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Sammendrag 
 

Store deler av verdens matvareproduksjon produseres av kvinner, og forskning viser at 

dersom kvinner får lik tilgang som menn til relevante ressurser i jordbruket, vil 

matproduksjonen øke og fattigdommen minske. Agroskogbruk er sett på som en nøkkeløsning 

på jordbruk i tropiske strøk, i forhold til å begrense CO2-utslipp og gi kvinner store fordeler i 

jordbruket. 

Kvinners tilgang på ressurser i jordbruket er av ulike årsaker begrenset. Ofte er kvinnene 

oversett med overlegg fra NGO-er og andre aktører, fordi de ikke blir regnet som bønder i 

ordets egen forstand, men i stedet spiller mer støttende roller i jordbruket som «bondens 

kone». Tradisjonelle kjønnsroller og skjev arbeidsfordeling av oppgaver vanskeliggjør også 

kvinnenes posisjon i jordbruket, da tidsbruken begrenser deres produktive roller. 

Denne oppgaven ser på kvinnene i agroskogbrukssamfunnet Kahkabila på Atlanterhavskysten 

av Nicaragua og deres tilgang til ressurser i jordbruket. De ulike ressursene er direkte knyttet 

til agroskogbruket og inkluderer eierskap til land og tre, samt tilgang på utdannelse, 

arbeidskraft og kreditt. Men også sosiale ressurser som tilgang til nettverk og deltakelse i 

politiske organ. Videre ser oppgaven på hvordan kvinnene har fått tilgang til disse ressursene 

og hvordan dette påvirker kvinnenes posisjon i samfunnet, hjemmet og i jordbruket. Det siste 

vil bli belyst ved hjelp av sentrale begreper som blant annet empowerment, bargaining power 

og room for manoeuvre. 
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Forord 
 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en lang prosess. Det har vært en spennende reise fra 

feltarbeid i Nicaragua, flytting mellom tre byer samt stiftelse av familie og etablering av 

gårdsbruk. Det har vært en hektisk sluttetappe, som jeg vanskelig hadde kommet meg 

gjennom uten hjelp og støtte fra de nærmeste rundt meg.  

Først av alt vil jeg takke alle mine informanter i feltet, som åpnet dørene sine for meg og lot 

meg ta del i deres hverdag. Uten dere hadde ikke denne oppgaven blitt til. 

Takk til min veileder, Mariel Aguilar Støen, som har hjulpet meg med gode råd  i en hektisk 

sluttetappe. Elin Ranum fortjener en takk som satte meg i kontakt med FADCANIC, og 

gjorde det mulig for meg å reise i praksis på internasjonalt prosjektsemester samtidig som jeg 

gjorde feltarbeid.  

Takk til hele familien. En stor takk rettes til pappa som gjennom utrettelig innsats har hjulpet 

meg på alle mulige måter. Takk for at du alltid stiller opp for oss. Mamma, den tøffeste 

gårdbrukeren av dem alle, hva skulle jeg gjort uten deg? Liv Signe med venner, takk for at 

dere alltid stiller opp for lillesøster. Ole Bjørn, for all god hjelp og barnepass. Jon Terje, for at 

du har stått som en bauta i gjennomføringen av alle mine prosjekter, nå er vi i mål. Og Linn 

Solberg, tusen takk for at du har åpnet hjemmet og satt av tid til å hjelpe meg i de siste, 

vanskeligste dagene. Jeg er evig takknemlig! 

Og sist men ikke minst, den lille gårdbrukeren som kom inn i livet mitt i arbeidet med 

oppgaven, og gjorde prosessen en del lengre. Beklager hvis arbeidet på noen måte har gått ut 

over deg.    
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”Farming will either be part of the problem, or a big part of the solution”. 

-Achim Steiner, Executive Director of the United Nations Environment Programme- 



X 
 

 



XI 
  

Innholdsfortegnelse 
Innledning ...................................................................................................................................1	  

1.1 Hvorfor studere kvinner og agroskogbruk ........................................................................2	  

1.2 Kvinner og empowerment .................................................................................................2	  

1.3 Forskningspørsmål ............................................................................................................3	  

1.1.1 Atlanterhavskysten av Nicaragua ..............................................................................4	  

1.1.2 Kahkabila ...................................................................................................................5	  

1.1.3 FADCANIC ...............................................................................................................6	  

1.4 Masteroppgavens struktur .................................................................................................7	  

2 Metode .....................................................................................................................................9	  

2.1 Kvalitativ forskning ........................................................................................................10	  

2.2 Feministisk epistemologi og kunnskapsproduksjon .......................................................10	  

2.3 Utvalg av informanter og tilgang til feltet ......................................................................12	  

2.4 Intervjuer og innsamling av data .....................................................................................13	  

2.5 Deltakende observasjon ..................................................................................................14	  

2.6 Refleksivitet ....................................................................................................................15	  

2.1.1 Status og rollefordeling i feltet ................................................................................15	  

2.1.2 Status som turist .......................................................................................................16	  

2.1.3 Status som vestlig kvinne.........................................................................................17	  

2.1.4 Status som forsker og utsending fra FADCANIC ...................................................17	  

2.1.5 Status som venn .......................................................................................................18	  

2.1.6 Status som jordbruker ..............................................................................................19	  

2.7 Metodisk refleksjon ........................................................................................................20	  

3 Teoretisk rammeverk .............................................................................................................22	  

3.1 Agroskogbruk og tradisjonelle kjønnsroller ...................................................................22	  

3.2 Feminisme og antifeminisme i Nicaragua ......................................................................23	  

3.3 Ressurser .........................................................................................................................24	  

3.4 Tabuer i agroskogbruk ....................................................................................................25	  

3.1.1 Empowerment ..........................................................................................................26	  

3.1.2 Makt og empowerment ............................................................................................28	  

3.1.3 Makt og interseksjonalitet ............................................................................................29	  

3.1.4 Empowerment og aktørskap ........................................................................................29	  



XII 
 

3.1.5 Bargaining Power og Room for manoeuvre ................................................................30	  

3.1.6 Empowerment –perspektiv som grunnlag for analysen ...............................................31	  

4 Analysen del 1 ........................................................................................................................33	  

4.1 Kvinners arbeidsroller i Kahkabila .................................................................................33	  

4.1.1 Kvinners tilgang på ressurser i Kahkabila ...............................................................35	  

4.1.2 Arbeidskraft .............................................................................................................35	  

4.1.3 Landrettigheter og bestemmelsesrett .......................................................................36	  

4.1.4 Trerettigheter ............................................................................................................37	  

4.1.5 Landsbystyret ...........................................................................................................39	  

4.1.6 Finans .......................................................................................................................41	  

4.1.7 Lakia Tara ................................................................................................................42	  

4.1.8 Utdannning i Kahkabila ...........................................................................................43	  

4.1.9 Miljø- og agroskogbruksskolen i Wawashang (CEAA) ..........................................44	  

4.2.1 Kvinnelige studenter ved CEEA ..............................................................................46	  

4.2.2 Tekniske ressurser og kvinners deltakelse i opplæringsprogrammer ......................47	  

5 Hvordan påvirker tilgangen til ulike ressurser posisjonen til kvinnene? ...............................50	  

5.1 Kjønnsdeling og arbeidsroller som hinder for empowerment ........................................50	  

5.2 Trerettigheter og landrettigheter .....................................................................................51	  

5.3 Landsbystyret ..................................................................................................................53	  

5.4 Finans ..............................................................................................................................54	  

5.5 Lakia Tara .......................................................................................................................56	  

5.6 Empowerment gjennom kunnskap ..................................................................................59	  

5.7 FADCANICs opplæringsprogrammer ............................................................................61	  

5.8 Årsaker til lav deltakelse på opplæringsprogrammer .....................................................62	  

6 Avslutning ..............................................................................................................................65	  

Litteraturliste .............................................................................................................................68	  

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



XIV 
 

Liste  over  forkortelser  

  
CEEA Centro de Educacion Ambiental Agroforestal 

FADCANIC Fundaciòn para la Autonomìa y el Desarollo de la Costa 
Atlàntica de Nicaragua 

FSLN     Frente Sandinista de Liberacion Nacional 

INATEC     Instituto Nacional Tecnologico 

INTERPRO    Internasjonalt Prosjektsemester 

IPPC     International Panel on Climate Change 

NGO       Non Governmental Institution 

RAAS     Region Autonoma de la Costa Caribe Sur 

RAAN     Region Autonoma de la Costa Caribe Norte 

SAIH  Studentenes og Akademikernes Internasjonale 
Hjelpefond 

 

URRACAN Universidad de las Regiones Autonomas de la Caribe 

Nicaragüense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

Kart 1. Studieområde Kahkabila i Pearl Lagoon, Nicaragua 

 
 

Kart 1. Studieområde Kahkabila i Pearl Lagoon, Nicaragua 



XVII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

Innledning  
 

Klimagassutslipp fra avskoging, jordbruk og andre former for arealbruk, regnes i følge 

IPCC1 (2007) å stå for en tredjedel av det totale CO2 utslippet i verden. Den tropiske 

regnskogen i Nicaragua forsvinner, forårsaket i stor grad av blant annet lite bærekraftige 

jordbruksaktiviteter2 Agroskogbruk er en driftsform som forener jordbruk og skog, og er 

ifølge UNEP3 en av nøkkelløsningene når det gjelder å redusere klimagasser i 

jordbruket4. Agroskogbruk er et relativt nytt ord for en gammel praksis, og har i mange 

jordbrukssamfunn i tropiske strøk blitt praktisert i århundrer. Mange samfunn i 

utviklingsland er i dag involvert i, eller avhengige av, en eller annen form for 

agroskogbruk for selvberging eller inntekt. Det har utviklet seg som et svar på særlige 

forhold hvor man ikke har fått dekket sine behov gjennom konvensjonelt jordbruk (Just 

og Murray, 1999:3, Nair, 1993:15). Agroskogbruk er driftsformer i jordbruket hvor man 

dyrker flerårige vekster sammen med ettårige planter, og dyrehold kan med fordel 

innpasses. Dette kan være med på å øke jordbruksproduksjonen og være veldig gunstig 

for miljøet5 6. Agroskogbruk er et lavkostnadssystem som krever minimalt innskudd og 

tilbyr en rekke forskjellige produkter og tjenester som mat, fôr til dyr, ved og brensel og 

mer fruktbar og forbedret jord. Trærne holder på fuktigheten, binder jordsmonnet slik at 

jordfertiliteten forbedres og behovet for kunstgjødsel reduseres. På denne måten 

motvirkes dermed erosjon forårsaket av vann og vind7. Dette gjør at bonden kan holde 

seg på samme åkerflekk og slippe og hogge ned nye områder, og på den måten reversere 

miljødegraderingen samt minske presset på skogen betraktelig (Just og Murray, 1999:1). 

 

 

                                                
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
2 http://www.regnskog.no/ 
3 United Nations Environment Programme. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=593&ArticleID=6256&l=en 
4 http://www.worldagroforestry.org/ 
5 Det er ikke gitt at et agroskogbrukssystem alltid vil være mer vellykket produskjonsmessig enn et 

monokultursystem. 
6 http://www.bistandsaktuelt.no/Debatt/Kategorier/Tråder?cat=141&current=147750&thread=147750 
7 http://snl.no/agroskogbruk 
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1.1 Hvorfor studere kvinner og agroskogbruk 
 

Etter den fjerde verdenskonferansen i 1995 i Beijing har man i større grad fokusert på den 

viktige rollen kjønn har i utviklingsprogrammer. Rurale kvinner står tross alt for produksjonen 

av 60-80 prosent av verdens matavlinger (Mehra og Rojas, 2008:1). ICRW, det internasjonale 

senteret for kvinneforskning, viser gjennom tre tiår med forskning at forbedring av kvinners 

tilgang til relevante ressurser i jordbruket vil hjelpe til med å øke produksjonen og minske 

fattigdommen innad i husholdningen (Bunch og Mehra, 2008:4). FNs matvareprogram (FAO) 

anslår at hvis kvinnelige jordbrukere har likeverdig tilgang til samme ressurser som menn, kan 

antall sultende mennesker i verden reduseres med 150 millioner, og den totale 

jordbruksproduksjon i utviklingsland kan stige med opptil fire prosent.8 Kvinner som jobber i 

jordbruket spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å eliminere matusikkerhet, samt minske 

fattigdommen innad i husholdningen, og på verdensbasis. 

Agroskogbruk er unikt på mange måter både som vitenskap og praksis. Dette er spesielt 

tydelig når agroskogbruk er sett fra utviklingsperspektivet med spesiell vekt på forholdet 

mellom tre og menneske. Agroskogbruk er svært gunstig for fattige rurale samfunn som har en 

stor andel av kvinner, siden agroskogbruk kan bli praktisert rett utenfor døren, i hagen og rundt 

hjemmet, og fordi man kan integrere vedprodukter sammen med jordbruksproduksjon. 

Agroskogbruk kan også gi store fordeler for kvinner som i de fleste tilfeller ikke har råd til å ta 

i bruk høykostnadsteknologier på grunn av lite penger (Kiptot og Franzel, 2011:36). Hvis 

inntekten øker fører dette igjen til mer penger å betale for skolegang, medisiner og andre 

regninger (Kiptot og Franzel, 2011:46). 

 

1.2 Kvinner og empowerment 

 

Å styrke kvinner og redusere kjønnsulikheter er to sentrale elementer i utviklingspolitikken og 

et av milleniumsmålene til FN9. Selv om de deltar vel så mye som menn i jordbruket, har 

kvinner begrenset tilgang til ressurser og rettigheter i forhold til produkter og bestemmelser i 

                                                
8 http://www.undp.no/helen-clark-p-den-internasjonale-kvinnedagen-kvinner-p-landsbygda-viktige-i-kampen-

mot-sult/ 
9 http://www.fn.no/Tema/FNs-tusenaarsmaal/Styrke-kvinners-stilling/Status-Tusenaarsmaal-3 
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jordbruksspørsmål (Kiptot og Franzel, 2011:41, Mehra og Rojas, 2008:6). Disse ulikhetene har 

beviselig ført til lavere produksjon i jordbruket og høyere fattigdomsnivåer. Kjønn har derfor 

en betydning på alle produksjonsnivåer. En likevekt i jordbruket er altså en forutsetning for å 

lykkes med agroskogbruk (Kiptot og Franzel, 2011, Mehra og Rojas, 2008, Just og Murray, 

1999). 

I mitt arbeid med masteroppgaven fant jeg ut at begreper som makt og empowerment10 var 

sentrale elementer innenfor min forskning. Innenfor utviklingsstudier har det lenge pågått 

debatt om hva som skaper lokal utvikling. I de senere år har det vært et økt fokus på 

sivilsamfunnet og det lokale og «nedenfra og opp» som arena og springbrett for utvikling. 

Empowerment er en alternativ utviklingsretning med basis i grasrota, små lokale bevegelser og 

initiativer hvor man har en økt tro på at lokale organisasjoner når sivilsamfunnet på en annen 

måte enn store aktører (Mohan og Stokke, 2000, Parpart m.fl., 2002). I denne oppgaven ser jeg 

på tilgang til ressurser i agroskogbruket som en forutsetning for empowerment for kvinnene, 

da dette er tett knyttet sammen med bemyndigelse, og fordi kontrollering av ressurser 

inkluderer muligheten til å foreta strategiske livsvalg som påvirker viktige utfall i livet 

(Narayan, 2005:73). 

 

1.3 Forskningspørsmål 

 

Denne oppgaven har som mål og se på kvinners tilgang til ressurser i agroskogbruket i 

Kahkabila, og hvordan disse ressursene påvirker kvinners posisjon. For å svare på 

problemstillingen mener jeg det er hensiktsmessig å kartlegge arbeidsfordelingen og 

deltakelsesmønsteret til kvinnene på jordbruket og i husholdningen. Deretter ser jeg på 

kvinnenes tilgang på ressurser som er direkte knyttet til agroskogbruk, og inkluderer 

materielle ressurser som land- og tre-rettigheter, arbeidskraft og finans, men også sosiale 

ressurser som nettverk, utdannelse og deltakelse i politiske organer. til land og tre og 

arbeidskraft. samt tilgang på utdannelse, arbeidskraft og finans. Hensikten er å se på hvilke 

faktorer som eventuelt er med på å svekke eller styrke kvinners deltakelse og 

bestemmelsesrett i agroskogbruket og hva som styrker deres posisjon i samfunnet og hjemmet 

og på jordene. 

                                                
10 Jeg bruker det engelske ordet for empowerment, da jeg ikke har funnet et godt nok ord på norsk 
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Hovedproblemstillingen er som følger: 

En studie av kvinner og agroskogbruk i Kahkabila 

For å kunne svare på denne problemstillingen vil jeg stille tre underspørsmål som jeg skal 

analysere trinnvis: 

 

 

1.   Hvordan er arbeidsmønsteret til kvinnene i hjemmet og i jordbruket? 

2.   Hvilke ressurser har kvinnene tilgang til og hvordan får de tilgang til disse? 

3.   Hvordan påvirker tilgang til ressursene kvinnenes posisjon i hjemmet, jordbruket og i  

   samfunnet? 

 

1.1.1 Atlanterhavskysten av Nicaragua 

 

De autonome regionene av Nicaragua, -den Nordatlantiske autonome regionen (RAAN), og 

den Søratlantiske autonome regionen (RAAS) ble dannet i 1987, og utgjør til sammen den 

karibiske kysten av Nicaragua eller referert til som Atlanterhavskysten. Atlanterhavskysten 

dekker omtrent 50 % av landet, og er kjent for sin geografiske og kulturelle isolasjon fra resten 

av Nicaragua, uavhengig av deres juridiske autonomitet. På grunn av en historisk forsinket 

prosess så man kan i dag bevitne begrensede sosiale og produktive investeringer i regionen, og 

en relativt dårlig infrastruktur innen transport og kommunikasjon. Ca 75% av befolkningen på 

Atlanterhavskysten lever på fattigdomsgrensen, og mange av disse i ekstrem fattigdom11 

Mellom 1650 og frem til 1860, har Atlanterhavskysten, eller den karibiske kysten av 

Nicaragua, vært underlagt utenlandsk kontroll, hovedsakelig britisk. Den juridiske statusen 

som autonom stat er kulminert av en lang reise mot fred, nasjonal enhet og forsoning blant 
                                                
11http://www.fadcanic.org.ni/?q=node/17 
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kystfamilier og de ulike kystsamfunnene. Atlanterhavskysten er den mest befolkede i 

Nicaragua, og huser seks ulike etniske grupper: rama, miskitu, sumu, garífuna, mestizo og 

kreol, og det snakkes fire forskjellige språk. Hovedspråkene er miskitu og kreolsk-engelsk, 

eller bare kreol som det også blir kalt (Freeland, 1989:166). De forskjellige gruppene har alle 

ulike sterke tilknytninger til sine land og egne jordbruksmetoder og kulturer. Spesielt er det 

jordbruksmetodene mestizoene har tatt med seg fra andre steder av landet, som ikke egner seg 

for regionen på Atlanterhavskysten, og har vist seg å være utfordrende for regionen ved å 

legge et veldig press på skogen. 

Klimaet på Atlanterhavskysten skiller seg også ut. Området ligger lavere og er både varmere 

og våtere enn resten av Nicaragua. Til tross for at området er rikt på naturressurser og har 

varierende økosystem og biodiversitet, er det forholdsvis utfordrende å drive jordbruk der 

(Schmitt og Kramer, 2009:290). Jorden er leiraktig og fattig på mineraler, noe som 

kjennetegner jordsmonn i tropisk skog. I tillegg fører mye nedbør til at nitrogen, fosfor, 

potassium og andre viktige næringstoffer i jorden, blir skylt ut i elver og hav (Bradford, 2002: 

27). Det er derfor store utfordringer knyttet til å drive et konvensjonelt jordbruk med ensidig 

monokultur, som er med på å utarme jorden.  

 

 1.1.2 Kahkabila 

 
Kahkabila er en 107 år gammel landsby som ligger ved elvemunningen av innsjøen Pearl 

Lagoon på Atlanterhavskysten av Nicaragua, 7 km fra byen Pearl Lagoon. Inntil nylig har det 

kun vært mulig å ta seg frem til kysten med båt12. Det er relativt dårlig infrastruktur med få 

veier, og det mest brukte fremkomstmiddelet er båt. I Kahkabila er befolkningen hovedsakelig 

miskituer som har kommet fra nord i landet, i tillegg bor det kreoler og mestizoer i landsbyen. 

Miskituer er en urbefolkningsgruppe i Mellom-Amerika som hovedsakelig har levd langs 

kysten av Nicaragua av fiske og jordbruk (Dennis og Olien, 1984). Det sies at det var bosatt 

miskituer opp langs kysten for 4-500 år siden, hvorpå en familie brøt ut, vandret nedover i 

landet og bosatte seg der Kahkabila ligger i dag. Det er tipp-oldebarna til de som først bosatte 

seg i Kahkbila, jeg intervjuet i mitt feltarbeid. I landsbyen bor det til sammen 874 mennesker 

                                                
12I 2007 ble det påbegynt bygging av en vei fra El Rama men som fortsatt ikke var ferdig i 2012. Det har også 

blitt bygget en vei fra Kukra Hill og gjennom flere landsbyer, men den er lite brukt på grunn av dårlig 
kvalitet på veien. 
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fordelt på 222 familier. Det er 11 % menn, 10 % kvinner og 79 % barn. Kahkabila har tre 

kirker, et samlingshus for kvinner som også fungerer som vertshus for besøkende, og en 

grunnskole for barn i alderen 6-13 år. Innbyggerne identifiserer seg selv som innfødte 

eller ”indians/indiginas” eller som miskituer. Kahkabila fikk offisiell status som landsby med 

egne rettigheter i 1905 (Vargas, 2012:2). 

Jordbruk i Kahkabila er hovedsakelig basert på agroskogbruk (Long AJ og Nair, 1999:30). En 

god del i landsbyen fisker i tillegg. Det som produseres ved siden av selges til nærliggende 

byer som Pearl Lagoon. Hver familie dyrker rundt 1,5 manzana13 hvert år. Størrelsene varierer 

på gårdene og noen har opptil 20 manzanas, andre har igjen bare parseller de dyrker på som 

ligger i gåavstand til landsbyen. Mange tar seg fram til gårdene med dory, en slags kano, og på 

hesteryggen. Noen gårder er plassert så langt unna som 5 timer, og man tilbringer da flere 

dager av gangen på gården. I tillegg har mange områder rundt huset, såkalt hortikultur, hvor de 

dyrker diverse frukt og grønnsaker. Bøndene dyrker et utvalg av en rekke rotfrukter, korn og 

trær som blant annet casava, yuca, dashin, platano, kokosnøtter og ananas som fordelaktig 

plantes på samme område. I tillegg har en del også buskap på gårdene sine, og også i 

landsbyen vandret det dyr fritt rundt, som griser, kuer og sauer (Schmitt og Kramer, 2009: 291, 

Jamieson, 2000:313). Kvaliteten på husene i landsbyen har stor variasjon, alt fra hus bygget av 

mur med inngangsdører og håndtak, til hytter laget av bølgeblikk med et stykke stoff som 

inngangsdør. De fleste har primitive kjøkken bestående av et hull til komfyren og matlaging.  

