ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN
E APOIO PARA MULLERES NO
MEDIO RURAL

…e Alicia dixo “¿Poderíame indicar o camiño a
seguir a partires daquí?”.
O Gato respondeulle: “Eso depende de a onde
queiras chegar.” – Lewis Carroll

O Tratado da unión Europea, no seu artigo 38 sinala
que "a Unión definirá e aplicará unha política común
de agricultura e pesca", e no artigo 39 define os
obxectivos xerais:
a) incrementar a productividade agrícola, fomentando o
progreso técnico, asegurando o desarrollo racional da
producción agrícola, así como o emprego óptimo dos
factores de produción, en particular, da man de obra;
b) garantir así un nivel de vida equitativo á poboación
agrícola, en especial, mediante o aumento da renda
individual dos que traballan na agricultura;
c) estabilizar os mercados;
d) garantir a seguridade dos abastecimentos;
e) asegurar ó colectivo consumidor suministros a prezos
razoables.

PROBLEMAS DO MEDIO RURAL
-

Envellecemento
Despoboamento
Masculinización
Desemprego
Falta de oportunidades sociais

PRIMEIRA DEMANDA
Obxectivos, visión a longo prazo e creación
de valor estratéxico.
Na sociedade actual existe un preocupante
incremento das desigualdades sociais,
favorécese máis aos que comercian co valor
que aos que crean valor.

"O emprendemento non é un traballo,
é unha cultura”

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LEADER
-TERRITORIO
-MULTISECTORIAL
-PARTICIPACIÓN SOCIAL
-DESCENTRALIZACIÓN
-DESARROLLO ENDÓGENO
-INNOVACIÓN
- COOPERACIÓN Y REDES

O LEADER COMO METODOLOXIA
Representación política/Participación Leader
• A participación Leader vai máis alá da elección de
representantes.
• Non se debería participar en abstracto, como desexo
ou por delegación.
• Temos que aprender a participar e dar participación
• Promover a cultura da participación directa:
– Tarefa educativa
– Clima participativo
– Descentralización efectiva, e con persoas con perspectiva e
visión.
– Non sustitución de niveis de decisión

FUNCIONAMENTO LEADER
•
•
•
•
•
•
•

Organización en GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Protagonismo da poboación rural
Participación activa
Aprendizaxe na participación
Cultura da acción colectiva
Programación autónoma
Responsabilidade nas decisións

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
• Obxectivo Central: Aumentar a participación
• Información transparente
• Lexitimidade de método LEADER.

INFORMACIÓN TRANSPARENTE
INFORMACIÓN de calidade, veraz, clara,
coherente, relevante, oportuna no tempo,
estructurada, concisa, entendible, completa,
segura, de fácil acceso, multiplataforma,
compatible, multiformato, interoperable e
reutilizable nos termos establecidos
legalmente.

RELACIÓN GRUPO LEADER ADMINISTRACIÓN
Administración
Grupos Leader

Control de legalidade
Poder de decisión

Respeto mutuo de cada ámbito
Colaboración permanente

A ASOCIACIÓN LABREGAS
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E
PREVENCIÓN SOCIAL E
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

¿QUÉ PRECISAMOS?
• Fortalecer todo movemento asociativo de cara a crear
sinerxias entre as asociadas. Cada vez queda menos xente
no rural e é máis difícil xuntarse.
• Crear servizos públicos de calidade no rural. Só un neno ou
unha nena tiñan que ser suficientes para manter unha
escola unitaria. Non pode ser que haxa zonas nas que non
haxa comadronas ou nas que a atención sanitaria sexa
quincenal. Os servizos públicos teñen que estar asegurados.
A poboación non pode ser un condicionante para mantelos,
xa que é un círculo perverso. Non hai poboación xa que non
hai servizos e non hai servizos xa que non hai poboación.
Vivir no rural ten que significar "valor engadido", non
"renuncia".

• A potenciación do papel das mulleres como protagonistas do tecido
productivo e social galego, fomentando o desenvolvemento das
mulleres no medio rural e incentivando unha maior presenza en
todos os ámbitos da sociedade.
• O desenvolvemento de toda unha serie de actividades
complementarias que fomenten a fixación e permanencia da
poboación no medio rural, implicando unha mellora da calidade de
vida e de equilibrio social e integración. O que nos di a Estratexia
2020: crecemento intelixente, sostible e integrador.
• O fomento de sectores diversificados, de cara a unha producción
responsable e de calidade coa posibilidade de pechar os ciclos
productivos – transformadores e comercializadores – co obxectivo
de lograr productos de elevado valor engadido e alta calidade e
garantía sanitaria e alimentaria, respondendo a unha demanda
social en crecemento.
• A valorización dos productos locais e da agricultura territorial.

• A valorización dos montes, promovendo a
multifuncionalidade dos mesmos, incluído o pastoreo como
actividade importante na dinamización económica das
zonas rurais e na creación de emprego no medio rural, de
cara a permitir un aproveitamento integral dos recursos,
non só como medio de conservación da biodiversidade
senón tamén como valor paisaxístico.
• O coñecemento de axudas e da nova normativa en relación
co medio rural e coa súa condición de muller (igualdade,
violencia de xénero, cotitularidade, seguridade social...)
• Facilitar dende a administración a vida no rural. Non
dificultar o desenvolvemento de actividades por culpa
dunha estructura "hiperdepartamentalizada" da nosa
administración que non permite o trasvase de información
a través dos distintos organismos públicos e que fai que o
que serve para uns, non serve para outros.

A estratexia Leader como elemento
vertebrador, facilitador e dinamizador do
territorio, sempre buscando o apoio e o
desenvolvemento do tecido asociativo. Unha
estratexia baseada nas relacións persoais, na
escoita activa...
Acceso á vivenda, á terra, a poder vivir no
rural.

PERO SOBRETODO PRECÍSASE CAMIÑAR
HACIA UNHA NOVA ETAPA NA QUE PRIME…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autenticidade
Resultados
Equilibrio
Mérito
Innovación Responsable
Transparencia
Motivación
Respeto e empatía
Emprendemento
O valor do social

MEDIOS
•
•
•
•

Creación dun ecosistema de innovación
Acceso á información
Novas tecnoloxías como elemento facilitador
Gobernanza Participativa. Escoita activa das
demandas das persoas.
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