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Kobiety odgrywają fundamentalną rolę w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. 
Stanowią one 49% ludności wiejskiej i są istotnym czynnikiem pobudzającym społeczności wiejskie.

Zmiany strukturalne w rolniczym sposobie życia, które zachodzą od końca XX wieku - procesy 
dezagraryzacji, wielozawodowość, „agrarne odzwyczajenie” itp. - spowodowały exodus kobiet 
wiejskich do obszarów miejskich, które oferują im większe i lepsze możliwości pracy.

Pomimo tego scenariusza, istnieją pewne możliwości równouprawnienia kobiet w środowisku 
wiejskim, możliwości, które przyczynią się do zwiększenia ich statusu finansowego i społecznego. 
Jednak w wielu przypadkach, wymagane są dogłębne zmiany w tradycyjnej roli kobiet i mężczyzn.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich popularyzuje różne funkcje rolnictwa poza produkcją 
rolną. Te nowe wielofunkcyjne działania skierowane przede wszystkim do kobiet mają na celu 
włączenie wielu różnorodnych ról w gospodarstwach oraz mają służyć jako punkty wyjściowy do 
zmian i przedsiębiorczości.

Te nowe możliwości muszą oprzeć swoją strategię różnicowania na wartościach naszego 
dziedzictwa kulturowego, które jest mocno zakorzenione w naszym środowisku wiejskim, 
wartościach, które tradycyjnie są pielęgnowane przez nasze kobiety wiejskie.

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie szerokiego spojrzenia na sytuację kobiet i ich 
roli w społecznościach wiejskich, biorąc pod uwagę najważniejsze czynniki uwzględniające 
specyfikę krajów uczestniczących w projekcie REWARD. Zawarto w nim aspekty społeczne, pracy 
i demografii przedsiębiorczej. 

Oprócz przeglądu krajowych polityk i prawodawstwa, które dotyczą kobiet, wielofunkcyjności oraz 
dziedzictwa kulturowego, dokument ten przedstawia przegląd możliwości dla przedsiębiorczości 
i szkoleń związany z wielofunkcyjnymi działaniami rolniczymi, jak również potencjał zatrudnienia 
związany z dziedzictwem kulturowym.

Tradycyjnie, tożsamość i wizerunek obszarów wiejskich związane były z działalnością rolniczą. 
Jednak dzięki modernizacji, restrukturyzacji produkcji rolniczej i otwarcia rynków międzynarodowych, 
rolnictwo przestało być głównym środkiem utrzymania ludności wiejskiej.

Tak więc, obecna polityka rozwoju obszarów wiejskich ma na celu promowanie wielofunkcyjności 
obszarów wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w celu zatrzymania wyludnienia i zwalczania 
nierównowagi między miastem, a wsią, do której przyczyniły się poprzednie modele rozwoju.

Teraz istnieją nowe sposoby rozumienia rozwoju, uwzględniające nowe działania i podmioty. 
Zważywszy na wielofunkcyjny i niewyłączny charakter rolnictwa, jest to scenariusz, w którym role 
przyjmowane przez kobiety są bardziej akceptowane.

Nowe źródła zatrudnienia pochodzące z wielofunkcyjności obszarów wiejskich odpowiadają, w 
większości przypadków, działaniom, którymi tradycyjnie kobiety wiejskie zajmowały się nieodpłatnie. 
Dziś stanowią one dla kobiet szansę na profesjonalizację i uczestnictwo  w rynku pracy.

Poprawa możliwości zatrudnienia kobiet, promowanie współodpowiedzialności i równego 
podziału domowych i opiekuńczych obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami na obszarach 
wiejskich to czynniki istotne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wyzwaniem jest znalezienie formuły, która pozwoli ożywić ludność wiejską, stworzy nowe miejsca 
pracy i pójdzie w kierunku rzeczywistej równości między kobietami i mężczyznami.

Tradycyjne wiejskie społeczności definiowały rolę kobiety, kojarząc ją (głównie) z pracą w 
gospodarstwie i obowiązkami gospodyni. Podczas gdy gospodarstwo było prowadzone przez 
mężczyznę (ojca, męża lub brata), domeną kobiety było prowadzenie domu, opieka nad dziećmi i 
osobami starszymi, jak również utrzymywanie więzi społecznych w rodzinie. 

Obywatelska równość zaczęła się w Polsce w 1918 r., wraz z dekretem Naczelnika Państwa. 
Dekret przyznawał kobietom (po raz pierwszy) bierne i czynne prawa wyborcze. 

W okresie transformacji społecznej obszarów wiejskich w Polsce, ważną rolę odegrała przemiana 
polityczna z 1989 r. W rezultacie, państwo działające według systemu socjalistycznego zostało 
pokojowo przekształcone w republikę parlamentarną z obowiązkową zasadą pluralizmu.

Dywersyfikacja działalności zawodowej, migracje i nowe funkcje społeczne zdeterminowały zmiany 
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stylu życia na obszarach wiejskich. Z jednej strony, kobiety zyskały nowe możliwości, ale były 
też często obarczone większą odpowiedzialnością - zwykle z negatywnym skutkiem dla dzieci, 
małżeństwa i rodziny.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. przyspieszyło tempo zmian gospodarczych 
i społecznych na obszarach wiejskich, przyczyniając się do poprawy jakości życia. Po akcesji Polski 
do UE, rolnictwo i obszary wiejskie zostały objęte  Wspólną Polityką Rolną, wspierającą stabilizację 
dochodów oraz przyczyniającą się do poprawy infrastruktury technicznej wsi, rozwoju systemów 
jakości żywności i zwiększania produkcji rolnej i handlu zagranicznego. Pomimo współfinansowania 
produkcji rolnej, istnieje tendencja do zmniejszania udziału rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i 
rybołówstwa w gospodarce wiejskiej, podczas gdy działalność nierolnicza na terenach wiejskich 
zyskuje znaczenie. Jednocześnie, rozwarstwienie i dezintegracja społeczna ulegają pogłębieniu. 

Ponadto, odchodzenie kobiet od tradycyjnych ról było i jest kształtowane przez czynniki globalne, 
takie jak: dłuższa żywotność, środki antykoncepcyjne, macierzyństwo, równe szans edukacyjne, 
oraz modernizacja pracy domowej, która pozwala zaoszczędzić czas. Starmach (2019) zwraca 
uwagę, że na zmianę roli kobiet na obszarach wiejskich wpłynęła migracja ludności z miast do wsi.

aktywności kobiet na obszarach wiejskich wynosi 22,70%, i jest poniżej średniej krajowej 
wynoszącej 43%. W przypadku mężczyzn, wskaźnik ten wynosi 62,67% w obszarach wiejskich i 
68% na poziomie krajowym.

Według danych z Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań i następującej definicji środowiska 
wiejskiego ustalonej w ustawie 45/2007, tylko 21,9% mężczyzn i 15,5% kobiet na obszarach 
wiejskich było zaangażowanych w działalność rolniczą. Z drugiej strony, sektor usług jest 
największym pracodawcą na  obszarach wiejskich, zatrudniając 66,2% kobiet i 36,6% mężczyzn. 

W okresie uprzemysłowienia i urbanizacji miast w latach sześćdziesiątych nastąpił ich wzrost 
gospodarczy w sektorze usług natomiast dezagraryzacja na obszarach wiejskich doprowadziła do 
masowej migracji ze wsi do miasta.

Modernizacja rolnictwa ograniczała kobiety wiejskie do sfery domowej, odmawiając im aktywnej 
roli, którą tradycyjnie odgrywały w rodzinnych gospodarstwach zmuszając je, szczególnie młodsze 
kobiety, do migracji do miast w poszukiwaniu lepszych szans i jakości życia.

Ten wzrost liczby kobiet decydujących się na przeniesienie z obszarów wiejskich do miast znajduje 
odzwierciedlenie w Indeksie maskulinizacji ludności wiejskiej. Według danych ze spisu ludności, 
migracja kobiet z obszarów wiejskich do miast wyniosła 104,13%, czyli sześć punktów powyżej 
indeksu krajowego, który wyniósł 98,01%.

Główne problemy społeczno-gospodarcze utrudniające zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich, to brak możliwości podjęcia pracy, brak usług i infrastruktury, które umożliwiłyby ożywienie 
gospodarki danej populacji. Przede wszystkim, maskulinizacja ludności wiejskiej i starzenie się 
populacji utrudnia wymianę pokoleń. 

Rola kobiety jest fundamentalna do osiągnięcia celu określonego przez Ustawę 45/2007, czyli 
utrzymania ludności wiejskiej i poprawy jakości ich życia i poziomu dochodów. Obecnie wskaźnik 

HISZPANIA

SŁOWENIA

Historycznie, status kobiet wiejskich był minimalny. Społeczeństwo postrzegało je jako środek 
nieodpłatnej pracy i wychowywania dzieci.  Zadania kobiet wiejskich (matka, gospodyni domowa, 
robotnik rolny, opiekunka) w rodzinie chłopskiej były oczywiste: nie cieszyły się uznaniem, a ich 
praca nie była należycie doceniana. 

W tradycyjnej wiejskiej rodzinie, kobieta nie miała praw cywilnych, ani politycznych, a jej status 
społeczny był stosunkowo niski. Rola matki i gospodyni domowej były oczywistością, tak jak 
ich rola jako rolnika, mimo iż stanowiły one ważną część siły roboczej w gospodarstwie. Prace 
gospodarcze i wkład kobiet rolników były nieodzowne dla gospodarstwa i rodziny. W obszarach 
reprodukcji indywidualnej, pokoleniowej i społecznej, kobiety wiejskie, w stosunku do mężczyzn 
miały podrzędną pozycję społeczną i ekonomiczną, zarówno w rodzinie rolniczej oraz w szerszej 
społeczności (Zaviršek, 1994: 18).

W 1973 r., dzięki umowie zawartej pomiędzy Związkiem Spółdzielczym Słowenii oraz Instytutem 
Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych, kobiety otrzymały możliwość ubezpieczenia, jednak 
wiele kobiet nie skorzystało z tych świadczeń. W 1983 roku, rząd przyjął Ustawę o obowiązkowych 
ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych obowiązującą wszystkich członków gospodarstwa 
domowego, którzy pracowali wyłącznie w gospodarstwie. Oznacza to, że wszyscy członkowie 
gospodarstwa domowego musieli posiadać ubezpieczenie.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych jest ważna dla kobiet pracujących jako rolnicy, ponieważ 
definiuje ona prawo do urlopu macierzyńskiego. Prawo to przysługiwało wielu, ale nie wszystkim 
kobietom pracującym w Słowenii. W 1982 r., wiele spółdzielni rolniczych podpisało porozumienie, 
na mocy którego kobietom rolnikom przysługiwało 105 dni urlopu macierzyńskiego. W 1993 r. 
parlament uchwalił Ustawę o świadczeniach rodzinnych, formalnie dając kobietom i mężczyznom 
rolnikom takie same prawa jak osobom nie wykonującym tego zawodu. Dzisiaj obowiązuje Ustawa o 
Ochronie Rodzicielskiej i Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2003 r. Daje ona rolnikom (kobietom 
i mężczyznom) prawo do otrzymywania ochrony rodzicielskiej i prawo do zasiłku rodzinnego.

FRANCJA

We Francji, główne nurty polityki dotyczące kobiet i obszarów wiejskich są opracowane w ramach 
unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich.

