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10 0 

Samenvattingg en conclusies 

"Gender"Gender analysis focuses on understanding and 
documentingdocumenting the differences in gender roles, activities, 
needsneeds and opportunities in a given context. Gender 
analysisanalysis involves the disaggregation of qualitative and 
quantitativequantitative data by gender. It highlights the different roles 
andand learned behavior of men and women based on gender 
attributes.attributes. These vary across cultures, class, ethnicity, 
income,income, education, and time. Thus gender analysis does 
notnot treat women as a homogenous group nor gender 
attributesattributes as immutable." 

(Jacobs) (Jacobs) 

10.11 Inleiding 

Ditt onderzoek dat in drie armere wijken in Paramaribo, Suriname is uitgevoerd heeft zich gericht 
opp drie vragen, te weten 

1.. Wat zijn de aard en vormen van bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot die van 
hunn huishouden en welke dynamiek kan men er onderscheiden? 

2.. Welke zijn de kenmerken van besluitvorming tussen vrouwen en hun mannelijke partners 
enn hoe worden die beïnvloed door de hulpbronnen van vrouwen? 

3.. Welke taakverdeling kan men tussen vrouwen en hun mannelijke partners onderscheiden 
enn welke verschuivingen zijn hierin waar, te nemen? 
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Dezee onderzoeksvragen zijn belicht tegen de achtergrond van de langdurige economische crisis 
diee Suriname teistert. Suriname maakt sinds het begin van de jaren ÏO een maatschappelijke cri-
siss door die de inkomsten binnen vele Surinaamse huishoudens sterk heeft doen dalen. In 1997 
steldee de Wereldbank in een rapport dat 47% van de Surinaamse bevolking in armoede leefde. 
Daarmeee is Suriname op Haïti na het land met het grootste aantal armen in de Caribische regio. 
Uitt recentere Wereldbank-cijfers (World Bank, 2000) blijkt dat Suriname deze positie heeft be-
houden. . 

Dee vooronderstelling van dit onderzoek is dat de economische crisis niet alleen invloed heeft op 
dee bestaansverwerving van huishoudens als zodanig, maar vooral ook op de rol van vrouwen 
daarin.. De schoksgewijze ontwikkelingen in de economie hebben de combinatie van taken van 
vrouwenn verzwaard. Niet alleen hun vanouds erkende reproductieve bijdrage aan het huishouden 
inn de zin van voeding, kleding, opvoeding, maar hun noodzakelijker gebleken productieve bijdra-
gee beïnvloeden hun positie in het huishouden. 

Wetenschappelijkk onderzoek zoals dat vanaf de jaren '6o - toen Suriname nog politiek 
afhankelijkk was van Nederland - in Suriname werd gedaan, heeft zich vooral gericht op 
huishoudenss en families bij de afzonderlijke etnische groepen. Interessante inzichten werden 
verkregenn over het functioneren van die huishoudens, maar door de focus op etniciteit 
afzonderlijkk werden vooral de verschillen tussen de diverse groepen benadrukt. Mogelijke 
overeenkomstenn tussen de interne sociaal-economische posities van vrouwen werden daardoor 
onvoldoendee gesignaleerd. Deze uitvoerige studies hebben de wetenschappelijke discussies over 
hett Surinaamse huishouden sterk bepaald, want nieuw onderzoek naar de structuur en het 
functionerenn van huishoudens is er sindsdien weinig geweest. Het thema gender werd pas in de 
jarenn '80 internationaal gelanceerd. De noodzaak om tot beter inzicht in de gender-relaties binnen 
hett huishouden te komen, wordt momenteel vanuit vrouwenbewegingen in de Surinaamse 
samenlevingg sterk benadrukt, en daar is alle reden voor. 

Gezienn het bovenstaande was het van belang bij de analyse van de rol van vrouwen in de be-
staansverwervingg van armere huishoudens rekening te houden met het huishoudtype en de etni-
schee groep. Er zijn drie huishoudtypen onderscheiden: female headed- huishoudens, female ma-
nagednaged - huishoudens en male headed - huishoudens. Female headed - huishoudens worden geka-
rakteriseerdd door de afwezigheid van een mannelijke partner en vormen 35% van de totale steek-
proef.. Dit huishoudtype - dat vooral onder de Creolen voorkomt - waarvan het vrouwelijke hoofd 
alleenstaand,, gescheiden c.q. verlaten, weduwe en relatief oud is, wordt in dit onderzoek ook ge-
kenmerktt door de aanwezigheid van meerdere generaties (uitgebreide huishouden). 

Hett uitgebreide huishouden was vroeger etnisch-specifiek. Het zou volgens onderzoekers vooral 
onderr de Hindostanen (als male headed - huishoudens, MK) - met hun paternalistische structuur -
voorkomenn (Speekman, 1965). Kijken we echter naar de dwarsverbanden met huishoudtype, dan 
blijktt in dit onderzoek het uitgebreide huishouden vooral voor te komen onder de female headed -
huishoudenss (Creolen), gevolgd door de female managed - huishoudens (Javanen) en tenslotte 
onderr de male headed - huishoudens (vooral Javanen en Hindostanen). 

Dee male headed - huishoudens - die in het onderzoek het meest onder de Javanen en Hindostanen 
voorkomenn - komen het meest voor (56%) en worden gevormd door een vrouw en haar inwonen-
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dee mannelijke partner, waarmee zij getrouwd is of in concubinaat woont. De female managed -
huishoudenss - die het meest voorkomen onder de Javanen - zijn het kleinst (9%) en worden ook 
gevormdd door een vrouw en haar inwonende mannelijke partner, waarmee zij getrouwd is of in 
concubinaatt woont, maar in deze huishoudens heeft de vrouw de grootste economische inbreng. 
Dezee economische inbreng van vrouwen is mogelijk dankzij de hogere inkomens die hun beroe-
penn en netwerken opleveren. Dit huishoudtype - dat in de steekproef gemiddeld het grootste aan-
tall  werkenden bevat - blijkt achteraf ook de hoogste inkomens van de drie huishoudtypen te heb-
ben. . 

