15 D’OCTUBRE DIA DE LA DONA RURAL.
Comunicat de l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical

Avui dia de la dona rural, l'Organització de Dones de la Confederació
Intersindical, vol rendir un homenatge a totes aquestes dones que
desenvolupen un treball invisible i mal remunerat.
Les dones porten segles sent el sustent dels pobles, però a aquest treball
poc gratificat i valorat, s'afegeix al treball domèstic i de cura que
exerceixen les dones de forma general. Els pocs avanços que s'han produït
en la igualtat entre homes i dones, no s'han produït de la mateixa manera
en el mitjà rural. Les dones segueixen desenvolupant un treball, igual que
el dels homes, però sense les compensacions que tenen aquests.
Les dones rurals són col·laboradores fonamentals de les economies del
món i tenen un rol essencial als països desenvolupats i en
desenvolupament, incrementant la productivitat agrícola i rural i la
seguretat alimentària, i ajudant a reduir els nivells de pobresa a les seves
comunitats. El 80% de la producció alimentària, està en mans de les
dones, però contràriament a aquesta dada, només són posseïdores del 2%
de la riquesa mundial.
L'empoderament de les dones rurals, donant-los accés als recursos
naturals i agrícoles, contribuirà a reduir la gana i la pobresa, segons dades
de l'ONU, s'estima que el 76% de la població viu a l'extrema pobresa.
En el 2011 a Espanya es va promulgar la llei de Titularitat Compartida.
D'aquesta manera, Espanya es va situar al capdavant del reconeixement
dels drets de les dones rurals. Amb aquesta llei, les dones poden ser
cotitulars dels recursos familiars i sobretot podran cotitzar pel seu treball
el que els permetrà accedir a prestacions i subvencions.
Després d'aquests anys, l'efecte d'aquesta llei dista molt de les
expectatives generades, poques dones s'han beneficiat d'ella. La poca
publicitat i l'escassa informació que s'ha transmès a les dones que poden
beneficiar-se d'ella, així com el masclisme existent a la societat, han
provocat la falta d'èxit d'aquesta llei.
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En el Consell de Ministres del 9 d'octubre de 2015, s'ha aprovat el Pla
Nacional de Promoció de la Dona Rural. Aquest Pla, dotat amb 23 milions
d'euros per al període 2015-2018, preveu l'engegada de 82 actuacions
encaminades a donar més visibilitat a les dones rurals i als seus
problemes, entre elles algunes relacionades amb la promoció de la llei de
titularitat compartida.
És necessari que el desenvolupament d'aquesta llei es produeixi realment
per una qüestió de justícia social, per saldar un deute històric amb les
dones de l'àmbit rural, que durant segles han estat relegades a un segon
pla; per atorgar-los el lloc que es mereixen i han d'ocupar, per empoderarles i que el seu esforç i tenacitat sigui recompensat.
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