Specjalny Komitet “Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité des chances entre les Hommes 
et les femmes” utworzony przez francuski Senat skupia się również na potrzebach obszarów 
wiejskich. W swojej analizie, Komisja podkreśla konieczność skoncentrowania się na specyficznych 
trudnościach związanych z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Jest to szczególnie 
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CZECHY

Przez bardzo długi czas, kobiety w Czechach były podporządkowane swym mężom i nie miały 
prawie żadnych praw, a ich obowiązki i umiejętności były w duże mierze niedoceniane. To nierówne 
traktowanie było bardziej widoczne na wsi.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że pozycja kobiet przeszła wielką transformację. Wraz z pojawieniem 
się technologii i maszyn do produkcji, kobiety zaczęły wykonywać te same zadania co mężczyźni. 
Obecnie zaangażowanie kobiet w zarządzanie i rozwój gospodarstw na równi z mężczyznami jest 
powszechne, jednak nadal robota papierkowa jest często uważana za obowiązek kobiety. Istnieją 
gospodarstwa prowadzone przez kobiety, które są odpowiedzialne za wszystkie zadania i można 
zobaczyć zmiany w kobiecych rolach dzięki większej równości między mężczyznami i kobietami.

W przyszłości należy oczekiwać, że pozycja kobiet się zmieni; istnieją inicjatywy, które mają 
na celu promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych i skupiające się na wyrównaniu ich 
wynagrodzeń z mężczyznami. Oczekiwane zmiany nadejdą, ale potrzeba na nie czasu. Na chwilę 
obecną, nie zarejestrowaliśmy żadnych szczególnych środków skoncentrowanych na kobietach we 
wsi. 

ważne dla kobiet, które pracują w zawodzie, gdzie obciążenie pracą jest znaczne, a które czasami są 
organizacyjnie ograniczone przez nierówny dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich.

Podkreśla się potrzebę posiadania dzieci i wdrażane są programy dotyczące młodzieży na szczeblu 
lokalnym, uznając za konieczne, aby te programy promowały kulturę i sport dla dzieci, nastolatków 
i młodzieży, a także wspierały jednostki, które umożliwiają młodzieży i kobietom udział w życiu 
na obszarach wiejskich.

Komitet jest również przychylny ustanowieniu zespołu ds. kryzysu i monitorowania skupiającego 
się na przemocy wobec kobiet na obszarach wiejskich. Ma nadzieję, że ta inicjatywa będzie 
przedmiotem szerokiej komunikacji i że kobiety będą regularnie informowane o istnieniu takiego 
środka zaradczego.

Aby ukazać uznanie wobec kobiet wiejskich i promować pozytywną komunikację o ich pracy, rząd 
francuski, co roku prezentuje nagrody specjalne w Międzynarodowym Dniu Kobiet na Wsi, który 
przypada w dniu 15 października i Międzynarodowym Dniu Praw Kobiet 8 marca.

DEMOGRAFICZNA 
I SYTUACJA SPOŁECZNA

Tożsamość płciowa, tj. psychologiczny, społeczny i kulturowy zbiór cech męskich i kobiecych 
społecznie przypisywana mężczyznom i kobietom, jest internalizowana poprzez złożony proces 
uczenia indywidualnego i społecznego. Znana jako dyferencjacja społeczna, w której role płciowe 
i stereotypy odgrywają zasadniczą rolę.

W zależności od płci, kobiety i mężczyźni różnie się socjalizują i tym samym przypisują wartości, 
zachowania i role, które społeczeństwo od nich oczekuje.  W ten sposób, role płciowe i stereotypy 
są internalizowane.

Podział pracy według płci implikuje zróżnicowany i hierarchiczny podział zadań, czasu i przestrzeni 
między mężczyznami i kobietami na podstawie ról płciowych i stereotypów. Tak więc rola 
opiekunów kojarzona z kobietami tradycyjnie zdegradowała je do obowiązków w sferze domowej 
i związanych z macierzyństwem, za które nie otrzymują wynagrodzenia, ani nie są doceniane 
społecznie. Natomiast rola utrzymującego rodzinę kojarzona z mężczyznami, wręcz przeciwnie, 
zapewniła mężczyznom dostęp do przestrzeni publicznej i do produktywnych, wynagradzanych i 
społecznie cenionych prac.

Kobiety i mężczyźni różnią się nie tylko zaangażowaniem w produkcję rolną i styl życia, ale 
również ich poziomem uczestnictwa w sferze publicznej i politycznej. Dlatego też w niniejszym 
sprawozdaniu zwrot “kobiety rolnicy” używany jest w odniesieniu do kobiet, które aktywnie 
angażują się w produkcję rolniczą lub są wspomagane przez osoby aktywne rolniczo, zaś pojęcie 
“kobiety wiejskie” używany jest w odniesieniu do wszystkich kobiet mieszkających na obszarach 
wiejskich, niezależnie od zawodu lub statusu społecznego.

POLSKA

Ludność Polski liczy 38.314 mln osób, z czego 23 095 milionów mieszka w miastach (60% ludności), 
a 15,38 mln osób mieszka na wsi (40% ludności). W ludności ogółem, kobiety stanowią prawie 
52%, a 49,5% (7,574 mln) z nich mieszka na obszarach wiejskich. Na 100 mężczyzn, przypada 
111 kobiet w miastach oraz 101 kobiet na wsi. Stopa feminizacji dla całego kraju wynosi 107 
kobiet na 100 mężczyzn (wg stanu na koniec czerwca 2018 r.).

W ostatnich latach, wieś stała się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Obserwuje się 
zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich i spadek liczby mieszkańców miast. Wzrost 
ten osiągnięto pod wpływem dwóch czynników, tj. dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie saldo 
migracji dla wsi. Jak wynika z badań prowadzonych przez Fundację Pomocy Programów dla 
Rolnictwa mieszkańcy obszarów wiejskich są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania (FDPA 
2018).
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Analiza potencjału demograficznego wskazuje na relatywnie bardziej korzystną strukturę 
wieku ludności wiejskiej. Na obszarach wiejskich występuje większy odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym niż w miastach i niższy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2016 
roku na obszarach miejskich przypadało 59 osób w wieku emerytalnym na każde 100 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym. W miastach liczba ta wynosiła 64 osoby na 100 osób w wieku produkcyjnym.

Mediana wieku mieszkańców obszarów wiejskich w 2016 roku wynosiła 38,4 lat i była niższa niż 
średnia wieku mieszkańców miast - 41,4 lat. Jednocześnie obserwuje się niekorzystne tendencje 
demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa i odpływ ludzi z peryferyjnych obszarów 
wiejskich. Niezależnie od miejsca zamieszkania, średnia długość życia rośnie. Zjawisko to jest 
szczególnie widoczne w przypadku kobiet. W rezultacie różnice w długości życia mężczyzn i 
kobiet na polskiej wsi (8,7 lat różnicy) są jednymi z najwyższych w Europie. Z kolei odsetek starszego 
pokolenia w Polsce, w tym ludności wiejskiej, jest najniższy spośród wszystkich krajów unijnych.

Zarówno na wsi, jak i w całej Polsce rodzi się zbyt mało dzieci, co nie zapewnia zastępowalności 
pokoleń. Dzietność na polskiej wsi jest nieco wyższa niż w miastach, ale jednocześnie jest niższa 
niż średnio w całej Unii Europejskiej.

HISZPANIA

Ustawa 45/2007 definiuje Wiejskie Środowisko jako “obszar geograficzny składający się ze zbioru 
gmin lub mniejszych lokalnych podmiotów określonych przez organy administracji, które mają mniej 
niż 30 000 mieszkańców, a ich gęstość zaludnienia jest mniejsza niż 100 mieszkańców na 1 km”.

Hiszpańskie środowisko wiejskie obejmuje powierzchnię 426,353 km2 i integruje 6,694 gminy, 
co odpowiada 84,5% terytorium kraju, a 83% wszystkich hiszpańskich gmin.

17,6% ludności Hiszpanii mieszka na obszarach wiejskich, stanowiących łącznie 8 238 248 ludzi, 
z czego 49% to kobiety, a 51% 
to mężczyźni. 

Model organizacji społecznej 
uwarunkował udział pracy 
kobiet i rodzinne strategie w 
odniesieniu do zatrudnienia 
poprzez uczynienie mężczyzn 
odpowiedzialnymi za 
ekonomiczne utrzymanie rodziny, 
a kobiet za opiekę rodzinną. W 
ten sposób praca przynosząca 
przychody została uznana za 
obowiązek dla mężczyzn i jako 
opcję dla kobiet, ich płace są 
postrzegane jako niewielki wkład w finanse rodziny, pomoc, bez której można się obyć.

Podział pracy według płci można zaobserwować u kobiet, którym udało się wejść na rynek pracy. 
Udział kobiet w pracy nie odpowiada udziałowi mężczyzn w pracach domowych. Tak więc, praca 
kobiet nie kończy się, gdy opuszczają swoje miejsca pracy, lecz obejmuje cały dzień, zmniejszając 
dostępność ich czasu i mając poważny wpływ na ich zdrowie i jakość życia.

Długotrwała maskulinizacja ludności wiejskiej aż do wieku 64 lat zagraża żywotności obszarów 
wiejskich. Wysokie tempo maskulinizacji generacji utrzymującej (30-49 lat) wskazuje, że na 
każdych 100 mężczyzn w wieku 30-49 przypada tylko 84,7 kobiet. Biorąc pod uwagę, że jest to 
grupa ludności, odpowiedzialna za opiekę nad osobami starszymi, silna dysproporcja płci będzie 
miała wpływ na ścieżki kariery i strategie wsparcia rodziny wybierane przez kobiety i mężczyzn, 
prawdopodobnie przyczyniając się do wzrostu w sprawowaniu opieki przez kobiety.

Wyjaśnienie leży także w migracji młodych kobiet wiejskich do środowiska miejskiego. Młode 
kobiety z obszarów wiejskich są świadome znaczenia edukacji dla swojego osobistego rozwoju, 
a w wielu przypadkach mają wykształcenie średnie lub wyższe. Ze względu na fakt, że ośrodki 
edukacyjne znajdują się zwykle w obszarach miejskich lub podmiejskich, są one poza obszarami 
wiejskimi, tworząc znaczny ubytek zasobów ludzkich.

W związku z tym, ruchy migracyjne i dyskryminacja kobiet na rynku pracy mogłyby jeszcze bardziej 
podkreślić już i tak zmaskulinizowaną ludność wiejską.

SŁOWENIA

Według najnowszych danych, słoweńska populacja wynosi 2,080,908, z czego 59% mieszka w 
regionach z przewagą obszarów wiejskich i 41% w regionach pośrednich. (Głównie wiejskie: 
„Jeżeli udział ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich jest większy niż 50”, Pośredni: „Jeżeli 
udział ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich jest między 20 a 50”).

Istnieje relatywnie większa liczba starszych mieszkańców na obszarach wiejskich; różnice w 
odniesieniu do pośrednich obszarów miejskich nie są duże, ale pokazują pewien proces starzenia 
się na obszarach wiejskich.

W ciągu ostatnich 50 lat, słoweńskie kobiety zyskały prawa równości z mężczyznami, i równe 
szanse na zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy i edukację na poziomie uniwersyteckim. Dobrze 
rozwinięta opieka społeczna i systemy opieki zdrowotnej to dodatkowe korzyści dla kobiet. 

Natomiast sytuacja społeczno-gospodarcza kobiet wiejskich jest podobna do większości 
słoweńskich kobiet, na kobiety pracujące jako rolnicy wpływa inny zestaw zmiennych, które 
czyni ich pozycję społeczno-gospodarczą odmienną od innych kobiet.

