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AUTONOME VROUWEN
DANKZIJ FAMILIALE
VEETEELT
Familiale veeteelt is hét middel bij uitstek om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te
bevorderen in het Zuiden. Dankzij de familiale veeteelt kunnen vrouwen een kapitaal
opbouwen en deelnemen aan de lokale economie. Dat komt hun autonomie, hun
voedsel- en voedingszekerheid én hun weerbaarheid ten goede.
Politieke en economische spelers zouden een duidelijk onderscheid moeten maken
tussen akkerbouw en veeteelt, maar ook tussen de conventionele en de familiale
veeteelt. Op die manier kunnen veehoudsters in hun beleid een duidelijke plaats krijgen.
De familiale veeteelt speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van de autonomie van
vrouwen. Daarom is het cruciaal dat er een goede afstemming is tussen de prioriteiten
van ontwikkelingssamenwerking en de doelstelling om gendergelijkheid en
vrouwenemancipatie te promoten. Het is voor vrouwen van levensbelang dat
hun familiale veehouderijen beschermd worden tegen de opkomst van lokale agroindustriële veeteeltbedrijven. Want de familiale landbouw is het kloppende hart van de
landbouwproductie in het Zuiden, en zeker in Afrika.
Maar liefst 90% van de landbouwbedrijven in de wereld zijn van familiale aard. Samen produceren ze wereldwijd
meer dan 80% van het voedsel. Bijna de helft van de werkkrachten binnen deze ondernemingen zijn vrouwen
(Wereldbank, 2017). Maar jammer genoeg hebben ze slechts beperkte toegang tot landbouwgronden en
verhindert het gewoonterecht hen dikwijls om zulke gronden te erven. In vergelijking met akkerbouw, biedt
familiale veeteelt meer kansen aan vrouwen op het vlak van werkgelegenheid. Voor veeteelt is landbouwgrond
namelijk niet absoluut noodzakelijk. De familiale veeteelt laat vrouwen bovendien toe hun levensstandaard
sterk te verbeteren op economisch, sociaal en milieuvlak. En er zijn nog andere voordelen: familiale veeteelt is
gebaseerd op bestaande structuren. Veel families hebben bijvoorbeeld op zijn minst enkele kippen. En binnen de
lokale cultuur aanvaarden mannen dat vrouwen zich toeleggen op het telen van kleinvee zoals kippen, konijnen
en geiten. De mannen zelf houden vooral runderen. Nog een pluspunt is dat vrouwen die extra geld verdienen,
dat veeleer uitgeven aan gezondheid, kleding, onderwijs en voedsel. Op die manier dragen ze bij tot evenwichtige
voeding en voedselzekerheid voor de hele familie. Dankzij onder meer groepsverkopen en samenwerkingen binnen
boerenorganisaties leggen veehoudsters ook een spaarpot aan. Dat stelt hen in staat om als ondernemers actief
deel te nemen aan de lokale economie. Deze nieuwe positie in de maatschappij laat hen toe om zelfstandiger te
worden en geeft hen meer zelfvertrouwen. Desondanks krijgen vrouwen die actief zijn in de familiale landbouw
te maken met heel wat obstakels. Heel vaak hebben ze niet genoeg materiële middelen of sociale legitimiteit
om op een rendabele manier aan veeteelt te doen. Ze geraken moeilijk aan kredieten, dierengezondheidszorg
en productie- en vervoersmiddelen. Daarnaast kunnen ze ook minder tijd besteden aan hun job, omdat ze ook
voor het huishouden instaan. Meisjes hebben vaak geen toegang tot onderwijs en nog veel minder tot specifieke
landbouwopleidingen. Ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de lokale politiek blijft een harde realiteit.
Familiale veeteelt biedt dus enorme kansen aan vrouwen, maar het gevaar bestaat dat ze over het hoofd worden
gezien in beleidskeuzes en ontwikkelingsprogramma’s. Daarom is het belangrijk om de juiste terminologie te
gebruiken en een onderscheid te maken tussen akkerbouw en veeteelt, en - binnen de veeteelt - tussen de familiale
en de gangbare vorm. Tegelijk moet er ook een evenwicht zijn tussen economische doelstellingen enerzijds, en
de wil om gendergelijkheid en zelfbeschikking van vrouwen te bevorderen anderzijds. Het is voor vrouwen van
levensbelang dat hun familiale veeteelt beschermd wordt tegen de opkomende lokale agro-industriële veeteelt en
de invoer van dierlijke producten. Beleidsmakers moeten zich daarvan bewust zijn en beseffen dat de bescherming
en uitbouw van de familiale veeteelt niet alleen een kwestie van ontwikkeling en economie is. Het is ook een
cruciaal element in het streven naar gelijkheid tussen man en vrouw.
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VROUWEN ALS HOEDSTERS EN BEWAKERS VAN
FAMILIALE VEETEELT