Hett hanteren van het relatief nieuwe concept female managed - huishoudens is m.i. een goede 
aanvullingg op de dichotomie female headed - huishoudens vs. male headed - huishoudens. Het 
rekentt af met de gestigmatiseerde beeldvorming over gender-verhoudingen in huishoudens, na-
melijkk dat huishoudens met een vrouw en haar inwonende mannelijke partner per definitie male 
headedheaded zijn. Dit stigma wordt ook door verscheidene onderzoekers (o.a. Chant, 1997a; Handa,, 
19944 en 1996) die regelmatig studies in Latijns-Amerika en het Caribische Gebied verrichten, 
onderkendd en bekritiseerd. Vanuit de academische - en beleidswereld gaan er steeds meer stem-
menn op om bij het lokaliseren van het hoofd van een huishouden uit te gaan van economische cri-
teria.. Volgens hen zijn er veel aanwijzingen dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de overle-
vingg van hun huishoudens, ook als er een man aanwezig is. Deze nieuwe benadering van huis-
houdhoofdd zou vooral betekenen dat men beter in staat zou zijn de werkelijke taakinvulling van 
vrouwenn in het huishouden bloot te leggen, zoals de volgende uitspraak van Chant: „to  better re-
flectflect women's critical and under-acknowledged responsibilities in household life..." (Chant, 
1997a:: 9) „There is evidence from Latin America and West Africa that a significant number of 
reportedreported male headed households (MHHs) are actually maintained by women. " (Handa, 1994: 1) 
Dezee discussie over de betekenis van vrouwen in het kader van armoedebestrijding op huishoud-
niveauu rechtvaardigt m.i. dan ook de benoeming van het type female managed - huishouden, 
waarinn vrouwen - ondanks de aanwezigheid van een inwonende mannelijke partner - de belang-
rijkstee economische inbreng hebben. Het hanteren van deze onderscheiding is in dit onderzoek 
geblekenn relevant te zijn. 

Hett onderzoek heeft zich gericht op Creoolse, Hindostaanse en Javaanse vrouwen in armere huis-
houdenss in drie etnisch gemêleerde wijken. Deze etnische groepen vormen de drie grootste in de 
stad.. De keuze voor deze groepen werd ingegeven door de verwachting dat comparatief onder-
zoekk onder huishoudens van diverse etnische komaf belangrijke informatie zou opleveren over de 
verschillenn c.q. de overeenkomsten met betrekking tot de macht of machtsrelaties van vrouwen in 
hett kader van bestaansverwerving. Dit bleek zo te zijn. 

Naastt etniciteit en huishoudtype zijn factoren zoals de levensfase van het gezin, de (in)tolerantie 
vann de mannelijke partner tegenover betaalde arbeid (buitenshuis) van de vrouw van belang voor 
dee rol die vrouwen bij de bestaansverwerving kunnen hebben. Het is vaak een combinatie van de-
zee factoren die bepaalt welke mogelijkheden van bestaansverwerving er voor vrouwen zijn en in 
hoeverree zij ervan gebruik kunnen maken. 
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10.22 Gender en huishoudelijke bestaansverwerving 

HetHet verdienen van een inkomen 

Dee vraag naar de aard van de bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot hun huishouden werd 
uitgesplitstt naar inkomstenverwerving via betaalde arbeid en netwerken (hoofdstuk 6) en inkom-
stenbestedingg (hoofdstuk 7). De economische crisis die Suriname vanaf de jaren '80 teistert, heeft 
niett alleen de bestaansverwerving van vele huishoudens in het algemeen, maar ook met name die 
vann vrouwen in armere huishoudens nog meer onder druk gezet. De officiële arbeidsmarkt is tus-
senn 1990 en 1997 met 9% gedaald. Het aandeel van vrouwen in de officiële arbeidsmarkt is vol-
genss het ABS (mei 1998) in deze jaren teruggelopen van 39% naar 33%. Deze lage participatie-
cijferss voor vrouwen worden weersproken door vrouwenorganisaties. Dit is terecht omdat de 
stagnerendee formele werkgelegenheid vrouwen ertoe aanzet om - vermoedelijk - informele in-
komstenverwervendee strategieën te hanteren die hen in staat (moeten) stellen hun bestaansonze-
kerheidd tot een minimum te beperken. Dit is conform de wereldtrend dat de economische crisis en 
structurelee aanpassing leiden tot een grotere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (zie bijvoor-
beeldd Gonzalez de la Rocha, 1995: 17; Safa, 1995a: 2 en b;: 33; Eurodad/Wide Position Paper, 
1994:12-13;; World Bank, 1995: 3; Stichter, 1993: 12-13). Van de vrouwen in het onderzoek heeft 
69%% betaald werk van wie de helft in de informele sector. Alleenstaande vrouwen werken het 
meest.. In male headed - huishoudens is het percentage werkende vrouwen het laagst, wat samen-
hangtt met de (in)tolerantie van de mannelijke partner met betrekking tot werk en zorg voor kinde-
ren. . 

Uitt de data blijkt dat huishoudens afhankelijk zijn van een verscheidenheid aan bestaansmiddelen 
waarmeee zij gezamenlijk of individueel de dreiging van bestaansonzekerheid proberen af te wen-
den.. Die bestaansmiddelen kunnen zijn: inkomensbijdragen van vrouwen, hun inwonende of uit-
wonendee partner en inwonende of uitwonende kinderen (in Suriname en/of het buitenland) en 
overigee familie (in Suriname en/of het buitenland). Inkomensbijdragen van familie in het buiten-
landd zijn er in de vorm van geld en/of goederen {remittances). Ze zijn echter structureel voor 
slechtss 12% van de huishoudens in de steekproef van duidelijk belang. Deze bevinding sluit aan 
bijj  die van andere onderzoekers (de Bruijne & Schalkwijk, 1994; van Wegen, 2000). De Bruijne 
enn Schalkwijk stellen dat remittances het meest voorkomen bij de middeninkomens (want die 
hebbenn de meeste familie in het buitenland die ook de meeste steun geeft) en veel minder bij de 
volksklasse,, waartoe het overgrote deel van de steekproef in dit onderzoek behoort. 

All  deze bronnen, die van essentieel belang blijken te zijn voor de vorming van het huishoudin-
komen,, zijn uitvoerig aan bod gekomen in hoofdstuk 6. Zij zijn allemaal terug te voeren tot geld-
inkomens,, die meestal uit betaalde arbeid worden gegenereerd. Individuen en huishoudens hante-
renn echter naast betaalde arbeid ook andere belangrijke hulpbronnen om hun welzijn veiliger te 
stellen.. In paragraaf 6.10 is het belang van het extern sociaal netwerk van vrouwen voor zichzelf 
enn voor hun huishoudens uiteengezet. Aan de hand van de data is duidelijk gemaakt dat horizon-
talee en verticale netwerkrelaties door vrouwen kunnen worden gehanteerd om armoede tegen te 
gaan.. Voorbeelden van horizontale netwerkrelaties zijn die met buren (zie ook Brana-Shute, 1993 
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voorr Suriname) - al dan niet op hetzelfde erf - (bijvoorbeeld ruildiensten zoals schoonmaken te-
genn huiswerkbegeleiding of lenen van levensmiddelen), met de buurtwinkel (voor krediet), met 
hett organisatieleven (o.a. de kerk, ook om *er even uit te zijn'). Verticale netwerken zorgen bij-
voorbeeldd voor overheidssteun in de vorm van bijstand en subsidies zoals een geneeskundige 
hulpkaartt (GH-kaart), maar ook voor informele spaarsystemen (kasmoni) en kredietsystemen door 
gevestigdee stoffenzaken in Paramaribo. 