Kobiety rolnicy rzadko są obecne w jakiejkolwiek dziedzinie życia publicznego i politycznego, 
na poziomie lokalnym i krajowym. Nawet w istniejących ramach instytucjonalnych, które promują 
prawa i interesy kobiet, niewiele uwagi poświęca się problemowi kobiet rolników oraz jakości ich 
życia. Przeprowadzono wiele badań na temat różnych demografii żeńskiej populacji w Słowenii, ale 
pozycja kobiet rolników wydaje się być kwestią pomijaną i marginalną, nawet wśród naukowców, 
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którzy są świadomi kwestii równouprawnienia. (Vrbole, 1997)

Ze względu na gwałtowne uprzemysłowienie w słoweńskich miastach w połowie XX wieku, 
otworzyło się wiele możliwości zatrudnienia dla mężczyzn z dala od gospodarstwa wiejskiego. 
W niektórych przypadkach, kobiety przejęły odpowiedzialność za prowadzenie gospodarstwa, 
szczególnie w gospodarstwach mieszanych. Kobiety przejęły prace wymagające niższych kwalifikacji 
za niższe zarobki i uzyskały niższy status społeczny (Barbič, 2000: 98). Zarobki mężczyzn, którzy 
pracowali jako pracownicy migrujący do miast były mocnym wsparciem dla rodzinnego budżetu 
rolnego. Nowe wartości, style życia i informacje, które stopniowo dezintegrowały tradycyjne 
wiejskie rodziny również napływały z miast. (Dobravec, 2008).

W dzisiejszych czasach istnieje rosnąca tendencja gdzie więcej kobiet niż mężczyzn migruje z 
obszarów wiejskich. Młodsze (poniżej 30 roku życia) kobiety wiejskie bez partnera szczególnie 
skłaniają do poszukiwania zatrudnienia poza obszarami wiejskimi, ponieważ postrzegają to jako 
sposób na stanie się niezależną i na lepsze życie niż ich matki. Pozycja i status matki jest zazwyczaj 
kojarzony z finansową zależnością od swoich mężów, brakiem wolnego czasu, jak również uczuciem 
samotności i izolacji, oraz brakiem uznania opinii publicznej. 

Kobiety wiejskie często nie są w stanie pozwolić sobie na ich kształcenie, ubezpieczenie emerytalne 
i zdrowotne. Często nie posiadają własnych środków transportu, mają niewielkie możliwości 
rozrywki i mogą również doświadczać problemy z rodziną męża. Wydają się one być przedmiotem 
tradycyjnej postawy, podkreślającej przekonanie, że mężczyźni są lepsi od kobiet. Wartości te 
ograniczają zarówno kreatywność i przedsiębiorczość wśród kobiet rolników. (Mere Petri¹ and 
Verbole, 1996).  (Vrbole, 1997)

Typologia wiejska i miejska na Słowenii. Źródło: SURS, 2017 & EUROSTAT, 2018

CZECHY

Wpływ na obecny rozkład terytorialny, wraz ze spadkiem liczby mieszkańców w gminach w 
Czechach, jest głównie spowodowany następującymi czynnikami:

• proces rozrostu przedmieść, gdy gminy rozwijają się dynamicznie w strefach podmiejskich 
dużych metropolii i miast. Zjawisko to można zaobserwować w Pradze, gdzie podobnie jak w 
najważniejszych miastach liczba ludności maleje,

• lokalizacja gmin w stosunku do regionalnych centrów osadniczych - gminy położone w 
odległych miejscach zwykle notują spadek demograficzny,

• struktura wieku ludności - w obszarach o większym odsetku młodszej populacji (północna i 
północno-zachodnia Bohemia, Wschodnie Morawy), naturalny wzrost i gminy w obszarach o 
wyższym indeksie wiekowym (np. część Centralna i Wschodnia Bohemia) zaznaczone są w 
rozwoju populacji, wykazując generalnie ujemne saldo ludności.

Znaczące różnice pomiędzy obszarami wiejskimi a miastem są powodem wyraźnego podziału 
pomiędzy tymi obszarami w trakcie historycznego rozwoju społeczeństwa. Odsetek mieszkańców 
wsi i miast był stabilny przez długi czas, jednakże transformacja rolniczego społeczeństwa w 
społeczeństwo przemysłowe prowadzi do znacznego wzrostu koncentracji terytorialnej ludności 
(urbanizacji) oraz wzrostu odsetka ludności miejskiej.

FRANCJA

Obszary wiejskie mają duże znaczenie we Francji, ale jeżeli chodzi o ludność wiejską to jej 
liczebność spada od 2006 roku. Jednak liczba kobiet stale wzrasta od 2004 r.
 
Kobiety zamieszkałe na wsi często są starsze niż te mieszkające w bardziej zurbanizowanych 
obszarach, ale większość nich mieszka z rodziną. Więcej z nich również posiada wyższe 
wykształcenie niż mężczyźni mieszkający w tym samym obszarze, jednak ich status zatrudnienia 
jest bardziej niepewny. Rzadziej również zajmują stanowiska kierownicze w porównaniu do kobiet 
mieszkających w miastach.

Kobiety częściej niż mężczyźni pracują w gospodarce nieformalnej; według studium “Status 
zawodowy kobiet wiejskich w UE” (PE, 2019), Francja, za Szwecją, Hiszpanią i Niemcami dominuje 
w nieformalnym zatrudnianiu kobiet.

Kobiety na obszarach wiejskich są stosunkowo stare. Połowa z nich ma ponad 49 lat, podczas 
gdy w pozostałej części kraju, połowa kobiet nie ukończyła 41 roku życia. Wynika to głównie z 
faktu, że większość kobiet kierujących gospodarstwami zastąpiło swoich mężów, gdy przeszli na 
emeryturę. W 88,2% przypadków, gospodarstwa są przekazywane kobietom przez mężczyzn. Z 
tego powodu przeciętny wiek mężczyzn rolników to 49,2 lat, zaś kobiet rolników to 53,2 lata. 

Jednak zauważmy, że na obszarach wiejskich jest mniej kobiet niezamężnych. Mieszkanie w parze 
jest bardziej popularne na obszarach wiejskich niż w innych miejscach: 61,8% kobiet wiejskich 
w wieku powyżej 15 lat oraz 63,4% mężczyzn żyje w parach, w porównaniu z 56,1% i 61,6% w 
gęściej zaludnionych obszarach.



14 15

SYTUACJA 
ZATRUDNIENIA

UE odegrała ważną rolę w kształtowaniu i promowaniu równości płci i praw kobiet przez politykę 
i prawodawstwo. Francja i Niemcy były w czołówce jeśli chodzi o krajowe przepisy o równej płacy 
bez względu na płeć. W 1957 roku, fundament UE, Traktat Rzymski, wprowadził równą płacę za 
równą pracę we wszystkich państwach członkowskich.

Od 1970 r. UE uchwaliła trzynaście dyrektyw w sprawie równości, zapewniając kobietom w 
poszczególnych roku, fundament UE, Traktat Rzymski, wprowadził równą płacę za równą pracę 
we wszystkich państwach członkowskich dostęp do równych praw i równego wynagrodzenia, 
torując drogę do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy i ich niezależności ekonomicznej.

Dziś kobiety są odpowiedzialne za połowę światowej produkcji żywności, dwie trzecie wykonywanej 
pracy na świecie, ale otrzymują jedynie 10% światowego dochodu. Natomiast nierówność 
między mężczyznami i kobietami utrzymuje się poprzez brak możliwości zatrudnienia, niższe 
wynagrodzenie oraz brak uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, a te różnice są jeszcze głębsze 
na obszarach wiejskich.

Spadek bezrobocia to bardzo pozytywne zjawisko, zarówno w całym kraju, jak i na obszarach 
wiejskich. Po roku 1989, bezrobocie było jednym z najbardziej poważnych problemów społeczno-
ekonomicznych na obszarach wiejskich w Polsce. Obecnie stopa bezrobocia w Polsce jest niższa niż 
średnia w UE. Bezrobocie na obszarach wiejskich jest wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn, 
przy równoczesnej tendencji malejącej.

Aktywność zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich uległa w ostatnich latach poprawie. 
Niemniej jednak,   wskaźniki zatrudnienia ludności wiejskiej w Polsce są nadal niższe niż średnia 
UE i krajowe wskaźniki w większości krajów Unii Europejskiej. Dotyczy to szczególnie kobiet, ludzi 
młodych w wieku 15-24 lat oraz osób starszych w wieku 55-64 lat.

Kobiety i mężczyźni często pracują w innych zawodach i branżach, mają też różne przeciętne 
wynagrodzenia i czas pracy.  Jedną z przyczyn tych różnic są uwarunkowania historyczne. 
Średnio, kobiety w Polsce zarabiają 7,2% mniej niż mężczyźni. Jest to jeden z najniższych 
wskaźników w Unii Europejskiej (średnia dla krajów UE w 2016 r. wynosiła 16,2%). 
 
Dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym na wsi (1214 zł) pozostaje 
niższy w porównaniu do miast (1642 PLN). W latach 2004–2016 nominalne dochody per 
capita mieszkańców wsi wzrosły o 118%, a dochody mieszkańców miast o 94%1. Jednocześnie 

POLSKA

zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych na wsi było wyższe niż w miastach. 
Spośród grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych największymi nierównościami 
dochodowymi w 2016 r. charakteryzowały się gospodarstwa rolników. 

Dostrzegalna jest poprawa poziomu wykształcenia na obszarach wiejskich, w szczególności na 
poziomie wyższym i średnim. Jednak nadal utrzymują się duże rozbieżności w stosunku do miasta. 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat odsetek mieszkańców wsi z wyższym wykształceniem wzrósł z 
2% do 12%, ze średnim: z 16% do 27%, natomiast z podstawowym zmalał z 56% do 30%.

Zasadnicze trudności, na które kobiety napotykają w osiąganiu celów zawodowych związane są 
z następującymi czynnikami:

• niewystarczający dostęp do oferty kształcenia ustawicznego i wyższego, 
• niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (placówek opiekuńczych i opiekuńczo-

wychowawczych), 
• niewystarczająca ilość pracodawców na lokalnym rynku pracy (zwłaszcza na peryferiach),
• niewystarczający dostęp do oferty usług transportowych, zły stan infrastruktury drogowej, 

koszty dojazdu do oddalonego miejsca pracy,
• obawy i stereotypy pracodawców dotyczące zatrudnienia kobiet związane z ograniczoną 

przydatnością  w okresie ciąży i wychowania dzieci.

Problemy, z jakimi borykają się współczesne kobiety mieszkające na wsi  to między innymi:
• niewielka liczba miejsc zatrudnienia nie związanych z rolnictwem,
• mniejsze możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,
• trudniejszy dostęp do kultury i rozrywek, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
• utrudniona komunikacja publiczna, odległość do miejsca zatrudnienia,
• gorszy niż w mieście dostęp do sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej,
• brak infrastruktury społecznej - opieki nad dziećmi (przedszkola) oraz osobami starszymi.

Wykształcenie podstawowe i średnie stanowią dominujący poziom wykształcenia ludności 
wiejskiej, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Kobiet z wykształceniem wyższym jest 
więcej (22,8%) niż mężczyzn (15,6%).

Wiek jest wskaźnikiem, który odnosi się do poziomu edukacji w procesach zmiany społecznej gdzie 
młodsze pokolenie ma tendencję do zwiększenia poziomu średniego i wyższego wykształcenia.

