Dia Mundial da Mulher Rural
15 de Outubro
As Mulheres representam até 70% da força de trabalho rural em economias
agrícolas, afirma OIT
As Nações Unidas na sua 4ª Conferência Sobre a Mulher, realizada em Beijing, em
1995, institucionalizaram o dia 15 de Outubro como o dia Mundial da Mulher Rural
com o objetivo de elevar a consciência mundial sobre o papel da mulher rural no
fortalecimento da sociedade, da economia no geral, e das famílias em particular. A
efeméride realiza-se atualmente em cerca de 100 países do mundo inteiro, e é
acompanhada de um lema internacional para realçar a consciência sobre uma
particular área específica de atenção e prioridade de ação.
Segundo Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU
“As mulheres rurais produzem grande parte dos alimentos do mundo, protegem o
meio ambiente e ajudam a reduzir o risco de desastres nas suas comunidades.
Apesar disso, continuam a estar sujeitas a desvantagens e discriminação que as
impedem de desenvolver o seu potencial.
Para muitas mulheres rurais, a realidade quotidiana é que não são proprietárias da
terra que cultivam, lhes são negados os serviços financeiros que poderiam retirá-las
da pobreza, e vivem sem a garantia de uma nutrição básica, cuidados de saúde ou
acesso a água potável e saneamento. As tarefas de assistência familiar não
remuneradas representam para elas uma carga pesada e impedem o seu acesso a
um emprego remunerado decente.
A capacitação das mulheres rurais é crucial para acabar com a fome e a pobreza.
Ao negar os direitos e oportunidades às mulheres, negamos aos seus filhos e às
sociedades um futuro melhor. Por tudo isto, as Nações Unidas colocaram
recentemente em marcha um programa que visa apoiar as mulheres rurais e
melhorar a segurança alimentar. O programa conjunto das três organizações sobre
agricultura e alimentação, sedeadas em Roma, e da ONU Mulheres colaborará com
as mulheres rurais para eliminar as barreiras que enfrentam e impulsionar as suas
aptidões como produtoras, líderes e empresárias.
Quando a segurança alimentar e nutricional melhoram, as mulheres rurais têm
mais oportunidades de encontrar trabalho decente e proporcionar educação e saúde
aos seus filhos. Com um acesso igualitário a terra, crédito e recursos produtivos, as
mulheres rurais podem aumentar a sua produtividade e vender os seus produtos.
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Como membros iguais da sociedade, as mulheres rurais podem elevar as suas
vozes para tomar decisões e impulsionar o desenvolvimento sustentável.
O mundo tem reconhecido cada vez mais o papel fundamental desempenhado pelas
mulheres na construção da paz, justiça e democracia. À medida que nos
aproximamos de 2015, o prazo fixado para atingir os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, este é o momento de investir mais nas mulheres rurais, proteger os
seus direitos e melhorar a sua situação. Neste Dia Internacional, apelo a todos os
parceiros para que apoiem as mulheres rurais, escutem as suas vozes e ideias e
assegurem que as políticas correspondem às suas necessidades e pedidos. Façamos
todo o possível para que possam desenvolver o seu potencial em benefício de
todos.”

Lina Maria Cardoso Lopes, Presidente da Comissão de Mulheres da UGT
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