 

1.1.3 FADCANIC 

 

Man kan vanskelig snakke om Atlanterhavskysten uten å nevne organisasjonen FADCANIC. 

FADCANIC14 ble etablert i 1990 og er en NGO som jobber for å styrke autonomiprosessene til 

urbefolkningen på Atlanterhavskysten av Nicaragua. FADCANIC har utvilsomt vært en viktig 

og sentral aktør i utviklingen på Atlanterhavskysten. En stor del av deres arbeid går ut på å 

samarbeide med bønder og engasjere befolkningen i agroskogbruksprosjekter. De har 138 

                                                
13En manzana = 0, 68 hektar 
 14 
Fundación Autonomía y Desarollo de la Costa Atlántica 
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ansatte hvorav 65 % av de ansatte er kvinner. FADCANIC har jobbet direkte med 

lokalbefolkningen i Kahkabila i 12 år. De samarbeider konkret med to representanter eller 

promotører fra landsbyen. Sammen med disse har de laget en agroskogbruksplan for bøndene i 

Kahkabila. Disse promotørene formidler da informasjon fra FADCANIC direkte til andre 

bønder i landsbyen slik at de kan implementere ulike teknikker på sine gårder. To av 

FADCANICs hovedfokus, har vært utdanning og bærekraftig utvikling gjennom 

agroskogbruk. FADCANIC har flere prosjekter i de ulike landsbyene, men det største 

prosjektet deres er akkikevel Agroskogbruksskolen i Wawashang (CEEA) 15. Til tross for lite 

skoletilbud utover grunnskolen i Kahkabila, har FADCANIC etablert og driver en miljø- og 

agroskogbruksskole i regionen. CEEA er en videregående skole som ble etablert i 2004, med 

det formål å forbedre utdanningssituasjonen i RAAS, samt forbedre forholdene til småskala 

bønder og deres familier og dermed bidra til en mer miljømessig bærekraftig utvikling i 

regionen (Borchgrevink 2009:9).  
Skolen er godkjent av Nicaraguan Ministry of Education og av INATEC16, institusjonen som 

har oppsyn med teknisk utdannelse i Nicaragua. FADCANIC er en viktig bidragsyter til 

utdanning i RAAS og har også et nært samarbeid med universitetet URACCAN17. Det har blitt 

fullt finansiert av SAIH18 siden starten i 200419.  

1.4 Masteroppgavens struktur 

Denne oppgaven inneholder 6 kapitler. Jeg vil her presentere kort de ulike kapitlenes tematikk 

Kapittel 2 – Metode og feltarbeid 

Kapittel 2 gir en metodisk innføring og diskuterer de metodene som er brukt for å samle inn 

data til oppgaven. Kapittelet tar også for seg kunnskapsproduksjon og ulike refleksjoner 

knyttet til dette. 

Kapittel 3 – Teoretisk rammeverk 

                                                
15Centro de Educaciòn Ambiental Agroforestal 
16Teknisk utdanningsautoritet i Nicaragua 
17Universidad de las Regiones Autònomas de la Costa Nicaragüense 
18Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond 
19(http://www.norad.no/en/tools-and-publications/publications/publication?key=132513 hentet 05.12.2013) 
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Kapittel 2 tar for seg det teoretiske rammeverket jeg har brukt for å tolke datamaterialet i 

denne oppgaven. Det teoretiske rammeverket gir en innføring i sentrale begreper knyttet til 

analysen. 

Kapittel 4 – Analysen del 1 

Kapittel 4 omhandler første del av de analytiske kapitlene hvor jeg redegjør for 

arbeidsfordelingen til kvinnene i landsbyen og ser på deres tilgang på ressurser og hvordan de 

har fått disse. 

Kapittel 5- Analysen del 2 

Kapittel 5 omhandler andre del av de analytiske kapitlene som ser på hvordan ressursene 

kvinnene har tilgang til, styrker deres posisjon i samfunnet, hjemmet og i jordbruket. 

Kapittel 6 – Avslutning 

Kapittel 6 oppsummerer og avslutter kapitlene hvor jeg gir mine siste kommentarer og 

anbefalinger for videre forskning. 
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2  Metode  
 

Dette kapittelet vil ta for seg metodiske valg for min studie og hvordan jeg har gått frem med 

hver enkelt metode, som har produsert førstehåndsdata som er relevante for min 

problemstilling. Metodekapittelet vil beskrive ulike metodiske valg og refleksjoner underveis i 

forskningsprosjektet. Valgene vil begrunnes og eventuelle etiske dilemmaer som dukker opp 

underveis vil forklares.  

Høsten 2012 var jeg utplassert gjennom INTERPRO20 på Atlanterhavskysten i Nicaragua, hvor 

jeg jobbet med organisasjonen FADCANIC21. Hovedkontoret til FADCANIC var lokalisert i 

havnebyen Bluefields hvor jeg også bodde mesteparten av oppholdet. Derfra hadde jeg 

ukentlige reiser til landsbyen Kahkabila hvor jeg tilbrakte mye tid sammen med 

landsbyboerne. Selv om jeg hovedsakelig måtte fokusere på mitt arbeid med FADCANIC, ga 

det meg samtidig en gyllen mulighet til å være i feltet over lengre tid, og på den måten 

observere og bestemme meg for hvilken landsby som passet best å gjøre mitt feltarbeid i. For å 

kunne svare på forskningsspørsmålene mine, var det nødvendig for meg å forstå 

jordbrukspraksisen og agroskogbrukets karakter og betydning i det gjeldende området. Jeg 

måtte også komme på innsiden av landsbylivet for å se jordbruket i praksis. Ønsket om å 

skrive oppgave om dette temaet var klart en god stund før oppholdet, men arbeidet med 

organisasjonen førte meg til et klarere mål og tydeligere problemstilling. Som kvinnelig 

jordbruker selv, med interesse for jordkultivering, regnskog og bevaring av miljø, var dette 

temaet noe som opptok meg.	  

Dataene til oppgaven er hovedsakelig kvalitativt basert på 15 semistrukturerte 

førstehåndsintervjuer med jordbrukskvinner i landsbyen Kahkabila, og feltarbeidet der med 

deltakende observasjon. Ellers foretok jeg semistrukturerte kvalitative intervjuer med flere 

kvinner og menn i landsbyen. Jeg utførte også kontekstintervjuer av ulike representanter for 

miljøvernorganisasjoner og lokalpolitiske partier. Jeg har brukt primærkilder som muntlige 

historier og sekundærkilder som rapporter, artikler og bøker om emnet. I tillegg deltok jeg på 

formelle møter, seminarer og observasjonsturer til nærliggende gårder. Jeg arrangerte også en 

fokusgruppe med medlemmene av en kvinnegruppe. 

                                                
20Internasjonalt Prosjektsemester i regi av Universitetet i Oslo 
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2.1 Kvalitativ forskning 

 

Pål Repstad (2007) beskriver kvalitative studier som ”…studier av avgrensede enkeltmiljøer, 

der målet er å gi en helhetlig beskrivelse av prosesser og særtrekk ved nettopp dette miljøet” 

(Repstad, 2007:25). Valget av metode bør falle på hva man skal studere og ikke hvilken 

metode man har en prinsipiell grunntro til. Kvantitative metoder brukes for å forstå 

utbredelsen av et fenomen, mens kvalitative metoder viser til egenskapene eller 

karaktertrekkene ved fenomener for å forstå bredden og dybden i fenomenet. Det kan i mange 

tilfeller være lurt å forene kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode for å få frem hele bildet 

av et fenomen, og på den måten gi et bredere datagrunnlag (Aase og Fossåskaret, 2007:12, 

Repstad, 2007:29). Hvis hensikten med forskningen er å forstå de sosiale implikasjonene, vil 

muligens visse metoder være mer passende enn andre. For eksempel vil mengder av data fra 

offentlig statistikk kunne overse viktige aspekter og ikke være på langt nær like passende som 

personlig observasjon, men fungere som et viktig komplement (Cope, 2002:51). På samme 

måte som tall er hjelpemiddelet for kvantitativ forskning er det teksten i den kvalitative 

forskningen som er sentral. Observasjonsnotater, notater fra intervjuer og dokumentanalyser 

gjør at nettopp teksten blir grunnlaget for den videre analysen min. Også i kvalitative 

forskningsrapporter skal man vanskelig unngå å støte på ulike former for opptelling.  Dette 

gjelder også i min oppgave, men er allikevel underordnet i den forstand at den systematiske 

bruken av tall som hjelpemiddel for analysen, ikke er tilstede (Repstad, 2007:16-17). 

 

2.2 Feministisk epistemologi og kunnskapsproduksjon 
 

«no point of view is «neutral»because noone exists unembedded in the world. Knowledge is seen as gained not by 

solitary individuals but by socially constituted members of groups that emerge and change through history» 

(Narayan 2005: 218). 

Begrepene perspektiv, epistemologi og ontologi er fundamentale elementer i alle 
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forskningstradisjoner. Perspektiv kan forstås som en måte å betrakte sosiale fenomener på. I et 

kvinneperspektiv relateres dette til hvordan en ”ser” kvinners liv og erfaringer (Kassah og 

Kassah i Gjærum, 2002:102). Ontologi er studiet av eksistens. Hva eksisterer, hva er virkelig 

og hva er viktig ved det som eksisterer. Det handler om grunnleggende oppfatninger knyttet til 

ulike fenomener. Epistemologi22  sier noe om hva vi kan vite, og stiller spørsmål om hvor 

kunnskap kommer fra og hvordan den fremkommer (Kassah og Kassah i Gjærum, 2002:102). 

Forutsetningen for å forstå epistemologi er å erkjenne at kunnskap er konstruert eller produsert 

av mennesket. Fordi vi selv alltid er involvert i kunnskapsproduksjon og kunnskapstolkning, er 

ikke kunnskap noe vi bare passivt eller aktivt erverver. Det vil si at kunnskap ikke bare ”ligger 

der ute” klar til å bli åpenbart for oss, men at vi er aktive deltakere i å produsere hva vi ser på 

som kunnskap (Cope, 2002:43). Tradisjonell forskning har bidratt til å usynliggjøre kvinners 

erfaringer i kunnskapsproduksjon, fordi forskning og politikk tradisjonelt har vært dominert av 

menn, og kvinner har tidligere hatt liten innflytelse på dette. Feministisk epistemologi 

omhandler kunnskapsteori fra et feministisk synspunkt (Narayan, 2002:213). Siden kunnskap 

er produseres av mennesker, vil det også være flere ulike og motstridende perspektiver, 

tolkninger og bruk av kunnskap (Cope, 2002:43). I forskningsprosessen tar man med seg, 

bevisst eller ubevisst, ulike forskjeller som kultur, kjønn og klasse. Sammen med forskerens 

interesser, posisjon og erfaringer, vil summen av alt dette spille en rolle for utfallet av 

forskningen (Cope, 2002:44). Man må ta i betraktning på hvilken måte kjønn både blant 

intervjueren og informantene kan påvirke data, og hvordan resultatene blir fremstilt. Siden 

mange av mine informanter var kvinner, og at jeg selv er kvinne, er det naturlig å reflektere 

over hvordan dette var med på å påvirke mine resultater. Jeg måtte i mitt feltarbeid også 

reflektere over hvilke fordommer jeg som vestlig hvit kvinne hadde til mine intervjuobjekter. 

Så jeg på kvinnene i Kahkabila som tradisjonsbundne, analfabete, familieorienterte og fattige? 

Innenfor de fleste feministiske retninger er det en sentral ontologisk posisjon at kvinner er 

systematisk undertrykt og sees på som annenrangs (Kassah og Kassah i Gjærum, 2010:103). 

Diskursen har ofte blitt ledet av vestlige kvinner og deres feministiske tolkninger har vært 

rådende. Kvinner i vesten kan være forutinntatte i den forstand at en ofte forestiller seg at 

kvinner i andre deler av verden er undertrykt på grunn av kultur og religion. Dette kan være 

fundert på en oppfatning om at kultur er noe statisk og uforanderlig. Man generaliserer kvinner 

fra utviklingsland som ofre, og tenker at offerrollen er det som binder dem sammen på tvers av 

landegrensene. Kvinner som gruppe fremstilles ikke på grunnlag av det biologiske, men 

                                                
22 Erkjennelsesteori, læren om viten og erkjennelse. 
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snarere på grunn av det sekundære, sosiologiske, antropologiske og universelle (Narayan 

2005).  Det er ikke et problem i seg selv å generalisere når kvinner fra Nicaragua blir 

beskrevet som kvinner fra Nicaragua. Problemet oppstår når kvinner fra Nicaragua blir en 

homogen gruppe som er karakterisert av at de har felles avhengigheter eller felles avmakt. 

Kvinnene er ikke en homogen gruppe som har like behov, problemer eller samme interesser og 

ønsker for fremtiden. Man taler derfor ikke om en ikke-vestlig gruppes problemer isolert, men 

man kan lete etter hjemlige paralleller til det samme fenomenet (Ibid, 2005). 

 

2.3 Utvalg av informanter og tilgang til feltet 

 

Valg av informanter til dybdeintervjuene ble gjort med problemstillingen av studien som 

bakgrunn. Der ser jeg nærmere på kvinners tilgang til ressurser, arbeidsfordeling, tidsbruk, og 

på hvilken måte tilgang til disse ressursene førte til empowerment for kvinner. Derfor var et 

kriterium at informantene ble rekruttert med bakgrunn av at de så på seg selv som 

fulltidsbønder eller såkalte finqueras23. Da en av problemstillingene mine også var å se på 

arbeidsfordelingen mellom mann og kvinne, var det også ønskelig at kvinnene var gift eller 

levde i et samboerforhold. På denne måten ønsket jeg å oppnå kontakt med informanter som 

hadde erfaringer knyttet til mine problemstillinger. Det var denne gruppen jeg ønsket skulle 

utgjøre hovedvekten av mitt datamateriale. Øvrige informanter var kvinner og menn fra to 

ulike utdanningsinstitusjoner, miljøorganisasjonen FADCANIC og andre personer tilknyttet 

landsbyen som var relevante for min problemstilling. Jeg passet på å finne informanter som 

hadde ulik alder og sosial bakgrunn.	  

Det kan være vanskelig å nærme seg et felt uten å ha noen kontakter på forhånd, dette gjaldt 

også i Kahkabila. Selv om jeg hadde vært i Kahkabila med FADCANIC og hilst på mange av 

de som bodde der, var det viktig å finne en døråpner og en informasjonskanal (Repstad, 

2007:49). En døråpner i feltet er en nøkkelinformant som kjenner til andre relevante 

informanter, og kan være med på og introdusere forskeren for andre igjen. På den måten kan 

man spares for mye ekstra arbeid.	  

                                                
23Kvinnelige bønder derivert fra det spanske ordet finca som kan oversettes til gårdsbruk eller landeiendom. 
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Jeg ble introdusert i feltet av en kontaktperson som jobbet i samme organisasjon som meg. 

Det skulle vise seg at jeg fant en verdifull døråpner som viste meg rundt og introduserte meg 

for mange informanter som blant annet landsbylederen. I presentasjonsrunden fikk jeg kontakt 

med flere som jeg lagde avtaler med, for og møte senere til intervju. Alle informantene jeg 

spurte om å intervjue svarte ja. Jeg forsøkte å skape tillit mellom meg og informantene ved å 

uttrykke takknemlighet for at de viet meg tid. Jeg var også hele tiden åpen om hvem jeg var, 

og hva min rolle der var. Jeg fortalte at jeg jobbet med FADCANIC, men at jeg også gjorde 

feltarbeid om kvinner og agroskogbruk i denne landsbyen. Min tilknytning til FADCANIC ga 

meg i utgangspunktet lett tilgang til feltet, men jeg merket også at det lå en viss forventning 

rundt denne rollen. Dette reflekterer jeg over i et senere avsnitt. Jeg la også vekt på at jeg 

hadde taushetsplikt og at det var helt anonymt og frivillig å svare på spørsmålene mine. Etter 

hvert intervju tok jeg i bruk snøballmetoden, der siste informanten man prater med 

introduserer meg for, eller anbefaler andre informanter (Johannesson, et al. 2010:113). En slik 

metode gjør at man slipper å bruke mye tid på å lete opp informanter, og prosessen med å 

finne intervjuobjekter går lettere. Ulempen ved snøballmetoden er at informantene har en 

tendens til å havne innenfor en homogen gruppe. Informantene kan lett anbefale de som er i 

samme omgangskrets med likt syn og meninger. I verste fall kan dette føre til skjev analyse, 

og for ensidig informasjon kan true validiteten i forskningen (Repstad, 2007:59-60). Jeg 

passet derfor på og også søke opp informanter som ingen hadde nevnt ved navn. På en annen 

side kan navn som blir nevnt flere ganger av informantene være viktige nøkkelinformanter, 

altså personer som har konkret og detaljert informasjon om et lokalsamfunn eller emne. Med 

andre ord, meget informative informanter24. Landsbylederen var en slik person. Min døråpner 

hadde også mye informasjon om landsbyen, dets historiske kontekst og agroskogbrukets 

karakter i landsbyen.	  

 

2.4 Intervjuer og innsamling av data 

 

Hensikten med dybdeintervjuene var å få svar på informantenes personlige informasjon rundt 

deres hverdagsliv, knyttet til problemstillingene. Jeg bestemte meg for å utføre 

semistrukturerte intervjuer med noen utvalgte standardiserte spørsmål som gikk igjen i mange 

                                                
24http://uit.no/publikum/prosjekter/prosjekt?p_document_id=262963 hentet 27.02.13 
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av intervjuene. Jo lavere standardisering av et intervju, jo mer fleksibel kan intervjueren være 

(Ringdal, 2001:124). Dette var hensiktsmessig for meg slik at jeg hele tiden kunne tilpasse 

spørsmålene til intervjusituasjonen, men det førte også til at informantene kunne prate mer 

fritt. Gjennom denne metoden kan andre viktige aspekter rundt et tema bli belyst, som man lett 

kan overse ved for standardiserte spørsmål. Intervjuet fikk også en mindre stiv form og jeg 

opplevde det mer avslappende for informanten. Jeg brukte båndopptaker under mine 15 

dybdeintervjuer, hvor alle var informert om dette. Notater ble skrevet i etterkant av uformelle 

samtaler og observasjoner gjennom hele feltarbeidet. Intervjueren bør ha satt seg godt inn i 

relevant informasjon, slik at intervjuobjektet kan snakke nokså fritt uten å måtte forklare 

elementære begreper (Album, et al. 2010:184). Jeg trodde jeg hadde satt meg godt inn i 

jordbrukstekniske begreper på spansk og navn på ulike redskaper. Men jeg oppdaget raskt at 

informantene brukte ord og begrep som var helt nye for meg, derfor ble språket en utfordring 

for meg i intervjusituasjonen. Selv om jeg behersker både engelsk og spansk, var det flere av 

de eldre i Kahkabila som kun snakket miskitu. Det var også utfordrende og starte intervjuet 

først på et språk, for så gå over til et annet. Jeg fant derfor  ut at det var bedre å holde på et 

språk under hele intervjuet, enten spansk eller engelsk. Jeg brukte tolk når informantene kun 

snakket miskitu. 

 

Innen feministisk forskningstradisjon vurderes det ofte som viktig å utvikle personlige 

relasjoner til intervjuobjektene. Empati og nærhet kan bidra til at den enkelte informant åpner 

mer opp og lar forskeren ta del i vedkommendes erfaringer og opplevelser. Hvordan forskere 

og intervjuobjekter identifiserer seg med hverandre i en intervjusituasjon, kan påvirke både 

etablering og videre utvikling av tillit i relasjonen (Gjærum, 2010:107). 

 

2.5 Deltakende observasjon 
 

”the fieldworker is always a marginal person, an outsider who, if he is successful, is permitted relatively free 

access to the backstage area of the local social scene” (Pelto og Pelto, 1978:248).	  

Deltakende observasjon innebærer at forskeren deltar i de sosiale prosessene og ikke bare 

observerer på avstand. Selve poenget med deltakende observasjon er å komme bak den 
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offisielle fasaden, og på den måten få et unikt innblikk i dagliglivet (Aase og Fossåskaret, 

2007:63). Deltakende observasjon handler derfor ikke bare om å være til stede i feltet og foreta 

dybdeintervjuer, men å gå inn i en rolle, eller et sett med ulike status som åpner for ny 

informasjon. Slik kan man komme «bak kulissene» og få svar på spørsmål man ellers ikke 

ville fått gjennom intervjuer. For å svare på mine forskningsspørsmål ønsket jeg å tilegne meg 

en god forståelse av den lokale jordbrukspraksisen, fysisk miljø og sosial samhandling. Derfor 

jobbet jeg ved flere anledninger på jordene sammen med landsbyboerne og fikk med dette ta 

del i den hverdagslige samtalen hvor informantene ikke reflekterte over at jeg var tilstede. På 

den måten fikk jeg et unikt innblikk i hverdagen deres, som jeg vanskelig kunne ha fått dersom 

jeg kun hadde basert informasjonen min på intervjuene. 

 

2.6 Refleksivitet 

 

Gjensidighet og refleksivitet er to viktige prinsipper i feministisk forskning. Personlig 

refleksivitet handler om forskerens sosiale posisjonering overfor informantene, og innebærer å 

reflektere over måter våre egne verdier, interesser, erfaringer og sosial identitet former 

forskningen. Gjensidighet er basert på tanken om at forskeren og informantene skal være like 

og at begge parter skal ha et utbytte av forskningen. Viktigheten i å dele historier, utfordringer 

og etiske dilemmaer ser mange på som essensielt for å skrive på humanistisk måte. Desto mer 

forskeren er kjent med dilemmaer og potensielle utfordringer, jo bedre rustet til å møte 

dilemmaer i feltet (Huisman 2008). Viktigheten av refleksivitet og er vektlagt i feministisk 

forskning. Slike metoder må også koble sammen teori og metode for å kunne kalles 

feminisitisk forskning (Huisman 2008). 