Rynek pracy na wsi nie jest obecnie wystarczająco dynamiczny, aby móc pochłonąć całą ludność w 
wieku produkcyjnym zamieszkałą na obszarach wiejskich. Wskaźnik aktywności ludności w wieku 
od 20 do 65 na obszarach wiejskich wynosi 73%, co oznacza że ponad jedna czwarta ludności jest 
nieaktywna.

Zatrudnienie na obszarach wiejskich charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia (61.9%), 
a w przypadku kobiet ten odsetek jest jeszcze niższy (49% w porównaniu do 72,3% dla mężczyzn), 
potwierdzając znaczenie tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania zrównoważonego rozwoju 

HISZPANIA

1Polska wieś 2018, op.cit.
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środowiska wiejskiego. Jednakże takie utrzymanie wymaga również innych działań, takich jak 
świadczenie usług i infrastruktury na obszarach wiejskich, oraz promowanie współodpowiedzialności 
kobiet i mężczyzn, które gwarantują włączenie i utrzymanie kobiet na rynku pracy.

Małżeństwo i macierzyństwo to przyczyny, dla których kobiety rezygnują z pracy zawodowej.

Wysoka stopa bierności zawodowej wśród kobiet (38,4%), wraz z wysokim odsetkiem kobiet 
wykonujących nieodpłatne prace domowe w porównaniu do mężczyzn (29,8% w porównaniu do 
0,5%), poddają w wątpliwość, czy niska obecność kobiet na wiejskim rynku pracy jest związana z 
brakiem możliwości pracy, czy z obowiązkami rodzinnymi i opieki związanymi z tradycyjną rolą 
matki. Bierność kobiet w tej kwestii może być bardziej związana z brakiem równości szans między 
mężczyznami i kobietami, brakiem współodpowiedzialności społecznej i nieaktualnym modelem 
rodziny z jednym żywicielem (mężczyzną).

Większość (72,8%) kobiet zatrudnionych w obszarach wiejskich zarabia własne pieniądze. 51,1% 
ma stałą umowę o pracę, a 70,9% pracuje w pełnym wymiarze godzin. 78,5% kobiet wiejskich 
pracuje w usługach, a niewykwalifikowani pracownicy stanowią 32,7%. 37,6% kobiet w środowisku 
wiejskim dojeżdża codziennie do pracy, podczas gdy 58,0% pracuje w innej gminie, a 66,7% 
korzysta z samochodu. 

Dyskryminacja w zatrudnieniu kobiet na obszarach wiejskich jest manifestowana następująco:
• feminizacja częściowego charakteru godzin pracy i tymczasowy charakter umów,
• dyskryminacja płacy według płci:  Zbyt wysoka reprezentacja kobiet w przedziale dochodów 

od 400 euro do 1000 euro oraz zbyt wysoka reprezentacja mężczyzn w dochodach w przedziale 
od 1000 € do ponad €1400,

• segregacja horyzontalna: Zbyt wysoka reprezentacja kobiet w sektorze usług oraz zbyt wysoka 
reprezentacja mężczyzn w sektorach rolniczym, przemysłowym oraz budowniczym,

• segregacja pionowa: Koncentracja kobiet na najniższych pozycjach w hierarchii.

Stopa zatrudnienia maleje w starszej grupie wiekowej od 50 do 65 lat, a najostrzejszy spadek został 
zaobserwowany wśród kobiet. Różnica między kobietami i mężczyznami w kwestii zatrudnienia 
wzrasta wraz z wiekiem. Bierność zawodowa wśród kobiet wzrasta wraz z ich wiekiem, przy 
stałych spadkach zatrudnienia w starszej grupie wiekowej, wzrost poziomu samozatrudnienia w 
tej grupie.

SŁOWENIA

Mężczyźni mają większy dostęp do zatrudnienia nie związanego z rolnictwem na obszarach 
wiejskich, podczas gdy kobiety w wielu przypadkach utrzymują niezarejestrowane prace 
(prace domowe oraz rolnicze). Konstytucja uchwalone w styczniu 1946 roku zapewniła prywatną 
własność. Przepisy prawa nie zezwalały rolnikom zatrudniać pracowników, a ponieważ średnie 
gospodarstwa były takie małe (5 ha) rolnicy byli zmuszeni do poszukiwania zatrudnienia w innym 
miejscu i pracy w swoich gospodarstwach w godzinach popołudniowych (aby dorobić do niskich 
zarobków), prowadząc do deagraryzacji. 

500 tysięcy kobiet żyjących na wsi w Słowenii 
to pracownicy fabryki, właściciele sklepów, 
nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy umysłowi, 
uczeni i kobiety rolnicy. 60 000 kobiet rolników 
mieszkających w rodzinnych gospodarstwach 
to 3% całkowitej ludności (12% to kobiety 
żyjące w słoweńskiej wieś). Prawie jedna 
trzecia tych kobiet nie ma własnych dochodów 
(Barbi¹ 1994), wiele żyje w trudnych warunkach. 

W 2013 roku, stopa zatrudnienia wśród 
pracującej ludności na obszarach wiejskich 
wynosiła 8% mniej dla kobiet (63%) niż dla 
mężczyzn (71,2%). Bezrobocie spada zarówno 
w obszarach wiejskich i miejskich, a spadek na 
obszarach wiejskich jest wyższy. 

Rynek pracy w Republice Słowenii jest poziomo i pionowo podzielony według płci. Kobiety 
przeważają wśród pracowników w sferze usług, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej 
oraz edukacji. Najmniej zatrudnia się kobiety w budownictwie i górnictwie. Udział kobiet w rankingu 
najlepszych miejsc pracy i najlepiej wynagradzanych jest niższy niż udział mężczyzn, pomimo faktu, 
że na ogół mają wyższy poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Według danych za rok 2011, przeciętne wynagrodzenie brutto kobiet wynosiło 4,6 punktów 
procentowych mniej niż średnie wynagrodzenie brutto mężczyzn. Różnica w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn jest największa wśród dobrze wykształconych pracowników (szkoły wyższe); 
kobiety zarabiają średnio 81.32% płacy mężczyzn. Dane podzielone według grup wiekowych 
pokazują również, że kobiety zarabiają średnio mniej niż mężczyźni we wszystkich grupach 
wiekowych z wyjątkiem w grupie wiekowej 55-64.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, obszary wiejskie są nadal bardzo skupione na rolnictwie. Jednakże, wśród 
4,6 miliona wiejskich prac, sektor produkcyjny, czy przemysłowy, czy rzemieślniczy, jest najbardziej 
reprezentowany, na poziomie 14% (10% w skali kraju). 11% prac wiejskich to zadania związane z 
rolnictwem i stanowią 3% na poziomie krajowym. Podobnie jest w  sektorze budownictwa i robót 
publicznych, które prezentują poziom 8,8%, a 6,5% na poziomie krajowym.

Obszary wiejskie zatem mają znaczący wkład w krajowe zatrudnienie. Reszta prac to sektor usług, 
na poziomie 66%. Obszary wiejskie również coraz bardziej opierają się na gospodarce opartej na 
usługach. Niemniej jednak, niektóre zadania, takie jak zarządzanie, badania lub usługi intelektualne, 
są mniej reprezentowane. 

Wiele kobiet pracujących w obszarach wiejskich napotyka trudności, takie jak godzenie 
życia zawodowego i rodzinnego. Na przykład, nie jest łatwo wziąć urlop kiedy jesteś rolnikiem. 

FRANCJA
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CZECHY

Kobietom na czeskim rynku pracy poświęcono większą uwagę na dłuższy czas. Chociaż obszar 
tematyczny mógłby być zawarty w ramach innego poprzedniego priorytetu, kwestia kobiet została 
odrębnie określona w Strategii Zatrudnienia w 2020 roku.

Zidentyfikowane problemy w Republice Czeskiej to:
1. niski poziom zatrudnienia kobiet, a szczególnie wysokie bezrobocie wśród kobiet starszych,
2. jedna z największych różnic w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami w UE,
3. wysoki procent kobiet zagrożonych ubóstwem, szczególnie w poszczególnych kategoriach 
wiekowych,
4. wysoka segregacja pionowa i pozioma na rynku pracy,
5. dyskryminacja i niekorzystna sytuacja kobiet na rynku pracy ze względu na ich obowiązki 
opiekuńcze,
6. nieświadomość, słaba motywacja pracodawców w dziedzinie równości płci,
7. mała liczba kobiet-przedsiębiorców, coraz większa liczba mimowolnych kobiet biznesu,
8. molestowanie, także na tle seksualnym, w miejscu pracy.

Stopa zatrudnienia kobiet w wieku od 20 do 64 to jeden z celów krajowej polityki zatrudnienia, 
docelowy poziom to 65% w roku 2020. W 2010 roku, wskaźnik ten wynosił 60,9% i od tego czasu 
wzrasta, osiągając średnią 63,8% w 2013 r. Najniższa stopa zatrudnienia kobiet występuje u 
kobiet młodszych (poniżej 35 roku życia) i starszych (55+). 

Podstawowym problemem zatrudnienia kobiet jest brak czasu na godzenie życia rodzinnego 
i zawodowego, a główną tego przyczyną jest brak dostępu do wysokiej jakości i przystępnych 
cenowo usług opieki nad dziećmi. Istnieje również problem macierzyństwa i pogodzenia nauki 
poza obszarem zatrudnienia, co ma negatywny wpływ na młodsze grupy wiekowe.

Problem macierzyństwa tkwi nie tylko w braku aktywności zawodowej matki podczas urlopu 
wychowawczego, ale również w długim okresie nieobecności w życiu zawodowym i wynikającej 
z tego dezaktualizacji ich kwalifikacji. Długotrwała nieobecność na rynku pracy w dynamicznie 
rozwijającej się gospodarce znacząco przyczynia się do utraty konkurencyjności młodszych kobiet 
w wieku produkcyjnym na rynku pracy i ich gorszej pozycji wobec mężczyzn, co przyczynia się do 
dalszego ograniczenia ich rozwoju zawodowego.

Podejście pracowników i/lub pracodawców oraz środowiska społeczno-kulturowego i prawnego 
w Czechach to kilka przeszkód, które utrudniają korzystanie z bardziej elastycznego podejścia do 
organizacji pracy, takich jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Jednakże, niekorzystna sytuacja kobiet na rynku pracy związana jest nie tylko z obiektywnymi 

Występuje również poczucie izolacji, które może dotykać kobiety samotne lub nawet ofiary 
przemocy domowej. Na obszarach wiejskich, mieszkańcy mają często trudności w dostępie do 
różnych usług, takich jak szkoły, szpitale, sklepy, a ich mobilność może być bardziej skomplikowana, 
ze względu na oddalenie od infrastruktury i transportu publicznego.

przyczynami wymienionymi powyżej, ale również dyskryminacyjnymi postawami pracodawców, 
wynikających ze społeczno-kulturowego otoczenia czeskiego społeczeństwa. Kobiety 
generalnie są wynagradzane gorzej niż mężczyźni, zwłaszcza w podeszłym wieku. Różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG) na medianie wynagrodzeń wynosi ok. 15,6%, osiągając 
kulminację w grupie wiekowej 30-39 na poziomie 22%.

Ponadto, na czeskim rynku pracy, kobiety są w niekorzystnej sytuacji z powodu segregacji na rynku 
pracy w sektorach, obszarach i pozycjach. Tylko 4% kobiet pracuje na stanowiskach kierowniczych; 
jest to wyraźna różnica się w porównaniu ze średnią kobiet z wyższym wykształceniem.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
WŚRÓD KOBIET WIEJSKICH

Początek działalności przedsiębiorczej jest prawdopodobnie wynikiem indywidualnych motywacji 
w mniej lub bardziej korzystnych warunkach. Warunki kulturowe i środowiskowe mogą 
faworyzować te inicjatywy, lub je utrudniać tak, że zostały one ostatecznie porzucone lub zakończyły 
się niepowodzeniem.

