Χαιρετισµός της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας ∆ούρου στην
Ηµερίδα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα»
«Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από τα
δέκα χρόνια της κρίσης», τόνισε µεταξύ άλλων, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
∆ούρου στην Ηµερίδα µε Θέµα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα».
«Έχουν δει να µειώνονται οι θέσεις εργασίας τους, να µειώνονται τα εισοδήµατά
τους, να περιστέλλονται τα κοινωνικά τους δικαιώµατα. Το ίδιο έχει συµβεί και µε
τους άνδρες συναδέλφους τους, µε αποτέλεσµα να µιλάµε πλέον για µία πικρή
ισότητα, προς τα κάτω», συµπλήρωσε η ίδια, προσθέτοντας, ότι πρόκειται για µία
αρνητική εξέλιξη «που όµως µπορεί, σε ένα βαθµό, να αντιστραφεί, µέσα από την
πολύµορφη ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα ώστε να δηµιουργεί δουλειές». «Και
παράλληλα µια ανάπτυξη, η οποία να λειτουργεί απελευθερωτικά ως προς την
αγρότισσα. Να συµβάλλει στη χειραφέτησή της».
Πρόκειται για διοργάνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια
Αττικής, κατά την οποία έγινε παρουσίαση της έρευνας – µελέτης: «Η Ελληνίδα
αγρότισσα: αποτύπωση της συµµετοχής, προβλήµατα, προκλήσεις και προτάσεις
πολιτικής για την ενθάρρυνση της συµµετοχής των γυναικών στον αγροτικό τοµέα
και την ελληνική ύπαιθρο», που εκπονήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων, µε τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.
Μια «µελέτη – εργαλείο», όπως τόνισε η Περιφερειάρχης για «την ανάληψη
πρωτοβουλιών και την εκπόνηση πολιτικών µε στόχο τη στήριξη της Αγρότισσας».
«Μια µελέτη, την οποία στήριξε η Περιφέρεια Αττικής. Και τη στηρίξαµε γιατί
θεωρούµε ότι αγγίζει δύο κρίσιµους τοµείς: Τον τοµέα των δικαιωµάτων της
γυναίκας. Τον τοµέα της δηµιουργίας θέσεων εργασίας για τις γυναίκες», σηµείωσε
χαρακτηριστικά.
Η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη «διπλή διάκριση» που υφίσταται η Ελληνίδα
αγρότισσα: έµφυλη και οικονοµική. «Οι ρίζες της πατριαρχίας, των σεξιστικών
στερεοτύπων, των έµφυλων ανισοτήτων, είναι – συγκριτικά µε τα αστικά κέντρα –
πολύ πιο ορατές στην ύπαιθρο. Εκεί όπου οι κλειστές κοινωνίες διαµορφώνουν πιο
«σκληρά» πρότυπα. Πρότυπα περιοριστικά του δικαιώµατος στην εργασία. Πρότυπα
κοινωνικού αποκλεισµού».
Από την πρώτη στιγµή κάναµε τη στρατηγική επιλογή να δώσουµε ιδιαίτερη
έµφαση στην αγροτική οικονοµία

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε, «ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικά και της
Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα, µπορεί να είναι καταλυτικός». «Μπορεί να
διευκολύνει στο θέµα – κλειδί που είναι η οικονοµική ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα
και παράλληλα µπορεί αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της αγρότισσας – µια
από αυτές είναι, για παράδειγµα, η συγχρηµατοδότηση τούτης της έρευνας». «∆εν
είναι λοιπόν τυχαίο ότι από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την ευθύνη της
διοίκησης της Περιφέρειας, κάναµε τη στρατηγική επιλογή να δώσουµε ιδιαίτερη
έµφαση στην αγροτική οικονοµία, επιχειρώντας να βελτιστοποιήσουµε τα
αντικειµενικά πλεονεκτήµατα της Αττικής και να προβάλλουµε τα ιδιαίτερα προϊόντα
της» επισήµανε η Περιφερειάρχης. «Και το επιχειρούµε είτε χρησιµοποιώντας το
βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά,
µεταξύ άλλων, µε την εγκατάσταση νέων γεωργών είτε προωθώντας τον
εκσυγχρονισµό ή την ανάπτυξη νέων υποδοµών», προσέθεσε η ίδια.