 

2.1.1 Status og rollefordeling i feltet 

For å oppnå en vellykket deltakende observasjon, er det viktig at forskeren lykkes i å etablere 

relasjoner til informantene. Det kreves at forskeren går inn i, eller blir gitt et visst sett med 

statuser. Samtidig er det viktig at forskeren har et reflektert forhold til den statusen man har i 

feltet og til sin egen rolleutforming. Da kan man lettere ta del i det sosiale miljøet i feltet, og få 

adgang til arenaer som er viktige for forskningstemaet. En status gir ikke mening i seg selv. 
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For å ha status som venn, er det en forutsetning at det finnes en venn på andre siden. Statusene 

må sees i et relasjonelt perspektiv, og brudd på rolleforventningene og rolleuklarhet kan skape 

usikkerhet knyttet til intervjuerens rolle i situasjonen. Særlige utfordringer kan oppstå når 

personer fra ulike kulturer har forskjellige rolleforventninger til samme status. Der det er 

mulig bør det etterstrebes å ha samstemte rolleforventninger knyttet til statusen. Det kan være 

vanskelig å håndtere dette, til tross for avklaring av roller i forkant av et intervju (Gjærum 

2010:108). Utfordringen ligger i å finne en status som står i komplementært forhold til lokale 

statuser (Aase og Fossåskaret, 2007:61-62, 68). 

 

2.1.2 Status som turist 

 

I begynnelsen av oppholdet mitt i Kahkabila og de første gangene jeg var der, bodde jeg på et 

herberge i landsbyen. Dette herberget skulle huse ulike personer som kom på besøk, som 

utsendinger fra FADCANIC, turister, skoleklasser som besøkte landsbyen og andre. Jeg hadde 

først ingen betenkeligheter ved å innlosjere meg ved dette herberget. Siden det var plassert 500 

meter unna landsbykjernen tenkte jeg det var en fin mulighet for meg å konsentrere meg om 

skrivingen. Samtidig var det en fin måte å støtte opp om et lokalt initiativ ved å betale for mitt 

opphold der. Det som jeg imidlertid ikke hadde tatt med i beregningen, var at jeg samtidig 

isolerte meg til en viss grad fra befolkningen, ved å bo der. Avstanden til landsbyen gjorde det 

vanskelig å observere noe i mitt feltarbeid når jeg bodde et stykke unna. Men enda viktigere 

var det å bli bevisst på at jeg fikk utdelt statusen som turist. Det var alltid i herberget turistene 

og andre gjester ble innlosjert når de var på besøk i landsbyen og naturligvis ble jeg også 

plassert i denne kategorien da jeg bodde der.  Selv om jeg ikke fikk annet enn hyggelig respons 

på at jeg bodde der, opplevde jeg en distanse og få invitasjoner, og jeg opplevde at det var lite 

rom for deltakelse i landsbylivet. Til tross for at ingen bekreftet dette muntlig, fikk jeg en sterk 

følelse av det. Jeg ble behandlet som en turist, og opplevde det blant annet gjennom at de på 

herberget til en hver tid, vartet meg opp med mat. Rolleforventningene knyttet til meg som 

turist fikk et uheldig utfall, og vanskeliggjorde tilgangen til feltet og det materialet jeg ønsket 

meg. Jeg måtte finne en måte jeg kunne oppnå en annen status på. 
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2.1.3 Status som vestlig kvinne 

 

Vi stiller automatisk rolleforventninger ut fra vår egen kulturelle forutsetning (Aase og 

Fossåskaret, 2007). Det var lett å få tildelt statusen som hvit, vestlig kvinne. Møtene mellom 

meg som hvit, norsk kvinne og kvinnene fra Nicaragua bød på flere utfordringer. Kulturelle 

forestillinger og forutinntatthet som jeg møtte dem med, ble også mest sannsynlig jeg møtt 

med. Statusen kvinne kan det være ulike rolleforventninger knyttet til, og også som vestlig og 

hvit. Dette er nærmest uunngåelig, men det viktigste er å være bevisst på dette. Jeg ønsket ikke 

å fremstå som en bedreviter på noen som helst måte, og ville vise at jeg var den som søkte 

kunnskap og at de hadde noe å lære meg og ikke omvendt. Rollen som hvit, vestlig kvinne kan 

fort danne et uheldig maktforhold eller en ubalanse. Det kan også være utfordrende å knytte 

bånd med kvinner fra land med typiske patriarkalske tradisjoner. Det kunne også være slik, at 

kvinnene jeg intervjuet ikke ønsket å prate med meg. Hvorfor skal man ta i mot råd eller ønske 

å hjelpe en kvinne som er fra vesten som tidligere har undertrykt og kolonisert land som 

nettopp Nicaragua25 Dette var elementer som jeg hadde i bakhodet før jeg begynte å intervjue 

kvinnene. Men jeg opplevde ikke det som en stor utfordring, tvert i mot var det en fordel at jeg 

var kvinne. Dag Album (1996) snakker om i sin «nære fremmede» at man nettopp som kvinne 

kommer lettere inn på andre kvinner i feltarbeidet. At kvinnelige forskere lettere kan oppnå 

kontakt i andre kulturer på grunn av emner og erfaringer som er tverrkulturelle som for 

eksempel fødsel, omsorg og samlivsproblemer (Repstad, 2007:67). Fortrolige samtaler med 

kvinnene om deres menn er også et tema man kan komme lettere innpå som kvinne selv. 

 

2.1.4 Status som forsker og utsending fra FADCANIC 

 

Det var tydelig at flere informanter hadde en del forventninger til meg de gangene jeg kom til 

landsbyen sammen med FADCANIC. FADCANIC har som tidligere nevnt mange ansatte som 

ofte drar til landsbyen for å hjelpe lokalbefolkningen. Det kan være utfordringer eller spørsmål 

knyttet til jordbruket, tildeling av ulike midler som frø, planter, verktøy, men også for å holde 

foredrag, kurs eller seminarer. Det var ikke uvanlig at de også hadde med seg studenter, både 

                                                
25Nicaragua var kolonisert av Spania mellom1524-1821 
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fra andre deler av landet og utlandet. Det var derfor ikke unaturlig at jeg fikk tildelt status som 

en utsending fra FADCANIC. I begynnelsen hendte det at jeg fikk ulike spørsmål knyttet til 

jordbruket og jeg ble også kalt forskeren, men de skjønte fort at jeg var uvitende og ikke kunne 

hjelpe dem med dette. Jeg forble imidlertid i statusen min som utsending fra FADCANIC i en 

god stund, uten besittelse av kunnskapen de var ute etter. Dette syntes å vedvare en god stund 

selv om jeg presenterte meg som masterstudent og skrev oppgave. En ulempe ved å ha status 

som utsending fra FADCANIC, var at landsbyboerne syntes å oppfatte meg som en slags 

kontrollør som sjekket at landsbyboerne gjorde det de hadde fått beskjed om. Jeg prøvde å gi 

tydelig beskjed om at jeg ikke på noen måte ville rapportere tilbake til FADCANIC det jeg 

fikk vite fra informantene. Jeg sa ofte at alt som ble sagt til meg ville være anonymt, og at min 

oppgave ikke skulle bli lest av organisasjonen, og ikke ble skrevet på vegne av dem. Jeg syntes 

det var en tendens at informantene svarte mindre utfyllende, da jeg hadde denne statusen. Det 

var ikke alltid like lett å få til samtaler med informantene. Dette trenger ikke å ha noe å gjøre 

med at de så på meg som en fra FADCANIC, men at jeg var ny i landsbyen og en fremmed de 

ikke kjente så godt. På den andre siden ga statusen meg også en del nyttig informasjon. Folk 

fortalte meg mer tekniske ting slik de vanligvis ville snakket med FADCANIC. Likevel, 

statusen som utsending fra FADCANIC syntes også å legge en del begrensninger, og det var 

heller ikke en status jeg var helt komfortabel med. Jeg trengte å komme litt mer under huden 

på menneskene i landsbyen. Det var på tide at jeg allierte meg med en nøkkelperson i 

landsbyen. 

 

2.1.5 Status som venn 

 

I landsbyen bodde det en ung mann som også jobbet i FADCANIC. Han ble min 

kontaktperson i landsbyen og skulle vise seg å være et verdifullt bekjentskap. Han var på hils 

med alle i landsbyen og de fleste hadde et bekjentskap med han. Jeg hadde allerede status som 

en som jobbet for FADCANIC og ba derfor om å ikke bli presentert som dette mer. Den unge 

mannen presenterte meg dermed som sin venn til informantene. Dette gjorde han på Miskitu, 

så det var vanskelig for meg å oppfatte. Senere fortalte han meg dette, og at det i tillegg var 

viktig for han, fordi han var stolt over å gå sammen med en europeer og kalle meg sin venn. 

Dette mente han ga han høyere status. Det var problematisk for meg, ikke fordi jeg ikke ønsket 
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at han skulle være min venn, men jeg merket at ved å presentere meg som vennen hans, ble 

ikke mine spørsmål tatt seriøst nok. Til tross for at jeg fortalte at jeg skrev oppgave og trengte 

informasjon til dette, syntes de nok det også var rart med alle disse spørsmålene som kom fra 

en venn av han. Statusen som venn distanserte seg altfor langt vekk fra status som forsker. 

Derfor fant jeg ut at det var ønskelig å oppnå en status et sted midt mellom. 

 

2.1.6 Status som jordbruker 

 

Ved å delta i feltet fikk jeg mulighet til å observere dagliglivet, både de dagligdagse men også 

de spesielle hendelsene som bursdagsfeiringer, fotballturneringer samt hanekamp. På den 

måten fikk jeg et sammensatt bilde av det totale dagliglivet i landsbyen både i arbeid og 

fritidsaktiviteter. Det er avgjørende og danne et tillitsforhold for å få adgang «bak kulissene». 

Slik adgang får forskeren først når det er inngått tillitsforhold, men veien dit er ikke alltid like 

opplagt. Jeg spurte min kontaktperson i FADCANIC om jeg kunne få jobbe sammen med 

landsbyboerne og bli med ut på åkeren, ikke bare i forbindelse med kurs i regi av FADCANIC, 

men som en som jobbet og bodde hos en familie over lengre tid. Dette ble ordnet og jeg bodde  

og jobbet på åkeren sammen med denne familien i lengre tid. Aktivitetene innebar blant annet 

høsting av diverse planter, luking av ugress, matlaging, bæring av vann, oppvask og henting av 

ved. Andre dager gikk vi rundt og kartla sykdommer på kakaofruktene. Noen ganger gjorde 

jeg dette med FADCANIC, andre ganger alene sammen med landsbyboere. Det er viktig å 

være bevisst på at for mye fysisk arbeid kan kreve så mye av deg at du rett og slett glemmer å 

observere (Repstad, 2007:52). Jeg var også redd for at de skulle tro at jeg med letthet kunne 

beherske den jobben de selv levde av, og kanskje hadde brukt lang tid på å lære. Jeg tror ikke 

det var noe problem i mitt tilfelle da jeg ikke fikk til å jobbe like effektivt som dem. De måtte 

hjelpe meg mer enn jeg hjalp dem i begynnelsen. Etterhvert gled jeg sakte men sikkert inn i 

dagliglivet, og kvinnene fortalte ubevisst om ting som hadde relevans for mitt datamateriale. 

Da jeg jobbet på gården var det svært ønskelig fra min side å ikke ha statusen som turist eller 

gjest. Jeg betalte for maten ved å jobbe for oppholdet, lagde mat og jobbet i åkeren. Slik fikk 

jeg til slutt en posisjon i jordbruket som innebar aktiv deltakelse og ikke bare observasjon fra 

sidelinjen. Målet var å oppnå en status i landsbyen som ga meg innblikk i mer private sider i 
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landsbylivet. Dette syntes jeg at jeg etterhvert fikk til. Om man vil komme på ”innsiden” av en 

kultur kan det å delta på ulike aktiviteter og arbeid være svært nyttig.	  

 

2.7 Metodisk refleksjon 

 

Som beskrevet ovenfor er det særlig to forhold som kunne svekke kvaliteten på mitt 

datamateriale. Informantene kan ha opptrådt annerledes når de oppfattet at det var en 

sammenheng mellom meg og organisasjonen. Dette trenger ikke å være negativt, men det kan 

hende jeg ikke fikk de svarene jeg var ute etter. Et annet metodisk problem kunne være 

tilstedeværelsen av tolken. For det første var det sikkert ikke alt som lot seg oversette eller 

sette ord på, på et annet språk. For det andre var det mest sannsynlig at svarene ble noe 

påvirket ved tilstedeværelsen hans. Både fordi det var en tredje person i rommet, og også fordi 

han var mann. Disse svakhetene ved datamaterialet oppveies midlertidig av andre faktorer. 

På samme måte som det finnes flere former for feminisme finnes det mange måter å gjøre 

feministisk forskning på. Det eksisterer ikke kun èn riktig måte. All forskning involverer å lage 

forskningsspørsmål, samle data, velge metoder analysere og tolke data, og presentere 

resultatene. Det finnes ingen forskning som vil være helt upåvirket av hvem man er som 

forsker, men målet er å få forskningen så nøytral som mulig, og i hvert fall en fordomsfri og 

upartisk forskning eller tolkning. I det minste bør man bestrebe å være bevisst på hvordan 

dette kan påvirke forskningen. 

 

Jeg merket at jeg i Kahkabila fikk tilgang til ulike sosiale arenaer avhengig av hvilken status 

jeg fikk tildelt og hvilke rolleforventninger det var knyttet til denne statusen. Da jeg byttet på 

disse rollene fikk jeg også tilgang på ulikt empirisk materiell. Man må ta på seg en rolle eller 

forhandle seg frem til en rolle selv. Det er en utfordring å vite hvilken status man skal 

innlemme forskerrollen i, og denne utfordringen blir særlig synlig ved feltarbeid i andre 

kulturer. Det kan være slik at den statusen forskeren blir satt i, eller setter seg selv i, kan gi han 

eller hun en ugunstig posisjon i å utføre det han eller hun har til hensikt å gjøre, fordi det er 

knyttet ulike rolleforventninger til statusen. Det jeg forsto ut fra feltarbeidet mitt var at å få 

utdelt status eller å få rolleforventninger knyttet til en status, er vanskelig å unngå, men det 
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trenger ikke å bety at det er bare ensidig negativt. En rolle i en gitt setting kan gi noe empirisk 

materiale, og i en annen setting kan informasjonen man får være en ganske annen. Det som er 

viktig er å være bevisst disse statusene og rolleforventningene, og besitte evnen til å bryte ut 

av statusene når det trengs.  
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3  Teoretisk  rammeverk  
 

Dette kapittelet presenterer de viktigste teoretiske begrepene som brukes i analysen av 

kvinner i agroskogbruket i Kahkabila. Først vil jeg redegjøre for begrepene arbeidsroller, 

kjønnsroller og ressurser. For å forstå hvordan kvinnens posisjon påvirkes av tilgang til 

ressurser, vil jeg fra ulike perspektiv diskutere empowerment-begrepet, da særlig knyttet til 

makt, aktørskap og bargaining power.  

 

3.1 Agroskogbruk og tradisjonelle kjønnsroller 

 

Det er viktig å studere det patriarkalske samfunnet for å forstå hvordan kjønnskonstruering 

kjennetegner deling av arbeidsroller i jordbruket, og hvordan stereotyper er formet. Men også 

hvordan ulike jordbruksprodukter er forbeholdt mannen eller kvinnen ettersom 

markedsverdien varierer (Kiptot og Franzel 2011: 35). Kvinner møter en rekke begrensninger 

som reduserer deres bidrag og utbytte. Studien til Kiptot og Franzel (2011) Gender and 

agroforestry in Africa: a review of women`s participation, gjennomgår ulike 

agroskogbrukspraksiser i Afrika fra et kjønnsperspektiv. I artikkelen viser forfatterne hvordan 

de har studert kvinners deltakelse relativt til menn og utfordringer knyttet til dette. Kiptot og 

Franzel hevder at agroskogbruk har potensiale til å gi betydelige fordeler for kvinner, men 

kvinners deltakelse er lav i aktiviteter som er regnet som mannens domene og som gir høy 

kommersiell avkastning. Det er regionale forskjeller i forhold til funn i studier av 

agroskogbruk og kvinner verden over, men felles er at kvinner har lite tilgang på ressurser og 

stor arbeidsbyrde (Kiptot og Franzel, 2001: 52-53). 

Fattige rurale kvinner har ofte doble arbeidsbyrder hvor det ene er å være husmor og gjøre de 

plikter som hører til hjemmet, og det andre er et lønnet eller ulønnet arbeid ved siden av 

(Deere 1982: 799). I stedet for den doble arbeidsrollen snakker Moser (1989) om den triple 

arbeidsrollen til den rurale kvinnen. TRF eller Triple Role Framework, er utarbeidet med tanke 

på å analysere kjønnsfordelingen av arbeidsroller innad i husholdninger med lav inntekt. 
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Moser sin skissering av kvinners arbeidsroller er hensiktsmessig, for å få fokus på mangfoldet 

av krav på kvinner i husholdningen (Kabeer 1994: 275).  

Moser deler kvinners roller opp i tre kategorier, den reproduktive rollen, produktive rollen og 

samfunnsrollen. I den reproduktive sfæren av kvinners ansvar, inkluderes alle aspekter av 

barnefødsler, det å oppdra barna og arbeid i husholdningen. Denne rollen kan inkludere 

matproduksjon og preparering av mat, husarbeid, bæring av ved og vann og ta vare på barnas 

helse og oppvekst. Kvinner bestemmer ofte over mat og helse, spesielt når det kommer helsen 

til barna (Kabeer, 1999:445).  

Dette er ofte kvinners eller jenters ansvar, ubetalt, og blir sjelden sett på som ekte arbeid. 

Arbeidet blir usynliggjort fordi ansvarsområdene er sett på som ”naturlige” for kvinnen (Just 

og Murray, 1999:2). Den produktive rollen omfatter alle typer arbeid gjort mot betaling enten i 

form av kontanter eller annen type betaling. Enhver form for aktivitet som genererer inntekt 

enten det er en del av den formelle eller uformelle økonomien, er sett på som produktivt 

arbeid. Kvinnens produktive rolle er mindre synlig og i mange tilfeller mindre verdsatt enn 

mannens produktive rolle, selv om de utfører samme type arbeid. Dette fordi hans 

arbeidsdomene ofte gir høyere kommersiell avkastning og hans evner er verdsatt mer enn 

kvinnens. 

Samfunnsrollen refererer til kollektiv organisering, samfunnsengasjement, kirkearbeid 

deltakelse i kvinnegrupper og annet. Som regel er dette frivillig arbeid og uten inntekt. Det er 

vanlig at også menn deltar på samfunnsaktiviter men da på et høyere politisk nivå som gir mer 

prestisje og gjennomslagskraft.  

 

3.2 Feminisme og antifeminisme i Nicaragua 

 

For å lettere forstå det etablerte kjønnsrollemønsteret i agroskogbruket kan det være fornuftig 

å se på feministbevegelsen i relasjon til antifeministbevegelsen i Nicaragua. Begge retninger 

sprang ut fra sandinistrevolusjonen, men på to forskjellige måter26.  

                                                
26 Sandinistrevolusjonen var den sandinistiske frigjøringsfronten sitt opprør mot Somoza-
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Både forskere og aktivister daterer feminisme i Nicaragua tilbake til de siste årene av 

Somoza-diktaturet, hvor kvinner ble mobilisert av FSLN27. 30 % av Sandinist-forkjemperne i 

60- og 70-årene var kvinner (Kampwirth, 2006: 75). Feministretningen steg frem takket være 

mobiliseringen av kvinner i løpet av revolusjonen til tross for sandinistledernes forsøk på å 

hindre kvinnene i å mobilisere og organisere seg. Antifeminister beskyldte revolusjonen for å 

ødelegge den gamle moralske stabiliteten, og antifeminismen sprang ut som en reaksjon på 

dette (Kampwirth 2006: 92). Verdier er et ord som står sterkt i Nicaragua, og da spesielt 

familiverdier. Antifeministene mener de gamle verdiene før revolusjonen var bedre moralsk 

sett og at problemene med feministene er at de prøver å forandre dem til antiverdier. 

Feminister på sin side jobber for å forandre verdien til større likhet. Feminister og 

antifeminister i Nicaragua og andre steder er uenige på noe av det mest fundamentale som 

gjør oss til mennesker. De er uenige om den sosiale betydningen av de biologiske 

forskjellene. Ifølge de mest feministiske forskerne er kjønn sosialt konstruert. Å føde barn er 

bare noe kvinnen kan, men å oppdra barnet kan også mannen. For antifeministene er kvinnene 

best egnet til å oppdra kjønnet for hun er psykologisk og intellektuelt tilpasset til å oppdra 

barn. Menn innehar ikke disse kvalitetene og å forandre på det, gagner ingen mener 

antifeministene.  

 

Det er langt flere feministiske organisasjoner i Nicaragua, men det betyr ikke at de 

antifeministiske bevegelsene har mindre makt. Den har mer makt når man tenker på makt 

målt i høyere innflytelse på statlig politikk og til den katolske kirken som har sterk posisjon i 

det nicaraguanske samfunnet. Feministene har på den annen side mer innflytelse i 

sivilsamfunnet (Kampwirth, 2006: 75). Denne makten som antifeministbevegelsen har 

manifesterer seg nok tydelig i mange samfunnslag både blant menn og kvinner i Nicaragua.  

 

3.3 Ressurser 

 

Parallelt med å være viktige utviklingsstrategier er flere av ressursene som for eksempel lik 

tilgang på jord og utdanning identifisert av FN som fundamentale menneskerettigheter. 

                                                                                                                                                   
familiens 43 år lange familiediktatur i Nicaragua i 1960-1970 årene.  
27 Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfront 
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Kvinners lik tilgang til og kontroll over økonomiske og finansielle ressurser er avgjørende for 

å oppnå likestilling og styrking av kvinners rettigheter og for rettferdig og bærekraftig 

økonomisk vekst og utvikling28. Men det er også en mengde andre ressurser man kan ha 

tilgang til og som er med på å gi en person makt. Tilgang til noen ressurser vil også 

automatisk gi tilgang til noen andre. Som tilgang på land og treprodukter vil ved salg gi 

tilgang på kreditt. 

Kabeer (1999) skiller mellom tilgang til og kontroll over ressurser. Man kan ha tilgang til 

jord, men kontroll over vil si at du bestemmer over jorda og blant annet hva den skal brukes 

til. Kontroll referer derfor til bestemmelsesrett (Kabeer 1999: 445).  De ulike ressursene jeg 

ser på er direkte knyttet til agroskogbruket som inkluderer eierskap til land og tre, samt 

tilgang på utdannelse, arbeidskraft og kreditt. Men også sosiale ressurser som tidsbruk og 

tilgang til nettverk og deltakelse i politiske organ. Ressurser som er oppnådd gjennom et 

mangfold av sosiale forhold som til sammen utgjør et samfunn (Kabeer 2001, 1999: 437).  

