 
uitdrukkinge nn van individueel en collectief handelen op de werkplek een 
bewustwordingg van recht hebben op rechten. De vormen waarin deze moesten 
wordenn verdedigd was veranderd van een verschuiving van de klassieke vak-
bondd naar  een nieuwe militant e vakbond. Een vergelijking van twee vrouwelijk e 
leiderss van twee verschillende generaties toonde verschillen in strijdvor m en 
-methode,, en de visie op gebruik van geweld en niet legale middelen. De 
analysee benadrukt ook doorlopende gendered restrictieve structuren die de 
overgangg van deze bewustwording naar  een erkende organisatie beperken. De 
omstandighedenn die de opkomst van vrouwelijk e leiders mogelijk maakten 
warenn vrijhei d van huiselijke verantwoordelijkheden, steun van de familie en 
blijvendee mannelijke steun bij  het onderhandelen met het management en de 
lokalee overheid. De intrede van vrouwen in de publieke arena met demon-
straties,, politiebureaus en rechtbanken vereiste een constante aandacht voor  en 
onderhandelingg over  de gender codes voor  wat zedelijk gedrag en fatsoen voor 
vrouwenn waren. 

Dee ervaring met loon naar  werk en uitdrukkingen van militant optreden 
binnenn het bedrij f gingen samen met een proces van toenemende autonomie in 
dee huiselijke sfeer. De Engelsiaanse / Zen stelling werd bevestigd, namelijk dat 
inkomstenn van buiten vrouwen in een reservepositie brachten die het mogelijk 
maaktenn te onderhandelen over  autonomie in relatie tot de autoriteitsstructuren 
inn huisehjke regimes. Het onderzoek toont het belang van het type huishouden 
enn levenscyclus-factoren bij  het bepalen van het onderhandelingsproces, waarbij 
getrouwdee vrouwen in extended families het meest beperkt waren in de soort 
autonomiee die ze konden bevechten. In bepaalde gevallen konden vrouwen in 
eenn moeilijke situatie, doordat ze hun eigen inkomen hadden, kiezen voor 
vertrekken.. Toch waren in de meeste gevallen het opkomen voor  rechten zoals 
eenn eigen inkomen of het recht een eigen huwelijkspartner  te kiezen beperkt tot 
watt  in hun kringen haalbaar  was. In plaats van openlijk de mannelijke autoriteit 
aann te vechten, namen vrouwen en dochters hun toevlucht tot bedekte onder-
handelingsvormenn die de culturele normen en waarden respecteerden, ook al 
ondermijndenn ze die tegelijkertijd . Vandaar  dat het inkomen van dochters het 
eufemismee 'werken voor  de bruidschat/tijdsbesteding' kreeg, waarbij  hun 
bijdragee aan het huishouden niet werd genoemd. In zijn algemeenheid, uit-
drukkingenn van burgerschap in de praktij k zowel op de werkplek als binnen het 
huishoudenn geven processen van veranderingen en van continuïteit weer. Een 
aspectt  van de materiele basis voor  mannelijke autoriteit - de man als de 
belangrijkstee kostwinner/broodwinner - is duidelijk weg: huishoudens die in dit 
onderzoekk voorkomen waren voor  het grootste deel, en soms uitsluitend, 
afhankelijkk  van het inkomen van de vrouw. Tegelijkertij d is de behoefte aan 
mannelijkee bescherming om te kunnen onderhandelen over  openbare ruimtes en 
anderee structuren, de samenleving betrekkend, gebleven, en dit bevestigt de 
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waarnemingenn van Kabeer over vrouwelijke arbeidskrachten in de kleding-
industriee in Bangladesh. Maar zoals ik in overweging heb gegeven, zelfs dit 
wordtt nu in twijfel getrokken door de jongere generatie vrouwelijke arbeids-
krachtenn die onderwerp zijn van de elkaar beconcurrerende krachten van 
'marktburgerschap'' tegenover meer collectieve vormen van burgerschap en 
vrouwen/arbeiderss identiteiten tegenover consument-georiënteerde *identiteits-
fantasieën'' (Moore, 1994). Deze vrouwen, die beïnvloed worden door televisie 
enn films, met nogal tegenstrijdige boodschappen, drukken de wens uit voor meer 
democratischee gender relaties en gelijkwaardigheid als burgers binnen de 
verborgenn domeinen van de werkplek en het huishouden. 