Jedną ze zmiennych, która a priori mogłaby być decydującym czynnikiem to wielkość rynku dla 
danej działalności. Coś, co w przypadku mniejszych obszarów, mogłoby zniechęcić kobiety do 
wiejskiej przedsiębiorczości w znaczący sposób.

W każdym razie nie należy jednak zapominać, że wielkość rynku ma związek nie tylko z samą 
ludnością, ale również z dostępem do innych rynków. Stąd po raz kolejny znaczenie dobrej 
komunikacji między miastami. Chociaż, to wszystko będzie zależeć od rodzaju podejmowanych 
działalności i istnienia silnych konkurentów na rynkach docelowych.

Według badań, młode i w średnim wieku kobiety wiejskie są dobrze wykształcone. To znacząco 
przekłada się na podejmowanie nowych wyzwań, które są przejawem pozytywnie odbieranej 
przedsiębiorczości. Zalety kobiet mieszkających na wsi na rynku pracy to wykształcenie, 
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na 
stres, jak również dobra organizacja pracy, poczucie odpowiedzialności, dyscyplina i koncentracja 
na wykonywaniu zadań.

Polska charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem samozatrudnienia wśród kobiet. Pod 
tym względem, Polki zajmują piąte miejsce w Europie po Greczynkach Włoszkach, Chorwatkach 
i Portugalkach. Z danych Eurostatu wynika, że blisko co siódma Polka w 2010 roku była 
samozatrudniona. Podobnie wysoki jest udział Polek wśród pracodawców - niemal co trzeci 
pracodawca w Polsce jest kobietą, co stawia kraj na czwartym miejscu w Europie.
 
Kobiety na wsi  wykazują pozytywną postawę wobec aktywności zawodowej i potrafią ocenić 
płynące z niej korzyści. Statystyki pokazują, że w największym stopniu aspirują do podjęcia 
pracy poza rolnictwem. Wiele z nich pragnie uruchomić własną firmę i zrezygnować z pracy w 
gospodarstwie.

Wieś jest obszarem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości. W tym wymiarze, można zauważyć 
lekką przewagę mężczyzn nad kobietami, bo prawie 8% więcej mężczyzn prowadzi własną 
działalność gospodarczą w porównaniu do kobiet (22,1%; głównie samozatrudnienie). 

POLSKA

Na aspiracje zawodowe mają wpływ głównie takie czynniki, jak: wiek, wielkość gospodarstwa 
rolnego, stan cywilny, ogólny status kobiety w gospodarstwie. W badaniach MRiRW (2012) 
zarysowują się następujące prawidłowości:

• im starsza kobieta, tym częściej jej aspiracje związane są z działalnością rolniczą, natomiast im 
młodsza, tym częściej jej aspiracje nie są związane z rolnictwem, 

• im większe gospodarstwo, tym częściej aspiracje kobiet wiązały się z działalnością rolniczą,
• aspiracje niezwiązane z rolnictwem są częściej obserwowane wśród kobiet niezamężnych, 

ewentualnie pozostających w separacji albo rozwiedzionych,
• aspiracje niezwiązane z działalnością rolniczą częściej charakteryzują kobiety-nierolniczki.

Kobiety są dobrze zmotywowane do podejmowania własnej działalności gospodarczej, przede 
wszystkim, dlatego, że chcą być samodzielne, uzyskiwać wysokie zarobki na potrzeby własne i 
utrzymanie rodziny oraz na inwestycje.

W dzisiejszych czasach kobieta często to nie tylko gospodyni. Może ona mieć również swoją 
karierę zawodową lub z powodzeniem prowadzić własną firmę. Oprócz roli żony i matki, jej rola 
w obszarze społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym jest coraz bardziej widoczna. Z 
jednej strony przyczynia się to do podniesienia społecznego prestiżu kobiety w rodzinnym domu, 
w tym jej znaczenia i pozycji w domu, jak również w środowisku lokalnym. Z drugiej strony, kobiety 
są obarczone większą odpowiedzialnością za rodzinę, a także innymi obowiązkami niezwiązanymi 
z rodziną (społeczne i zawodowe).

Wiele kobiet w środowisku wiejskim znalazło rozwiązanie na brak możliwości pracy w 
samozatrudnieniu. Jednakże, w gminach liczących mniej niż 5000 mieszkańców, odsetek kobiet-
przedsiębiorców znacznie spada do 4,5%. Wśród tych z 5,000 do 10,000 mieszkańcami odsetek 
jest wyższy niż wśród gmin, które mają ponad 10 tys. mieszkańców (9% i 8,4% odpowiednio), a 
nawet jest niższy w obszarach miejskich, które mają większą liczbę ludności (6,4%).

Największym czynnikiem ryzyka dla wszystkich kobiet przy rozważaniu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej jest niepewne źródło dochodu (46,1%), następnie możliwość upadłości (20,2%), 
utrata własności (11,1%) oraz niepewność pracy (9,1%).

Jeżeli chodzi o możliwość niepowodzenia, 4,8% wiejskich kobiet, które rozpoczęły działalność, 
musiały z niej zrezygnować. Według wskaźnika rezygnacji (spośród ogólnej liczby tych, którzy 
rozpoczęli działalność), 37,8% wiejskich kobiet musiały zrezygnować z prowadzenia działalności 
gospodarczej. Innymi słowy, niemal dwie na pięć kobiet, które rozpoczęły lub przejęły działalność 
gospodarczą nie kontynuowały jej i nie pracują już na własny rachunek.

Wśród podawanych powodów rezygnacji, niepowodzenie w biznesie jest jedynym powodem 
podawanym częściej niż przyczyny dotyczące rodziny i życia osobistego, takie jak osobiste pobudki, 
małżeństwo i dzieci. Przyczyną jest nierówny podział prac domowych, różnym wykorzystaniu czasu 
między kobietami i mężczyznami w nierówności płci w ogóle.

HISZPANIA
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SŁOWENIA

Kobiety-przedsiębiorcy odnoszą coraz większe sukcesy w swoich firmach. Głównym powodem 
jest fakt, że kobiety mają więcej możliwości kształcenia się, integracji społecznej i dostępu do 
informacji. Dlatego, kobiety często mają przedsiębiorcze pomysły. Obecnie pomoc społeczna jest 
dobrze rozwinięta w gospodarstwach rolnych. Istnieje wiele możliwości innowacyjnych podejść. 
Jeśli projekt jest dobrze opracowany przez dobry zespół, rynek dostrzega jego potencjał.

Młode kobiety często wybierają niezależną ścieżkę przedsiębiorczości w formie dodatkowych 
działań w gospodarstwie rolnym. Kobiety te przeszły bardzo dobre szkolenia, są wykształcone, 
przedsiębiorcze i zaradne - i często prowadzą dodatkową działalność w gospodarstwie rolnym. 
Kobiety mają dostęp do informacji na temat technologii produkcji i przetwórstwa dzięki Rolniczej 
Służbie Doradczej, instytucjom oświaty rolniczej, a nawet online, ponieważ wiele z nich potrafi 
porozumiewać się w językach obcych.

W zakresie działań uzupełniających, każde gospodarstwo musi znaleźć swój własny sposób. 
Rolnicza Służba Doradcza może również okazać się tu pomocna informując o kursach, szkoleniach 
i warsztatach. Ale nadal brakuje wiedzy w tej dziedzinie, lub przynajmniej wiedzy skupiającej się na 
grupie docelowej. 

Ze względu na bliski kontakt z klientami, Rolnicza Służba Doradcza często bada rynek i dostosowuje 
się do potrzeb konsumentów. W zależności od osoby - czasem są osoby w gospodarstwie są 
inicjatorami rozwoju przedsiębiorczego pomysłu, często z udziałem partnera lub całej rodziny.

CZECHY

Kobiety często rozpoczynają własną działalność w wieku 30 - 35 lat. Wiele z nich pracuje w 
sektorze przedsiębiorstw lub handlu. Odsetek kobiet w sektorze przedsiębiorstw w Republice 
Czeskiej to około 30%. Jednakże odsetek ten obejmuje także te kobiety, które pracują w oparciu o 
licencję handlową dla jednego klienta (tzw. System Švarc). Z drugiej strony, odsetek ten nie obejmuje 
kobiet, które prowadzą działalność wraz ze swoim mężem w firmie rodzinnej, gdzie w większości 
przypadków zarówno mąż, jak i żona są zarejestrowani jako przedsiębiorcy i właściciele firm.

Wsparcie dla rozwoju biznesu w Republice Czeskiej nie jest wystarczające. Konieczne jest 
obniżenie podatków, co pozwoliłoby generować wzrost gospodarczy, ponieważ wysokie minimalne 
podatki (ponad 30%), wysokie opłaty z tytułu zabezpieczenia społecznego powodują straty u wielu 
przedsiębiorców, a wielu ich pracowników traci pracę.

Paradoksalnie, kobiety przedsiębiorcy w Czechach nie są uprawnione do świadczeń socjalnych 
z tytułu opieki nad swoimi chorymi dziećmi. Mają też gorszy dostęp do coraz mniejszej liczby 
obiektów przedszkolnych. Pomoc w gospodarstwie - od opiekunki do żłobka - nie podlegają 
odliczeniu podatkowemu w Republice Czeskiej, a państwo nie motywuje do tworzenia miejsc 
pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Państwo nie zajmuje się również kwestią placówek 
opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących. Te niedogodności, wraz z wysokim opodatkowaniem 
i obecnym dostosowaniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, muszą zostać wyeliminowane 

w przyszłości, aby poprawić ogólną sytuację i szanse dla kobiet.
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KOBIETY A ROLNICTWO

Kobiety w rolnictwie nie są nowym zjawiskiem, jednak ich uznanie i zasługi dla gospodarki 
wiejskiej zostały kilkakrotnie zlekceważone. Rolnictwo rodzinne jest najczęstszym modelem 
rolnictwa w Unii Europejskiej, w którym 76,5% prac wykonywanych jest przez rolników lub 
członków ich rodzin. Praca, która jest wykonywana przez żony i innych żeńskich członków rodziny, 
często jest niezauważalna. Kobiety pełniące role współpracowników w gospodarstwie często nie 
mają statusu zawodowego, co oznacza, że nie mają zapewnionej opieki społecznej, płatnego 
urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenia za czas choroby, ...

Prace wykonywane przez kobiety wiejskie różnią się w zależności od danego Państwa 
Członkowskiego i często są ważnym źródłem dodatkowego dochodu gospodarstw rolnych. 
Wiele kobiet znajduje pracę poza gospodarstwem albo w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. 
Kobiety te często pomagają w gospodarstwie, a także przyczyniają się do interesu poprzez 
prowadzenie gospodarstwa domowego i wychowywanie dzieci. Praca ta jest często ignorowana.

W całej UE, kobiety stanowią 45,9% całkowitej siły roboczej. Gdy spojrzymy na rolnictwo, liczba ta 
spada do 35,1% siły roboczej w rolnictwie. Pomimo, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane 
w sile roboczej ogółem, jest to jednak szczególnie widoczne w rolnictwie.