Ookk hulpbronnen zoals huisvesting, water, elektriciteit kunnen door huishoudens toegankelijk 
wordenn gemaakt voor verwanten en anderen, die hierover niet (meer) beschikken of daarvan ver-
stokenn dreigen te raken, omdat de staat nu minder in dergelijke behoeften voorziet. Het belang 
vann al deze hulpbronnen (assets en resources) voor kwetsbare groepen in de urbane context 
wordtt ook aangegeven door andere onderzoekers die studies in ontwikkelingslanden, m.n. het Ca-
ribischh Gebied hebben verricht (o.a. Moser, 1998; Tang Nain, 1997; Gonzalez de la Rocha, 1995; 
Safa,, 1995a en b; Deere et al, 1990; Massiah, 1989). Ook ik onderstreep het belang van deze 
hulpbronnenn in de armoedebestrijding van vrouwen. De wijzen waarop vrouwen deze hulpbron-
nenn hanteren, zijn diffuus en moeilijk grijpbaar, maar daarom niet minder belangrijk in een dy-
namischee setting (Kromhout, 2000a). 

Dee familiale netwerken die armere vrouwen hanteren en die hen in staat stellen iets van de be-
staansonzekerheidd weg te nemen, overstijgen vaak de grenzen van het huishouden. Collectieve ar-
rangementenn met verwanten worden versterkt en stijgen dan ook boven het niveau van het huis-
houdenn uit. Hier is dan de opmerking op zijn plaats dat uitwisselingsrelaties zich juist in situaties 
vann crises - waar armere vrouwen voortdurend mee worden geconfronteerd - niet per se tot de af-
gebakendee lijnen van huishoudens beperken. Huishoudens hebben in deze context vooral 'fluïde 
grenzen'. grenzen'. 

Splitsenn we de data uit naar type huishouden, dan komen we tot de volgende conclusie voor be-
staansverwervingg op huishoudniveau. In de female headed - huishoudens en de female managed -
huishoudenss zijn de vrouwelijke hoofden de belangrijkste kostwinners: in ét female managed -
huishoudenss via hoofdberoep en nevenarbeid en in de female headed - huishoudens vooral via 
overheidsuitkeringenn en pensioenen. Deze bevinding staat haaks op het idee dat in huishoudens 
mannenn de belangrijkste kostwinner, de male breadwinner, zijn. Vooral de female managed -
huishoudens,, die zich karakteriseren door de aanwezigheid van een inwonende mannelijke part-
ner,, maar waarbij het huishoudinkomen vooral afhankelijk is van de inkomensbijdragen van de 
vrouwelijkee hoofden, vormen er een goed voorbeeld van dat het concept van de male breadwin-
nerner niet a-priori voor alle huishoudens met een inwonende partner geldt. In de male headed -
huishoudenss is het huishoudinkomen wel vooral afhankelijk van de inkomensbijdragen van de 
inwonendee mannelijke partners, omdat de vrouwen daar economisch minder actief zijn, zoals 
eerderr is aangegeven. 

Etnischh gezien zijn de inkomensbijdragen van de (inwonende of uitwonende) partner in de Ja-
vaansee en Hindostaanse huishoudens het belangrijkst bij de vorming van het huishoudinkomen. 
Dee inkomensbijdragen van de vrouwen zelf zijn in de Creoolse huishoudens het belangrijkst voor 
dee vorming van het huishoudbudget. Dat is ook te verwachten omdat de meerderheid van deze 
huishoudenss geen inwonende partner heeft. De gemiddelde inkomsten zijn het hoogst bij de Ja-
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vaansee huishoudens in de onderzoeksgroep. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere in-
komenss van Javaanse vrouwen die zowel qua hoofdberoep als nevenberoep hoger scoren dan 
Creoolsee en Hindostaanse vrouwen. Overheidsuitkeringen en pensioenen leveren het meest op 
voorr Creoolse vrouwen. 

Vorming,Vorming, beheer en besteding van het inkomen 

Hett tweede thema dat werd geanalyseerd, is de besteding van inkomen. In het kader van de be-
staansstrategiee van het huishouden worden afspraken gemaakt tussen de leden over de vorming 
vann het huishoudbudget, maar ook over het beheer en de controle over de besteding van het huis-
houdinkomen.. Deze drie managementaspecten van het huishoudinkomen zijn in hoofdstuk 7 be-
handeld.. Hierin komt aan de orde hoe een combinatie van de structuur van het huishouden, de po-
sitiee van mannen en vrouwen daarin, de achtergrond van de etnische groep en het sociaal netwerk 
vann vrouwen enerzijds het management van het huishoudinkomen bepalen, maar anderzijds de 
machtsmechanismenn (controle en bij mannen soms ook geweld) aangeven waarvan vrouwen en 
mannenn gebruik maken om het huishouden te sturen. 

Hoewell  mannen in het algemeen vrijwilli g bijdragen aan het huishoudinkomen, hebben vrouwen 
weinigg greep op de omvang van die bijdragen. Mannen staan relatief minder van hun eigen inko-
menn aften behoeve van het huishoudbudget dan vrouwen. Zij hebben - in tegenstelling tot vrou-
wenn - minder de behoefte om de rest van hun inkomen voor lange-termijndoeleinden te bestem-
men,, zoals de welvaart van het huishouden. Mannen in de female managed - huishoudens staan 
eenn groter deel van hun eigen inkomen af; dat geldt meer voor de Javaanse mannen dan voor res-
pectievelijkk de Hindostaanse en Creoolse mannen. Door deze grotere bijdrage van de mannen in 
dede female managed - huishoudens aan het huishoudinkomen kunnen de vrouwen in dit type iets 
meerr geld reserveren voor lange-termijnbestedingen. Opvallend is ook dat vrouwen een deel van 
hunn inkomen aanwenden ten behoeve van de welvaart en/of het welzijn van zorgbehoevenden, 
diee niet altijd deel van hun huishouden hoeven uit te maken. Deze manier van inkomstenbeste-
dingg van vrouwen ligt in het verlengde van hun reproductieve rol, maar bevestigt tegelijkertijd de 
wijdverbreidee notie dat het inkomen van vrouwen veelal bestemd wordt voor collectieve doelein-
den,, terwijl dat van mannen vooral ten behoeve van henzelf wordt besteed. Vrouwen zouden in 
dezenn goed passen in het idee dat zij altruïstischer zijn dan mannen (Agarwal, 1997) en vanuit dat 
perspectieff  veel meer gefocust zijn op collectieve doeleinden dan op persoonlijke. „It  is quite 
commonlycommonly found that gender ideologies support the notion that men have a right to personal 
spendingspending money, which they are perceived to need or deserve, and that women's income is for 
collectivecollective purposes. " (Bruce, 1989: 986) 