Eroderendd burgerschap 

Dezee gevallen van burgerschap in de praktijk' worden geërodeerd. Een proces 
vann het ondermijnen van mogelijk makende voorwaarden op de werkplek wordt 
vergezeldd door een toenemende kwetsbaarheid op huishoudelijk niveau door het 
brederee proces van economische herstructurering. Als reactie op de fenomenale 
prijsstijgingenn van basisbehoeftes sinds 1991, hebben arbeiders grote budget-
tairee huishoud aanpassingen moeten maken wat betreft consumptie, gezondheid 
enn educatie. Deze budgettaire aanpassingen waren een onmiddellijke reactie op 
dee stijgende kosten van onderhoud, die een toenemende druk lieten zien van de 
niveauss en kwaliteit van consumptiegoederen, veranderingen in het dagelijkse 
levenn en spanningen in gender verhoudingen. Dit onderzoek bevestigt de 
stijgingg van de 'reproductieve belasting' die het resultaat is van de economische 
herstructureringg door kenmerken naar voren te halen die bepalend waren voor 
eenn deel van de arbeiders in India. 

Veranderingenn in het gebruik van consumptiegoederen nam gender 
onderscheidendee vormen aan, met nog meer verschillen tussen getrouwde en 
ongetrouwdee vrouwen. De verborgen kosten van deze aanpassingen werden 
hoofdzakelijkk gedragen door getrouwde vrouwelijke arbeidskrachten, vooral 
doorr moeders van nuclear families die te maken kregen met minder inkomen en 
stijgendee kosten. Andere recente onderzoeken in India hebben eveneens laten 
zienn dat vrouwen langer werken door de economische herstructurering. In dit 
onderzoekk zijn twee andere belangrijkere aspecten naar boven gekomen: een 
stijgingg in de onzichtbare aspecten van zorg en een intra-huishoudelijke 
veranderingg in de kosten van het zorgen voor voldoende arbeidskrachten. Er is 
eenn stijging in de vraag naar lichamelijke arbeid van vrouwen alsmede 
emotionelee arbeid die leidt naar een enorme stijging in angst, spanning en 
onzekerheid.. Deze angst ontstaat omdat vrouwen grotere verantwoordelijkheid 
opp zich moeten nemen voor het steeds terugkomende huishoudelijke werk en 
voorr de veranderingen die ontstaan in traditionele gender verhoudingen zowel in 
pass beginnende minder traditionele gender verhoudingen. Er is een verandering 
gaandee van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het inkomen naar de 
vrouwenn die de primaire verantwoordelijkheid op zich nemen, een verandering 
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vann zelfs een paar  huishoudelijke taken die mannen op zich namen (zoals 
boodschappenn doen) en dochters of bediendes die meehielpen, naar  moeders die 
dee volledige verantwoordelijkheid hebben voor  het huishouden. Dit houdt in dat 
dezee vrouwen 'tij d arm' worden. De druk en overbelasting van een situatie 
waaropp traditionele gender rollen, rechten en verantwoordelijkheden niet meer 
gerekendd kan worden heeft in sommige gevallen geleid tot een toename in 
huishoudelijkee conflicten en geweld. 

Kinderenn uit deze huishoudens werden niet onmiddellijk beïnvloed. Er 
scheenn niet minder  voedsel voor  kinderen te zijn alhoewel er  een verschuiving 
wass naar  slechte kwaliteit voedsel en 'junk food', wat gezondheidsgevolgen op 
langee termijn zal hebben. Hoewel het schoolgeld hoger  werd, werden de 
kinderenn niet van school gehaald; lagere school opleiding was een hoofdzaak 
waarvoorr  men leningen afsloot en bezuinigde op andere consumptie gebieden. 
GenderGender verschillen waren merkbaar  in hogere opleidingen: jonge mannen deden 
beroepsopleidingenn en jonge vrouwen gingen werken. In tegenstelling tot 
onderzoekk in Latijn s Amerika en Afrika , die drastische verminderingen in 
consumentengedragg toonden, konden de huishoudens in dit onderzoek hun 
hoofdd boven water  houden omdat de effecten van prijsstijgingen werden 
'verzacht''  deels door  de arbeid en vindingrijkhei d van vrouwen en deels door 
arbeidsinzet. . 