Kobiety posiadają mniej niż 15% gruntów na całym świecie, a w UE tylko 30% gospodarstw 
rolnych jest zarządzanych przez kobiety. Dynamika atmosfery w rodzinach, w których kobieta 
jest (współ)właścicielem gospodarstwa jest inna, ponieważ kobieta ma większą możliwość 
współdecydowania o gospodarstwie i inwestycjach. Aby zmienić obecną sytuację, należałoby 
podjąć następujące kroki:

• zmiana tradycyjnych stereotypów, które nadały kobietom pozycję podporządkowaną. Można 
to osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości, informacje, edukację, integrację społeczną w 
życiu publicznym, promocję, itd.,

• równe wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez kobiety i przekazanie większej 
odpowiedzialności we wiodących rolach w rodzinie i w życiu publicznym,

• przedstawienie możliwości pozyskania własnych dochodów oraz pobudzenie do 
przedsiębiorczego myślenia i zaangażowania.

Tradycyjnie, kobiety mieszkające 
na wsi były związane z pracą w 
gospodarstwie. Obecnie szacuje się, 
że około 40% zatrudnionych kobiet 
mieszkających na polskiej wsi jest 
zatrudnionych (w pełnym wymiarze) 
w rolnictwie.

Kobiety stanowią (w sumie) ponad 
29% kierowników gospodarstw 
rolnych w Polsce - zgodnie z danymi 
Eurostatu. Jest to jeden z najwyższych 
wyników w Unii Europejskiej, tylko 
w trzech innych krajach bałtyckich, 
a także w Austrii i Rumunii, wynik 
ten jest wyższy. Odsetek kobiet 
pracujących w gospodarstwach 
maleje wraz ze wzrostem wielkości 
gospodarstw. Największa liczba 
gospodarstw prowadzonych 
przez kobiety w Polsce to małe 
gospodarstwa o powierzchni 1-5 
ha. W grupie 10-15 ha, co dziesiąte gospodarstwo jest zarządzane przez kobietę. Stosunkowo 
niewiele kobiet prowadzi gospodarstwa o powierzchni ponad 15 hektarów. 

Nie wszystkie kobiety zarządzające gospodarstwami są zatrudnione wyłącznie w swoich 
gospodarstwach - prawie co trzecia z nich łączy to zajęcie z pracą poza gospodarstwem.

Wyniki badania Agribus 2014, przeprowadzonego na zlecenie Banku BGŻ, pokazują wyraźny 
trend zwiększenia udziału kobiet w rolnictwie. Współczesna polska farmerka jest coraz lepiej 
wykształcona, ma średnio czterdzieści lat i ma większy wpływ na decyzje w gospodarstwie niż w 
latach poprzednich. Kobiety rolniczki  wnoszą do swoich gospodarstw: kobiecą intuicję, odwagę, 
wytrwałość w dążeniu do celu i cierpliwość w jego realizacji, konsekwencję w działaniu oraz 
wysoką odporność psychiczną na stres. Są przede wszystkim bardzo przedsiębiorcze, mądrze 
inwestują. Kobiety - rolniczki stale się dokształcają, dzięki temu mądrze zarządzają swoimi  
gospodarstwami.

Uwagę zwracają wyjątkowe predyspozycje kobiet rolników: Prowadząc gospodarstwo rolne 
kobieta ma bardzo dużo pracy fizycznej, którą bez względu na warunki atmosferyczne musi 
wykonać w określonym czasie. Musi pogodzić prace polowe z pracą gospodyni domowej. Mając 
dzieci musi również dbać o ich wyżywienie, wygląd, opiekę lekarską, stomatologiczną, zapewnić 
edukację na odpowiednim poziomie: pomóc w przygotowaniu do lekcji, zapewnić korepetycje 
(opłacić, dowieź do korepetytora i wiele innych). Musi umieć planować wydatki, dysponować 
czasem, organizować wszelkie prace gospodarskie i domowe, aby współgrały ze sobą. Organizacja 
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Udział kobiet w zarządzaniu gospodarstwami 
w podziale na obszar. Źródło: EUROSTAT
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Proces modernizacji w rolnictwie miał miejsce w drugiej połowie ubiegłego wieku, co zbiegło się 
z kryzysem tradycyjnego rolnictwa. Ludność zatrudniona w głównym sektorze zmniejszyła się, a w 
tym samym czasie pojawiło się złożone określenie funkcji pracy w obszarach wiejskich.

W Hiszpanii, zgodnie z ostatnim Powszechnym Spisem Rolnym, 646 403 mężczyzn jest 
właścicielami gospodarstw, w porównaniu do zaledwie 283 291 kobiet. Z jednej strony, odsetek 
zatrudnionych kobiet na obszarach wiejskich, które są zaangażowane w rolnictwo wynosi 9,2%, 
podczas gdy odsetek mężczyzn na obszarach wiejskich zajmujących się rolnictwem wynosi 21,1%.

Trzeba powiedzieć, że w przypadku prac wiejskich, wiele prac na polu (zbiory owoców, zasiewy, 
plantacje, itp.) ma charakter sezonowy. W rezultacie, sezonowe zatrudnienie w rolnictwie jest 
bardziej powszechne niż w innych branżach. Podczas gdy średnia krajowa stopa sezonowości 
wynosi 25,1%, bez różnic między płciami, stopa sezonowości w rolnictwie przekracza 60%. Według 
EPA, wskaźnik kobiet zatrudnionych sezonowo w rolnictwie jest wyższy (74,2%) niż w przypadku 
mężczyzn (58,6%).

Rola kobiet w rodzinnych gospodarstwach obok ich małżonków, jest niezwykle istotna. Jednak ich 
praca nie jest wynagradzana i nie daje im żadnych praw.

Ustawa 35/2011 w sprawie Wspólnej Własności Gospodarstw Rolnych miała przede wszystkim 
na celu podniesienie świadomości kobiet w zakresie wkładu i uznania dla prac, które wykonują. Prawo 
skierowane do kobiet umożliwiające im stanie się współwłaścicielami gospodarstw i przyznające im 
takie same prawa jak ich małżonkom. Do dnia dzisiejszego jednak liczba kobiet, które skorzystały z 
wspólnej własności okazała się niższa niż przewidywano w momencie uchwalania ustawy.

W tym samym duchu, a w odniesieniu do włączenia kobiet jako młodych rolników, odsetek 
jest nadal niższy niż w przypadku mężczyzn, tylko 27% młodych ludzi, którzy uczestniczą w 
działalności rolniczej w Hiszpanii to kobiety.

HISZPANIA

SŁOWENIA

Słoweńska wieś powoli przechodzi zmiany; przedsiębiorstwa rolne znikają, i powoli zostają 
zastąpione przez nowe budynki i przedsiębiorstwa zorientowane na hotelarstwo. W rezultacie, 
pracownicy ze środowiska miejskiego zmieniają krajobraz wiejski i wiejski sposób życia. Daje to 
dość dobre połączenie z infrastrukturą i wyższy standard życia z lepszym dostępem do informacji. 
W rezultacie starzenia się ludności, liczba typowych tradycyjnych rodzin jest coraz mniejsza i 
zastępowana przez coraz bardziej demokratyczne rodziny rolników, gdzie rola kobiet jest prawie 
tak ważna jak mężczyzn. Jest to prawdopodobnie także wynik lepszego wykształcenia i większej 
świadomości dotyczącej kwestii równości. Mimo to, nadal istnieją podziały według płci; więcej 

kobiet jest bezrobotnych, i nadal obarczane są pracami domowymi, opieką nad dziećmi i osobami 
starszymi. Przeciętnie kobiety nadal nie osiągają tego samego poziomu dochodu co mężczyźni i są 
mniej reprezentowane na kierowniczych stanowiskach.

W 2012 r., 60 000 kobiet pracowało w działalności rolniczej (w 1991 r., 55 000), co oznaczało, 
że prawie 9% wszystkich słoweńskich pracujących kobiet pracowało w rolnictwie. Średni wiek 
kobiet rolników to 51 lat, a średni wymiar czasu pracy to  39 godzin tygodniowo.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, poziom wykształcenia kobiet rolniczek wzrósł. W 2002 roku, 
prawie 70% kobiet wiejskich miało tylko podstawowe wykształcenie lub nawet niższe, w 2012 r. 
odsetek ten spadł do niespełna 50%.

Odsetek kobiet wśród normalnej siły roboczej na gospodarstwo rolne w Słowenii jest wyższy niż 
średnia dla całej UE - 27. W roku 2010, 42% kobiet pracowało jako pracownicy zatrudnieni na stałe 
w gospodarstwie rolnym w UE-27, podczas gdy odsetek tek wyniósł 46% w Słowenii. Odnośnie 
kierowników gospodarstw rolnych według płci na poziomie UE, 27,9% stanowiły kobiety, a 
72,1% to mężczyźni. W Słowenii, 22,8% kierowników gospodarstw stanowiły kobiety, a 77,2% 
to mężczyźni.  Stopa bezrobocia na obszarach wiejskich jest na ogół wyższa niż na obszarach 
miejskich. 

Można by to potraktować jako dwie odrębne grupy słoweńskich kobiet rolników - niezależne i 
tradycyjne kobiety rolnicy (Mele-Petri i Verbole, 1996).

• Niezależne kobiety rolnicy mają równy status z mężczyznami (ich ojcowie, mężowie, bracia 
lub synowie), lub cieszą się bardziej uprzywilejowanym statusem. Jeśli chodzi o nieruchomości, 
kobiety te żyją w niewielkich gospodarstwach rolnych, które zajmują się działalnością 
dodatkową. Mężczyźni w rodzinie są zwykle zatrudnieni poza gospodarstwem ( jeśli inne 
źródła dochodu nie są dostępne) ponieważ większość słoweńskich rodzin rolników nie byłoby 
w stanie utrzymać się z samego rolnictwa. 

• Tradycyjne kobiety rolnicy nie mają równego statusu z mężczyznami w ich rodzinie w 
gospodarstwie domowym lub w gospodarstwie rolnym. W tej grupie, mężczyźni zazwyczaj 
pracują wyłącznie w gospodarstwie, a zatrudnienie poza gospodarstwem jest rzadkością.

 
W większości przypadków gospodarstwa są przejmowane przez mężczyzn, a ze względu na 
stereotypy dotyczące płci, kobiety nie są uznawane za odpowiednich kierowników gospodarstw 
rolnych, gospodarstwo jest często przejmowane przez zięcia zamiast córki. Kobiety w 
gospodarstwach są bardzo zależne od mężczyzn; jednakże w młodszych pokoleniach, nastąpiło 
odejście od tradycyjnego podziału ról, gdyż młodsi mężczyźni także są zaangażowani w prace 
domowe.

Istnieje również kwestia samotnych młodych mężczyzn w gospodarstwach rolnych, ponieważ 
kobiety decydują się prowadzić inny sposób życia, niewiele kobiet przeprowadza się ze środowiska 
miejskiego do wiejskiego.

czasu pracy w gospodarstwie jest priorytetem. Kobieta musi być wszechstronna, musi nawet umieć 
naprawić podstawowy sprzęt domowy - po prostu musi „umieć sobie radzić”.
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Źródło: Kobiety w rolnictwie w skali globalnej: Wyniki badań; Październik 
15,2018, CORTEVA agriscience

CZECHY

Obecnie, kobiety rolnicy stanowią około 10,5% wszystkich kobiet zaangażowanych w rolnictwie. 
Ich średni wiek to 40,6 lat. Większość kobiet rolników działa w małych gminach do 499 mieszkańców 
i w gospodarstwach o całkowitej średniej powierzchni 50 hektarów gruntów rolnych.

Reprezentacja kobiet na kierowniczych stanowiskach w rolnictwie zmalała w ostatnich latach. W 
2010 roku, 15,1% kobiet pracowało na kierowniczych stanowiskach, natomiast w 2016 r. liczba 
ta wyniosła 12,2%, co oznaczało spadek o 3,0%. 