Hett beheer van het huishoudbudget is een middel om controle uit te oefenen op de allocatie van 
dee ingebrachte inkomens. In het kader van het managen van schaarse hulpbronnen en assets van 
huishoudenss is het de vraag of het beheer c.q. het management van de uitgaven samengaat met 
controle.. De relatie tussen deze twee aspecten van inkomensbesteding is niet altijd even duidelijk 
(Kabeer,, 1997b stelt zulks ook). Uit het onderzoek blijkt echter dat het huishoudbudget dat via 
gezamenlijkee inbreng (poolen) of niet-gezamenlijke inbreng van leden (non-poolen) totstand-
komt,, niet per se resulteert in evenredige machtsuitoefening op de besteding van dat budget. Ana-
lysess van de budgetarrangementen, maar meer nog van de besteding van het huishoudbudget in de 
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verschillendee huishoudens laten zien dat vooral vrouwen uit de female managed - huishoudens 
controlee hebben over (een deel van) de ingebrachte inkomens (zij zijn de 'echte' resource kee-
pers).pers). Zij bedelen zichzelf die positie toe op basis van de relatief hogere inkomens die zij verdie-
nen,, hetgeen in de regel tot acceptatie leidt bij hun partners. Dit geldt in iets mindere mate voor 
dee vrouwen in de male headed - huishoudens waar een groot aantal vrouwen geen inkomen heeft. 
Dee vrouwen uit de female headed - huishoudens - waarin de inkomensbijdragen van oudere kin-
derenn een heel belangrijke hulpbron (asset) zijn - krijgen meestal geen huishoudgeld, maar delen 
dee verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitgaven met andere leden. Wat we in de female 
headedheaded - huishoudens zien, is - en dat is ook begrijpelijk omdat het uitgebreide huishouden hier 
veell  meer voorkomt - dat kinderen en soms de uitwonende partner elk een gescheiden budget 
hebbenn met betrekking tot te verrichten uitgaven. In dit huishoudtype zijn de gender-
verhoudingen,, zoals die tussen het vrouwelijke hoofd en oudere, meeverdienende en/of inwonen-
dee kinderen, van belang bij het begrijpen van het budgetteren. Deze bevinding is interessant om-
datt het haaks staat op vaak geciteerde onderzoeksresultaten die het idee wekken dat budgetarran-
gementenn in huishoudens zich slechts afspelen tussen de vrouw en haar mannelijke partner 
(Hoodfar,, 1988; Beneria & Roldan, 1987). Het uitgebreide huishouden vloeit vooral voort uit 
problematischee huisvesting, waardoor volwassen kinderen genoodzaakt zijn om langer bij de ou-
derss te blijven wonen. Huisvesting is in deze context vooral voor de female headed - huishoudens 
eenn belangrijke hulpbron {productive asset, zie ook Moser, 1998: 2). Het huisvesten van jonge 
volwassenenn werkt voor de vrouwelijke hoofden in dit huishoudtype als een mechanisme voor 
poolingpooling (gezamenlijk inbrengen) van inkomens, zoals ook Moser (1998: 4) voor andere ontwik-
kelingslandenn heeft laten zien. 

Anderee studies over het female headed - huishouden in het Caribische Gebied beamen het belang 
vann oudere, volwassen kinderen voor de bestaanszekerheid van het vrouwelijke hoofd. Handa 
(1996:: 195) stelt in dit kader: „...Older children are considered an asset to a woman because they 
cancan support her and lessen her dependence on a spouse or partner." Lockwood (1997: 92) bor-
duurtt hierop voort: tfAlthough adults hope to draw support from children, actually deriving the 
benefitsbenefits to which they believe they are entitled, whether from their own children or others, is 
highlyhighly problematic. Instead of viewing children as reliable sources of future support, parents and 
guardiansguardians alike view children as potential sources of support. They treat the original fertility 
eventevent as the beginning of a long, continuously negotiated relationship... " Dit geldt ook voor ar-
meree vrouwen in de onderzochte wijken. Vooral female headed - huishoudens moeten het hebben 
vann de financiële en ook de sociale inzet van de kinderen; dit laatste is in de feitelijke taakverde-
lingg in het huishouden - zie 10.4 - duidelijk geworden. 

10.33 De besluitvorming in huishoudens 

Bijj  dit thema werd ingegaan op de resultaten van het onderzoek naar het aandeel van vrouwen en 
mannenn in de besluitvorming met betrekking tot de domeinen 'bestedingen', 'het krijgen van kin-
deren'' en 'kinderzorg'. In hoeverre vindt er overleg plaats tussen vrouwen en hun mannelijke 
partners?? Ook bij deze analyse staan de variabelen huishoudtype en etniciteit centraal. 

Dee besluitvorming in al deze domeinen is wife-dominant. Dat betekent dat de besluitvorming met 
betrekkingg tot de bovengenoemde domeinen niet evenwichtig is. Nochtans is het aandeel van 
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vrouwenn in de besluitvorming niet altijd even groot. Vrouwen heboen het grootste aandeel in de 
besluitenn met betrekking tot het krijgen van kinderen en kinderzorg. Hoewel de eerste zwanger-
schapp vaak niet bedoeld is, bepalen vrouwen in het algemeen zelf het tijdstip waarop zij zwanger 
willenn raken. Factoren die daarmee samenhangen, hebben te maken met erkenning door de socia-
lee omgeving, waarin de partner een belangrijke rol speelt, aanspraak op erfrecht, aanspraak op 
zorgg door de kinderen, maar ook met de gestegen kosten voor levensonderhoud. De economische 
crisiss in het land, met daarbij de druk op het huishoudbudget en dus de beperkte manoeuvreer-
ruimte,, kan vrouwen ertoe brengen om met het oog op kostenvermindering het krijgen van kinde-
renn met hun partner te bespreken. In de meeste gevallen gebeurt dat echter niet. Hierover praten is 
taboe.. Zowel vrouwen als mannen hebben niet het gevoel dat daarover niet gepraat hoeft te wor-
den.. Zwanger worden is een normale zaak, dat gaat zomaar. Maar vrouwen horen ook te weten 
wanneerr zij moeten stoppen met het krijgen van kinderen, punt uit, zegt met name de generatie 
jongee mannen. 