Eenn onderzoek naar  huishoudelijke 'extra's'  liet zien dat, behalve een deel 
vann de arbeiders die woonzekerheid hadden, arbeid zelf zo'n 'extra' was. Deze 
huishoudenss waren hoofdzakelijk afhankelijk van de arbeidsmarkt voor  hun 
overlevingg en zekerheid. De gevolgen hiervan konden duidelijk gezien worden 
inn de case study van arbeiders die hun banen kwij t waren. Een groot deel van 
henn bleef werkeloos. Sommige mannen waren in staat om eigen baas te worden 
enn de anderen kregen alleen onregelmatig werk in de ongeorganiseerde sector. 
Migrantenn arbeiders uit het achterland, uit U.P. en Bihar, keerden niet terug naar 
hunn dorpen zoals eerst het geval was. De gaon (dorp) was geen toevluchtsoord; 
bandenn met het platteland waren slechts bruikbaar  op korte termijn . Het 
inkomenn van vrouwen werd cruciaal voor  de overleving van deze huishoudens. 
Geenn enkele vrouwelijk e arbeidskracht kon toegang krijgen tot werk op een 
hogerr  niveau in de ongeorganiseerde sector, zoals werken als kleine 
zelfstandige.. In plaats daarvan werden vrouwen er  toe geprest om het laagst 
betaaldee werk te doen, zoals dat van bediende of op zijn minst naaister. Er  was 
eenn drastische vermindering in inkomen in twee jaar  tijd . Beperkingen in 
huishoudelijkee budgetten, veranderingen in het dagelijkse leven, minder 
voedsel,, een slechtere gezondheid en een negatief effect op de opleidingen van 
kinderenn hadden allemaal een onmiddellijk effect op iedere generatie. Gender 
verhoudingenn in deze huishoudens leden onder  hevige spanningen. Mannen 
verborgenn het feit dat vrouwen het huishouden bekostigden en vrouwen voelden 
datt  hun autonomie werd beperkt en dat toenemende controle werd uitgeoefend 
opp hun mobiliteit . Er  was een verlies van eigenwaarde en identiteit; 
georganiseerdee arbeiders met een gevoel van eigenwaarde, vakbondsarbeiders 
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diee bewust en trots waren op hun vaardigheden en hun bijdrage aan de industrie 
gledenn af naar grote kwetsbaarheid, onzekerheid en in sommige gevallen 
armoede. . 

Dezee processen benadrukten de relatie tussen veranderingen op de werkplek 
enn het huishouden. Het ondermijnen van de voorwaarden tot handelen op beide 
plaatsenn door industriële en economische herstructurering leidden tot het 
omdraaienn van een proces dat het mogelijk maakte voor vrouwen om hun 
'burgerschapp in de praktijk1 te laten gelden op beide plaatsen. Het gebrek aan 
duidelijkee voordelen en sterke en uitgebreide burgerrechten naar verplaatsingen 
vann de overheidssector betekent dat, zoals Elson dat duidelijk uitdrukte: 

Hett is te optimistisch om te verwachten dat de huishoudelijke sector allerisico's 
incasseert.. Wanneer mensen van de hand in de tand moeten leven verzwakt hun 
energiee en moraal. 'Afhankelijk werk' leidt tot 'afhankelijke huishoudens' die uit 
elkaarr vallen en instorten met extra kosten voor de mensen van deze huishoudens 
enn de samenleving. (Elson, 2000:94) 

Zowell  mannelijke als vrouwelijke arbeidskrachten in dit onderzoek draaien 
opp voor deze kosten maar een grotere last wordt door vrouwen gedragen, die 
blijvendd een buffer verschaffen om de afgang naar nog ergere armoede, 
onzekerheidd en kwetsbaarheid - een klein verschil zoals de case study over 
werkelozee arbeiders laat zien. Behalve de beperkingen van de 'elasticiteit' van 
vrouwenarbeidd die vrouwelijke economen opgemerkt hebben, haalt deze studie 
ookk naar voren hoe toenemende tijd en emotionele druk kan leiden tot het 
omdraaienn van processen die naar de democratisering van gender verhoudingen 
leidde.. In een aantal onderzoeken over de effecten van economische her-
structureringg kwam een 'crisis van mannelijkheid' naar voren. De gevolgen 
hiervann zijn nadelig voor mannen én vrouwen, omdat pogingen om de 
hegemoniee van mannen weer in te voeren, gewelddadige vormen kan aannemen, 
waarr het om het individu gaat. Op collectief niveau verschaffen het religieuze 
fundamentalismee (Hindutva in India bijvoorbeeld) legitieme praktijken, 
compensatiess en geconstrueerde collectieven voor deze wederopbouw. Daarom 
heeftt de ommekeer in het democratiseringsproces op de werkplek en binnen het 
huishoudenn bredere en verontrustende implicaties. 