 

3.4 Tabuer i agroskogbruk 

 

Kulturelle normer påvirker handlinger og holdninger til mennesker i et samfunn. Ofte har 

disse sterkere grep på befolkningen lokalt, enn sentrale myndigheter. Store kulturelle og 

regionale forskjeller gjør det vanskelig å generalisere kulturelle normer (Kiptot, Franzel 

2011:7). Mange samfunn har skikker og tabuer som hindrer kvinner og menn i å utføre visse 

aktiviteter. Ulike tabu kan være med på å påvirke arbeidsfordeling i jordbruket. Tabuer i 

agroskogbruk er ofte knyttet til kvinners begrensninger i forhold til hvem som kan plante 

trærne hvor, og i forhold til hvilke redskaper man kan bruke. Det er blant annet ofte tabu for 

menn å delta i huslige aktiviteter som er typiske for kvinnen som matlaging og passing av 

barn. På den andre siden kan det være tabu for kvinner å utføre typiske mannsdominerte 

aktiviteter som trefelling og bruk av hest. Kulturelle normer og skikker knyttet til kjønn som 

                                                
28
 http://www.un.org/womenwatch/daw/public/WorldSurvey2009.pdf 
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deltakelse på seminarer, prate høyt i forsamlinger eller si sin mening kan være med på å 

begrense kvinnenes deltakelse i ulike utviklingsprosjekter. (Agarwal 1997: 29).  

Mange avgjørelser vil falle innenfor det den franske sosiologen Pierre Bourdieu kaller idea of 

doxa (1977: 167-70 i Agarwal 1997: 13). Kvinners store arbeidsbyrde og menns dominans i 

bestemmelsesprosesser innad i husholdningen og i jordbruket, blir i flere kulturer ikke sett på 

som urettferdig, men som et resultat av kultur og sosiale normer. (Kabeer 1999: 441). Doxa 

innebærer vidt aksepterte normer og regler. Regler som tas for gitt, styrer dagliglivet og er 

tilsynelatende fravikelige. Mange tradisjoner og kjønnsroller faller innenfor dette segmentet. 

Derfor blir kjønnsdelingen av arbeidsroller ofte slik. De tradisjonelle patriarkalske formene 

gir maskuliniteten et privilegium. Det er akseptert både av kvinner og samfunnet at kvinner 

overser sin underordnete rolle. Dette er sterke hindringer for forhandlingsmakt, og disse dype 

tradisjonelle verdiene er ofte store barrierer for empowerment og arbeidet med likhet for 

kvinner (Gouws og Kotze 2007:167).  

3.1.1 Empowerment  
 

Begrepet empowerment defineres på en rekke måter i ulike fagtradisjoner. Det er viktig å 

avklare forskjellige forståelsesmåter for å kunne bruke disse i analysen. Begrepet 

empowerment fikk betydning på slutten av 1970-tallet, og er historisk knyttet til undertrykte 

grupper som borgerrettighetsgrupper, kvinner, homofile og frigjøringsbevegelser. Disse er 

inspirasjonskilder til utvikling av begrepet. Paulo Freire (1974) har vært en viktig teoretiker 

og også feministisk teori og deres maktforståelse og verdisyn.  

 

Empowerment er knyttet til omfordeling av makt og til å beskrive hvordan fattige og 

undertrykte kan finne en vei mot bedre levekår og sosial rettferdighet. Makten må tas eller gis 

tilbake til de som er disempowered (Friedmann 1992). Empowerment retter seg mot både en 

individuell og en strukturell dimensjon (Askheim 2003). Den individuelle dimensjonen 

handler om å styrke individet gjennom ulike prosesser og handlinger. Målet kan blant annet 

være større kontroll over eget liv. Den strukturelle dimensjonen handler om hindringer, 

maktforhold og den samfunnsmessige sammenhengen individet er i. I 1980 og 90- årene var 

det dominerende synet å se markedskreftene som en katalysator for empowerment for 

individet, og staten som instrument for individets disempowerment. Dette synet er begrenset, 
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spesielt når man snakker om kvinners empowerment. Den indiske professoren i 

utviklingsøkonomi og miljø, Bina Agarwal (1994) definerer empowerment som følger:  

 

“A process that enhances the ability of disadvantaged (powerless) individuals or groups to 

challenge and change (in their favor) existing power relations that place them in the 

subordinate economic, social and political positions.” (Ibid: 39) 

 

Agarwal skiller empowerment fra kvinners velferd. Kvinners velferd kan forbedres på måter 

som ikke forandrer de eksisterende maktrelasjonene og som fortsatt holder kvinnene i en 

avhengighetsposisjon til mannen. Agarwal skiller også empowerment fra likestilling. 

Empowerment er en prosess, mens likestilling er et resultat. Agarwal definerer her 

empowerment som motmakt. Sammenhengen mellom individuelle og samfunnsmessige, 

strukturelle forhold står sentralt i denne tilnærmingen. Utgangspunktet er å styrke individ eller 

grupper slik at de kan få kraft til å endre vilkårene som gjør at de lever i en avmaktssituasjon. 

Både individuelle-, politiske- og utdanningsmessige ressurser er viktige i disse prosessene 

(Agarwal 1994).   

 

I perspektiv som forstår empowerment som en individuell psykologisk bevisstgjøringsprosess 

er maktperspektivet ikke til stede. Analyser av prosesser som skaper makt eller avmakt vies 

ingen oppmerksomhet således blir empowermentbegrepet avpolitisert (Askheim, 2007). 

Myndiggjøring er et begrep som ligger nært denne forståelsen av empowerment. Å 

myndiggjøre kan bety å sette noen i stand til, gi mulighet, gi makt, men det krever også aktiv 

handling.  

 

Empowerment som tilgang til og kontroll over ressurser er sentral i min studie. Empowerment 

er viktig for individet ikke bare som en verdi i seg selv, men også for å fremme utvikling 

(Petesch et. al. i Narayan 2005: 40). Lazo (1993) beskriver empowerment som “...a process of 

acquiring, providing, bestowing the resources and the means or enabling the access to a 

control over such means and resources” (1993:25). Narayan (2005) ser også på tilgang til og 

kontroll over ressurser som en forutsetning for empowerment, men legger også vekt på 

muligheten individer har til å foreta viktige valg i livet. Kabeers forstår empowerment som en 

forandringsprosess for individer som tidligere ikke har hatt mulighet til å foreta strategiske 
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livsvalg. Kabeer referer til disse prossessene som “....expansion in peoples ability to make 

strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them” (Kabeer 

2001: 17). Begrepet er da uløselig knyttet sammen med disempowerment. Selv om et individ 

har mange valgmuligheter, og tilgang på mye makt og ressurser,er ikke individet 

nødvendigvis empowered. Personen må være disempowered i utgangspunktet. Kvinners 

tilgang til ressurser fører ikke nødvendigvis til større kontroll over disse. For eksemple kan 

rettslig status av eierskap over land ha lite påvirkning i praksis. Dermed er ikke ressurser nok 

i seg selv. Uten kvinners individuelle eller kollektive evne til å gjenkjenne eller bruke 

ressurser i egen interesse, kan ikke ressurser lede til empowerment (Narayan 2005:73). På 

denne måten vil ikke for eksempel utdanning som ressurs være et tegn på empowerment. Det 

vil være en katalysator for empowerment, altså som en mulig faktor som kan lede til 

empowerment (Narayan 2005: 72).  

 

Myndigheter og organisasjoner, som ulike NGO-er, har mulighet til å fremme politikk som 

styrker likestilling gjennom ulike virkemidler og tiltak som gir kvinner større tilgang til ulike 

ressurser. (Narayan 2005:73). Kabeer (2001) og Friedmann (1992 og 1998) peker på at hvis 

kvinner skal være aktører for egen utvikling må det skje tre former for empowerment: den 

sosiale, politiske og psykologiske. Sosial empowerment er tilgangen til materielle og 

økonomiske ressurser, politisk empowerment er tilgang til politiske organer og medvirkning i 

beslutningsprosesser, og psykologisk empowerment skal gi selvtillit slik at man er klar over 

hvilke muligheter man har og handle ut fra dem (Friedmann 1998). I følge Friedmann må alle 

elementene for empowerment være til stede for å kalle det empowerment. Friedmann legger 

også stor vekt på kollektiv organisering for å oppnå empowerment gjennom sosial kapital.  

 

3.1.2 Makt og empowerment 

 

Makt og empowerment er relevante begreper når man skal forstå bestemmelsesprosesser i 

agroskogbruk. En tydelig forståelse av empowerment forutsetter en klar forståelse av makt. 

Makt må ikke forstås ovenfra og ned, men som påvirkning fra grasrota (Parpart m.fl. 2002). 

Dette er kke primært makt over noe eller noen, men makt til å kunne definere og arbeide mot 
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sine egne mål (Friedmann 1992). Makt er altså muligheten til å velge annerledes. Ifølge 

Rowland (1995) er begrepet nødt til å bli brukt i en kontekst av undertrykking. Siden 

empowerment handler om fjerne eksistensen og effekten av urettferdige forskjeller. Rowland 

(1997) deler makt inn i fire kategorier: Makt innad, makt til, makt med og makt over. Makt 

innad er styrken i en selv man blir klar over, og dermed får mulighet til å skape og forandre 

sin posisjon som individuelle aktører. Oxfam (1994) sier det også innebærer selvforståelse og 

selvrespekt samtidig som det innebærer respekt og aksept for andre som likestilte mennesker. 

Makt til er når folk bestemmer seg for å forandre livene sine. Makt med er når personer blir 

med i nettverk som kan hjelpe dem med å utfordre og forandre maktrelasjoner, og når hele 

gruppen får det bedre i sum enn et enkelt individ. Å være samlet av et felles mål og forståelse 

for kollektiv handling (Oxfam 1994). Og til slutt makt over refererer til når mennesker 

overvinner undertrykte relasjoner (Rowland 1997: 13). 

3.1.3 Makt og interseksjonalitet 

Begrepet interseksjonalitet er mye brukt i studier av maktrelasjoner og kjønn. 

Interseksjonalitet er analyseredskaper om hvordan sosiale og kulturelle kategorier 

sammenflettes. Begrepet referer til interseksjonen der flere makthierarkier basert på kjønn, 

etnisitet, klasse krysser hverandre. Crenshaw (1995) viser hvordan forskjellige makt 

relasjoner påvirker hverandre og hvordan de styrker, svekker eller komplementerer hverandre. 

Begrepet er videre utviklet, spesielt innen feministisk teori, og fokuserer på hvordan 

strukturelle, institusjonelle og individuelle nivåer påvirker hverandre. Undertrykkelse er 

avhengig av kontekst, og varierer med tid og sted. Ulike former for undertrykkelse 

samhandler og skaper unike posisjoner og opplevelser. 

3.1.4 Empowerment og aktørskap 

Diskusjonen rundt forholdet mellom sosial struktur og aktørskap har vart i flere tiår. Etter 

avhengighetsteoriens strukturelle perspektiv på 70 og 80-tallet, sprang det frem et mer aktør-

orientert perspektiv som utviklingstudier tok til seg. Dette la vekt på fordeling av ressurser og 

makt, men også på at mennesker skaper sin egen historie. Fokuset ble trukket mer mot mikro-

nivå og lokale aktører og da ofte mot husholdningen (de Haan og Zoomers 2005: 28). 

Aktørskap er sentralt i empowerment i den forstand at kvinnene selv er aktører i 

forandrinsprosessen. Ressurser og innflytelse konstituerer til sammen det Sen (1985b) 
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refererer til som potensialet mennesker har for å leve det livet de ønsker. Kabeer (1999) mener 

at aktørskap er en maktdimensjon sammen med ressurser og prestasjon, og definerer det som 

«..the ability to define ones goal and act upon them..» 

Dette kan altså være en forbedring for kvinners vilkår, og gi mer likhet og rettferdighet for 

kvinner. Men dersom ikke kvinnene selv har vært involvert i prosessene, som aktører for 

endringen, men bare blitt begunstiget av dem, vil man ikke anse det som  empowerment 

(Narayan 2005:72). Man kan altså ikke “empower” mennesker. De er nødt til å være aktive 

aktører i egen prosess (Allen og Thomas 2002). For eksempel vil ikke tilgang til finans eller 

utdanning være empowerment i seg selv, men en katalysator for empowerment. 

 Et slikt perspektiv ser på kvinner som aktører for egen utvikling og forandring.  

 

3.1.5 Bargaining Power og Room for manoeuvre  

Kjønnstudier mener makt er den kritiske dynamikken i en husholdning, og empowerment er 

nøkkelen til utvikling og trivsel (ibid.:36). Feministiske forfattere har fokusert på patriarkalske 

former av makt hvor monopolisering av makt til et kjønn er det rådende (Radtke & Stam 

1994). Flere feminister ser på kjønn som noe konstruert og at det ikke er noe annet enn 

biologisk forskjell mellom kjønnene. Ofte blir makt sett på noe man utøver ovenfor 

institusjoner, ressurser og mennesker (Parpart m. fl. 2002, Radtke og Stam 1994). Foucaults 

forståelse av makt har vært en viktig tilførsel til feministiske analyser om makt (Parpart m.fl. 

2002). Foucault snakker om sovereign power som den type makt man innehar med tittel som 

for eksempel i gamle føydalske samfunn, men kjønnstudier snakker om viktigheten av 

begrepet diciplinary power. Det er den type makt som er vanlig for oss, som stille aksepteres, 

som ikke kan eies men eksisterer bare når den blir utøvd. Den makten gjør at kvinner 

aksepterer sin underordnede rolle og mannen sin rolle som hevet over kvinnen (de Haan og 

Zoomers 2005: 36-37). Kvinnen er også aktivt med på å opprettholde sin rolle som 

undertrykket. Kvinners aksept til at de ikke har førsterett på ressurser i husholdningen eller i 

jordbruket er eksempler på atferden til kvinner som undergraver deres egen trivsel eller 

livsverdi (Kabeer 1999: 440). Kvinners tilbøyelse til ulike sosiale normer og praksis fører til at 

de på den måten også diskriminerer mot andre kvinner i samfunnet. Selv om denne 

oppførselen reflekterer «valg», fordi de på en måte er frivillige, så er det valg som stammer 
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fra, og forsterker kvinners underordnede rolle. Det minner oss på at maktrelasjoner er uttrykt 

ikke bare gjennom aktørskap og valg, men også gjennom hvilke typer valg mennesker foretar 

seg. Aspektene for kultur er så tatt for gitt at de har blitt helt naturlige for både kvinner og 

menn (Kabeer 1999: 441). Villareal (1994) følger Giddens idè om aktørskap og struktur. Hun 

snakker om room for maneoeuvre. Muligheten for å forandre valgene sine. At makten aldri 

tilhører noen av oss, men utfallet av interaksjonen alltid er resultert i forhandling. Fra dette 

synspunktet er kvinner ikke ofre, men har en aktiv rolle i sin subordinering. Dette betyr at man 

ikke bare har en mulighet til opprør, men også forbedre posisjonen sin. Muligheten for å 

ekspandere og bruke sin room for manoeuvre. Og det er her empowerment begynner når man 

snakker om Rowlands makt innad. Som etterhvert kan føre til makt til og makt med som igjen 

kan være med på å forandre patriarkalske strukturer. Og som igjen til slutt fører til makt over 

som frir en fra undertrykkende relasjoner (de Haan og Zoomers 2005: 37). 

Agarwal snakker om at husholdningen er karakterisert som innehaver av både konflikt og 

forhandlinger og at bestemmelser styres av den relative forhandlingsmakten til medlemmene.  

Såkalt bargaining power. Hun sier at forhandlingsmakten til medlemmene i en husholdning 

bestemmer hvem som gjør hva, får hva og hvordan hvert medlem blir behandlet. 

Det er flere faktorer som er med på å styrke et individs forhandlingsmakt, men hun 

understreker viktigheten av at personen har noe å falle tilbake på utenfor hjemmet som for 

eksempel eksternt arbeid eller en kvinnegruppe. Jo større muligheten er for en kvinne til å 

overleve utenfor hjemmet, jo større er hennes forhandlingsmakt (Agarwal 1997). Det er flere 

faktorer som er med på å begrense kvinnenes forhandlingsmakt. Blant annet er kvinnens 

mange arbeidsroller er typisk faktor som er med på å begrense forhandlingsmakten.  

3.1.6 Empowerment-perspektiv som grunnlag for analysen 

I denne oppgaven ser jeg på tilgang til ressurser som en forutsetning for empowerment for 

kvinner. Dette er tett knyttet sammen med bemyndigelse. Kontrollering av ressurser 

inkluderer muligheten til å foreta strategiske livsvalg (Narayan 2005:73). Forståelsen legger 

til grunn at det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, at kvinner har tilgang på noen 

hovedtyper av ressurser. Disse ressursene må kunne benyttes av personene til å handle mot 

sine egne definerte behov. Det vil si at kvinnene selv er aktører i prosessen empowerment. 

Empowerment er en prosess mot et mål 
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I den følgende analysen skal jeg spesifikt se på ressurser; land, trær, tekniske ressurser, finans, 

utdanning, deltakelse i organisasjoner og politiske organer.  
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4  Analysen  del  1  
Det er flere faktorer som spiller inn når man skal forsøke å belyse et fenomen som kvinners 

tilgang til ressurser i agroskogbruket. I analysen ønsker jeg å svare på problemstillingen som 

masteroppgaven tar utgangspunkt i. I første delen av analysen vil jeg kartlegge 

arbeidsmønsteret til kvinnene i hjemmet og i jordbruket. I andre delen av analysen vil jeg se på 

kvinnenes tilgang på noen av de ressursene som var tilgjengelig i Kahkabila og utenfor 

Kahkabila. Ressursene jeg skal se på er sosiale ressurser som kunnskap og nettverk og 

tidsbruk, men også materielle ressurser direkte knyttet til agroskogbruket som landrettigheter, 

arbeidskraft, trerettigheter og finans. Tredje delen av analysen handler om hvordan kvinnene 

bruker ressursene, og hvordan tilgangen på ressursene påvirker kvinnenes posisjon i hjemmet,  

jordbruket og i samfunnet. 

 

4.1 Kvinners arbeidsroller i Kahkabila 

 

 «Og slik  ser du kvinnene i Kahkabila. De vasker, gjør rent, lager mat og tar vare på sine yngre brødre. Men 

samtidig har du kvinner i landsbyen som fisker, gjør jordbruksarbeid og også deltar i samfunnet». 

For å se på kvinners tilgang til ressurser i Kahkabila, syntes det hensiktsmessig for meg å 

kartlegge arbeidsmønsteret til kvinnene i hjemmet, og i jordbruket relativt til mannen. På den 

måten ville det være mulig å avdekke faktorer som eventuelt gjorde at kvinner var hindret 

tilgang til noen ressurser. Ved å kategorisere og kartlegge kvinners roller og arbeidsmønster 

hjelper det oss å forstå hvorvidt kvinnene har mulighet til å delta i ulike aktiviteter, eller 

hvorvidt de ikke har det. Informasjon om kvinners roller og ansvar, kan derfor hjelpe til å 

finne måter å tilpasse aktivitetene på.29 Kvinnene i Kahkabila var ansvarlige for å lage mat, 

vaske huset og vaske klær. De aller fleste fikk hjelp fra barna sine, men da hovedsakelig fra 

døtrene. Mennene hjalp ikke til i huset i nevneverdig grad. 

                                                
29https://www-
secure.ifrc.org/dmis/response/humanresources/Gender_web_Version/Tools/programmes/roles.htm 
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På gårdene eller parsellene deltok flesteparten av kvinnene i alle gjøremål som hadde med 

jordbruket å gjøre. Det var oppgaver som pløying eller annen jordforberedelse, såing, fjerning 

av ugress30, grave hull til trær, høste inn grønnsaker og frukt. Mange hadde gårder med små 

hytter hvor det fantes et lite provisorisk kjøkken. Dette gjaldt spesielt de som hadde gården 

langt unna hjemmet og landsbyen. Kvinnene fortalte at de også var også ansvarlige for å lage 

mat til mannen og barna når de kom for å jobbe på gården. Når de ikke lagde mat, jobbet de 

videre med gårdsarbeidet. Et annet ansvarsområde som hvilte på kvinnene, var å betale alle 

nødvendige regninger i husholdet som strøm, skoleregninger for barna og helseregninger. 

Informantene svarte at begge foreldrene var involvert i oppdragelsen av barna men at 

hovedansvaret hvilte på mannen. Kvinnene mente at det også var mennenes ansvar å hjelpe til 

i hjemmet, med unntak av matlaging og vasking av klær. Oppfatningen blant kvinnene var at 

det var mennene som var ansvarlige for å hente ved, selv om jeg ved flere anledninger 

observerte kvinner og også barn som kom bærende med ved fra skogholtet. 

Kvinnene syntes de hadde flere arbeidsdomener enn mennene og mest ansvar. En av 

informantene ga tydelig uttrykk for at hun syntes hun jobbet mer enn mannen: 

  

”Noen ganger forteller jeg mannen min at jeg ikke synes han har mye arbeid, fordi mannen  drar til gården og 

kommer hjem og sier han er sliten. Kvinnen kommer hjem fra gården og så må de gå å undervise, deretter må de 

hjem å vaske huset, lage mat og gjøre alt om igjen til kvelden. Det er slitsomt noen ganger, hele dagen jobber 

kvinnene” 

 

Funnene viste at både menn og kvinner deltok i jordbruket, men kvinnene i mindre grad. Dette 

var det ulike grunner til. Tidsperspektiv var en sterk faktor. Det at kvinnene måtte sjonglere 

mellom tre arbeidsroller, med spesiell fokus på deres reproduktive rolle, gjorde at kvinnene 

fikk mindre tid til sine produktive roller som jordbrukere. Jeg vil gå ytterligere inn i faktorer 

som påvirket arbeidsdelingen til kvinner og menn, i siste del av anlysen. 

 
                                                
30Luking eller weeding kunne være veldig arbeidskrevende. Arbeidet foregikk ofte med machete hvor de brukte 
macheten til å hugge ned og rydde vekk planter og ugress som hadde vokst seg stort. 
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4.1.1 Kvinners tilgang på ressurser i Kahkabila 

I dette kapittelet vil jeg gjennomgå hvilke ressurser kvinnene hadde tilgang på innad i egen 

landsby, men også av ulike utdanning og opplæringsprogrammer som FADCANIC hadde 

implementert i områdene rundt. Med utgangspunkt i at Kahkabila er et agroskogbrukssamfunn 

har jeg trukket frem ulike ressurser knyttet direkte til agroskogbruket som arbeidskraft, 

trerettigheter og landrettigheter. Men også andre sosiale ressurser som kunnskap, sosiale 

nettverk, politiske organer og tidsbruk. Tidsbruk vil ikke stå som en egen ressurs, men bli 

flettet inn i andre del av analysen, hvor kartleggingen av deltakelsesmønsteret til kvinnene i 

forrige del er med på å kaste lys over dette. Hvordan kvinnene hadde tilgang på ressursene vil 

bli drøftet underveis. 