Różne sytuacje są widoczne, jeśli porównamy kobiety na kierowniczych stanowiskach w 
poszczególnych przedsiębiorstwach (kobiety samozatrudnione) oraz podmiotach prawnych. 
Między 2010 a 2016 r. liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach w poszczególnych spółkach 
zmniejszyła się o 3,8%. Natomiast, liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach w jednostkach 
prawnych wzrosła o +1.7%.

Pozycja kobiet w procesie sukcesji jest inna w każdym przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety są 
ważną częścią gospodarstwa rolnego, pomagają we wszystkim, tworząc przyjemne środowisko, 
uczestniczą w prowadzeniu i rozwoju gospodarstw. Najważniejszą kwestią jest zastępowalność. 
Rodzina rolnicza musi działać w ujednolicony sposób, każdy członek rodziny musi mieć swój wkład 
(role zamienne) i każda osoba musi być wszechstronna i zastępowalna.

W przyszłości oczekujemy, że siła robocza się zestarzeje, ponieważ młodzi ludzie nie mają 
zamiaru pracować w rolnictwie. Coraz więcej młodych ludzi przenosi się do miast, a ludność na 
wsi wyraźnie się starzeje. 

W 2015 roku ponad pół miliona kobiet pracowało w rolnictwie: 111 800 z nich jako kierownicy 
gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, 28 500 pracowników w gospodarstwach i 387 
000 pracowało w produkcji rolnej. W 2015 roku stanowiły niemal jedną czwartą wszystkich 
kierowników gospodarstw (23,9%). 
Odsetek ten pozostawał niezmienny 
od 10 lat. Działalność kierowników 
gospodarstw głównie dotyczyła sektora 
wołowiny i mleka (17,5%), zbóż i 
roślin przemysłowych (16,7%) oraz 
niewyspecjalizowane uprawy i hodowla 
zwierząt (12,8%). Dzięki wysoce 
rozwiniętej mechanizacji rolnictwa, jest 
ono teraz bardziej przystępne dla kobiet 
umożliwiając im pracę z maszynami 
rolniczymi. Warto podkreślić, że dzisiaj 
44% kobiet rolników ma dyplom, w 
porównaniu do tylko 33% mężczyzn 
rolników. 

W odniesieniu do osiedlania się kobiet 
w gospodarstwach rolnych, większość z 
nich powyżej 40 roku życia decyduje się 
zostać w istniejących gospodarstwach, 
które wcześniej były prowadzone 
przez mężczyzn. Podczas gdy kobiety poniżej 40 roku życia częściej decydują się na mniejsze 
gospodarstwa.  Preferowanym typem działalności rolniczej jest hodowla, w szczególności owiec i 
kóz, a także ogrodnictwo i warzywnictwo.

Coraz częściej mężczyźni decydują się poślubić kobiety niezwiązane ze środowiskiem rolniczym, a 
tylko jedna czwarta z tych kobiet będzie pracować ze swoimi mężami w gospodarstwie. Większość 
z nich decyduje się na pracę poza 
gospodarstwem i ten trend wzrasta 
wraz z ich poziomem wykształcenia.

We Francji, 32% kobiet jest 
zatrudnionych na stałe w sektorze 
rolniczym. Jedna czwarta z nich to 
kierownicy operacyjni, zwłaszcza w 
odniesieniu do produkcji wina (31%); 
hodowli owiec i innych zwierząt 
gospodarskich (31%); lub świń i 
drobiu (27%). Kobiety są również 
dużo bardziej zaangażowane w 
krótkie łańcuchy dostaw (20%) oraz 

FRANCJA dywersyfikację działalności rolniczej (16%) lub nawet proponując różne zajęcia rekreacyjne w 
gospodarstwie (50%).

Mimo to, 83,5% pracujących kobiet jest zatrudnione na umowę na czas określony (CDD).  
Dyskryminacja - niższe wynagrodzenie - jest obecna we wszystkich innych sektorach.

Ważne jest, aby zauważyć, że kobietom rolnikom i kobietom pracującym w rolnictwie zależy na 
szacunku nie tylko w obrębie zawodu ze strony ich męskich odpowiedników, ale również ze strony 
społeczeństwa w ogóle. We Francji, poczucie dumy jest bardzo ważnym czynnikiem, jak pokazano 
na wykresie. Ponadto, należy zwrócić uwagę jak kobiety w rolnictwie postrzegają i doświadczają 
nierówności płci.
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GŁÓWNE PODMIOTY, 
BADANIA I STATYSTYKI 

WEDŁUG KRAJU

Badania i raporty na temat obszarów wiejskich oraz sytuacji kobiet są opracowywane przez podmioty 
publiczne i prywatne. Do najważniejszych instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami należą:

• Główny Urząd Statystyczny (GUS)   -  urząd centralny administracji rządowej zajmujący się 
zbieraniem i udostępnianiem informacji  statystycznych na temat większości dziedzin życia 
publicznego i niektórych stron życia zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej oraz corocznym 
Programem Badań Statystycznych.

• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) - instytucja naukowa 
zajmująca się interdyscyplinarnymi badaniami obszarów wiejskich; Instytut skupia specjalistów 
z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których 
wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa.    

• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy 
(IERIGŻ) - samodzielna placówka naukowo-badawcza z 60 letnim dorobkiem naukowym i 
doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej.

• Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) - organizacja pozarządowa, 
której misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności 
przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans 
kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży; Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność 
mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na 
terenach wiejskich, programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne 
raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich. 

• Uczelnie wyższe - państwowe i prywatne jednostki o profilu ogólnym akademickim lub 
praktycznym. W roku akademickim 2017/18, działało 397 instytucji szkolnictwa wyższego.

Istnieją liczne organizacje pozarządowe w Polsce, które zostały stworzone przez kobiety dla 
kobiet. Wśród nich, w polskich obszarach wiejskich, szczególną rolę odgrywają Koła Gospodyń 
Wiejskich (KGW), które są jedną z najstarszych form organizacji społecznych w Polsce. 

Obecnie w Polsce działa ok. 21 000 KGW w strukturze Kółek i Organizacji Rolniczych  (na podstawie 
ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników) oraz  kilka 
tysięcy KGW jako zespoły ludowe i stowarzyszenia (stowarzyszenia zwykłe lub rejestrowe na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach).  Organizacje te skupiają 
ponad milion osób. Średnio na jeden powiat przypada 60 kół. KGW finansują się samodzielnie w 
ramach składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności.  
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KGW mogą także otrzymać środki zewnętrzne z dotacji dla organizacji pozarządowych. W 2018 roku 
uchwalono nową ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która podnosi rangę KGW jako wyposażonych 
w osobowość prawną, samorządnych, niezależnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi. 
Koło gospodyń wiejskich funkcjonujące na mocy ustawy podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR). Jednocześnie uruchomiono także wsparcie finansowe z budżetu państwa na 
prowadzenie działalności. Pomoc finansowa wypłacana jest przez ARiMR i w zależności od  liczby 
członków wynosi od 3 do 5 tysięcy złotych. W 2018 roku do zarejestrowanych KGW trafiło ponad 
16 mln złotych, co pozwoliło na realizację wielu ważnych inicjatyw przyczyniających się do rozwoju 
obszarów wiejskich.

Dyrektoriat Generalny ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Innowacji i Polityki Leśnej w Ministerstwie 
Rolnictwa (wraz z 17 Jednostkami ds. Równości Autonomicznych Wspólnot i 252 Lokalnymi 
Grupami Działania) jest odpowiedzialny za rozwój praktyk mających na celu wspieranie udziału 
kobiet i młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności tych wymienionych w ustawie 
35/2011 dotyczącej wspólnej własności gospodarstw rolnych, zachęcającej do ich pełnego 
włączenia, jak również wcześniejszych emerytur w rolnictwie.

Ministerstwo prowadzi ciągłe badania i działania następcze w celu oceny inicjatyw zmierzających 
do osiągnięcia pełnej równości kobiet i mężczyzn mieszkających na obszarach wiejskich, zgodnie 
z celami przedstawionymi w Ustawie Organicznej 3/2007 dotyczącej rzeczywistej równości 
mężczyzn i kobiet, a w szczególności jej art. 30 odnoszący się do rozwoju obszarów wiejskich. 
Poszczególne rodzaje działań podejmowanych przez Ministerstwo zostały opisane poniżej:

• Przeprowadzanie badań: różne badania są prowadzone w celu poznania sytuacji równości płci 
w hiszpańskiej wsi, mające na celu postawienie diagnozy i monitorowania sytuacji. Obejmują 
one takie publikacje jak “Condiciones de vida y posición de las mujeres del medio rural” MARM 
(2009), która przedstawia wyniki ilościowego badania na temat nierówności występujących na 
obszarach wiejskich, oraz “Diagnóstico de la igualdad de géneroen el medio rural” (MARM, 2011).

• Stosowanie prawa europejskiego i krajowego do różnych czynności: ustawodawstwo jest 
monitorowane w celu stosowania go przy każdej okazji w przeprowadzanych działaniach. 
Istnieje również nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących równości płci w obszarach 
wiejskich. 

• Zarządzanie i finansowanie działań: Wsparcie udzielane na realizację inicjatyw w celu 
promowania równości szans mężczyzn i kobiet na obszarach wiejskich, takie jak dotacje i 
nagrody.

• Dynamizacja, tworzenie sieci i rozpowszechnianie: za pośrednictwem sieci i grup roboczych, 
Ministerstwo kładzie szczególny nacisk na promowanie komunikacji i kontaktów między różnymi 
uczestnikami zaangażowanymi w równouprawnienie w obszarach wiejskich. Działania są 
również uwzględnione w ramach Planów i Strategii dotyczących Równości Płci Ministerstwa, 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Instytutu na Rzecz Kobiet i Równych Szans (IMIO). 
Ministerstwo uczestniczy również w organizacji konferencji i kongresów poświęconych promocji 
kobiet wiejskich, takich jak Międzynarodowy Dzień Kobiet Wsi ustanowiony 15 października 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

HISZPANIA
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Ze swojej strony, Organizacje Kobiet Wiejskich wykonują zaszczytną pracę mająca na celu 
mobilizację i podniesienie świadomości społecznej, działają na rzecz zwalczania nierównego 
rozkładu sił w stosunkach pomiędzy kobietami i mężczyznami w obszarach wiejskich i wspierają 
włączanie kobiet we wszystkich dziedzinach życia społeczności wiejskich. Kobiecy Okrągły Stół 
jest inicjatywą mającą na celu koordynację i współpracę między różnymi środowiskami społecznymi i 
politycznymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz równości płci. Składa 
się on z miejsca spotkania gdzie członkowie wspólnie opracowują plany i strategie, z członkowie to 
głównie organizacje zrzeszające kobiety wiejskie na szczeblu państwowym, sieci rozwój obszarów 
wiejskich i ministerstwa.

Krajowe Organizacje Kobiet Wiejskich (przykłady): Ministerstwo Środowiska, Gospodarki Rolnej 
i Morskiej (MARM), Ministerstwo Równości; Stowarzyszenie Rodzin i Kobiet na Wsi (AFAMMER); 
Federacja Kobiet i Rodzin Wiejskich (AMFAR); Stowarzyszenie na rzecz Kobiet w Środowisku 
Wiejskim (APROMUR); Hiszpański Związek Kobiet-Przedsiębiorców w Madrycie (ASEME); 
Ekolodzy w Akcji; Federacja Stowarzyszeń Kobiet Wiejskich (FADEMUR); Organizacja Kobiet 
Przedsiębiorców i Aktywne Zarządzanie (OMEGA); Hiszpańska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(REDR); Federacja Stowarzyszeń Kobiet (SOL RURAL); Związek Gmin Wiejskich Ośrodków 
Działania (UNCEAR); Światowy Bank Kobiet (WWB).