productiemiddelen zouden beschikken als mannen.
Tegelijk zou het aantal mensen dat honger lijdt wereldwijd
verminderen met 12 tot 17% (FAO, 2011). Dat toont
het enorme potentieel aan van de familiale landbouw en
veeteelt door vrouwen. Als alle betrokken actoren in het
Zuiden niet snel meer samenwerken rond gendergelijkheid
en vrouwenemancipatie, dan zal de algemene ontwikkeling
in veel landen vertragen. En die achterstand zal gevolgen
hebben op het vlak van economie, milieu en het dagelijkse
leven, meer bepaald wat betreft voedselveiligheid, gezondheid
en onderwijs.

Belang van familiale veeteelt

De Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde
Naties omschrijft familiale landbouwbedrijven als bedrijven
waarin familieleden de voornaamste werknemers zijn. Dit
type onderneming is gebaseerd op een familiale organisatie.
Het veronderstelt binnen de familie een nauwe band tussen
productie en consumptie. De familie zelf is dus deels eigenaar,
werknemer en beheerder. Er werken naar schatting 1,5
miljard boeren in 404 familiale boerderijen kleiner dan 2
hectares (McIntyre, 2009).

Familiale veeteelt biedt kansen aan vrouwen

De familiale veeteelt heeft verschillende troeven om
vrouwenemancipatie en gelijkheid tussen man en vrouw
in het Zuiden te ondersteunen. Veeteelt is niet alleen een
job, maar ook een levenswijze gebaseerd op cultuur en
tradities. Net zoals in andere
beroepstakken bestaat er ook
in de veeteelt een taakverdeling
tussen mannen en vrouwen die
cultureel is bepaald en verschilt
van regio tot regio.

Familiale veeteelt is onderdeel van familiale landbouw.
Familiale veeteelt veronderstelt dus diezelfde nauwe band
tussen productie en consumptie. Wereldwijd houden maar
liefst 90% van de familiale
landbouwbedrijven vee en
produceren ze meer dan 80%
van het voedsel in de wereld.
Familiale veeteelt houdt meer
in dan de productie van vlees,
eieren of melk. Ze heeft
ook een economische en
een sociale functie en zorgt
voor onder meer handel en
werkgelegenheid. Dit zorgt
er op zijn beurt voor dat
minder mensen het platteland
ontvluchten (om te migreren
naar steden of zelfs Europa) en
dat producenten verenigingen
oprichten. Er is ook de
positieve impact op het milieu:
dierlijke uitwerpselen maken
de grond vruchtbaar door
ze te bemesten en dierlijke mest kan worden gebruikt als
energiebron, bijvoorbeeld voor biogas. Dit type veeteelt
verhoogt ook de veerkracht van gezinnen om om te gaan
met klimaatverandering, door een meer gediversifieerde
productie. Tot slot speelt de familiale veeteelt ook nog een
belangrijke culturele rol: dieren worden als geschenk gegeven
bij familiale of religieuze feesten (geboorte, huwelijk…) en
de omvang en samenstelling van de kudde weerspiegelt de
sociale status.

In Afrika is het bijvoorbeeld
de gewoonte dat vrouwen
zich ontfermen over het
kleinvee, terwijl mannen het
grootvee beheren. Naargelang
het land en de plaats houden
vrouwen zich bezig met
pluimvee, konijnen, geiten en
schapen rond hun erf. Mannen
concentreren zich dan weer op
de verzorging en verkoop van
runderen. Deze traditionele
werkverdeling wordt over
het algemeen goed aanvaard. De meer performante en
rendabele kleinveeteelt is zelfs positief voor de ontwikkeling
en emancipatie van vrouwen.
Een goede relatie tussen mannen en vrouwen is essentieel
voor de sociale stabiliteit. Om de autonomie van vrouwen
te ontwikkelen via de familiale veeteelt, is het dan ook
belangrijk om mannen te sensibiliseren. Om echtgenoten,
zonen, dorpsoversten… bewust te maken van de grote
rol die vrouwen spelen in de lokale economie, het familiale
leven en de gemeenschap. De bewustwording bij mannen
is van essentieel belang opdat ze zij aan zij met vrouwen
zouden werken, op gelijkwaardige basis en met zin voor
verantwoordelijkheid.