4.1.2 Arbeidskraft 

 

”I helgene når jeg har fri, går jeg til gården og hjelper han når han sier han trenger hjelp” 

Arbeidskraft er ofte den eneste ressursen mange kvinner har til rådighet. Men ofte har menn 

rettigheter over kvinners arbeidskraft og beslaglegger denne når de har behov for det (Abbas, 

1997). Kvinnene på sin side har større vanskeligheter med å skaffe til veie mannlig 

arbeidskraft eller ekstern innleid hjelp (Swinkels et al, 2002). Kvinner og menn er ikke likestilt 

i jordbruket, og dette gapet fortsetter å eksistere fordi kvinnen ikke blir sett på som bønder 

eller økonomiske aktører i ordets egen forstand. Man ser fortsatt på mannen som bonden, og 

kvinnen spiller en støttende rolle som ”bondens kone” (Mehra, Rojas, 2008:7). 

Denne tendensen så jeg tydelig i Kahkabila. Mange av kvinnene ga inntrykk av at de ønsket å 

jobbe mer på gården, men ikke kunne på grunn av at de måtte være hjemme og jobbe. 

Kvinnene fortalte at det var mennene som som ga beskjed når de trengte hjelp, og de ba 

konene sine om å komme og hjelpe til på jordet. Som nevnt tidligere så kvinnene i Kahkabila 

på seg selv som fulltidsbønder, såkalte finqueras. Men til tross for at kvinnene anså seg selv 

som bønder, var de altså ikke dette i ordets egen forstand, men spilte mer rollen som bondens 

kone, og en ekstra hjelp når mannen hadde behov for dette. Kvinnene var altså først og fremst 

bønder, gjennom mennene sine. Jeg fant ut at arbeidskraft var en ressurs kvinnene ikke rådet 

over i Kahkabila, men som mennene dere beslagla. 
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4.1.3 Landrettigheter og bestemmelsesrett 

Land og tilgang på land, er sett på som den mest fundamentale ressursen i mange menneskers 

liv. Tilgang til land og effektiv bruk av landet har stor betydning for fattigdomsreduksjon, 

økonomisk vekst og investering. Det kan være en avgjørende faktor for livsoppholdet til 

mennesker, da det har økonomiske politiske, sosiale og kulturell iboende verdier (Deininger, 

2003). Landrettigheter oppnår man ofte gjennom arv, eller man kan få det overført fra 

myndighetene og gjennom andre avtaler. I mange kulturer er kvinners landrettigheter 

manifestert gjennom bånd til deres menn. 

Landrettigheter i Kahkabila skiller seg ut fra de andre landsbyene i området. Hos miskituene 

ligger det ingen kultur i å avgrense områder eller bruke gjerder. Dette er noe som har blitt 

brakt til kysten i senere tid ifølge med andre kulturer, blant annet av mestizoer. I Kahkabila 

eier man ikke jord juridisk sett, og man arver heller ikke jord tradisjonelt sett. Eierskapet 

defineres ved at man planter flerårig vekster på området. I tillegg må man holde jorda ved like 

for å vise at det blir brukt, ved å beskjære trær og jobbe på området. Hvis trærne ikke blir 

beskåret over lang tid, eller området gror igjen, kan andre familier ta i bruk jorden. I følge 

landsbylederen i Kahkabila har dette aldri vært noen kilde til konflikt da det til nå har vært 

nok jord til alle. Denne situasjonen er muligens i ferd med å endre seg, da Atlanterhavskysten 

og Kahkabila de siste årene har hatt stor befolkningsvekst. Befolkningen har blitt tredoblet på 

10 år, og denne trenden ser ikke ut til å snu med det første.  

Med jordrettigheter tenker man umiddelbart på hvem som står som formell eier på jorden, og 

har et juridisk eiendomskjøte på dette. Men det er også en forskjell mellom eierskap og 

effektiv kontroll. Det er ikke slik at legalt eierskap også betyr rettigheter til å kontrollere jordet  

i praksis. Landrettigheter handler også om rettigheten til bestemmelsesrett over, og  

planlegging av området. Bestemmelser over hvilke vekster man kan plante hvor og når, 

regnes også som en rettighet på jord (Alkire et. al. 2012:9, Agarwal, 2002:3). 

 

”Mannen min sier slik; i dag trenger jeg ikke hjelp, når månen er bra kan du komme å hjelpe meg”. 

Bøndene i Kahkabila følger månen og den astrologiske kalenderen når de skal organisere 

aktivitetene på jordet. Dette har vært en del av kulturen deres i lang tid. Da er det månen som 

bestemmer hva de skal dyrke og når. Et eksempel på tradisjonen med å la månefasene styre 



37 
 

dyrkingen av jorda, er at når det nærmer seg fullmåne, skal det dyrkes grønnsaker som vokser 

under jorden, som diverse rotfrukter31. Det er stort sett denne kalenderen som styrer 

planleggingen av jordbruksaktiviteter i Kahkabila, og jeg opplevde at begge parter var 

innforstått med at månefasen måtte følges når man skulle foreta seg aktiviteter på gården. 

Derfor var det ikke mye uenigheter knyttet til tidspunkt med hva som skulle dyrkes når, 

snarere hva som skulle dyrkes hvor. Da kvinnene og mennene ble spurt om hvem som planla 

området eller terrenget på gården, svarte de fleste at det var mennene som var ansvarlige for 

dette. De fleste kvinnene fortalte at de var informert i planleggingen, andre igjen sa at de 

deltok på lik linje med mannen i planleggingen. Majoriteten av kvinnene mente at 

bestemmelsene ble gjort av mannen, men at de ble gjort oppmerksomme på forandringene. 

«Jeg er den som tar mesteparten av bestemmelsene, men jeg konsulterer konen min». «Både jeg og mannen min 

tar bestemmelsene sammen». «Jeg snakker med min kone. Jeg forklarer henne hva jeg gjør og vi bestemmer hva 

vi skal gjøre».  

Mange av kvinnene jeg snakket med kunne også tenke seg å bestemme mer over 

bestemmelsene når det kom til planlegging av vekster på jordet. Mange sa seg misfornøyde i at 

mannen tok flesteparten av bestemmelsene. Kvinnene hadde flere ideer på hva som kunne 

gjøres annerledes, og det manglet ikke på ambisjoner: 

«Jeg ønsker å plante mer kokosnøttrær. Hvis jeg planter 200 kokosnøttrær, 400 kokosnøttrær trenger jeg ikke å 

jobbe så mye. Jeg kan betale noen for å jobbe og selge kokosnøtter og tjene mer penger» 

 

4.1.4 Trerettigheter 

 

”Har en  [bonde] 4 manzana med kokosnøttrær er man en rik bonde, har man 10 manzana med kokosnøttrær er 

man millionær!” 

 

Trerettigheter innebærer retten til å eie og bruke treet, bestemmelsesrett over produktene av 

treet, og kjøp og salg av dette. Som nevnt tidligere kan agroskogbruk ha store fordeler for 

                                                
31Samtale landsbyboer høsten 2012 
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kvinner. Men kvinners deltakelse i aktiviteter som anses som menns domene, eller som anses 

for å ha større kommersiell verdi, er lav, som for eksempel innsamling av stedegne frukter og 

grønnsaker (Kiptot, Franzel, 2011:36). Trær med ulik verdi kan også bli kategorisert som 

«mannstrær» og «kvinnetrær». Menn har som regel den overordnede autoriteten over 

treprodukter som har høy status, da de gir høy avkastning som stammen, store greiner og 

verdifulle frukter (Kiptot og Franzel, 2011:45, Just og Murray, 1999:2). 

Kvinnene forklarte at arbeidsfordelingen var slik den var på grunn av at mannen måtte gjøre 

det tyngste arbeidet, og kvinnen måtte ta seg av det letteste arbeidet. Likevel observerte jeg at 

kvinnene gjorde mye arbeid som var fysisk veldig tungt, som bæring av ved, bæring av vann, 

fjerning av ugress og graving av hull til trær. Kvinnene mente også selv at mye av det arbeidet 

de utførte var fysisk krevende, og egentlig ikke kvinnearbeid. Treplanting og felling av trær 

har først og fremst vært et mannsdomene, mens kvinner har hatt tilgang til fôr, veden og 

frukten. 

Kokosnøttrær er viktig for bønder i Kahkabila. Bøndene målte ofte sin rikdom eller størrelse 

på gården i antall manzana de hadde dyrket kokosnøttrær på. Et kokosnøttre bruker lang tid på 

å vokse, og trenger opptil fem år før man kan høste nøtter. Til gjengjeld kan et tre gi rundt 

1200 nøtter og hver kokosnøtt kan man selge for rundt 5 cordobas32. Det ble spådd at i 

fremtiden ville også markedsprisen bare øke33. Med andre ord, så er kokosnøtter viktige for 

befolkningen i Kahkabila, og regnet som verdifull frukt som gir mye fortjeneste. Det var altså 

en liten antydning til at mennene i Kahkabila hadde mer kontroll over de mest verdifulle 

treproduktene. Flere kvinner mente det var mannen som fikk disse etter høsting, og tok de 

med til markedet for salg. Kvinnene svarte også at det var mennene som hadde ansvar for 

trærne. Mens kvinnene gravde hullene, gikk mennene etter og plantet treet oppi.  

Kvinner har på sin side ofte andre verdier og preferanser for treslag og bruk av disse, enn 

menn har. Kvinner bestemmer over områder som ikke er så «viktige» eller som er tilegnet 

dem på grunn av kjønnet deres. Dette fordi kvinnens aktiviteter i husholdningen ofte 

innebærer bruk av disse produktene til fyring og matlaging (Kabeer, 1999:447, Kiptot og 

Franzel, 2011:24). 

                                                
32Nicaraguanske Cordoba. 1 NOK = 3, 20 Cordoba (pr. 15 nov. 2015) 

33Samtale med informant fra landsbyen høsten 2012 
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Kvinnene hadde mer kontroll over de typiske matnyttige grønnsakene som yuca og platano. 

Yuca er en elementær plante som ble plantet mye rundt husene i landsbyen og på gårdene. 

Dette var et viktig tilskudd i matlagingen, hadde lav kommersiell verdi, og ble mye brukt i 

matlagingen.  

Noe både kvinnene og mennene var enige i, var at kvinnene måtte utføre oppgaver som var 

mer «delikate» som de kalte det. I følge kvinnene, var dette grunnen til at de jobbet mer med 

blant annet pollinering fordi det var en aktivitet som krevde «sin kvinne». De mente at 

mennene var så hardhendte, at det var viktig å passe på at kvinnene jobbet med oppgaver som 

krevde at man var mer mild og forsiktig. Dette fordi de mente mennene var utålmodige og 

mindre forsiktige. En av informantene uttalte seg slik om ansvarsområdet rundt pollinering av 

planter: 

 

”De foretrekker at kvinnene gjør dette arbeidet (pollinere), fordi de er mer forsiktige med blomstene. De har 

mer tålmodighet i hele prosessen. Menn, de bare...passerer fort forbi» 

 

4.1.5 Landsbystyret 

 

«Jeg har ikke noen tid til å engasjere meg ved siden av jobben på huset og på gården». 

Landsbystyret i Kahkabila er det øverste bestemmende organet i landsbyen, og alle nye 

prosjekter som skal vedtas går via landsbystyret. Det gjelder også ulike intervensjoner i 

jordbruket FADCANIC ønsker å implementere i landsbyen. Landsbystyret spiller derfor en 

viktig rolle i bestemmelser innad. På det tidspunktet jeg oppholdt meg i Kahkabila, besto 

styret av fem menn og en kvinne, hvor kvinnen var kasserer i styret. Det var frivillig og 

ubetalt å være med i styret. Informantene opplyste om at det var en demokratisk prosess for å 

bli valgt inn via et åpent folkemøte i landsbyen, og deretter ble det stemt over den eller de 

som skulle sitte i styret. Kvinner i lederroller blir fortsatt sett på med skepsis i mange 

kulturer34. En tradisjonell tankegang globalt, har vært at kvinner kan inneha en oppfatning av 

                                                
34Et	  av	  funnene	  i	  en	  undersøkelse	  gjort	  av	  CGE	  i	  2005.	  (Comission	  for	  Gender	  Equality) 
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at de ikke har samme lederegenskaper som menn, og dette har ført til at relativt få kvinner 

besitter lederposisjoner. Et resultat av dette er at kvinner er lite aktive i å stille til valg i 

lederstillinger og styringsorganer, og på den måten blir ikke strukturene, som gir menn en 

prioritet til å sitte i disse posisjonene, utfordret. Informantene hevdet at det var nødvendig 

med visse egenskaper for å bli leder eller sitte i styret, og kvinnene kunne godt inneha disse 

kvalitetene. De hevdet at det derfor ikke spilte noen rolle om man var mann eller kvinne for å 

bli valgt inn i styret, det var det politiske ståstedet som var avgjørende. Selv om 

kommunestyret skulle være politisk nøytralt, var det i følge flere informanter ikke slik. Om du 

tilhørte det riktige partiet eller ikke, var det som avgjorde om du ble valgt inn: 

  

«De gjør ikke rom for deg, fordi hvis du ikke tilhører et visst politisk parti, så kan man ikke delta. Så det er slik 

det begynner å bli nå, men flere år tilbake var det ikke slik...for eksempel hvis du er en kvinne som stemmer på 

PLC partiet, vel da har du ikke noe valg. Du kan stille til valg, men de kommer ikke til å velge deg». 

 

Igjen var tid en betydelig faktor kvinnene la til grunn på hvorfor de ikke stilte til valg i 

landsbystyret. Flere hevdet at møtene ofte ble lagt til tidspunkter hvor kvinnene var opptatt og 

ikke hadde mulighet til å delta på grunn av all jobbing hjemme og på gården. 

I tillegg til at tiden ikke strakk til opplevde jeg at informantene ikke var særlig opptatt av å 

komme inn i styret og var fornøyde med dem som var valgt inn der. Den ene kvinnen som satt 

i styret  hadde liten visjon for hennes rolle i styret. Hun fortalte meg også at  hun snart skulle 

slutte da det var for mye jobb for henne, ved siden av alt det andre hun holdt på med. Likevel 

var det flere av kvinnene som mente det kunne være bra med flere kvinner valgt inn i styret: 

 

«Det er bra å ha med flere kvinner i styret, fordi vet mer om problemer innad i familien enn menn, fordi vi 

oppdrar familien og vi kjenner til ting i huset» 
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4.1.6 Finans 

 

”Menn bruker opp pengene på drikke  og de tingene du hadde tenkt til å kjøpe, kan du ikke fordi han har drukket 

opp alle pengene, og som en kvinne og mor lider man under konsekvensene». 

 

Jeg intervjuet kvinnene om bestemmelsesrett over økonomien i husholdningen, hvem som fikk 

pengene etter salget av jordbruksvarer, og hvem som sto ansvarlig for å betale regninger og 

utgifter i husholdningen. Kvinner kan kontrollere økonomien i hjemmet, men de kan være 

diktert av mannen på hva hun skal bruke det på. Mine funn viste at det var en klar hovedvekt 

av kvinnene som forvaltet og administrerte husholdningspengene. Altså hadde kvinnene 

tilgang på og kontroll over økonomien i husholdningen. Grunnen til dette var at kvinnene var 

enige om at de var mer pliktoppfyllende enn mennene, og måtte ta ansvar for å betale 

regningene, eller så var de ikke sikre på hvordan pengene ville blitt brukt: 

 

“Familien er avhengig av kvinner fordi menn er ikke ansvarlige nok. Det er kvinnen som må ta vare på hjemmet 

og andre ting som skoleregninger og så videre». 

 

Det var en klar forestilling blant kvinnene jeg intervjuet om at de benyttet inntekten på andre 

og viktigere områder enn mennene, og det var tydelig hvor lite tillit man hadde til at mennene 

tok de riktige avgjørelser i økonomispørsmål: 

 

“Pengene vi tjener bruker vi på flere ting, men hovedsakelig på barna våres. Hvis mannen for penger til seg 

selv, så bryr han seg ikke om slike ting, han kjøper bare ting til seg selv». 

 

Flere studier viser at menn som har penger til overs, ofte bruker det til egne fritidsaktiviteter 

eller å reinvestere det i arbeid eller forretninger. Kvinner på den andre siden investerer direkte 

i barna eller husholdningen. De er mer tilbøyelige til å betale skoleregninger, helseregninger, 
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mat og medisiner (Bunch og Mehra, 2008:3). En del av kvinnene svarte at de ikke engang 

ville sende mannen alene på markedet for de var redd for hva han skulle bruke pengene på. 

 

Mye av årsaken til kvinnenes strenge kontroll over pengene i husholdningen var også tett 

knyttet sammen med mennenes alkoholkonsum. Mange av kvinnene var med mannen sin på 

markedet, mest av alt fordi de var redd for at mannen skulle drikke opp pengene. Også 

mennene jeg pratet med i landsbyen ga inntrykk av at dette var et problem for mange: 

 

«Mange menn gir 20 kordoba til konene sine, men gjemmer unna 2-300 kordoba til dem selv og drikker det opp». 

 

Romdrikking har sterke kulturelle røtter i Kahkabila. Det ble ikke sett på som legitimt at 

kvinner drakk alkohol, men at menn gjorde det ble derimot sett på som et kulturelt rituale. 

Menn kunne ofte feire en stor fiskefangst eller et bra salg på markedet med å drikke rom i 

felleskap. Da satt de sammen på kveldene og fortalte historier og drakk. Kvinnene var 

ekskludert fra denne aktiviteten. Flere menn hadde alkoholproblemer og en mann som tok 

avstand fra drikking uttalte seg slik om dette: 

«Fordi menn sier de er nødt til å drikke, og noen ganger bare drikker og fisker. Fordi hvis du går til landsbyer 

som Kahkabila og Orinoco finner du folk fulle hele døgnet og du lurer på hvordan de lever livene sine. Men de 

kaller det et rituale. Noe som de er nødt til å gjøre». 

4.1.7 Lakia Tara 

Herberget Lakia Tara35 er et mikrofinansinititativ implementert i landsbyen med støtte fra 

FADCANIC. På folkemunne går det under navnet Albergue36. Lakia Tara er et initiativ som 

gir kvinnene tilgang på kreditt, men jeg vil også definere det som en sosial ressurs siden 

kvinnene kunne organisere seg som medlemmer av herberget i en kvinnegruppe. 

                                                
35 Morgenstjerne på Miskitu. 

36Albergue er spansk for herberge. 
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 Jeg bodde der i en lengre periode under mitt opphold i landsbyen, og fikk dermed et unikt 

innblikk i den daglige driften ved herberget. Herberget tilbyr sengeplasser og mat til reisende 

turister, skoleklasser og andre, og fungerer også som et møtelokale hvor man kan samles i råd 

eller holde kurs og seminarer. Men primært er stedet tenkt som et initiativ som skal gi 

kvinnene en økt mulighet for å tjene egne penger. På sikt er planen å heve det opp på et 

regionalt nivå slik at Kahkabila kan stå som modell for andre landsbyer i området. Kvinnene 

som jobbet ved herberget var organisert i en kvinnegruppe. De hadde ansvaret for å styre 

herberget økonomisk, administrativt og hadde også ansvar for alt annet organisatorisk knyttet 

til driften. Noen av kvinnenes menn jobbet også der37. Kvinnenes oppgaver ved herberget var 

blant annet å vaske, skifte på senger, lage mat og innlosjere overnattingsgjester. Mennene som 

jobbet ved herberget satt som regel nattevakt eller ryddet kvister etter storm. Ved juletider var 

det tiltenkt at kvinnene skulle få utdelt et eventuelt overskudd utdelt på egne bankkontoer som 

de kunne bruke slik de ville, eller sette av til sparing38.  På spørsmål om hvorfor kvinnene ble 

medlemmer av herberget svarte de at de hadde blitt spurt av bekjente, enten familie eller 

venner: «Jeg bestemte meg for å bli med fordi miss J spurte meg». Men mange var også opptatt av de 

økonomiske mulighetene ved å være medlem: «Jeg var interessert fordi det var en mulighet til å tjene 

penger til familien min». Kvinnene mente de ville få bedre økonomiske utsikter og det ville bli 

lettere å forsørge familien sin. Kvinnene fortalte meg likevel at pengene de allerede hadde fått 

utdelt fra herberget ofte gikk til seremonier i forbindelse med skole eller til annet kirkearbeid, 

og ble også reinvestert i herberget, ved innkjøp av sengetøy og andre nødvendige ting. 

4.1.8 Utdannning i Kahkabila 

 

Det er få som kritiserer utdanning som middel til utvikling og det ligger en implisitt antakelse 

at utdanning er et gode for det enkelte individ, og for samfunnet som helhet. Grunnutdanning 

for alle og redusering av kjønnsforskjeller i skolen, er blant FNs tusenårsmål39. Kvinners 

                                                
37Jeg mottok forskjellig informasjon angående antall menn som jobbet med Albergue. Det varierte mellom alt 
fra 6-13 menn.   
38Julen	  2012. Jeg avsluttet feltarbeidet i den perioden dette ble iverksatt, så jeg vet ikke så mye om resultatene 

rundt dette. 
39http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-organisasjoner/FNs-organisasjon-for-utdanning-vitenskap-og-kultur 
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lavere nivå av utdannelse i utviklingsland er en betydelig faktor når det gjelder å ta i bruk ny 

teknologi. Slike barrierer og restriksjoner påvirker kvinners jordbruksproduksjon i stor grad, 

lese og skrivevansker kan hindre kvinner i å få tilgang til, og muligheter til å forstå teknisk 

informasjon (Mehra og Rojas, 2008:7). 

I Kahkabila var det mulig å ta grunnutdanning på den lokale skolen. Dersom man ønsker 

utdanning utover grunnskolen, har man mulighet til å dra til nærliggende skoler i Bluefields og 

Wawashang. De eldre kvinnene og mennene i Kahkabila hadde liten eller ingen utdannelse 

utover barneskolen i landsbyen, og kvinnene skilte seg ikke fra mennene på dette området. 

Årsakene til lite videreutdanning skyldtes mangel på tilbud på skolegang, da de vokste opp. 

Den dårlige grunnskoleutdanningen skyldes blant annet stor mangel på kvalifiserte lærere som 

kun hadde gjennomført de første årene av grunnskolen. Flere av de voksne kvinnene og 

mennene har nå lært å lese og skrive gjennom FADCANIC som har tilbudt grunnutdannelse til 

dette. Når det gjaldt den yngre generasjonen kunne de aller fleste lese og skrive. FADCANIC 

har utdannet 650 personer som har ført til at ufaglærte lærere gikk ned fra 80 % i 1997 til 27 % 

i 2009 i området RAAS. 70 % av deltakerne i læreprosjektet er kvinner. 

 

4.1.9 Miljø- og agroskogbruksskolen i Wawashang (CEAA) 

 

”Så det vi gjør som en organisasjon, vi besøker landsbyer og samfunn og de lokale menneskene og forteller dem 

om skolesystemet her på skolen vår eller ulike prosjekt som FADCANIC jobber med. Det er for å skape mindre 

skille mellom kvinner og menn og også for lokal utvikling og vi forteller dem hvordan det er fordelaktig for 

familien at de har en utdanning»40 

 

Agroskogbruksskolen i Wawashang  er en videregående internatskole som ble etablert i 2004. 

