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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ κ.ΒΑΣΩΣ ΚΟΛΛΙΑ
Η γυναίκα ανέπτυξε μια αρχετυπική σχέση ζωής με την καλλιέργεια της
γης. Σιωπηλά, ανώνυμα αλλά καταλυτικά, συνέβαλλε στην οικιακή και
αγροτική
τοπική
οικονομία,
με
την
εφευρετικότητα,
την
παρατηρητικότητα, την υπομονή και το επίμονο πνεύμα της.
Με τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση των σύγχρονων κοινωνιών μας, η
σύνδεση της γυναίκας με την γη σταδιακά χάνει την έντασή της. Σήμερα,
στη φάση αναζήτησης εξόδου από την ύφεση, οι επιλογές
αξιολογούνται και πάλι. Ο αγροτικός τομέας φαίνεται ότι μπορεί να
προσφέρει ευκαιρίες γυναικείας απασχόλησης, όχι μόνον για
βιοπορισμό, αλλά και για επιχειρηματική ανάπτυξη.
Στο νέο στρατηγικό πλαίσιο κατευθύνσεων αγροτικής πολιτικής,
υπάρχουν ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους στην αγροτική παραγωγή,
για υποψήφιους με πραγματικό ενδιαφέρον στη γεωργία, αλλά και για
μικροκαλλιεργητές. Υπάρχει ακόμη ειδική πρόβλεψη για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα στη φυτική και ζωική παραγωγή.
Οι γυναικείοι σύλλογοι, οργανώσεις και συνεταιρισμοί μπορούν να
βοηθήσουν σημαντικά παρέχοντας ορθή ενημέρωση στις γυναίκες που
θα ήθελαν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα.
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να προσανατολισθούν από τώρα στην
επιλογή παραγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα μπορούν να
σταθούν με αξιώσεις και σε ένα βάθος χρόνου στην εσωτερική αλλά και
τη διεθνή αγορά. Να αξιολογήσουν σωστά τους παράγοντες επιτυχίας
και το επιχειρηματικό ρίσκο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη στο σχεδιασμό,
το ειδικό αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής απασχόλησης ή
επένδυσης. Να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής οικολογικών
πρακτικών. Να μπορέσουν να εισαγάγουν καινοτομία στο σχεδιασμό
τους, απλές αλλά «έξυπνες» λύσεις που όμως θα κάνουν τη διαφορά.
Οι δυνατότητες είναι πολλές, όταν παλιά και νέα γνώση συναντώνται
στην ύπαιθρο, γύρω από χώρους παράδοσης, υψηλού κάλλους και
πολιτισμού. Η οριζόντια συνεργασία του πρωτογενούς τομέα με άλλους
τομείς και πεδία της οικονομίας, δημιουργούν ολοκληρωμένα πλέγματα
που συνδυάζουν προϊόντα της γης με νέες υπηρεσίες ελεύθερου

χρόνου, πρωτότυπα πολιτισμικά και γαστρονομικά αγαθά, που
απηχούν σύγχρονες αντιλήψεις για τη διατροφή και το σύγχρονο ευ ζην.
Καταλύτης, οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα. Πολύτιμα εργαλεία
ήδη από τη φάση της πρωτογενούς παραγωγής, φέρνουν τον πιο
απομακρυσμένο παραγωγό στην καρδιά των οικονομικών και
εμπορικών δικτύων, αποκαλύπτοντας πραγματικές ή ψηφιακές αγορές.
Φίλες και φίλοι,
Εύχομαι ο σημερινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Αγρότισσας, να
δώσει έναυσμα για δημιουργική σκέψη και δράση. Γιατί η Ευρώπη μας
χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα την καινοτομία και την ανάληψη
πρωτοβουλίας, για να αντιμετωπίσει προκλήσεις πρωτόγνωρες.
Ας αφιερώσουμε όμως σήμερα τις σκέψεις μας σε εκείνες που
παράγουν το ήμισυ της τροφής σε όλο τον κόσμο. Στις γυναίκες, που
ακούραστα, μοχθούν καθημερινά πάνω από τη γη, σε κάθε γωνιά του
πλανήτη. Πραγματικά, τους αξίζει.