De vrouw als veehoudster

Vandaag zijn bijna de helft van de boeren in de wereld
vrouwen (Wereldbank, 2017). Ze spelen een vooraanstaande
rol op het gebied van voeding en voedselvoorziening in de
familie en de dorpsgemeenschap. Volgens de Wereldbank
vormen vrouwen de “menselijke schakel tussen het veld en
het bord”. Die rol kunnen vrouwen opnemen dankzij hun
aandeel in de familiale landbouw en veeteelt. Maar ondanks hun
belangrijke rol hebben vrouwen vaak niet genoeg materiële
middelen of sociale legitimiteit om landbouwactiviteiten te
ontwikkelen. Dit terwijl familiale bedrijfjes de drijvende kracht
zijn achter de landbouwproductie in arme landen.

Ook op macro- en micro-economisch vlak biedt de familiale
veeteelt kansen aan vrouwen. Door de familiale veeteelt te
bevorderen via beleid, projecten en programma’s worden
bedrijven en families ondersteund die al aan familiale veeteelt
doen, op een min of meer gestructureerde manier. Maar zelfs
vrouwen die van nul moeten beginnen, kunnen vrij eenvoudig
starten met familiale veeteelt. Kleinveeteelt vraagt namelijk
niet veel startkapitaal: de kosten voor het aankopen van een
kip of een geit zijn vrij laag. Dat is een belangrijk voordeel,
aangezien vrouwen meestal beperkte financiële middelen
hebben en moeilijk aan kredieten geraken omdat ze banken

Studies hebben uitgewezen dat de landbouwproductie
met 20 tot 30% zou stijgen, als vrouwen over dezelfde
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weinig of geen garantie kunnen geven.
Bovendien is voor sommige types van familiale veeteelt geen
akkergrond nodig. Een vrouw die bijvoorbeeld in de Malinese
hoofdstad Bamako een pluimveehouderij wil beginnen, heeft
niet noodzakelijk een akker met voedergewassen nodig voor
haar kippen. Ze kan onmiddellijk droogvoer kopen. Een niet
te verwaarlozen voordeel als je weet dat vrouwen in veel
landen niet het recht hebben om grond te kopen of te erven.
Zelfs al staan ze aan het hoofd van een huishouden, dan nog
hebben ze niet het recht om grond te bezitten. Ze mogen het
land enkel gebruiken, en zelfs dat is niet altijd zeker. Veeteelt
biedt vrouwen dus ook de kans om hun status binnen de
maatschappij te verbeteren.
Op macro-economisch vlak kan familiale veeteelt een
springplank zijn voor vrouwen om de overstap te maken
van het huiselijke naar het economische leven. Dankzij de
opbrengsten uit de veeteelt kunnen vrouwen in een eigen
economische activiteit investeren en tegelijk in de dagelijkse
familiale noden voorzien. Door hun inkomsten te verhogen
kunnen ze een kapitaal opbouwen, investeren en deelnemen
aan de markteconomie. Dat doen ze bijvoorbeeld door
in groep kippen te verkopen of door te ijveren voor
maandelijkse of wekelijkse betalingen voor de dagelijkse
leveringen van melk van de familiale kudde aan de melkerij.