Den ble etablert med det formål å forbedre utdanningssituasjonen i RAAS, samt forbedre 

forholdene til småskala bønder og deres familier og dermed bidra til en mer miljømessig 

bærekraftig utvikling i hele regionen (Borchgrevink, 2009:9). Ungdommene bor på skolen i 

flere uker av gangen, hvor de kan velge ulike retninger innen landsbruksvitenskap og noe 

                                                
40Intervju	  ansatt	  Wawashang	  2012,	  min	  oversettelse. 
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snekring. De lærer også andre standard fag som språk og matematikk, men deres skoledag er 

likevel delt mellom en 70 prosent praktisk, og 30 prosent teoretisk skoledag. På skolen er det 

ansatt lærere med høy kompetanse og i tillegg jobber det agronomer med teknisk kunnskap 

som gir informasjon og kunnskap om jordbrukspraksisen. Elevene blir oppfordret til å bruke 

de metodene som blir undervist i sine egne lokalsamfunn. Når elevene uteksamineres mottar 

de diplomet: Tecnico Bàsico Rural. Dette er et anerkjent diplom som er kjent blant eventuelle 

arbeidsgivere, og gir studentene store fordeler på arbeidsmarkedet. Mange av de 

uteksaminerte har allerede fått seg jobb (Borchgrevink, 2009:18). 

En forutsetning for å gå på skolen er at familien til studenten må ha tilgang til et lite 

landsstykke eller en parsell. Skolen kan også hjelpe til med dette. Dette er fordi de skal ut i 

praksis hvor de tar i bruk jordbruksteknikkene de har lært på skolen. I praksisen kan de drive 

med produksjon av biogjødsel, plante ulike tresorter, eller prøve ut andre bærekraftige og 

økologiske jordbruksteknikker. Etterpå presenteres dette til de andre elevene på skolen. 

Skolens fokus er unik i Nicaraguas sammenheng og skiller seg ut fra andre jordbruksskoler 

ved at de lærer bort teknikker som er spesielt tilpasset økosystemet i regionen. Elevene er 

derfor spesielt utrustet for å ha praksis i regionen og skolen er derfor høyst relevant i den 

regionale konteksten. De blir også sterkt oppfordret til å spre kunnskapen i sine lokalsamfunn.  

De som ikke har den grunnleggende utdanningen for å studere ved CEEA får tilbud om dette 

gjennom FADCANIC. 

Et stort problem i følge studenter og lærere er at den eldre generasjonen ikke hørte på de 

yngre. De var generelt skeptisk til forandring, og å legge om til nye jordbruksmetoder. Dette 

sa en elev om å overbevise sin egen familie om hvilke arbeidsmetoder som var best egnet:   

 

«Jeg synes det er ganske vanskelig, når jeg drar til gården og sier: «far, jeg tror vi må gjøre det slik. Er det 

første han sier; jeg har drevet med jordbruk i 20 år og du utdannet deg nettopp og nå føler du at du vet alt». Så 

vi har alle disse utfordringene i landsbyene. Og studentene møter disse utfordringene hele tiden» 

 

I et intervju med en ansatt i FADCANIC fikk jeg et annet bilde av situasjonen med de unge 

studentene og deres påvirkning på hjemmebane: 
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”Lokalsamfunnene begynner å tilpasse seg de metodene som brukes av ungdom. På denne måten har de unge 

studentene skapt noe positivt i sine landsbyer» 

4.2.1 Kvinnelige studenter ved CEEA 

 

”Det er vanskelig for jenter å studere, for etter to uker ringer familien og sier at de savner dem og trenger å ha 

dem hjemme på grunn av alt arbeidet». 

I 2012 var 74 % av elevene ved skolen gutter. Det var omtrent samme prosentandel som 

tidligere år (Borchgrevink, 2012). Skolen har et mål om å øke prosentandelen opp til 40 %. 

Det er flere årsaker til at det er vanskeligere å rekruttere jenter til skolen og også å få jentene 

til å fullføre utdanningen. Men den kanskje aller tydeligste årsaken var at familiene ikke var 

velvillige til å sende døtrene av gårde på internatskole. Flere mente at press fra familien gjorde 

at de følte de måtte dra hjem igjen og at dette var typisk for jenter. 

Som jeg tidligere observerte var det en tendens til at døtrene jobbet mer hjemme og hjalp mer 

til enn sønnene. Det var derfor døtrene som ble savnet og ønsket hjem, på grunn av stor 

arbeidsbyrde hjemme og avhengigheten av hjelp fra døtrene. 

 

«Fordi vi har disse problemene i landsbyene at jenter ikke skal forlate hjemmene sine. Du vet, gutter kan gå ut 

og ha tilgang til utdannelse og alt slikt fordi de er gutter». 

 

Andre mente at å studere i en annen by bare ville få dem gravide og skape problemer for dem. 

I tillegg mente mange det var vanskelig økonomisk å la barna sine studere. 

 

”Det er ikke så normalt for kvinner i noen av landsbyene å dra ut for å studere. Først må man dra til Bluefields 

for å få gå på videregående skole og lære spansk. De har ikke råd til å betale for barnas utdannelse med alle de 

utgifter som følger med å bo i byen». 
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4.2.2 Tekniske ressurser og kvinners deltakelse i 
opplæringsprogrammer 

 

Tradisjonelt har det vært en tendens at kvinner har blir satt på sidelinjen i jordbruket av 

entreprenører og agronomer. Dette skjer blant annet gjennom NGO-er, da de helst henvender 

seg til menn når ny teknologi skal innføres i jordbruket. Grunnen til dette er at det er en 

generell oppfatning at menn er beslutningstakerne i husholdet, og derfor overleveres  

informasjonen direkte til mennene. Siden kvinnen blir ansett som bondens «hjelper», antar de 

derfor automatisk at hun nødvendigvis ikke trenger denne informasjonen. Mannen er sett på 

som bonden og eieren av landet. (Javier, D.P. et al. 2009:102, Kiptot og Franzel, 2011:48, 

Meinzin-Dick et al. 2010). 

Et av FADCANIC`s hovedmål er at de i praksis viser familiene hvordan avlingene kan bli 

bedre ved å legge om til agroskogbruk. FADCANIC har nettopp sett viktigheten av å styrke 

kvinnens stilling som en selvstendig og likestilt jordbruker, og derfor har de tatt konkrete grep 

om dette. FADCANIC hadde mange ulike opplæringsprogrammer og seminarer som kun var 

myntet på kvinnene i landsbyen, men også mer generelle og tekniske kurs som kvinnene var 

invitert på. Ansatte i FADCANIC fortalte at det var mange kvinner som kom på seminarene 

og dette registrerte jeg også selv. På et seminar om sykdomsbekjempelse av kakao, observerte 

jeg at deltakerne kun var kvinner. Tradisjonelt er det også slik at mannen er den som mottar 

informasjonen om seminaret eller tilbud om å delta. Dette var ikke tilfelle i Kahkabila. 

Generelt ble hele familien invitert, og så bestemte man innad i familien hvem som kunne dra 

på seminaret. For å unngå at informasjonen stoppet opp hos mannen, eller primært ble gitt til 

han, praktiserte FADCANIC det slik, at en ansatt fra organisasjonen dro fra hjem til hjem og 

sørget for at beskjeden ble overlevert. Ofte var det kvinnen som var hjemme, og derfor den 

som mottok beskjeden. Det ble da sørget for at informasjonen gikk direkte til kvinnen, og 

man var da ikke avhengig av at mannen overleverte denne. I andre tilfeller, med spesielle 

temaer, ville invitasjonen først gå til landsbyen til landsbylederen eller landsbystyret, og 

deretter videre til familiene. Landsbystyret hadde også noen ganger møter om hvem de skulle 

invitere. Dette med tanke på hvem som egnet seg til å delta i forhold til kunnskap, hvor langt 

de var kommet i en prosess, og lignende. Det var også god informasjon ut til kvinnene om når 

og hvor møtene ble avholdt.  
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FADCANIC hadde en «liste» over personer som skal få utdelt materialer, frø, redskaper og 

lignende fra organisasjonen. Noen av kvinnene jeg intervjuet viste misnøye med at de ikke sto 

på denne listen og ikke fikk utdelt materialer. Det var ikke et direkte sinne mot FADCANIC, 

men mer en skuffelse og kanskje mangel på forståelse på hvorfor ikke de fikk utdelt 

materialer og at organisasjonen ikke gjorde noe for dem. Ifølge FADCANIC må hver 

husstand som skal stå på listen, fylle visse kriterier for at de kan samarbeide med dem. 

Kvinnene jeg intervjuet var ikke alltid bevisste på at mye ansvaret ikke lå hos FADCANIC, 

snarere hos kvinnene. En faktor var også at FADCANIC hadde begrensede mengder med 

ressurser å dele ut til bøndene, og de var nødt til å sette noen krav til familiene de hjalp. 

Organisasjonen ønsket ikke å hjelpe familier som ikke selv vil, og som ikke har noe ønske om 

å legge om driften. FADCANIC er altså opptatt av at de de samarbeider med, har et sterkt 

engasjement for jordbruk. De velger ut familier som dedikerer seg som bønder, legger ned 

mye arbeid på gården og de må også være interessert i å drive gården på en bærekraftig måte.  

FADCANIC ønsket å skape et engasjement gjennom utdanning og opplæring. På den måten 

ville både menn og kvinne kjenne et større eierforhold til sitt yrke. Grace Maleko (1998, 

2001) peker på at utdannelse er en viktig faktor for om kvinner kan tjene på ulike 

opplæringsprogrammer. Har man ikke forutsetning til å forstå innholdet i slike programmer, 

kan man heller ikke ta til seg noe av lærdommen i det. Forskning viser at selv enkel 

grunnutdanning vil gi stort utslag, og plassere bønder i en langt bedre posisjon til å oppfatte 

innholdet i de tekniske programmene. Mangel på utdannelse trenger ikke å bety at man ikke 

tar til seg og forstår informasjon om agroskogbruk eller legger om til nye teknikker. Man kan 

allikevel få opplæring i voksen alder. I Kahkabila hadde de fleste av den yngre generasjonen 

tilgang på grunnutdanning og den eldre generasjonen hadde mulighet til å få det gjennom 

FADCANIC. Både menn og kvinner hadde tilgang på de samme redskapene og teknologien. 

Jeg deltok også på flere seminarer om agroskogbruk, og observerte at kvinnene hadde høy 

deltakerandel. Dette er noe FADCANIC bevisst har jobbet for i flere år.41 Kvinnene svarte 

også at de ble invitert til informasjonsmøter når det skulle implementeres nye 

agroskogbruksprogrammer. På spørsmål om informasjonen på jordbsuksseminarene og 

programmene var for krevende, ga ledelsen jeg intervjuet til svar at FADCANIC sørget for at 

kvinnene fikk den opplæringen de skulle for å forstå innholdet på seminarene. Hvis det var 

noe teknisk utfordrende ville de få opplæring i forkant. Dette var også inntrykket jeg fikk av 

                                                
41Intervju ansatt FADCANIC høsten 2012 
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informantene mine. FADCANIC har som mål å inkludere kvinnene på alle arenaer. De hadde 

derfor kvinnene med på tekniske kurs som sykdomsbekjempelse på planter, kompostering, 

jordforbedring og opplæring i redskap. 

FADCANIC hadde også ulike programmer myntet spesielt på kvinnene som ikke mennene 

deltok på. Av disse var det blant annet bygging av bio-ovn, matprosesseringskurs og 

hortikulturprogrammer. Jeg skal ta for meg mer om disse programmene i neste analysedel. 
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5  Hvordan  påvirker  tilgangen  til  ulike  
ressurser  posisjonen  til  kvinnene?  

 

5.1 Kjønnsdeling og arbeidsroller som hinder for empowerment 

 

Kvinnene i Kahkabila har ansvar for de tradisjonelle oppgavene i hjemmet. Til dette får de god 

hjelp av døtrene sine. Mens kvinner og menn er engasjert i den produktive, reproduktive og 

samfunnsrollen, er ikke rollefordelingen mellom dem uniform eller symmetrisk. Kvinnene ser 

ut til primært å ha ansvar for de reproduktive aktivitetene, men er også engasjert i de 

produktive oppgavene gjennom jordbruksarbeidet. Et aspekt ved empowerment er at 

arbeidsoppgavene likestilles og at de arbeidsoppgavene kvinnene gjør, er like høyt verdsatt 

som mannens. I mitt materiale blir kvinnenes reproduktive roller oversett og usynliggjort, som 

en naturlig del av kvinnens arbeidsdomene. Kvinnenes produktive rolle som bønder, ble heller 

ikke likestilt med mannens. Kvinnene ble regnet som bondens kone og hjelper, uavhengig av 

hvor mye hun egentlig jobbet i jordbruket. Kvinnene måtte som regel kombinere 

jordbruksarbeidet med å lage mat til familien og ta vare på barna (Deere, 1982). 

Empowerment knyttet til arbeidsfordeling i hjemmet, omhandler kvinners posisjon relativt til 

mannen og da spesielt kvinners mulighet til å utfordre ulike kjønnsrelasjoner innad og på 

utsiden av hjemmet (Agarwal, 2003a:197). Med kvinnenes store forpliktelser i sin 

reproduktive rolle, minsker hennes mulighet til å fokusere på sin produktive rolle. Ifølge 

Agarwal (1997) er dette i stor grad med på å svekke kvinnenes bargaining power. 

Denne kjønnsdelingen i arbeidet er et stort hinder for kvinners empowerment. Rooij (2005) 

spesifiserer at det er mange kvinner og menn i rurale strøk i utviklingsland som har 

tradisjonelle verdier om kjønnsroller, og tradisjonelle oppfatninger av feminine og maskuline 

arbeidsdomener. Dette er normer som er akseptert og tatt for gitt og som Bourdieu refererer til 

som idea of doxa (Agarwal, 1997). Kvinnene virket enige i deres store arbeidsbyrde og 

samtykket i at det var deres ansvar å lage mat og vaske klær. Med diciplinary power menes at 

kvinnene godtar sin underordnede rolle og at de på den måten er med på å opprettholde denne. 
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Kvinnene i Kahkabila syntes ikke å se på denne store arbeidsbyrden som noe urettferdig, men 

de så på arbeidet som noe naturlig, som kvinnen måtte gjøre. Det kan se ut til at kvinnene 

hadde godtatt sin store arbeidsbyrde og den øvrige kjønnsdelingen i arbeidet. Kvinner hevdes å 

være mer altruistiske enn mannen av natur, og har dermed mindre interesse for egne ønsker. 

Dette er en årsak til at de gir opp lettere i forhandlinger (Agarwal, 1997:23). Kabeer (1999) 

viser til at dette er valg som kvinner tar, og som forsterker deres underordnede rolle ovenfor 

mannen. 

Selv om kvinnene ikke protesterte i stor grad mot denne kjønnsdelingen, er det ikke sikkert de 

samtykket i den. Som Agarwal sier: “I would add that it can equally be an error to take the 

absence of overt protest as the absence of a questioning of inequality” (1997:431). 

Kvinnene i Kahkabilas store andel av reproduktive roller begrenset deres muligheter for 

produktive roller utenfor hjemmet, og svekket deres bargaining power som kunne ført til 

større room for manoeuvre og empowerment. Mye av kjønnsdelingen i jordbruket i Kahkabila 

kan også forklares med sterk kjønnsideologi og kulturelle normer. Det var tabu for mannen å 

jobbe på de  mannekvinnelige domener var tabu, og det var mye frykten for reaksjon fra de 

andre i samfunnet som gjorde at mannen holdt seg unna kvinnens domener og dermed fikk 

lettet arbeidsbyrden til kvinnene. Bourdieu`s idea of doxa (Agarwal 1997) legger til grunn at 

disse normene er aksepterte av hele samfunnet. Og dette er sterke hindringer for kvinnenes 

bargainging power eller forhandlingsmakt og likhet for kvinnene. Kvinnene sa seg enige i at 

visse domener som vasking av klær og matlaging ikke var mannens domene. 

 

5.2 Trerettigheter og landrettigheter  

 

”Jeg graver hull og han planter trærne” 

 

Fram til publiseringen i 1970 av Ester Boserups “Women`s role in economic development”, 

var det i utviklingsfaget gitt lite oppmerksomhet til kvinners deltakelse i jordbruket. Enda 

mindre forskning var det rundt faktorene som påvirket kjønnsdelingen av arbeid i jordbruket 

(Deere, 1982:795). Boserup fant at forskjellen i menns og kvinners arbeid i jordbruket, ikke 
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bare var fysiologisk og biologisk bestemt. Ei heller ikke bestemt i forhold til kulturelle 

preferanser over hva som ble sett på som “korrekt” for hvert kjønn å involvere seg i, men 

derimot at den kjønnsbaserte forskjellen i jordbruksarbeid varierer over tid i forhold til 

forandringer i sosioøkonomiske variabler. Ofte minsker kvinners innflytelse mens menns øker, 

når bestemmelsene blir viktigere og mer økonomisk orienterte. Et eksempel på det i 

agroskogbruket er at menn gjør det arbeidet som er ansett som viktigst og som genererer mest 

inntekt under høstingen (Kiptot og Franzel 2001:38, Deere, 1982:796). 

Den generelle forklaring blant mine informanter om arbeidsfordelingen i husholdet, og på 

jordet, var at mange av arbeidsoppgavene mennene utførte var for fysisk krevende for 

kvinnene. Allikevel observerte jeg at kvinnene hadde oppgaver som ble regnet for mer fysisk 

utfordrende, enn mange av oppgavene som mennene utførte. Ifølge Boserup avhenger ikke 

kjønnsdelingen i jordbruket av kvinner og menns arbeidsmønster, men at det er 

markedskreftene som legger føring for kvinner og menn jobber med (Deere 1982). Kvinnene i 

Kahkabila utførte i like stor grad de samme arbeidsoppgavene som mennene. Samtidig var det 

et skille mellom fordeling av treproduktene. Kokosnøtter og kakaofrukt som har stor 

kommersiell verdi var i større grad forbeholdt mannen, mens yuca og kassava var det ofte 

kvinnen som arbeidet med. Yuca og kassava har lavere kommersiell verdi og er typiske 

matnyttige grønnsaker som passer til kvinnens reproduktive rolle som familiens matlager. 

Den tradisjonelle ekskluderingen av kvinners tilgang til jord er en av de største og mest 

skadelige globale brudd på menneskerettighetene i mange utviklingsland (Mutangadura 2004). 

Ifølge Kabeer (2001) er land en fundamental ressurs kvinner har til økonomisk empowerment, 

og for deres kamp for likhet i et patriarkalsk samfunn. Da mine informanter ble spurt om hvem 

som var eiere av jorda, svarte de aller fleste at dette var mannen. Dette viser at selv om 

mannen ikke er eier på papiret, fordi det ikke foreligger noe eiendomskjøte, så blir han av 

sosiokulturelle normer oppfattet som eier av landet. Kvinnene så ikke på seg selv som de 

facto42 eiere av landet selv om de juridisk var det på lik linje med mannen. Ulik tilgang til land 

som ressurs, og rettighet på jorden i den forstand at kvinnene ikke ble sett på som reelle eiere 

fører til ulikhet mellom kjønnene. I følge Mutangadura (2004) er kvinners økonomi, sosiale 

sikkerhet og empowerment truet i fravær på likeverdige rettigheter til jord. Eierskap til en 

ressurs som land, kan påvirke en person sin mulighet til å foreta meningsfulle valg i forhold til 
                                                
42De facto og de jure brukes når det er et vesentlig skille mellom den rent formelle rettstilstanden og hvordan det 

er i praksis. 



53 
 

bestemmelsesrett over hva man ønsker å plante hvor. Det var tydelig at kvinnene ønsket større 

bestemmelsesrett over dette og var i ganske stor grad diktert av mannen og fulgte hans 

bestemmelser i jordbruket. I tillegg ytret flere av kvinnene ønsker om å jobbe mer på jordene. 

Agarwal (2003a) påpeker at kvinners rettigheter på jord kan gjøre stor forskjell for kvinners 

bargaining power i hjemmet og i samfunnet. Landrettigheter vil gi kvinnene større 

forhandlingspotensiale i forhold til markedstilgangen og muligheter til bedre vilkår, men er 

også med på å øke statusen, respekt og delta i avgjørelser i landsbyen (Agarwal 2003a: 197). I 

følge loven hadde både kvinnen og mannen lik rett til jord i Kahkabila. Men kvinnene hadde 

ikke samme bestemmelsesrett over jorden og kvinner hadde ikke lik tilgang på ressursen og 

dette førte til at kvinnene ikke var likestilt. Det manglet ikke på ambisjoner og ønsker fra 

kvinnene sin side. Flere ønsket å plante mer kokosnøttrær enn mannen. Dette viser at ønskene 

var der, men de hadde ikke valgfrihet til dette. Kvinners lavere innflytelse og involvering i 

bestemmelser i jordbruksspørsmål og i hjemmet reflekterer kvinnenes mangel på ressurser. Og 

er mindre produktiv i jordbruket (Alkire et al. 2013). 

 

5.3 Landsbystyret 

Landsbystyret fremsto som et tydelig bestemmelsesorgan og en politisk ressurs innad i 

landsbyen. Det lå åpent for kvinnene i den grad at det var demokratisk valg, og kvinnene 

hadde mulighet til å både velge representanter og selv stille til valg. Likevel viste kvinnene lite 

engasjement i å være medlem av dette styret. Kvinnene mente styret var politisk farget, og 

dette var de skeptiske til. De hevdet også at de ikke hadde tid til å engasjere seg. 

Til tross for kvinners store betydning i jordbrukssektoren er deres fravær stor i forhold til 

bestemmelser på høyere politisk nivå. Det ville vært veldig nyttig for kvinnene å være med i 

et slikt styre da det kunne ha direkte påvirkningskraft på kvinnene i jordbruket. 

At landsbystyret var farget politisk var nok også et reelt problem som fikk flere av kvinnene 

til å ikke stille til valg da de følte at det nyttet lite. Uttalelser fra kvinnene viser at de synes det 

ville være fruktbart med flere kvinner i landsbystyret, da de som kvinner bedre ville forstå 

hvordan man knyttet sammen sfærene hjem og politikk. Allikevel valgte altså ikke kvinnene å 

stille til valg i dette styret. Mange mente de ikke hadde tid, men jeg så allikevel engasjement 

på andre plan. Til tross for stort press på tiden og sjonglering av mange arbeidsoppgaver, var 
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det allikevel flere kvinner som engasjerte seg i andre samfunnsaktiviteter i landsbyen. 

Kvinnene var engasjert frivillig i arbeid i kirken eller på skolen, hvor de lagde mat eller 

vasket. I følge Kabeer (1994) og Deere C.D. (1982) er det typisk at menn deltar i 

samfunnsaktiviteter på et høyere politisk nivå enn kvinnene. I Kahkabila hvor mennene var 

medlem i landsbystyret, valgte kvinnene samfunnsroller som hadde lavere prestisje og politisk 

gjennomslagskraft. I tillegg valgte kvinnene samfunnsroller som var tilskrevet kjønnet deres 

og forsterket deres reproduktive rolle som mor og forsørger (Just og Murray 1999:10). 