Hett meeste overleg vindt plaats bij de besluitvorming ten aanzien van de bestedingen. Mannen 
hebbenn hier meer inbreng dan bij het krijgen van kinderen en de kinderzorg. Dit verschil is m.i. te 
verklarenn uit het feit dat de besluitvorming met betrekking tot de bestedingen machtsissues be-
helstt rondom inkomen en de allocatie daarvan. De andere domeinen hebben vooral te maken met 
dee sociale macht van vrouwen, die aan het krijgen van kinderen c.q. kinderzorg is gekoppeld. 
Vrouwenn kunnen prestige en toekomstzekerheid aan deze twee domeinen ontlenen. Het hebben 
vann kinderen krikt het aanzien van Surinaamse vrouwen op. Een vrouw gaf dit in haar eigen 
woordenn aan: 

„Als„Als  je kinderen hebt dan tel je mee. Dan pas word je als vrouw en voor vol aangezien en heeft 
menmen respect voor jou. Zonder kinderen ben je nergens." 

Maarr het hebben van kinderen betekent voor vrouwen ook dat ze - als de kinderen volwassen zijn 
gewordenn - aanspraak kunnen maken op wederdiensten in de vorm van financiële en sociale steun 
vann deze kinderen. Deze wederdiensten door kinderen zijn voor vrouwen een teken van waarde-
ringring en respect voor de zorg die zij hun hebben gegeven. De band die vrouwen met hun kinderen 
hebben,, is er dus een van wederkerigheid. 

Bijj  een uitsplitsing van de data naar huishoudtype blijkt in de female managed - huishoudens het 
meestee overleg tussen de vrouw, haar mannelijke partner en/of kinderen plaats te vinden. Dat be-
tekentt dat in dit type huishouden de meest evenwichtige verdeling van macht wordt bereikt. Die 
evenwichtigee verdeling van macht geldt bovendien meer voor Creoolse en Hindostaanse huis-
houdenss dan voor Javaanse huishoudens. 

Besluitenn met betrekking tot het krijgen van kinderen en kinderzorg nemen vrouwen in principe 
niett samen met hun mannelijke partner. Deze twee domeinen worden ook wel eens de non-
decisiondecision making areas genoemd (Kabeer, 1997b), waarbij de wijdverbreide notie bestaat dat 
vrouwenn daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik zou ze zelfs de solo decisionmaking areas willen 
noemen.. Deze aanname kan m.i. worden teruggevoerd op de verschillen in socialisatie tussen 
mannenn en vrouwen. In hoofdstuk 8 zagen we dat de verschillen in socialisatie ertoe leiden dat 
mannenn het verdienen van een inkomen als een belangrijke graadmeter van hun mannelijkheid 

212 2 



beschouwen,, "one of the more important parts of his social identity of his self' (Gill & Massiah, 
1984). . 

Datt vrouwen voornamelijk alleen besluiten nemen over het krijgen van kinderen mag in principe 
alss onderdeel van hun bestaansverwerving worden gezien. Vrouwen zijn op zoek naar zekerheden 
enn die proberen zij zo goed en zo kwaad als dat kan te beschermen. In de voorbeelden in hoofd-
stukk 8 kwam naar voren dat vrouwen het besluit om kinderen te krijgen afstemmen op zekerheden 
zoalss persoonlijke ontplooiing of duurzaamheid van de relatie. Maar ook de garantie dat zij wat 
dee financiële zorg betreft kunnen terugvallen op de verwekker c.q. hun partner bepaalt of vrou-
wenn ervoor kiezen (opnieuw) zwanger te worden. Dit gegeven, dat een samenlevingsverband 
(huwelijkk of concubinaat) vrouwen financiële zekerheid moet kunnen bieden, wordt bevestigd uit 
onderzoekk onder Jamaicaanse huishoudens: „One important prerequisite for marriage is the abi-
litylity  of the man to support his potential spouse and her children (some of whom may not be his 
own)own) and he must own a house in which they can live." (Handa, 1996: 194). Ook onderzoek onder 
Latijns-Amerikaansee huishoudens in Cali (Colombia) en San Francisco (VS) wijst uit dat „the 
womenwomen in both cities see marriage as fundamentally an economic exchange and evaluate a hus-
band'sband's worth primarily in terms of his ability and willingness to meet the material needs of his 
family.family. ... Marriage allows Latin American women to meet their own material needs while bea-
ringring and raising the children they wish for. They are therefore willing to submit to mistreatment 
byby men because of important secondary gains." (Browner & Lewin, 1982: 65). Als vrouwen wei-
nigg zicht hebben op al die zekerheden, volgt daaruit dat zij weinig bereid zijn zich (verder) bloot 
tee stellen aan 'lasten' zoals de zorg voor kinderen en financiële afhankelijkheid van de partner. 

Keuzess die vrouwen met betrekking tot het krijgen van kinderen maken, zijn uitvloeisel van 
subtlesubtle processes of negotiation, compromise, psychological manipulation and resistance, invol-
vingving both timing of sexual contact and the use of contraception (Lockwood: 95). Deze intern-
huishoudelijkee processen zijn verweven met de individuele economische perspectieven van 
vrouwenn (toegang tot inkomen en assets), maar ook met hun perceptie met betrekking tot de soci-
alee en economische kosten van kinderzorg. Vrouwen en mannen verschillen duidelijk in 
„reproductive„reproductive risk and parenting responsibilities." (Bruce, 1989: 981) Onderzoek in Azië en 
Afrikaa wijst uit dat „Even when men and women agree on a preferred number of children, the 
factorsfactors behind these choices are likely to differ. Childbearing and rearing is afar more powerful 
determinantdeterminant of women's life course than men's. Further, women's role in childbearing and rea-
ringring generates other fundamental distinctions between women's life experience and that of men." 
(Bruce,, 1989: 982) 

Zoalss boven is besproken is het duidelijk dat mannen en vrouwen elk hun redenen hebben om 
kinderenn te krijgen. De indruk bestaat dat de sociaal-economische crisis leidt tot een bijstelling 
vann deze redenen. 