sociale legitimiteit is beperkt omdat zij voor hun economische
ontwikkeling financieel afhankelijk zijn van mannen. Tradities
bepalen hun rol en taken in de samenleving.
Vrouwen geraken ook moeilijk aan de nodige
productiemiddelen (geselecteerde rassen, meststoffen,
landbouwmachines), kredieten, en
financiële
en
landbouwkundige diensten. Ze hebben ook moeilijk toegang
tot dierengezondheidszorg, omdat ze vaak niet de nodige
middelen of informatie hebben om in contact te komen met
dierenartsen en dierenverzorgers. Dat heeft natuurlijk een
nefaste invloed op de gezondheid en de productiviteit van
hun dieren. Bovendien hebben vrouwen doorgaans geen
vervoersmiddelen en zijn ze dus weinig mobiel, waardoor hun
toegang tot markten, banken en/of opleidingscentra wordt
beperkt. Ook de kans op onderwijs vormt voor hen een
reëel probleem. Ongeveer twee derde van de ongeletterde
wereldbevolking zijn vrouwen (UNESCO, 2014). Deze
beperkte toegang tot onderwijs veroorzaakt talrijke
moeilijkheden waarmee vrouwen worden geconfronteerd.
Een daarvan is hun ondervertegenwoordiging op politiek
vlak.

Ook op sociaal vlak brengt een productievere veeteelt
geleid door vrouwen verschillende voordelen met zich
mee. Onderzoek wijst uit dat vrouwen, in tegenstelling tot
mannen, sneller geld investeren in gezondheidszorg, kleding
en onderwijs. Dat blijkt ook uit de resultaten van een project
van Dierenartsen Zonder Grenzen in de Democratische
Republiek Congo: vrouwen verkopen er konijnen uit hun
kwekerij om het schoolgeld van hun kinderen te betalen. Dat
verhoogt tegelijk de levenskwaliteit van de gezinnen.
Wanneer vrouwen meer inkomsten hebben, kopen ze
ook meer voedingswaren aan die ze niet zelf produceren.
Zo kunnen ze hun kinderen een gevarieerde voeding
geven. De emancipatie van vrouwen brengt dus ook een
betere voedsel- en voedingszekerheid met zich mee.
Door een evenwichtigere voeding versterken vrouwen de
weerbaarheid van hun gezin.

Ten slotte kunnen vrouwen in het Zuiden maar weinig tijd
besteden aan hun veeteeltactiviteiten, omdat ze de handen
vol hebben met huishoudelijke taken (hout, water en
specerijen zoeken, maaltijden klaarmaken…) en het zorgen
voor de hele familie.

Ten slotte ontwikkelen ze een sterker gevoel van
eigenwaarde door zelf geld te verdienen, een eigen
economische activiteit te beheren en los te komen van het
huiselijke leven.

Bij het opstellen van ontwikkelingsprogramma’s voor de
plattelandsbevolking is het daarom essentieel om rekening
te houden met alle obstakels waarmee vrouwen te maken
hebben.

Hoewel de familiale veeteelt vele mogelijkheden biedt
voor vrouwenemancipatie, zijn er een aantal obstakels die
belemmeren dat dit ten volle tot zijn recht komt.

(In)coherent beleid rond gender en familiale veeteelt

Obstakels

De verschillende actoren in de internationale samenwerking
beschouwen het streven naar gendergelijkheid in het
algemeen als een transversale kwestie. Nationale en
internationale financiers van ontwikkelingsprogramma’s staan
er dan ook vaak op dat dit aspect tot uiting komt in elke fase
en in elk resultaat.

In veel culturen houden vrouwen zich meer bezig met
kleinvee dan grootvee. Bij een overlijden erven ze vaak maar
een deel van de familiale kudde van runderen. En zelfs al
bezitten ze grootvee, ook dan hebben ze weinig controle
over cruciale zaken, zoals de aankoop van medicijnen en voer,
of de verkoop van dieren. Ze hebben weinig controle over
het beheer van de inkomsten die het grootvee opbrengt. Hun
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KIPPEN GEVEN VROUWEN MEER AUTONOMIE IN MALI

Ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking hanteert
dit beleid. In haar strategische nota rond landbouw en
voedselzekerheid uit 2010 beschouwde de Belgische
ontwikkelingssamenwerking
gendergelijkheid
en
zelfbeschikking van de vrouw al als een transversaal thema. In
de meer recente strategische nota “Gender in de Belgische
ontwikkelingssamenwerking” uit 2016 definieert de Belgische
ontwikkelingssamenwerking dan weer enkele prioriteiten
rond gendergelijkheid, waaronder voedselzekerheid,
toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economisch
empowerment. De nota vermeldt ook dat de strategie van
de Belgische ontwikkelingssamenwerking rond landbouw
en voedselzekerheid als voornaamste doel heeft om een
duurzame familiale landbouw te ondersteunen. Dit strookt
met eerdere strategieën. Maar in de nieuwe strategische
nota over landbouw en voedselzekerheid van 2017 is deze
focus verschoven. Voortaan ligt het accent op “de regionale
handel (…), onder meer gestimuleerd dankzij toegang tot
de Europese markt”. En dat ten nadele van de familiale
landbouw die nauwelijks of niet wordt vermeld.