Dersom jeg hadde brukt lenger tid i feltet, ville jeg muligens sett enda flere underliggende 

faktorer som at kvinners selvtillit i slike lederposisjoner allikevel spilte en stor rolle, eller at 

de ikke var engasjerte nok i et slikt politisk arbeid. Relativt få kvinner var altså lite politisk 

engasjerte til tross for at en deltakelse i et organ som landsbystyret muligens ville øke 

selvtilliten og styrket dem. For som den ene informanten påpekte så ville deltakelse i et slikt 

organ gi økt kunnskap og selvsikkerhet: 

 

«De begynner å ha kunnskap og blir dermed mer selvsikre. Fordi selvsikkerheten kommer innenfra, når man vet 

mer om det som foregår». 

 

Det ville derfor vært av stor betydning for kvinnene og engasjere seg der og kvinnene ville 

hatt mulighet til å påvirke og foreta valg som ville hatt betydning for landsbyen og da også 

dem selv som individ. Tiden er et hovedaspekt som fører til lav grad av deltakelse. De hadde 

rett og slett for mye og gjøre og kunne ikke prioritere dette mente de. Det kan tyde på at 

kvinnene ikke engang hadde tid til å reflektere over egen situasjon om å sitte som medlem i et 

slikt styre som ville gitt dem en mye større innflytelse i bestemmelsesprosessene i landsbyen. 

Igjen var deres reproduktive rolle til hinder for samfunnsrollen. 

 

5.4 Finans 

Narayan (2005) ser på kvinners tilgang til, og kontroll over ressurser som en forutsetning for 

empowerment. Kvinnene i Kahkabila hadde kontroll over økonomien i husholdningen. Noen 

av kvinnene svarte også at de ga lommepenger til mennene sine. Dette ga kvinnene stor makt 
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innenfor husholdningen og gjorde at kvinnene, til tross for tradisjonelle rollemønstre, fikk økt 

sin room for manoeuvre, og være sterk aktør i eget liv. 

I konteksten av empowerment så må man spørre seg i hvilken grad kvinnene følte at de kunne 

ta sine egne personlige avgjørelser i forhold til bestemmelse over pengene? Makt er altså  

muligheten til å velge annerledes. Det som er interessant å spørre seg om disse valgene er 

“frie” eller et resultat av andre dynamikker og prosesser. Og om valgene kvinnene tar, alltid 

betyr motstand mot patriarkisme (Muhanna 2013). Kvinnene hadde tilgang på pengeressurser i 

hjemmet, og mange tok kontroll over denne på bakgrunn av en rekke årsaker, men mest av alt 

fordi kvinnene følte de ikke hadde noe valg å bruke det på noe annen måte enn slik de gjorde, 

nemlig barna og husholdningen. Forskning viser nettopp dette at kvinner i utviklingsland 

bruker inntekten sin i stor grad på familiens behov og ikke på personlige behov, men handler 

mot det som tjener familien eller samfunnet som helhet (Benería og Roldan i Agarwal 1997). 

Agarwal (1997) forklarer det med med at kvinner har blitt sosialisert til å handle mer 

ansvarlig, eller mer altruistiske enn menn (Agarwal 1997). Men Agarwal (1997) påpeker at det 

ikke kan forklare hele sammenhengen, nettopp fordi det er så store kulturelle forskjeller fra 

sted til sted. Hun forklarer det med at begrensede muligheter for tilgang til økonomiske 

ressurser på utsiden av husholdningen, vil gjøre kvinnene mer avhengig av mannen og barna 

for overlevelse, siden kvinnen ofte ikke har jobb på utsiden. Derfor kan kvinner tro at de ikke 

har andre muligheter enn å favorisere familien og barna for sin egen overlevelse. Det er 

dermed i deres selvinteresse og investere i familien og barna.  

Kvinnene i husholdningen hadde både tilgang til og full kontroll over økonomien i 

husholdningen. De både mottok penger og bestemte over pengene, noe som ga kvinnene stor 

makt og absolutt en katalysator for empowerment. 
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5.5 Lakia Tara  

 

«Det er bra for kvinner å være medlem i Albergue, fordi vi tjener egne penger og det gir oss mer makt» 
(Intervju informant 2012). 

 

Inntekt som går til husholdningen og til å forsørge familien, blir ofte knyttet tett sammen med 

makt. Å inneha en posisjon som økonomisk inntektsbringer, gir mulighet til å kontrollere 

hvordan inntektene skal brukes og fordeles (Chant 1987b, Thorbek 1987). Kvinnene ved Lakia 

Tara tjente egne penger og hadde mulighet til å administrere disse, og sette dem på egne 

kontoer. Det er flere måter å styrke sin forhandlingsmakt som kvinne på. Agarwal (1997) 

peker på et sentralt moment i denne sammenheng, og det er viktigheten av å ha noe utenfor 

hjemmet å falle tilbake på. En økonomisk form for empowerment hvor folk blir sysselsatt, og 

på den måten får økonomiske fordeler, knyttes direkte til den individuelle følelsen av selvtillit 

og personlig empowerment.  

I følge Cheston og Khan (2002) er også mikrokreditt-initiativ som herberget en av de mest 

populære formene for økonomisk empowerment. Men å ha tilgang til kreditt er ikke 

automatisk alltid en fordel for kvinner. Aktørskap er sentralt i empowerment, og om kvinnene 

selv har vært aktører i forandringsprosessen er en viktig faktor. Man må spørre seg på hvilket 

grunnlag og hvilke vilkår de har fått tilgang til kreditt, og om de er myndiggjort av dette 

(Esplen og Brody, 2007:1). 

Kvinnene som jobbet i herberget mottok ikke penger passivt, men jobbet for å motta egen 

lønn. Derfor var dette en form for økonomisk empowerment da kvinnene var aktører for egen 

empowerment. Økonomiske ressurser gir økt frihet og kan være med på øke selvtilliten. 

Kvinnene hevdet selv at det gjorde noe med selvfølelsen og være aktivt med på et slik prosjekt 

som Lakia Tara. De mente at de med et medlemskap i herberget stilte sterkere i husholdet, ved 

at de definerte bruksområdene for inntektene selv. 

Lønnet arbeid på en arbeidsplass gir mange fordeler også utover det økonomiske. 

Arbeidsplassen er en sosial arena, man skaper et nettverk på jobben, og er en aktiv deltaker på 

jobbmarkedet. Gjennom Lakia Tara  bygget også kvinnene kompetanse gjennom 

organisasjonsarbeid. Friedmann (1998) legger vekt på viktigheten av kollektiv organisering for 
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å oppnå empowerment gjennom sosial kapital. Ifølge Stromquist (2002) utvikler 

empowerment seg best på lokalt nivå, i små grupper, og i situasjoner hvor det bare er kvinner 

til stede. Hun mener at mye av selvtilliten blir oppnådd gjennom kvinners mulighet til å 

utveksle erfaringer og diskutere problemer sammen, uavhengig av mannen. Gjennom 

herberget kunne kvinner treffes på denne måten i møter og i fokusgrupper. Selv om noen 

informanter følte seg ekskludert i dette fellesskapet, var det for de eksisterende medlemmene 

noe som knyttet dem tettere sammen, og styrket dem sosialt. De fikk forsterket følelsen av 

tilhørighet til et fellesskap, som hadde stor betydning for dem. Dette førte til sosial 

empowerment for kvinnene 

Et medlemskap gjennom herberget førte til at kvinnenes arbeidsområder ble viktigere i 

lokalsamfunnet, fordi dette genererte en viktig inntekt for husholdet. Pengene de tjente kom 

alle til gode, og dermed var ikke inntekten kun en empowerment for kvinnene, men også for 

hele landsbyen. Makten blir tilegnet på individuelt nivå, men er med på å styrke samfunnet.  

Kvinnene fortalte at de hadde brukt noe av pengene de tjente blant annet på å kjøpe inn nytt 

utstyr til herberget. En del av pengene hadde de også brukt på skolemateriell. Da jeg spurte 

dem om hvorfor de brukte pengene på landsbyen, svarte de at på den måten kunne de vise at 

herberget ville være et gode for alle. Med jobb i herberget kunne man nå bruke de ressurser 

som var tilgjengelige, og vise andre at det var muligheter for inntektsgivende arbeid innad i 

landsbyen. Et av medlemmene for herberget beskrev det slik: 

  

«Dette er vårt fokus at barna vet hvordan man skal ta i bruk ressursene og skape utvikling i landsbyen».  

 

Det var viktig for mange av kvinnene å være med på å gjøre landsbyen til et godt og attraktivt 

sted å bo. Flere ønsket å promotere Lakia Tara som en mulig arbeidsplass, fordi mange av den 

yngre generasjonen ønsket å flytte fra Kahkabila på grunn av få muligheter for inntektsgivende 

arbeid i landsbyen. 

Via kvinnegruppen i Lakia Tara hadde kvinnene både inntektsmuligheter utenfor hjemmet, 

samt en sosial kvinnegruppe å falle tilbake på. Som aktive aktører på den økonomiske arenaen, 

økte de da sin forhandlingsmakt, som igjen utvidet deres room for manoeuvre. Ved å delta i 

kvinnegruppen, hadde de en trygghet utenfor hjemmet, og de etablerte nye maktrelasjoner i en 
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gruppe sammen med de andre kvinnene. Dette var en sterk grad av utvidelse av room for 

manoeuvre og empowerment for kvinnene. 

Det ga altså økt status å være medlem av kvinnegruppen ved herberget, og stedet var på mange 

måter et positivt innslag i landsbyen. Et negativt aspekt kan være typen arbeidsoppgaver 

kvinnene utførte ved herberget, som kunne være med på å forsterke det tradisjonelle synet på 

mannsarbeid og kvinnearbeid.  Arbeidet til kvinnene ved herberget var typiske reproduktive. 

Igjen ble kjønnsrollemønsteret forsterket gjennom at kvinnene også her gjorde de typiske 

kvinnelige arbeidsoppgavene som matlaging, oppvask og vask av sengetøy. En innvending er 

at det er vanskelig og ikke ha reproduktive roller rundt et initiativ som et herberge, som jo har 

mange oppgaver som er omsorgsbaserte og knyttet til husholdning. Kvinners arbeidsområder 

har generelt lavere status enn menn sine arbeidsområder, og det kan argumenteres for at 

kvinner har fått ansvar for dette herberget fordi det ikke ble sett på som en verdifull og 

inntektsgivende geskjeft, men mer som et slags hobbyprosjekt. Dette kunne igjen gjøre det 

vanskeligere for kvinnene å dra nytte av andre potensielle økonomiske ressurser, fordi de 

brukte mye tid på herberget. 

Til tross for dette aspektet var de fleste av kvinnene som var medlemmer av herberget, svært 

opptatt av sitt medlemskap, og de var stolte av å være medlemmer. Herberget hadde også 

tilsynelatende høy status i samfunnet for øvrig, og det kan blant annet skyldes at inntektene fra 

driften allerede hadde gitt synlige resultater.   

Gjennom lønnen kvinnene fikk for arbeidet de utførte ved herberget,  fikk de makt til å 

definere egne økonomiske behov. Det kan diskuteres hvor fri kvinnene egentlig var i 

disponeringen av disse pengene. Det er muligheter for at de til en viss grad ble påvirket av 

FADCANICs syn på hva pengene burde gå til. Det er relevant å diskutere om kvinnene fikk 

sterke oppfordringer om å bruke pengene på lokalsamfunnet, og at herberget var et initiativ 

implementert på det grunnlag at det var en implisitt forutsetning at pengene skulle komme hele 

lokalsamfunnet til gode. Da jeg snakket med kvinnene virket det som at alle var inneforstått 

med at det riktige var å bruke pengene til felleskapets beste. Uansett om kvinnene var påvirket 

av FADCANIC`s intensjoner eller ei, var initiativet en katalysator for å styrke kvinners 

selvtillit. På sikt vil muligens en styrket tro på seg selv og kvinnens posisjon, etterhvert endre 

maktbalansen innad i husholdet. Denne endringen vil ikke komme som en bevisst endring av 

samfunnsforhold der kvinners arbeidsoppgaver har lavere status enn menn, men endringen vil 

komme som en konsekvens av økonomiske fordeler. 
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Både Kabeer (2001) og Friedmann (1992 og 1998) peker på at hvis kvinner skal være aktører 

for egen utvikling må det skje tre former for empowerment: den sosiale, politiske og 

psykologiske. Gjennom jobben i herberget fikk kvinnene tilgang på økonomiske ressurser, 

sosialt nettverk og mulighet til å delta i råd i herberget. Jeg vet ikke hvor stor politisk 

gjennomslagkraft det siste hadde for landsbyen, men det var nok ikke helt ubetydelig. Et 

medlemskap i landsbystyret ved siden av hadde vært betydelig mer politisk empowerment for 

kvinnene. 

 

5.6 Empowerment gjennom kunnskap 

Utdanning er en viktig forutsetning for empowerment. I følge Stromquist (2002) er lese- og 

skriveferdigheter viktig i seg selv, fordi å inneha denne kompetansen styrker individets 

selvbilde. På den måten er utdannning en empowerment i psykologisk forstand.  

Landbruksskolen i Wawashang er et møtepunkt for unge fra regionen som ønsker utdannelse 

innen landbruksvitenskap. Det multikulturelle miljøet ved skolen er en styrke i seg selv. Å bo 

så tett sammen som man gjør ved denne internatskolen, og lære om folk fra ulike kulturer, gir 

kunnskap og opplevelser som både er verdifulle og lærerike. Det er en unik måte å stifte 

bekjentskap med andre folkegrupper på, samt å utvide sin forståelse. Likevel kan disse 

ulikhetene også være utfordrende, da ulike grupper med ulike språk og ulike sett med normer, 

møtes. Språkutfordringene kan være den største barrieren for å tilegne seg ny kunnskap. 

Språk handler ikke bare om verbale ytringer, men dreier seg også mye om personlig identitet. 

Når man ankommer skolearenaen, tar man med seg historien og konteksten språket bærer med 

seg, og de kulturelle referansene som er tilknyttet det (Brock-Utne, 2006). Dersom man har en 

opplevelse av at ens eget språk er mindreverdig eller marginalisert, kan det føre til at man selv 

føler seg mindreverdig. Derfor var det et viktig grep av skolen å ansette en lærer som snakket 

miskitu, fordi det kun var en marginal andel av elevene på skolen som var fra Kahkabila.   

Flere studier har pekt på sosioøkonomiske faktorer som fattigdom og foreldrenes 

utdanningsnivå, som årsaker til kvinner og jenters lave deltakelse i utdanningssektoren. I det 

senere har man sett mer på hvordan kjønnsroller og normer påvirker kvinnenes deltakelse og at 

kvinnenes store arbeidsbyrder hindrer jenter i å fullføre skolen (Berk, 2009). Det var ulike 

meninger om hvorfor det var en lavere andel av jenter representert ved skolen. Noen mente at 
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agroskogbruk ikke var så tiltalende for jenter. Det var foreslått andre studieretninger som sying 

og matlaging for å gjøre flere jenter interessert i å søke (Borchgrevink 2009: 28). Det er stor 

fare for at dette kunne være med på å forsterke kjønnsrollene ytterligere. Sannsynligvis var det 

også andre underliggende mekanismer som lå til grunn for at jentene ikke begynte på skolen. 

Flere mente at jentene på agroskogbruksskolen sluttet fordi familiene ofte ønsket dette. Som vi 

har sett tidligere er det døtrene som hovedsakelig hjelper til hjemme. Dette er det familiære 

tradisjonelle rollemønsteret, og familien vil da ha døtrene hjem og ikke sønnene, når 

arbeidsoppgavene blir for mange og krevende. Samtidig er ikke kvinners utdannelse sett på 

som like viktige som mannens, men hennes arbeidskraft i hjemmet er høyt verdsatt og 

nødvendig. 

Berk (2009) presiserer at tilgang på utdanning ikke i seg selv er et tegn på en meningsfull 

tilgang. Det må også være en grad av kvalitet ved utdanningen for at utdanningen kan bli brukt 

som et verktøy for empowerment. Han vektlegger viktigheten av en god relasjon mellom hjem 

og skole. Studentens utvikling er ikke bare avhengig av det som foregår i klasserommet, men 

også hvordan og i hvilken grad foreldrene engasjerer seg i skolen. Det var tydelig at det var 

problematisk for mange studenter, at foreldrene ikke hørte på dem når disse skulle ut i 

praksisplass. Hvis ikke praksisperioden fungerer slik den skal, vil også utdanningen ha 

manglende grad av kvalitet og fører dermed muligens til at elevene føler de ikke har lykkes 

med utdanningen. Dette vil igjen være med på å påvirke selvtilliten deres. Kanskje vil de tro at 

utdannelsen ikke er nødvendig. Det må være kvalitet over utdanningen for at utdanningen skal 

fungere som empowerment. 

Stromquist (1993) diskuterer ulike indikatorer for empowerment gjennom utdannelse. 

Gjennom utdanning tilegner man seg ikke bare spesifikke ferdigheter,  men man opparbeider 

seg i tillegg evnen til å utøve ”god dømmekraft”, gjennom læring og mestring. Gjennom 

utdannelse leser man, og blir opplyst om at kvinner ikke er subordinert menn. Man lærer om 

sine rettigheter og krav på ressurser. Dette er ifølge Stromquist (1993) viktige forutsetninger, 

men ikke empowerment i seg selv. Utdanning kan trigge empowerment hvis det utvider 

kvinners kunnskap, forståelse og selvtillit, og bevissthet rundt kjønnslikheter. Selvidentitet og 

selvtillit er knyttet tett sammen, og er viktig elementer i empowerment. I tillegg kan det være 

en positiv utvikling for samfunnet og gi kunnskap, og på den måten også styrke hele 

samfunnet. Samtidig er familiens forventninger med på gjøre slik at jentene bruker mye 



61 
 

energi på å fokusere på produktivt arbeid, og sine reproduktive roller. Dette begrenser deres 

tid og gjør at jentene har lite overskudd til å bli involvert i et utdanningsprogram. 

Elevene og kvinnene ved skolen har også mulighet til å endre premisser og sosiale strukturer i 

regionen, og kan føle selvtillit i dette og empowered i stor grad. CEEA fremmer bærekraftige 

teknikker ved dyrking av flerårige trær som kan være med på å øke inntekten til bøndene og 

dermed forbedre livsoppholdet (Borchgrevink, 2009:13). 

Utdanning for kvinner kan styrke dem i å ha tro på seg selv, og stå opp for sine rettigheter. I 

forhold til Neila Kabeer sin forståelse av empowerment, får kvinnene både innflytelse og 

prestasjon ved utdanning. Det gir også makt til å velge skolegang eller ikke, og større 

effektivitet, ved at individuelle ferdigheter øves opp slik at den enkeltes liv blir bedre. Slik 

kan utdanning gi bemyndigelse i eget liv. 

 

5.7 FADCANICs opplæringsprogrammer 

Det er hevdet at agroskogbruk er gunstig for kvinner fordi denne formen for jordbruk kan 

praktiseres rett utenfor døren, i hagen og rundt hjemmet. Samtidig kan man integrere 

vedprodukter sammen med jordbruksproduksjonen. Dette gjør at agroskogbruk er svært 

lovende for fattige rurale samfunn, som har en stor andel av kvinner. 

De tre programmene jeg nevnte i forrige kapittel, var alle implementert av kvinner i 

FADCANIC. Hortikultur innebærer at man dyrker vekster i nærheten av hjemmet omtrent som 

en hagekultur, slik at man med letthetkan høste inn, mens man samtidig er i nærheten av huset. 

Dette er tenkt til kvinner med store arbeidsyrder, slik at hun kan gjøre flere oppgaver samtidig. 

Som for eksempel passe barn eller lage mat mens man samler inn vekster.  

Det var bygget en bio-ovn i Kahkabila i et av husene til ei kvinne der. Den var tenkt til å gå på 

rundgang slik at flere kunne komme og bake i den. Bio-ovner er ypperlige på å forbrenne 

mindre ved, utnytter varmen bedre og forurenser mindre innomhus. Kvinnene virket svært 

fornøyd med denne.  

Matprosesseringskurs var kurs i matlaging for kvinnene og de lært hvordan man for eksempel 

kunne lage flere produkter ut av et produkt. Som for eksempel bananmel av bananer og 

lignende. Dette var populære kurs for kvinnene.  
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Disse programmene syntes å komme kvinnene til gode på mange måter. De lettet hverdagen 

deres, samt minsket arbeidsbyrden. Samtidig lærte det kvinnene å utnytte ressursene de hadde 

til rådighet. Likevel mener jeg at disse programmene er bidragsytere til å bygge oppunder de 

stereotype kjønnsrollene til kvinner.   

Spesielt hortikultur er med på å «holde kvinnen hjemme». Ideen bak hortikultur er god men 

disse programmene er ganske paradoksale i den forstand at de er med på å kjønnsdele arbeidet 

og subordinere kvinnen i agroskogbruket. Hortikultur og også en del av prinsippene rundt 

agroskogbruk, går ut på at kvinnen har så mange arbeidsoppgaver i hjemmet, og for at hun 

lettere skal kunne gjøre flere oppgaver samtidig, implementerer man dette. Et resultat av dette 

vil være at man bygger opp under de eksisterende kjønnsrollene og hjelper ikke kvinnene i 

nevneverdig grad ved å avlaste henne for mange arbeidsbyrder.   

Det kan være fornuftig å se på hvilken effekt slike opplæringsprogrammer som er myntet på 

kvinner har for synet på kvinner. Kvinnene var tydelig engasjert i jordbruksspørsmål og 

øsnket å være bønder. Når man implementerer slike program som er litt på siden av 

agroskoskogbruket fordi de er kvinner, så sender det ut signaler til menn og kvinner at 

kvinnene ikke kan være aktører fullt ut i agroskogbruket.  

 

5.8 Årsaker til lav deltakelse på opplæringsprogrammer  

Studier viser at er det en utfordring at kvinner har lav deltakelse på tekniske 

opplæringsprogrammer om agroskogbruk. Dette viste seg og ikke være tilfelle i Kahkabila. 

FADCANIC jobber aktivt for å inkludere kvinner på agroskogbrukseminarer, og jeg 

observerte relativt høy deltakelse fra kvinnenes side.  

 

“Kvinner kan ikke forlate arbeidet. Hvem skal da jobbe i huset? Først skal jeg jobbe på gården, så i huset og så 

skal jeg på møtet. Det blir for slitsomt» 

 

Likevel svarte flere av kvinnene at de av og til synes det var vanskelig å delta på seminarene. 