Theoretischee implicaties 

Opp een conceptueel niveau, stelt de analyse van gendered arbeidsregimes vragen 
overr het idee van een enkele veroorzakende bepalende factor in de aard van 
arbeidsregimess en brengt de aaneenschakeling van de interventie van de staat, 
arbeidsprocessen,, sociale instellingen van de arbeidsmarkt, management 
strategieënn en de reacties van arbeiders naar voren. Het naast elkaar existeren 
vann verschillende regimes binnen dezelfde industrie in dezelfde plaats en de 
verschuivingg in de aard van gendered arbeidsregimes veroorzaakt door 'burger-
schapp in de praktijk' en de druk van marktconcurrentie, verwijst naar de 
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beperkingenn van een universeel, algemeen schema van despotische en 
hegemonsichee arbeidsregimes, zoals voorgesteld door Buroway. Tegelijkertijd is 
overheidsinterventie/non-interventiee een belangrijke bepalende factor voor het 
mogelijkk maken/niet mogelijk maken van de voorwaarden om burgerschap in 
praktijkk te brengen binnen en buiten de fabriek. Deze studie benadrukt eveneens 
hett belang om het kader van de analyse niet vast te zetten en om te generaliseren 
overr een beperkte tijdsperiode. Gendered arbeidsregimes construeren kenmerk-
endee soorten arbeidscontrole, maar kunnen niet een hegemonisch controle-
systeemm eindeloos blijven doorvoeren - dit zijn orders waarover onderhandeld 
wordtt die altijd onderhevig zijn aan de veranderende dynamiek van de 
institutionelee context en subjectiviteit en macht van de arbeiders. 

Hett onderzoek pleit voor een breder kader om gender en arbeid te analyseren 
inn de context van economische herstructurering. Studies over armoede en her-
structureringg namen het huishouden als een eenheid en focusten op levens-
onderhoudendee strategieën zonder de 'productiewoning*  binnen te gaan. Aan de 
anderee kant, alleen een focus op de werkplek, wat impliciet wordt genoemd in 
hett 'Menswaardig Werk' paradigma, spreekt alleen van arbeiders als 'industriële 
burgers'' (zoals Burawoy dat ook doet, 1985) en dat vernauwt de definitie van 
'werk'' naar datgene wat betaald en zichtbaar is. Het was een mannelijk model 
vann de industriële burger met ingebouwde gender contracten in de arbeids-
wetgevingg en liet zien dat de staatsinterventie niet neutraal was op het gebied 
vann gender. Ben gendered analyse leidt tot het onderzoek van de wederzijdse in 
elkaarr verstrengelde schakels van de werkplek en het huishouden en verbreedt 
hett idee van werk door de zorgeconomie op te nemen. Het opnemen van dit type 
werk,, dat hoofdzakelijk door vrouwen gedaan wordt, leidt tot een breder idee 
vann sociaal burgerschap. De betekenis hiervan is dat zorg - de afwezigheid, de 
aanwezigheidd en de toename ervan - onmiddellijke gem/erspecifieke implicaties 
heeftt voor 'burgerschap in de praktijk'. Gezien door het prisma van 
verschillendee vormen van controle en 'burgerschap in de praktijk', is de 
erkenningg van de waarde van dit werk ethisch gezien niet voldoende om ermee 
omm te gaan alsof het een aparte categorie van 'werk' is en geen deel uitmaakt 
vann arbeid. Het is noodzakelijk om de schakels te zien die zowel vóór als tegen 
hett werkelijke proces van het laten gelden van 'het recht op' mogelijk maakt. 
Ditt onderzoek verwijst naar de noodzaak voor verder onderzoek van 
rivaliserendee ideeën over wat burgerschap nu is: industriële, sociale, en markt-
gerichtee ideeën over consumptie die onderzocht moeten worden. 