Ookk de besluitvorming met betrekking tot kinderzorg maakt deel uit van de bestaansverwerving 
vann vrouwen. Kinderzorg is een vrouwendomein, zoals ook uit het onderzoek blijkt. In de meeste 
gevallenn vindt er hierover weinig overleg plaats tussen vrouwen met hun mannelijke partners. 
Dezee bevinding sluit aan bij het idee van 'fluïde grenzen' van huishoudens waarin informele, maar 
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voorall  collectieve kinderzorgarrangementen en opvoedingspraktijken in het Caribisch Gebied 
meerr setting krijgen (Handa, 1996). 

10.44 Gender-awareness en de feitelijke taakverdeling tussen vrouwen 
enn hun mannen 

Inn hoeverre is de verslechterde economische situatie in Suriname van invloed op de taakverdeling 
tussenn vrouwen en hun mannelijke partners? En is er verschil tussen de ideeën van vrouwen en 
mannenn ten aanzien van integratie van de taakverdeling tussen hen en hun feitelijk aandeel in de 
taakverdeling?? We hebben de ideeën van vrouwen en hun partners geanalyseerd ten aanzien van 
dee integratie van de taakverdeling met betrekking tot de domeinen 'inkomen' (Is het verdienen 
vann een inkomen seksegebonden?), 'autoriteit' (Laten vrouwen zich beperkingen opleggen als het 
hunn bewegingsvrijheid betreft?), 'huishoudelijk werk' (Is huishoudelijk werk seksegebonden?) en 
'kinderzorg'' (Is kinderzorg seksegebonden?). Vrouwen zijn voorstander van een evenwichtige 
taakverdelingg tussen hen en hun partner. Dit betekent voor hen overigens niet dat die evenwich-
tigheidd moet blijken uit een gelijke urenbelasting. 

Onderr de vrouwen doen zich wel verschillen voor in hun idee met betrekking tot de taakverdeling 
tussenn henzelf en hun mannelijke partners. Vrouwen in de female managed - huishoudens zijn 
gemiddeldd meer voorstander van gelijke inbreng dan hun seksegenoten in de male headed - huis-
houdens.. Dit verschil ligt voor de hand daar de vrouwen in de female managed - huishoudens een 
sterkee positie als hoofd van hun huishouden hebben. Zij hebben - vanuit een gunstiger uitgangs-
positiee - de 'strijd' met hun partner reeds 'gewonnen'. Naar etniciteit gezien zijn de verschillen be-
langrijk.. Creoolse vrouwen stellen zich relatief meer open voor het idee van integratie van de 
taakverdelingg tussen vrouwen en mannen dan de Javaanse en Hindostaanse. 

Hett verdienen van een inkomen c.q. het verruimen van de inkomenskansen is bij vrouwen gekop-
peldd aan de toenemende druk op de huishoudfinanciën. Het ontoereikend inkomen van de partner 
leidtt er bij sommige vrouwen toe dat zij willen bewijzen dat zij tot meer in staat zijn dan zich al-
leenn maar te buigen over het huishouden en de kinderen. Wanneer zij dit verlangen in daden kun-
nenn omzetten, leidt dit echter niet altijd tot een evenredige toename van het aandeel van de man-
nelijkee partner in de huishoudelijke taken en de kinderzorg. Daar zijn enkele factoren voor aan te 
wijzen.. De belangrijkste factor is m.i. de volharding van mannen in het idee dat hun voornaamste 
zorgg is te kunnen aantonen dat zij in staat zijn een inkomen te verdienen en met dat inkomen een 
gezinn te verzorgen. Maar omgekeerd durven vrouwen vaak - uit angst voor conflictsituaties - de 
strijdd om een evenredige toename van het aandeel van de man in de taakverdeling niet aan. Teke-
nendd is dat in die situaties waar er kinderen, vaak dochters, zijn vrouwen die conflicten dikwijls 
omzeilenn door op die kinderen een beroep te doen en hen nadrukkelijk in de taakverdeling be-
trekken. . 

Socialisatiepatronenn versterken het idee van een vrouwendomein en dat zien we terug in het rol-
gedragg van vrouwen en hun mannelijke partners. Dit onderscheid tussen mannen en vrouwen ben 
ikk ook in het onderzoek tegengekomen. Le Franc et al (1998) hebben dit bondig samengevat: 
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„Mothers„Mothers care and fathers provide " Soortgelijke uitdrukkingen die het onderscheid tussen man-
nenn en vrouwen benadrukken zijn als volgt: 

„„  Women are seen to have primary responsibilities in reproductive activities (children/domestic la-
bour,bour, MK)...Men do not have a clearly defined reproductive role, though they may assist women in 
domesticdomestic activities...Men's roles within the household are largely perceived in breadwinning 
terms,terms, whether or not this meshes with the reality of their situations. " (Kabeer, 1994: 275) 

„Child-rearing„Child-rearing is the woman's domain" zegt onderzoeker Handa(1996: 194) over opvoeding en 
kinderzorgg in het Caribisch Gebied. Hij stelt verder (1996: 195) dat „Environmental uncertainties 
andand scarce resources result in kinship responses that include organizational flexibility within 
householdshouseholds and sharing and exchange between households. Nowhere is this more evident than in 
childcarechildcare and child-rearing practices in the Caribbean." Maar tegelijkertijd vormen kinderen een 
belangrijkee resource in de bestaansverwerving van vrouwen bij de kinderzorg. Wat in de studie 
duidelijkk naar voren komt is dat de organisatie van kinderzorg vooral in handen is van vrouwen. 
Daarbijj  betrekken zij niet zozeer de mannelijke partners, maar veel meer de eigen volwassen kin-
derenn (vaak dochters) en soms ook overige familie. De inzet van deze menselijke hulpbronnen 
heeftt een dubbele functie. Enerzijds hebben deze hulpbronnen een geldnoodoplossende rol, an-
derzijdss vertragen zij ook potentiële conflicten tussen vrouwen en hun mannelijke partners. De 
inzett van inwonende verwanten, meestal dochters, maakt het eventuele onbehagen dat de manne-
lijkee partner weinig betrokken is bij de zorg in het huishouden goed. Deze bevinding komt over-
eenn met resultaten uit onderzoek van Matthew Lockwood (1997), die stelt dat vrouwen ertoe 
wordenn genoodzaakt gebruik te maken van de arbeid van hun kinderen: „The labour of children 
isis particularly needed by women, who face the most labour intensive tasks in agriculture and 
domesticdomestic work" (Lockwood: 91). Dit gegeven zou volgens de onderzoeker deel uitmaken van 
conventionelee opvattingen over reproductiviteit en armoede. Volgens hem zouden arme vrouwen 
reproductiviteitt zodanig manipuleren dat hun bestaanszekerheid niet verder in gevaar kwam. 
Kinderenn betekenen voor arme vrouwen - los van de op zich belangrijk affectieve aspecten - voor 
alless bestaansgarantie, niet alleen financieel, maar ook in sociaal opzicht. 