Den direkte årsaken til dette var den store arbeidsmengden de hadde hjemme og på gården. I 
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tillegg til den lange arbeidsdagen kunne deltakelse på seminarer bli for krevende, da de hadde 

mange andre arbeidsoppgaver. De hadde rett og slett ikke nok overskudd til å delta. Ofte var 

seminarene også i andre landsbyer som gjorde det vanskelig for kvinnene å dra dit. Det sto 

altså ikke på viljen om å delta på slike seminarer. Kvinnene så på det som sitt ansvar å utføre 

pliktene sine først. De nevnte at det var problematisk å delta på alle seminarene på grunn av 

tidspunktet. Til tross for at FADCANIC gjorde sitt ytterste for å tilrettelegge for kvinnene i 

forhold til gunstige tidspunkt, var det vanskelig å gjennomføre på grunn av kvinnens mange 

arbeidsroller:  

«...det er viktig at vi deltar, men det er vanskelig for oss når vi må forlate arbeidet. Hvem skal gjøre arbeidet hvis 

jeg forlater hjemmet?» 

Da seminarer og opplæringsprogrammer tradisjonelt har vært dominert av menn, kan man 

tenke at en grunn til at kvinnene ikke ønsker å delta på disse, er redselen for å snakke i det 

offentlige rom. Det er mulig at en kvinne ikke vil delta i en gruppe på grunn av sosiale og 

kulturelle normer som demotiverer kvinners deltakelse i aktiviteter utenfor hjemmet, eller 

fordi familiemedlemmer ikke godtar det (Alkire et al, 2012:10). Om personen er komfortabel 

med å snakke offentlig henger også tett sammen med om man innehar egne meninger i 

forhold til infrastruktur, byplanlegging eller andre temaer knyttet til emnet. For å kunne ta 

ordet i en slik sammenheng, bør man altså kjenne at man har noe å komme med. Dette henger 

igjen sammen med å ha tid til å sette seg inn i disse temaene. Man bør også tørre å snakke mot 

autoriteter og si seg uenig i valg av ledere. En studie av Mwalimu (1998) viser at kvinner 

prater mindre i det offentlige rom når det er menn til stede. Kvinnene i Khakabila hevdet selv 

de ikke ble påvirket av menns tilstedeværelse på møter og seminarer. Da jeg observerte dem i 

kvinnegruppa, var det kun noen få som tok ordet, og resten av kvinnene bidro lite muntlig. 

Det kan derfor tenkes at kvinnene generelt mislikte å tale i en forsamling, uavhengig om det 

var menn til stede eller ikke. På spørsmål om det var vanskelig å delta på informasjonsmøtene 

og ta viktige avgjørelser når det var menn tilstede, svarte flesteparten av kvinnene nei. En 

informant mente faktisk at det var tryggere når mannen hennes var tilstede: 

 

”Kvinnene prater ikke mindre enn menn. Kvinnene deltar like mye som menn på møtene selv om mennene er på 

møtet. Jeg tror at nettopp på grunn av at mennene er der så føler kvinnene seg veldig selvsikre». 
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En stor utfordring i Pearl Lagoon-distriktet var volden mot kvinner. Jeg så flere kampanjer for 

dette da jeg var der på feltarbeid. Mange mente at kvinner rett og slett utsatte seg for fare ved 

å dra på seminarer fordi mannen ikke ønsket at de skulle dra: 

 

 «Mange av dem drar ikke på [seminar] fordi de blir krenket av sine menn fordi de ikke vil at de skal forlate 

huset eller landsbyen til disse seminarene. Og mange av dem tyr også til vold». 

 

Det var også et stort problem at kvinner som gikk alene på veiene kunne bli angrepet og utsatt 

for vold. For å bekjempe volden har FADCANIC implementert et Gender Equity Program 

hvor de har et prosjekt som de kaller: ”Women of the RAAS in Defense of their Rights and 

Gender Equality”. Prosjektet vil gå over en to års periode og støtter utdanning, opplæring og 

de organisatoriske forsterkningsprosessene blant urfolk i området rundt Pearl Lagoon43. 

Programmet har til hensikt å rette seg både mot menn og kvinner og tar sikte på å bygge 

familien, skolen og samfunnets kapasitet til å katalysere innsats som favoriserer likestilling og 

reproduktive rettigheter, og på den måten bidra til reduksjon av vold i hjemmet.  Men til tross 

for at kvinnene sto i fare for å bli utsatt for vold, og i tillegg til sin tunge arbeidsbyrde, mente 

de at det var nødvendig at kvinnene deltok på disse seminarene: 

 

”Men kvinnene fortsetter å delta, fordi flesteparten av disse kvinnene er de som tar avgjørelser i hvordan de skal 

fostre opp familien sin, hva slags mat de skal lage, hvordan de skal få barna sine på skolen. Fordi flesteparten 

av mennene tenker ikke på disse tingene».   

 

 

                                                
43http://www.fadcanic.org.ni/?q=node/327 
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6  Avslutning  
Denne studien har sett på kvinners tilgang på ressurser i Kahkabila. Jeg har sett på hvordan de 

har fått tilgang på disse ressursene, og hvordan dette har posisjonert kvinnene i jordbruk, hjem 

og samfunn. Studien har brukt teoretiske begreper som empowerment, bargaining power, 

room for manoeuvre og idea of doxa, for å prøve å belyse posisjonen til kvinnene.  

Ulike ressurser, fører til ulik grad av empowerment. Noen ressurser fører igjen til andre 

ressurser. I mitt teoretiske grunnlag pekes det på at tilgang til ressurser er en forutsetning for 

empowerment, men at kvinnene selv må være aktører.  

Kvinnenes mange arbeidsroller fører til begrenset valgfrihet, og mangel på tid, var den største 

hindringen for kvinnenes empowerment.  

På grunn av Kahkabilas særegne tilfelle av jordrett, er det enklere og måle tilgang til jord som 

kontroll over jorden og bestemmelsesrett. Kvinnene hadde ønsker om å bestemme mer i 

forhold til planlegging av jorden. Kvinnene hadde til en viss grad bestemmelsesrett sammen 

med mannen, men det var tydelig at han hadde det siste ordet og at en del av kvinnene hadde 

ønsker om å gjøre det annerledes. 

Trerettigheter i Kahkabila var kjønnsdelt, der kvinnene og mennene jobbet med planter som 

var forbeholdt kjønnet deres. Tradisjonelt syn på kjønnsroller både blant kvinner og menn var 

tydelig i Kahkabila. Mange av innbyggerne så ikke likhet mellom mann og kvinne som en 

faktor for likestilling. Dette forklarer mye av kvinnenes posisjon i jordbruket. Studien viser at 

antifeminismen preget samfunnet, hvor kjernefamilien og de tradisjonelle familiestrukturene 

sto høyt i hevd. Dette førte til at kvinnene godtar sin underordnede rolle ovenfor mannen. 

Dette førte til at de i noen tilfeller ikke var aktive aktører i egen empowerment-prosess. De så 

ikke på disse strukturene som hindringer eller urettferdighet. Ideene om hva feminitet og 

maskulinitet er, blir reprodusert og gjør at kvinnene har begrensninger for å bli empowered, 

og velger tradisjonelle kjønnsroller.  

Kvinnenes innskrenkende tilgang på noen ressurser førte til at kvinnenes posisjon i jordbruket 

ble marginalisert. Dette var tydelig med ressurser knyttet direkte til agroskogbruket, som 

trerettigheter, jordrettigheter og arbeidskraft. Dette var igjen tett knyttet sammen med at både 

kvinner og menn var av den oppfatningen at de var biologisk ulike og derfor måtte denne 
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delingen til. Allikevel var tid den aller største faktoren for at kvinnene ikke fikk lik tilgang til 

ressurser i agroskogbruket.  

Landsbystyret var en ressurs som lå åpen for kvinnene. De hadde mulighet til å delta, men 

valgte tradisjonelle kjønnsroller og samfunnsaktiviteter som kunne være meningsfullt på 

andre måter, men som ga liten politisk innflytelse. Tiden var igjen et aspekt, men ikke god 

nok forklaring på lav deltakelse. Økonomisk sett sto kvinnene i Kahkabila ganske styrket. De 

kontrollerte økonomien i hjemmet og hadde muligheter for å tjene penger utenfor hjemmet. 

Dette førte til stor forhandlingsmakt hos kvinnene og styrket posisjonen deres betraktelig i 

husholdningen.  

Lakia Tara var en viktig ressurs for kvinnene. Kvinnene ble i stor grad  empowered ved å 

være medlem av kvinnegruppen i herberget. Både politisk, sosial og økonomisk 

empowerment var til stede i dette initiativet. I tillegg gikk pengene kvinnene tjente til 

samfunnets felles beste, som også førte empowerment for samfunnet. Gjennom jobb i 

herberget fikk kvinnene mulighet til å definere egne behov gjennom måten de brukte pengene 

på. Det kan diskuteres hva som lå bak disse valgene, men kvinnene handlet tilsynelatende ut 

fra sine egne valg. Det var tydelig at herberget hadde en status i samfunnet som ga kvinnene 

en større makt i landsbyen og i hjemmet. Lakia Tara var lokalt forankret, men ambisjonen om 

å spre dette inititativet på regionalt nivå, vil muligens føre til mange muligheter for kvinnene 

og også være med å påvirke samfunnsmessige strukturer. 

Utdanning i og rundt Kahkabila, var også en veldig viktig ressurs for kvinnene. Det gir økt 

psykologisk empowerment gjennom læring og følelse av mestring. Ved praksisplassen 

gjennom skolen har kvinnene direkte mulighet til å påvirke  Kahkabila ved å få innbyggerne 

til bærekraftige jordbruksmetoder. Der kvinnene ikke fullførte skolegangen, viste studien at 

det skyldtes tradisjonelle kjønnsroller ved at døtrene måtte hjem for å jobbe. Utdanningen 

studentene fikk gjennom CEEA var viktig i sammenheng med videre utvikling av regionen og 

fremtiden med jordbruksaktiviteter. 

Mange av kvinnene hadde også liten tid til å delta på ulike seminarer, men sammenlignet med 

andre studier gjort av kvinner i agroskogbruk, viser denne studien at en større andel av 

kvinnene deltok på opplæringsprogrammer og seminarer. En stor del av innsatsen til 

FADCANIC er årsaken til dette. FADCANIC er uten tvil en viktig og sterk aktør ikke bare i 

Kahkabila, men i hele regionen. Mange av prosjektene FADCANIC har implementert har 
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vært en direkte årsak til bedring av kvinners vilkår. NGO-er fungerer som katalysator for 

empowerment og legger til rette for kvinner. Men et tankekors vil være at man ikke fokuserer 

så mye på spesialtilpassede programmer for kvinner, fordi det nettopp  er med på å forsterke 

kjønnsrollene ytterligere. Snarere bør man fortsette og jobbe mot målet for å sikre kvinner lik 

tilgang til ressurser, slik at kvinner får økt produktivitet i jordbruket.  



68 
 

Litteraturliste  
 

Aase, T. H. og Fossåskaret, E. (2007). Skapte virkeligheter –om produksjon og tolkning av 

kvalitative data. Universitetsforlaget Oslo. 

 

Abbas, J.D. (1997). Gender asymmetries in intra-household resource allocation in sub-

Saharan Africa: Some policy implications for land and labour productivity. i: Haddad, 

L., Hoddinott, J and Alderman H. (eds). Intrahousehold resource allocation in 

developing countries: Models, methods and policy. Baltimore, MD: Johns Hopkins 

University Press for the International Food Policy Research Institute 

 

Agarwal, B. (2002). Are We Not Peasants Too? Land Rights and Women´s Claims in India. 

Seed. New York: The Population Council.  

 

Agarwal, B. (2003a). Gender and Land Rights revisited: Exploring New Prospects via the 

State, Family and Market, Journal of Agrarian Change Vol.3, s. 184-224. 

 

Agarwal B. (1997). Bargaining and gender relations: within and beyond the household. 

International Food Policy Research Institute. Washington, D.C. FCND Discussion 

Paper NO. 27 

 

Agarwal B. (1994). A field of one`s own. Gender and Land rights at South Asia. Cambridge 

University Press 

 

Album D., Nordli Hansen, M., Widerberg, K. (2010). Metodene våre. Eksempler fra 

samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget.  

 

Alkire, S., R. Meinzen-Dick, A. Peterman, A.R. Quisumbing, G. Seymour, and A. Vaz. 

(2013). Instructional guide on the Women`s Empowerment in Agriculture Index”. 

World Development, forthcoming. 

 

Allen, T. og Thomas, A. (2000). Poverty and Development into the 21st Century. Oxford 



69 
 

University. Press, Oxford.  

 

Askheim O.P., Starrin B. (2007). Empowerment. I teori og praksis. Gyldendal Akademiske. 1. 

Utg. 

 

Berk, L.E. (2009). Child development» (8 utg.). Boston, MA.: Pearson International Edition  

 

Borchgrevink A. (2009). Evaluation of SAIH`s support for FADCANIC`s Wawashang 

Environmental and Agroforestry Educational Centre. NUPI. Norwegian Institute of 

International Affairs. 

 

Bradford, D. (2002). Ecología y medio ambiente en la costa caribe de Nicaragua –descripción 

y manejo de ecosistemas tropicales. Bluefields. 

 

Brock-Utne, B. (2007). Language of instruction and student performance: New insights from 

research in Tanzania and South Africa. International Review of Education Vol 53. s. 

509-530 

 

Bunch, S., Mehra, R. (2008). Women Help Solve Hunger. Why Is the World Still Waiting? 

International Center for Research in Agroforestry. Washington 

 

Cheston, S., and L. Kuhn (2002). Empowering women through microfinance. i: S. Daley-

Harris, comp. & ed. Pathways out of poverty: Innovations in microfinance for the 

poorest families, s. 167-228. Bloomfield, CT, USA: Kumarian Press. 

 

Cope, M. (2002). Feminist Epistemology in Geography” i Feminist Geography in Practice. 

Oxford. Blackwell. 

 

Crenshaw, K. W (1994). Mapping the Margins: intersectionality, identity politics and violence 

against women of color. i: M. A. Fineman & R. Mykitiuk (Eds) The public nature of 

 private violence, New York, Routledge.  

 

 



70 
 

Deere, C. D. (1982). The Division of Labor by Sex in Agriculture: A Peruvian Case Study. 

Source: Economic Development and Cultural Change, Vol. 30, No. 4 University of 

Chicago Press 

 

De Haan, Leo and Zoomers, Annelies (2005). Exploring the Frontiers of Livelihoods 

Research, Development and Change, Institute of Social Studies, Blackwell Publishing  

 

Deininger, K., Zevenbergenb, J. & Alic, D.A. (2006). Assessing the Certification Process of 

Ethiopias`s rural Lands. Montpellier.  

 

Dennis, P. A., Olien, M. D. (1984). Kingship among the miskito. American Ethnologist, Vol. 

11, No. 4, Social Structure and Social Relations, s. 718-737 

 

Esplen, E., og Brody, A. (2007) Putting Gender Back in the Picture: Rethinking Women’s 

Economic Empowerment. Report prepared at the request of the Swedish International 

Development Cooperation Agency (Sida) Institute of Development Studies. Brighton, 

UK 

 

Freeland J., (1989). National revolution and ethnic rights: The Miskitu Indians of Nicaragua`s 

Atlantic coast. Third World Quarterly Volume 11, utg. 4 

 

Freire, P. (1974). De undertryktes pedagogikk. Gyldendal 

 

Friedmann, J. (1992). Empowerment. The Politics of Alternative Development. Blackwell 

Publishers, Cambridge.  

 

Gjærum R. Gürgen. (2010). Usedvanlig Kvalitativ Forskning. Metodologiske utfordringer når 

informanter har utviklingshemming. Universitetsforlaget Oslo. Fra kapittel 5: Bente L 

Lind Kassah og Alexander Kwesi Kassah 

 

Gouws, A., Kotzé, H. (2007). Women in leadership Positions in South Africa: The role of 

Values. Routledge. 34(2), s. 165-185. 

 



71 
 

Jamieson, Mark (2002). It's Shame That Makes Men and Women Enemies: The Politics of 

Intimacy among the Miskitu of Kakabila. The Journal of the Royal Anthropological 

Institute Vol. 6, No. 2, s. 311-324 Published by: Royal Anthropoligical Institute of 

Great Britain and Ireland. 

 

Javier, E. C., Duque-Pinon, C., Mercado, A. R., Reyes, M. R. (2009). Holding their own: 

smallholder production, marketing and women issues in Philippine Agroforestry.Social 

development research center. Manila.  

 

Johannessen, A., Tufte P. A., Christoffersen L. (2010). Introduksjon til Samfunnsvitenskapelig 

Metode. Abstrakt Forlag 

 

Just, L., Murray, E. (1999). Women and agroforestry: A Human Ecology Approach to 

Understanding The Needs and Priorities of Women Farmers in Africa. Department of 

Rural Economy. Faculty of Agriculture, Forestry and Home Economics. University of 

Alberta, Edmonton. Paper No. 3  

 

 

Kabeer, N. (2001). Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment». In 

Discussing Women’s Empowerment: Theory and Practice. Sida Studies 3. Stockholm: 

Swedish International Development Cooperation Agency. 

 

 

Kabeer, N. (2001). Resources, Agency and Achievements: Reflections on the Measurement of 

Women’s Empowerment. i: Sisask, A. (red.). Discussing Women’s empowerment – 

Theory  and Practice. Sida Studies, Stockholm.  

 

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of 

Women`s empowerment. Development and Change Vol. 30. Blackwell Publishers. 

Oxford. 

      

Kabeer N. (1994) Reversed Realities. Gender Hierarchies in development thought. Verso. 

 



72 
 

 

 

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of 

Women’s empowerment. Development and Change Vol. 30. Blackwell Publishers. 

Oxford. 

 

 

Kampwirth, K. (2006). Resisting the Feminist Threat: Antifeminist Politics in Post-Sandinista 

Nicaragua». NWSA Journal, Volume 18, Nr 2, s. 73-100  

 

Kiptot, E., Franzel, S., (2011). Gender and Agroforestry in Africa: a review of women’s 

participation. World Agroforestry Centre. Occasional Paper No. 13. Nairobi. 

 

 

Long, A.J, Nair, R. (1999). Trees outside forests: agro-, community, and urban forestry 

Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. New Forests 17: 145–174 

 

Maleko, G. (2001a). Performance of Co-operatives in Coffee Procurement: the Case of 

Kilimanjaro. Paper presented to Annual Symposium, Cooperative College, Moshi.  

 

Maleko, G. (1998): Gender Constraints to Women’s Membership and Ownership in 

Cooperatives and Possible Solutions: The Case of RPCS and SACCOS in Kilimanjaro 

and Ruvumba. Paper presented to Annual Symposium, Cooperative College, Moshi.  

 

Mehra, R., Rojas, M.H., (2008). Women, food security and agriculture in a global 

marketplace» International Centre for Research in Agroforestry. Washington. 

 

Meinzen-Dick, R., A. Quisumbing, J. Behrman, P. Biermayr-Jenzano, V. Wilde, M. 

Noordeloos, C. Ragasa, and N. Beintema. (2011). Engendering agricultural research, 

development, and extension. Washington, D.C.: IFPRI. 

 

Mohan, G. & Stokke, K. (2000). Participartory development and Empowerment: The 

Dangers of Localism. i: Third World Quarterly. Vol. 21 no. 2. 247-268.  



73 
 

 

Muhanna, A. (2013). Agency and Gender in Gaza. Masculinity, Femininity and Family 

during the Second Intifada. Ashgate Publishing Limited 

 

Mutangadura, G. (2004). Women and Land Tenure Rights in Southern Africa: A human 

rights-based approach. Land in Africa: Market Asset, or Secure Livelihood. 

Westminister: International Institute for Environment and Development.  

 

 

Mwalimu, F.M.M. (1998). Gender Inequality in Public Talking and its Implications on 

Women’s Membership in Co-operative Organizations in Tanzania: the Quest for 

Intervention. Paper presented to Annual Symposium, Cooperative College, Moshi.  

 

Narayan, D. (2005). Measuring Empowerment. Cross-Disciplinary Perspectives. The World 

Bank. Washington, DC 

 

Nikkhah, H og Ma’rof B. R. (2010). The Role of NGOs in Promoting Empowerment for 

Sustainable Community Development. Department of Social and Development 

Sciences, Faculty of Human Ecology, University Putra Malaysia  

 

Oxfam (1995). The Oxfam Handbook of Relief and Development, Oxfam, Oxford 

 

Parpart, J.L. (2002). Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local 

World. Warwick studies in Globalisation: 3, Routledge, London.  

 

Pelto,P.J and Pelto, G.H..1997. “Ethnography: The Fieldwork Enterprise” in J.J. Honigmann 

(ed.)  

Handbook of Social and Cultural Anthropology.Vo.1. New Delhi: Rawat Publications, 

India. s.241-288. 

 

 

 



74 
 

Repstad, P. (2007). Mellom nærhet og distanse –kvalitative metoder i samfunnsfag. 

Universitetsforlaget. 4. Reviderte utgave. Oslo 

 

Rocheleau, D. (1997). Women, Men and Trees: Gender, Power and Property in Forest and 

Agrarian Landscapes. Journal: World Development vol. 25, no 8, s. 1351-1371. 

 

Rooij, Sabine (2005). Institutional Capacity Building for rural. Rural Sociology Group, 

Wageningen University and Research, Wageningen, The Netherlands. 

 

Rowlands, J. (1995). Empowerment examined. Development in Practice 5(2):101-107. 

 

Sen, A.K. (1985). Well-being, Agency and Freedom. The Journal of Philosophy LXXXII, s. 

169-221. 

 

Schmitt, K. M., Kramer, D. B. (2009). Road development and market access on Nicaragua’s 

Atlantic coast: implications for household fishing and farming practices. Foundation for 

Environmental Conservation. Michigan. 

 

 

Stromquist, N.P. (2002). Education in a Globalized world. The connectivity of Economic 

Power, Technology and Knowledge. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

 

Stromquist, N.P. (1993). The theoretical and practical bases for empowerment. In:  

Anonuevo, C.M (ed.) Women, Education and Empowerment: Pathways towards 

Autonomy. Report of the International Seminar held at UIE, Hamburg 27 January- 2 

February 1993. Hamburg. 

 

Swinkels, R., Shepherd, K., Franzel, S., Ndufa, J.K., Ohlsson, E., and Sjogren, H. 2002. 

Assessing the Adoption Potential of Hedgerow Intercropping for Improving Soil 

Fertility, Western Kenya. In: Franzel, S. and Scherr, S. (eds). (2002). Trees on the farm: 

assessing the adoption potential of agroforestry practices in Africa. CABI. 

International, Wallingford UK. 69-110. 

 



75 
 

 

Vargas, B.C. (2012). La cabeza de piedra de manatí: Historia de una pieza arqueológica. 

WANI. Revista del Caribe Nicaraguense. BICU-CIDCA. Vol. 66 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


