
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROL GRAMUNT - BARCELONA 

La crisi climàtica, a més de ser una problemàtica 
que implica greus conseqüències a molts nivells 
i a gran escala, agreuja les desigualtats de 
gènere existents prèviament i afecta en major 
mesura a les dones i nenes de tot el món. 
Perquè constitueixen el major percentatge de 
població pobra del món, posseeixen una 
sobrecàrrega de cures en el si de la llar i moltes 
depenen dels recursos naturals per a aconseguir 
beneficis. Aquests recursos es veuen amenaçats 
pel canvi climàtic, com la falta d'aigua i 
combustibles, cosa que significa que els treballs 
d'aquestes dones, i per tant els seus ingressos, 
també sofreixen una important amenaça 
perquè es veuen obligades a dedicar més temps 
a recórrer majors distàncies per a obtenir-los. 
Per tant, en aquest temps no poden estar 
produint, la qual cosa es tradueix en una 
disminució del rendiment i, en conseqüència, 
dels ingressos. Les dones que viuen en zones 
rurals i es dediquen a l'agricultura sofreixen fins 
i tot més les desigualtats, concretament el 34% 
d'elles es veuen afectades per una major 
vulnerabilitat econòmica enfront dels homes 
agricultors que resideixen en les mateixes 
zones. 
 
A més, quan ocorre una catàstrofe natural 
també són les dones les primeres a patir el risc 
de no poder garantir la seva seguretat 
alimentària ni de les persones que tenen a 
càrrec, com poden ser els seus fills. I això es deu 
a dos motius principals: normalment perden les 
terres que llauraven - o els seus mitjans de 

subsistència en general – i, d'altra banda, 
moltes es veuen forçades a abandonar el seu 
treball per a fer-se càrrec dels seus fills o de 
persones ferides o malaltes de la seva família 
que requereixin la seva atenció. 
 
Segons l'Organització de les Nacions Unides per 
a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), la 
sobrecàrrega de treball de les dones no es 
produeix únicament en la llar, sinó que cada 
vegada recau una càrrega major sobre elles en 
l'àmbit laboral. És imprescindible tenir en 
compte la veu de les dones a l'hora de prendre 
decisions per a mitigar el canvi climàtic ja que 
cada vegada hi ha més dades que demostren 
que les dones són més proclius a adoptar 
pràctiques agrícoles sostenibles. Aquestes dades 
estan extretes d'un estudi del Banc Mundial que 
va concloure que les dones que es dediquen a 
l'agricultura estan en constant cerca de noves 
fonts de recursos com l'aigua i a més destaca 
que quan les dones intervenen en la presa de 
decisions, es produeix una millor gestió quant a 
la sostenibilitat de la terra. 
 
Per a posar aquestes desigualtats en xifres, 
segons dades de FAO les dones produeixen el 
50% dels aliments, i en molts països en 
desenvolupament aquesta xifra puja fins al 60-
80%, però obtenen entre un 20 i un 30% menys 
de beneficis que els homes que es dediquen a la 
mateixa labor. Segons dades de l'Institut 
Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura 
(IICA), a Amèrica Llatina gairebé 60 milions de 
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dones viuen en el camp, encara que únicament 
el 30% d'elles són propietàries de terres 
agrícoles, menys del 10% té accés a crèdit i 
només el 5% a programes d'assistència tècnica. 
D'altra banda, s'estima que, si les dones 
agricultores tinguessin el mateix accés a 
recursos com la formació tecnologia o 
finançament que els homes, podrien augmentar 
el seu rendiment al voltant d'un 30%, és a dir, 
produir entre 2,5 i 4% més. I això no sols seria 
positiu per a les estadístiques de rendiment, 
sinó que s'aconseguiria que entre 100 i 150 
milions de persones sortissin de la pobresa. 
 
Tot l'exposat xoca directament amb tres dels 
objectius de desenvolupament sostenible fixats 
en l'Agenda 2030, concretament l'u, fi de la 
pobresa; el dos, fam zero; i el 3, igualtat de 
gènere. Ja que les desigualtats de gènere que 
deixen a la dona en una situació de major 
vulnerabilitat les condueixen a la pobresa, la 
qual cosa inevitablement les porta a la fam. La 
qual cosa demostra que els objectius no poden 
intentar complir-se de manera separada i 
independent, sinó que s'ha de treballar en 
conjunt per a produir millores reals. 
  

Les xifres parlen per si soles, és evident que 
existeix una gran diferència d'oportunitats entre 
homes i dones, a més d'una enorme bretxa 
econòmica entre tots dos. I això s'agreuja quan 
parlem de països en vies de desenvolupament i, 
més fins i tot, quan es tracta de zones rurals. A 
més, està demostrat que quan les dones 
participen en la presa de decisions, els resultats 
són molt millors. I ha quedat clar que no podem 
separar la crisi climàtica de la desigualtat de 
gènere, cal trobar mitjanes que tinguin en 
compte totes dues problemàtiques, ja que serà 
l'única manera de trobar solucions eficaces. Per 
tot això és urgent desenvolupar profunds canvis 
tant en l'àmbit legal com en l'àmbit social per a 
avançar cap a un futur en el cada vegada hi hagi 
menys desigualtat per raó de gènere i major 
accés a les oportunitats per a les dones per a 
aconseguir plena independència econòmica. 
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