In Mali ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen de pluimveeteelt
in plattelandsdorpen, samen met zijn lokale partner Initiatives
Conseils Développement (ICD). De ngo wil zo de autonomie van
vrouwen versterken.
Dierenartsen Zonder Grenzen werkt hiervoor samen met de
lokale autoriteiten, dierenartsen, dierenverzorgers en leveranciers
van veevoer. Onze acties omvatten drie transversale componenten:
een economische component, een technische component en
een sociale component, voornamelijk gericht op vrouwen. Onze
ambitie aan de start was om te evolueren van een niet-productieve
‘vrouwelijke’ pluimveeteelt naar een betere, productievere
pluimveeteelt gerund door vrouwen. Concreet wil dat zeggen:
meer gevogelte, een lager sterftecijfer onder de dieren, een hogere
productiviteit per kip en een marktgerichte productie.
In een eerste fase bieden we bestaande kippenhoudsters extra
ondersteuning: opleidingen, het uitrusten van kippenhokken en het
invoeren van een aantal vernieuwingen. De tweede fase bestaat
uit het versterken van de verworvenheden en het openstellen
van de markt, door de kippenhoudsters in contact te brengen met
dienstverleners en dat uit te breiden op dorpsniveau. De derde fase
wil dit hele systeem autonoom maken.

Een analyse van het woordgebruik in de nieuwe nota leert
ons dat het woord ‘familiaal’ maar drie keer voorkomt in de
tekst, terwijl ‘ondernemerschap’ minstens tien keer verschijnt.
Het voorvoegsel ‘agro-‘, dat verwijst naar het veld of de akker,
komt 85 keer voor, terwijl het woord ‘veeteelt’ maar drie keer
wordt vermeld. Wereldwijd bezitten vrouwen amper 2%
van alle landbouwgronden, dus nagenoeg elke formulering
waarin het voorvoegsel ‘agro-‘ wordt gebruikt sluit hen uit
van het behandelde onderwerp.

Indrukwekkende resultaten
Na vijf jaar zijn de resultaten indrukwekkend. Het sterftecijfer onder
de kippen daalde van 39,7 naar 12,6%. Het aantal kippenhoudsters
is meer dan verdubbeld en steeg van 446 naar 963 vrouwen. Het
globale verkoopcijfer nam meer dan acht keer toe en klom van
7.494.775 FCFA (11.443 euro) naar 62.376.965 FCFA (95.232 euro).

De specifieke woordkeuze is doorslaggevend in deze
nota, die plattelandsvrouwen buitenspel lijkt te zetten in
de strategie voor landbouw en voedselzekerheid van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Maar het meest interessante zijn de sociale resultaten: zijn de
vrouwen zelfstandiger geworden? Ook op dit vlak blijken de
resultaten bemoedigend en tonen ze aan dat de sociale status
van de vrouwen versterkt is. Binnen hun familie genieten ze
meer aanzien omdat ze financieel bijdragen en het huishouden
economisch beter functioneert. Binnen hun gemeenschap nemen
ze meer leiderschap op en versterken ze hun capaciteiten op het
vlak van verenigingsleven. Daardoor voelen ze zich beter en hebben
ze nu meer zekerheid en zelfvertrouwen binnen hun gemeenschap.
Ze nemen nu actief deel aan vergaderingen en feesten, maar nog
belangrijker: ze spreken hun mening uit en laten hun stem horen.

Bovendien is het zo dat, hoewel de regionale en wereldwijde
handel een reëel economisch potentieel bieden, de realiteit
er heel anders uitziet voor vrouwen die actief zijn in de
veeteelt en landbouw in het Zuiden. Als we rekening
houden met de obstakels waarmee ze moeten omgaan, is
het weinig waarschijnlijk dat ze enig voordeel halen uit de
toegang tot regionale en wereldwijde markten. Er lijkt dan
ook een tegenstelling te bestaan tussen enerzijds de wil
om van gendergelijkheid een transversaal thema te
maken voor ontwikkeling, en anderzijds de intentie
om een commerciële, exportgerichte landbouw te
ontwikkelen, gebaseerd op ondernemerschap. Een
beleid ten gunste van exportgewassen dreigt inderdaad
grotendeels in te gaan tegen de ontwikkeling van lokale
landbouw en familiale veeteelt. Nochtans zijn het juist deze
lokale landbouw en familiale veeteelt die plattelandsvrouwen
kunnen helpen om ondernemers te worden en zich uit de
armoede te werken, om de stap te zetten van het huishouden
naar de economische omgeving.