10.55 Tot slot 

Dee rode draad van het onderzoek is hoe bestaans verwerving van vrouwen in arme huishoudens in 
all  zijn dimensies is georganiseerd en hoe dit tot specifieke taakverdeling in huishoudens leidt. 
Bestaansverwerving,, in dit onderzoek gedefinieerd als het voorzien in de basisbehoeften van een 
individuu of huishouden, is zowel voor vrouwen als mannen belangrijk. Het verschil tussen vrou-
wenn en mannen is echter dat de laatste - ongeacht hun etnische afkomst of het huishoudtype waar-
toee ze behoren - ervan uitgaan dat hun voornaamste zorg is het verdienen van een inkomen, om-
datt zulks consequenties heeft voor hun manhood c.q. machtspositie in het huishouden. Dit ver-
taaltt zich in het grote aantal mannen dat (voornamelijk) via arbeid een inkomen verdient en dit -
althanss voor ene belangrijk deel - ook inbrengt in het huishoudbudget. Dit heeft belangrijke im-
plicatiess voor de positie van mannen en vrouwen in het huishouden. Het vertaalt zich deels ook in 
eenn cultureel beïnvloede intolerante houding ten opzichte van de mogelijkheid van vrouwen om 
buitenshuiss een inkomen te verdienen. Dit geldt - als we naar de etniciteit van betrokkenen kijken 
-- vooral voor Hindostaanse vrouwen, die zo worden geconfronteerd met hun afhankelijke situatie. 
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Datt mannen in de regel meer inkomsten hebben dan vrouwen leidt in het algemeen niet tot een 
groterr aandeel in de besluitvorming met betrekking tot de reproductieve taakverdeling in huis-
houdens.. De sociale taakinvulling binnen huishoudens blijf t het domein van vrouwen, hoe geë-
mancipeerdd vrouwen en mannen ook op dit punt blijken te zijn. Dit heeft voornamelijk te maken 
mett verwachtingspatronen van mannen en vrouwen die gerelateerd zijn aan de achtergrond van de 
etnischee groep en aan de mate van werkzaamheid buitenshuis van vrouwen. Dit geldt met name 
voorr male headed - huishoudens en toch ook voor female managed - huishoudens. Vrouwen in 
dezee huishoudens blijken ook als we kijken naar het domein van de bestedingen, meer zeggen-
schapp te hebben op basis van hun relatief grote economische inbreng. 

Hett dagelijkse reilen en zeilen van huishoudens in de onderzochte wijken wordt in de regel door 
vrouwenn bepaald. De belangrijke rol die vrouwen in hun arme huishouden spelen, wordt beïn-
vloedd door hun exploitatie van (informele) netwerken en daarmee hun inkomensbijdragen aan het 
huishoudenn en hun beheer van het huishoudbudget, het door hen ter beschikking stellen en/of ex-
ploiterenn van bestaande productieve hulpbronnen, maar ook door hun percepties met betrekking 
tott de (reproductieve) macht om te bepalen wanneer zij zwanger worden en met wie zij de kin-
derzorg-- en opvoeding en/of het huishoudelijk werk delen. Vrouwen zijn tot meer in staat dan 
zichh alleen bezig te houden met kinderzorg en huishoudelijk werk. Dat vrouwen de organisatie 
vann de hen toebedeelde taken min of meer zonder de mannelijke partner doen, wordt zelden ver-
taaldd als leidend tot meer status en macht, en geeft aldus weinig reden tot spanningen. De repro-
ductievee macht van vrouwen houdt de arbeidsmacht in stand en stelt de mannelijke partners in 
staatt zich vooral te richten op het verdienen c.q. het uitbreiden van inkomen(smogelijkheden). 

Dee overduidelijke en belangrijke rol van vrouwen in de dagelijkse bestaansverwerving van huis-
houdenss wordt overschaduwd door gestandaardiseerde opvattingen over gender, arbeid c.q. taak-
verdelingg en macht in en buiten het huishouden. De perceptie van mannen dat zij vooral kostwin-
nerss moeten zijn - een taak die ze veelal buitenshuis vervullen - brengt automatisch met zich mee 
datt zij daar een specifieke identiteit aan ontlenen. Die identiteit wordt veelal versterkt door en 
staatt in wisselwerking met culturele opvattingen over de plaats van de man in de samenleving en 
resulteertt bijvoorbeeld in een relatief goede arbeidsmarktbezetting door mannen. Die betere ar-
beidsmarktbezettingg door mannen resulteert in relatief betere inkomens, waarvan mannen meestal 
zelff  bepalen hoeveel in het huishoudbudget wordt ingebracht. Dat vrouwen met het huishouden 
wordenn geassocieerd, is verkeerd: via participatie in economische en sociale netwerken over-
schrijdenn vrouwen het huishouden. De mate waarin zij dat doen is uiteraard afhankelijk van facto-
renn zoals de culturele achtergrond, de samenstelling van het huishouden en de perceptie van 
vrouwenn met betrekking tot de eigen positie in het huishouden en de samenleving. Deze factoren 
hebbenn invloed op de wijze waarop vrouwen over hun pocitie in het huishouden onderhandelen. 

Vanwegee geïnstitutionaliseerde verschillen in sociaal-economische rollen van mannen en vrou-
wenn vervullen zij taken die niet dezelfde macht, status en erkenning opleveren. Dit wordt verer-
gerdd door de zorgwekkende sociaal-economische context, waarvan inflatie van inkomens, terug-
lopendee kansen van vrouwen op de formele arbeidsmarkt en de afwezigheid van een goed sociaal 
zekerheidsstelsell  waar vrouwen aanspraak op kunnen maken, belangrijke kenmerken zijn. Hier-
doorr zijn vrouwen genoodzaakt terug te vallen op hun sociale netwerken waarin de partner, de 
kinderenn en verwanten belangrijke 'bondgenoten' zijn. Mannen zijn vooral status- en inkomens-
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verschaffers,, terwijl kinderen (en andere verwanten) min of meer als 'buffer' fungeren, in het bij-
zonderr wanneer mannen de hun toebedeelde rol niet kunnen waarmaken. Kinderen, verwanten en 
ookk mannen kunnen helpen de smart (kwetsbaarheid) van vrouwen te verlichten: dan is gedeelde 
smartt halve smart. 