Toekomstigee tendensen in de elektronica industri e 

Dee eerste fase van vrouwenarbeid in traditionele industrieën zoals textiel, 
kolenmijnenn en plantages eindigde in een 'vermannelijking' tijdens de 
organisatiee van deze industriële sectoren, m.a.w. de mogelijkheid tot het 
verwervenn van arbeidsgebaseerde rechten door de druk van vakbonden. Een 
tweedee fase van vrouwenarbeid in moderne industrieën zoals de farmaceutische, 



318 318 Samenvatting Samenvatting 

voedselverwerking,, kleding en electronica in de 70er jaren initieerde een nieuwe 
cycluss krachtsinspanningen om de voorwaarden van industriële arbeid te 
'vervrouwelijken'.. Hetonderdeel van dit onderzoek dat gaat over de tweede fase, 
iss verdwenen, evenals de mannelijke arbeidskrachten uit die periode. 
Vertegenwoordigtt de tewerkstelling van vrouwen in arbeidsregimes in de derde 
enn vierde typering in deze studie een derde fase? Toekomstmogelijkheden voor 
dee tewerkstelling van vrouwen in de electronica industrie, gegeven de 
kenmerkenn van industriële herstructurering en arbeidsmarkt flexibiliteit zoals 
hierbovenn geschetst, zijn zeer afhankelijk van internationale concurrentie. Het 
trajectt is niet duidelijk. Zullen veranderende arbeidsprocessen gebaseerd op 
nieuwee technologie nieuwe werkgebieden creëren in de industrie zodat er een 
progressievee beweging getraceerd kan worden van de Wire Girls uit de 
preliberaliseringss periode tot de Operatrices van de postliberaliserings periode 
mett de mogelijkheid dat vrouwen ook Ingenieur kunnen worden? Of zal er een 
polarisatiee blij ven bestaan in de kern/ rand scheidslijn? Of schuift de tendens in 
dee richting van maquiladorascttie van de industrie? De eerste fase van 
accumulatiee bij de Mexicaanse maquiladoras was immers gebaseerd op 
vrouwenarbeid,, maar toen technologische vooruitgang plaatsvond scheen de 
tweedee fase te verschuiven naar het tewerkstellen van mannen in de industrie. 
Eenn proces van 'vermannelijking' is nu aan de gang in de maquilas, wat een 
herhalingg is van het oude verhaal dat vrouwen in de marge geduwd worden als 
nieuwee technologieën wordt ingevoerd. 

Dee controverse over het arbeidspotentieel in de electronica industrie blijf t 
bestaan.. Aan de ene kant blijven de discussies in stand dat met de stijging van 
arbeidskostenn in Zuidoost Azië, India de assemblagebasis zou kunnen worden 
voorr de Japanse consumentenelectronica bedrijven. Aan de andere kant, schijnt 
dee toenemende automatisering de voordelen van India als een lage lonenland 
voorr electronica te hebben verminderd. Of India een goedkoop arbeidsplatform 
verschaftt of slechts de toegang tot deze markt, de implicaties voor vrouwelijke 
arbeidskrachtenn hiervan zijn ernstig. Het proces van industriële herstructurering 
inn de electronica industrie in deze tijd van verandering leidt tot sociale 
uitsluitingg van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten. Dit gaat van het 
uitsluitenn van arbeidswetgeving, betalen van minimum loon tot een totale 
uitsluitingg van werk. Tegelijkertijd is er hoop, aangezien vakbonden zich blijven 
uitbreidenn in de industrie, wat vaak geïnitieerd wordt door jonge vrouwelijke 
arbeidskrachten.. Er is een nieuw bewustzijn omdat de vrouwen die de televisies 
producerenn ook de beelden zien die door televisies geproduceerd worden. In hun 
eigenn woorden, 'Ze hebben zich een aantal jaren rustig gehouden, maar toen zijn 
zee als jwalamukhis (vulkanen) geëxplodeerd in industriële acties.' Deze 
vrouwenn zijn militant, vernieuwend en staan open voor nieuwe ideeën. 
Strategischee en beleidsinterventies door vakbonden, vrouwenorganisaties en 
beleidsmakerss die verder gaan dan de traditionele eisen en aanbevelingen, 
zoudenn een antwoord kunnen krijgen van deze nieuwe arbeidskrachten. 