Drie succesfactoren
Het succes van deze benadering vloeit voort uit een strategie die
berust op:
i) de zwaksten (plattelandsvrouwen) en hun groepsstructuur
ii) het verbeteren van hun technische kennis (om van een weinig
productieve naar een rendabele productie over te gaan)
iii) het invoeren van een commerciële benadering, die aanvankelijk
niet bestond
Door enerzijds technische veranderingen voor te stellen aan
de hand van opleidingen en investeringssteun, en anderzijds de
veehoudsters samen te brengen in verenigingen van producenten,
zijn de vrouwen erin geslaagd om hun pluimveeteelt rendabeler te
maken. Dat verhoogt niet alleen hun inkomen, maar verbetert ook
hun status en hun zelfvertrouwen.
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BESLUITEN EN AANBEVELINGEN

Familiale veeteelt toegankelijker maken voor vrouwen is een echte kans om hun autonomie te bevorderen. De kleinveeteelt valt
op dit gebied te verkiezen als oplossing. Deze vorm van veeteelt berust namelijk op bestaande structuren, vraagt een minimale
investering, vereist niet noodzakelijk akkergrond of grondbezit én wordt cultureel aanvaard door mannen.
Nochtans verhinderen talrijke obstakels dat vrouwen zich ten volle kunnen ontplooien in de veehouderij. Ze zijn weinig mobiel,
ze hebben nauwelijks toegang tot opleidingen, ze zijn ondervertegenwoordigd op politiek vlak en ze hebben weinig impact
op de beslissingen over hun activiteiten, hun familie en hun gemeenschap. Om hun autonomie te ontwikkelen is het dus van
fundamenteel belang dat ze toegang krijgen tot de nodige productiemiddelen, kredieten en financiële middelen, maar ook tot
landbouwkundige en diergeneeskundige diensten. Eerst en vooral zouden vrouwen echter volop moeten kunnen genieten van
onderwijs, zowel algemeen als landbouwkundig onderwijs. En ook hun verenigingen zouden beter ondersteund moeten worden.
Ontwikkelingsprogramma’s met een focus op gender moeten ook meer inspanningen leveren om mannen te sensibiliseren rond
de belangrijke rol van vrouwen voor socio-economische ontwikkeling. Om tot een evenwichtigere taakverdeling te komen, is het
essentieel dat mannen de omvang beseffen van het werk dat de vrouwen verrichten op huishoudelijk vlak. Gesterkt door
deze bewustwording kunnen ze een verandering op het gebied van gendergelijkheid mee promoten.
Als we willen dat familiale veeteelt volop kan bijdragen tot vrouwenemancipatie en gendergelijkheid, dan is ondersteuning via
een aangepast beleid van wezenlijk belang. Daarom moeten de tegenstrijdigheden verdwijnen tussen gendergelijkheid als
transversale benadering voor ontwikkeling en de uitbouw van een landbouwmodel gebaseerd op ondernemerschap. Een
landbouw- of veeteeltmodel op basis van ondernemerschap moet dan ook het familiale karakter van landbouw in het Zuiden
respecteren.
Economische en politieke spelers moeten daarnaast een onderscheid maken tussen landbouw en veeteelt, maar ook tussen
familiale veeteelt en veeteelt in het algemeen. Dit onderscheid is essentieel als we familiale veeteelt een echte plaats willen
geven en haar alle kansen willen bieden als doeltreffend instrument voor het ontwikkelen van de autonomie van vrouwen.
Tot slot moeten beleidsmakers familiale veeteelt als instrument opnemen in hun beleid rond gendergelijkheid, en niet alleen
in hun economisch of landbouwbeleid. Alleen zo kunnen ze familiale veehouderijen die vrouwen beheren echt ondersteunen.
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