10.66 Lijnen voor verder onderzoek 

Ditt onderzoek heeft geleid tot een aantal inzichten in het functioneren van huishoudens, met 
namee vanuit het perspectief van de vrouw. Deze inzichten zijn de moeite waard voor verder 
onderzoek.. Vervolgonderzoek zal daarbij enkele relevante deelonderwerpen zoals bargaining 
powerpower en budgetarrangementen in een groter tijdsbestek moeten omvatten. 

Veell  administratieve databestanden (van de overheid) bevatten te weinig of geen kerninformatie 
overr de sociaal-economische situatie van de bevolking op wijk-, regionaal of districtsniveau. De 
criteriaa die de overheid hanteert bij het vaststellen van armoede en welvaart zouden uniform 
moetenn zijn. Uniforme criteria voor het vaststellen van armoede kunnen leiden tot een eenduidige 
identificatiee van doelgroepen en (richtlijnen), die een betere aanpak mogelijk maken. Het NBG 
(Nationaall  Bureau Genderbeleid) zou daarin een pioniersfunctie kunnen vervullen. Juist dit 
bureauu is gebaat bij een databestand dat alle relevante informatie bevat op micro-, meso- en 
macro-niveau. . 

Hett is duidelijk geworden dat niet alleen het vraagstuk van etniciteit - zoals dat bijna dertig jaar 
geledenn gold voor Suriname -, maar ook van gender interessant is bij het analyseren van 
huishoudens.. Veranderingen in de afgelopen jaren hebben niet alleen effect gehad op Surinaamse 
huishoudenss als totaliteit, maar ook op vrouwen binnen die huishoudens. Een gender-analyse van 
huishoudenss heeft verschillen in sociaal-economische situaties van vrouwen naar voren gebracht. 
Niett alleen vanwege de huidige economische crisis in Suriname, maar ook vanwege de 
internationalee druk om een gera/er-gerichte analyse van maatschappelijke problemen te verrichten 
iss er steeds meer aandrang om de sociaal-economische situatie van vooral arme huishoudens in 
kaartt te brengen. Het is bijvoorbeeld nog steeds onduidelijk hoe groot in feite het aantal female 
headedheaded - huishoudens is in Suriname en in Paramaribo. De problematiek die internationaal met 
ditt type huishouden wordt geassocieerd, kan hierom niet duidelijk in kaart worden gebracht. We 
lopenn achter op ontwikkelingen in het buitenland. 

Mett het oog op de beleidsrelevantie van het vraagstuk lijk t onderzoek nuttig naar gender-
verhoudingenn binnen die huishoudens, die buiten de scope van dit onderzoek zijn gebleven. 
Hiermeee doel ik enerzijds op de armste huishoudens, de onderklasse waar de binnenlandse 
migrantenn ook toe behoren. Onder hen vormen de Marrongroepen, die zich vooral sinds en na de 
binnenlandsee oorlog (1986-1989) in de stad hebben gevestigd, een kwetsbare groep die vooral in 
dee media negatieve aandacht krijgt. Anderzijds zijn er de middeninkomensgroepen en de elite. 
Ookk deze groepen maakten geen deel uit van dit onderzoek. De middeninkomensgroepen bestaan 
voorall  uit ambtenaren (Schalkwijk & de Bruijne, 1999) en zijn door de polarisering van rijk en 
armm in Suriname sterk verzwakt. De elite bestaat vooral uit managers van MNC's, handelaren en 
vrije-beroepsbeoefenaren,, die zich op het buitenland richten. In veel studies is deze groep (elite) 
onderbelicht.. Vanwege het relatief afgeschermd leven dat de elite leidt, is het moeilijk om 
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toegangg tot deze groep te krijgen. Niettemin blijf t het van belang om na te gaan hoe gender-
verhoudingenn zich in het kader van bestaansverwerving in deze groep manifesteren. Dan wordt 
duidelijkk hoe sociaal-economische klasse bepalend is voor man/vrouw-relaties in het huishouden. 

Geweer-specifiekee gegevens zijn van essentieel belang voor het formuleren van beleid aangaande 
dee positie van vrouwen. Longitudinaal onderzoek is daarom om verschillende redenen belangrijk. 
Tenn eerste zal een systematische bestudering van huishoudens zicht kunnen geven op de 
verschillendee factoren die de gewder-relaties en de positie van vrouwen structureren. Ten tweede 
iss het mogelijk de levenscyclus van huishoudens te volgen om effecten als gevolg van 
maatschappelijkee factoren zichtbaar te maken. Ten derde zal blijken in hoeverre de 'etnische 
specificiteit'' van het Surinaamse huishouden verder onder druk komt te staan door essentiële 
economisch-maatschappelijkee veranderingen. Het onderzoek wees bijvoorbeeld, in afwijking van 
datt van de jaren '60, uit dat female headed - huishoudens, die vooral onder de Creolen zouden 
voorkomen,, ook duidelijk aanwezig zijn bij de Hindostaanse groep. Een ander voorbeeld is het 
uitgebreidee huishouden: het idee bestaat dat dit type huishouden vooral onder de Hindostanen 
voorkomt.. De culturele oorzaak die verantwoordelijk was voor het ontstaan van dit huishoudtype, 
staatt nu onder druk van de economische crisis, die tot bezuinigen op overheidsuitgaven leidt. Dit 
leidtt er bijvoorbeeld toe dat problematische huisvesting - vroeger één van de prioriteiten van de 
overheidd - nu vooral door de huishoudens zelf moet worden opgelost. Dit manifesteert zich in 
groterr wordende huishoudens, hetgeen met name bij de Creoolse en female headed- huishoudens 
iss waar te nemen. 

Niett alleen de systematiek in de bestudering van het gewtffer-vraagstuk, maar ook de uitbreiding 
vann het onderzoeksgebied zal laten zien hoe relevant het onderzoeksprobleem is, maatschappelijk 
enn beleidsmatig gezien. De uitbreiding van het onderzoeksgebied zal zich niet alleen moeten 
beperkenn tot de stad, maar zal ook de plattelandskernen en rurale gebieden moeten omvatten. 
Doorr deze nieuwe onderzoekingen zal beter zicht op variaties in gerafer-verhoudingen en 
maatschappelijkee crises in Suriname verkregen kunnen worden. Een andere mogelijkheid is 
onderzoekk in (delen van) het Caribisch Gebied, waarmee Suriname sociaal-historisch verbonden 
is,, maar waarmee Suriname totnogtoe weinig gezamenlijke onderzoeksinitiatieven heeft 
ontplooid.. Vergelijkend onderzoek in het Caribisch Gebied zal moeten uitwijzen welke 
verschillenn c.q. overeenkomsten zich in de bestaansverwerving van vrouwen voordoen. 
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