SŁOWENIA

Kobiety Wiejskie w Słowenii, badania prowadzone przez Sonję Robnik, MDDSZ, w sierpniu 2018 
r. na temat niektórych aspektów życia kobiet wiejskich na podstawie otrzymanych 436 ważnych 
ankiet. Głównym celem badań było zidentyfikowanie obszarów codziennego życia kobiet wiejskich, 
którymi przyszła polityka rolna powinna się zająć, jeśli chce stworzyć warunki do równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich.

W 2010 r. Instytut Nauk Społecznych ZRC SAZU przeprowadził kompleksowe badania dotyczące 
relacji między pokoleniami i płciami o nazwie LAWO (Życie i Praca w Gospodarstwach Rolnych).

Urząd Statystyczny Republiki Słowenii
• Gospodarstwa rolne i spis rolny: Praca w rodzinie według płci i średniego wieku, według 

spójności regionów Słowenii, na rok (od 2000 r., co 2-3 lata, do 2016 r.)
•  Roczniki Statystyczne Republiki Słowenii.

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności: Program rozwoju obszarów wiejskich Republiki 
Słowenii (ostatnia publikacja 2014-2020), jest częścią wspólnej polityki rolnej w UE i zapewnia 
finansowanie w ramach EFRROW. 

Rząd Republiki Słowenii, Biuro ds. Równości Szans: W 1993 roku opublikowano wstępne 
sprawozdanie Urzędu Polityki Kobiet dotyczące środków podjętych w celu eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet. Kolejne sprawozdania pisane były w latach 1999, 2002 i 2014. Najnowsze 
sprawozdania zawierają konkretne odniesienia do kobiet w środowisku wiejskim.

Organizacje w Słowenii, które bronią i reprezentują kobiety wiejskie: Związek Wiejskich Kobiet 

w Słowenii to dobrowolna, pozarządowa organizacja, która zrzesza kobiety wiejskie i kobiety 
zajmujące się rolnictwem ze wszystkich zakątków w Słowenii. Został założony w 1995 r. i obejmuje 
około 6,500 członków ze wszystkich jedenastu stowarzyszeń. Celem organizacji jest łączenie i 
edukacja społeczeństwa na temat tradycyjnych obyczajów i kuchni, ochrony środowiska, a przede 
wszystkim reprezentacja kobiet wiejskich i zajmujących się rolnictwem. Ich działania obejmują 
współpracę międzynarodową, zapobieganie przemocy, podejmowanie działań na rzecz równości 
płci i rozwoju obszarów wiejskich. 

Rada Kobiet w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności: Zadania Rady Kobiet na wsi 
obejmują monitorowanie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich oraz przedstawienie propozycji, 
które poprawią ich położenie. Członkowie Rady muszą również dostarczać ekspertyzy dotyczące 
produktów rolnych i przygotowywać inne programy dotyczące sytuacji kobiet na obszarach 
wiejskich, przyczyniać się do wzrostu świadomości o szczególnej sytuacji kobiet w obszarach 
wiejskich i informować ogół społeczeństwa o tych problemach, oraz propagować zorganizowane 
funkcjonowania i międzypokoleniowy udział kobiet w obszarach wiejskich. 

• Francuskie Ministerstwo Rolnictwa jest odpowiedzialne za wszystkie podstawowe badania i 
statystyki dotyczące rolnictwa. Dotyczy to także wszystkich danych dotyczących roli kobiet w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich.

• Specjalna strona internetowa – „Agreste” - dedykowana jest gromadzeniu wszystkich danych 
z francuskiego Ministerstwa Rolnictwa.

• Specjalny Komitet “Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité des chances entre 
les Hommes et les femmes” utworzony przez francuski Senat zbiera również dane i zleca 
wykonanie różnych badań.

• Dodatkowe źródła informacji można znaleźć w Izbie Rolnictwa (fr. „Chambresd’agriculture”).
• „Réseau Rural français 2014-2020” to specjalna sieć wyjaśniająca funkcję rozwoju wsi we 

Francji zarządzana w sposób zdecentralizowany przez główne regiony administracyjne kraju 
poprzez 27 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROWy określają priorytetowe 
podejścia i działania w celu zaspokojenia potrzeb konkretnego obszaru geograficznego, którym 
się zajmują. Obejmują one również na funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania (LGD).

• Organizacje Kobiet, takie jak „Reseau femmes rurales” istnieją od 2011 roku i zostały stworzone, 
aby pomóc w nawiązywaniu kontaktów, a także doradzać w zakresie przedsiębiorczości.

• Takie organizacje pozarządowe jak „Familles rurales” (Rodziny Wiejskie) również zbierają 
dane i zapewniają większą platformę do wymiany wiedzy podczas identyfikacji podstawowych 
problemów i oferowania rozwiązań dla obszarów wiejskich.  

• Specjalne coroczne targi pod nazwą „Salon International de l’Agriculture- SIA” w Paryżu to 
również dobrze znane ogólnokrajowe wydarzenie promujące działalność rolniczą; budujące 
mosty pomiędzy mieszkańcami wsi i miasta, uwydatniając znaczenie młodego pokolenia i 
równości płci. 

• Les dossiers d’observation, n1, Les femmes dans les territoires ruraux”.
• Studium Femmes et ruralité pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les terytoriów 

i ruraux franciliens”; Raport 2019 ; Centrum Hubertine Auclert.

FRANCJA
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CZECHY

Chociaż w Republice Czeskiej istnieje wiele Organizacji Kobiet, żadna z nich nie publikuje 
regularnych sprawozdań na temat statusu kobiet w społeczeństwie lub statusu kobiet w tym kraju. 
Można znaleźć prace magisterskie i licencjackie na temat ewolucji statusu kobiet w społeczeństwie 
czeskim, ale nie o zmianach statusu kobiet w środowisku wiejskim. 

W Czechach, nie udało się znaleźć jakiejkolwiek organizacji zajmującej się wyłącznie sprawami 
kobiet lub obroną praw kobiet i ich sytuacji na wsi. Istnieje jednak wiele organizacji, które zajmują 
się wyzwaniami stojącymi przed kobietami. Niektóre z tych organizacji skupiają się na ogólnych 
celach, a inne są wyspecjalizowane w zagadnieniach, które są ściśle związane z kobietami (takich 
jak przemoc, kobiety przedsiębiorcy itp.).
1. Związek Czeskich Kobiet (CWU): Głównym zamierzeniem CWU jest dążenie do równości szans 
dla kobiet i mężczyzn.
2. ACORUS jest organizacją charytatywną działającą w Czechach założoną w 1997 roku. Ich 
misją jest niesienie pomocy ofiarom domowej przemocy i wspieranie ich integracji z powrotem do 
normalnego życia bez strachu i przemocy.  
3. Stowarzyszenie na rzecz Raka Piersi: Stowarzyszenie na rzecz Raka Piersi zostało założone 
przez dziewiętnaście organizacji onkologicznych jako ogólnokrajowa organizacja parasolowa dla 
pożytku publicznego.  
4. Stowarzyszenie Kobiet Biznesu: Inspiracja. Wsparcie. Łączenie. Jest to organizacja pożytku 
publicznego, skupiająca kobiety aktywne, aby promować i rozwijać ich osobowość oraz w pełni 
realizować ich zawodowe, osobiste i społeczne role.
5. Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorców i Menadżerów w Czechach i Morawach to dobrowolny 
związek oparty na solidarności kobiet-przedsiębiorców oraz ich chęci pomocy innym kobietom. 
6. Forum 50 to organizacja non-profit wspierająca równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn w polityce 
i podejmowaniu decyzji. 
7. Forum kobiet to cywilne stowarzyszenie, oferuje platformę pozwalającą na regularne spotkania 
w celu wymiany poglądów i sieci, zarówno zawodowo i społecznie. 
8. Wydział Badań na temat Płci i Socjologii to kluczowa instytucja badawcza w Republice Czeskiej 
specjalizująca się w badaniach na temat płci, feministycznej teorii i metodologii. 
9. Centrum Informacji na temat Płci NORA promuje równość płci w społeczeństwie czeskim na 
poziomie regionalnym i krajowym.
10. Organizacja Konsent dedykowana działaniom przeciw gwałtom. 
11. MINVERVA21 związek badawczy kobiet, który odegrał znaczącą rolę w edukacji kobiet w 
Czechach, inspirowany rzymską boginią Minerwą. 
12. Centrum Płci i Nauki (pierwotnie “Kobiety i Nauka”) zostało powołany w Instytucie Socjologii 
Czeskiej Akademii Nauk, w 2001 r.  w celu skupienia się na kwestiach równości płci w badaniach 
w Republice Czeskiej. 
13. HollaBack! To ogólnoświatowy ruch poświęcony nękaniu ulicznemu za pomocą technologii 
mobilnych. 
14. ProFem: Misja tej pozarządowej organizacji non-profit ma na celu wyeliminować przemoc nie 
tylko wobec kobiet, ale także zapewnić prawa wszystkich ludzi w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka.  
15. Ženys.R.Wy, oferuje miejsce, gdzie kobiety mogą podzielić się swoimi życiowymi doświadczeniami 
i opiniami. Badają produkty, publikują recenzje, piszą wywiady i inspirują się nawzajem.

MOŻLIWOŻCI PRACY DLA 
KOBIET WIEJSKICH 
(ROLNICTWO I WIELOFUNKCYJNOŚĆ)

Podstawową funkcją rolnictwa nadal jest produkcja żywności i innych towarów, oraz przyczynianie 
się do zabezpieczenia żywności. Są to skomplikowane zadania, które wymagają przyjaznego 
środowiska i programów zapewniających społeczną, kulturalną, polityczną i gospodarczą stabilność 
i równość.

Działalność rolnicza i odpowiednie wykorzystanie gruntów również generuje szeroką gamę 
produktów nieżywnościowych i usług, na kształt środowiska wpływają na układy społeczne i 
kulturalne, jak również przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

Pomimo wkładu do produkcji rolnej, udział rolnictwa w dodatkowej wartości brutto spada. Zachodzi 
zjawisko tzw. dezagraryzacji, czyli spadku zarówno odsetka osób zatrudnionych w rolnictwie i 
znaczenia dochodów z działalności rolniczej w strukturze dochodów mieszkańców obszarów 
wiejskich. Jest to związane m.in. z coraz większym znaczeniem w działalności pozarolniczej na 
obszarach wiejskich. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych jest obsługiwane m.in. przez 
system wdrażania funduszy UE, które kładą duży nacisk na dywersyfikację działalności i poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich.

DYWERSYFIKACJA POPRZEZ WIELOFUNKCYJNE ROLNICTWO

Dywersyfikacja oznacza podzielenie, wzbogacenie i objęcie procesów produkcyjnych w kilka 
osobnych domen. Dywersyfikacja jest również określana jako wprowadzanie nowych produktów, 
które nie zostały uprzednio wytworzone, ale bazują na istniejących lub różnych technologiach 
i różnych potrzebach związanych z obecnymi produktami. Dywersyfikacja może odnosić się do 
produktów i usług, punktów sprzedaży, technologii, dostawców, klientów, źródeł finansowania, 
struktury działalności (mix produkcyjny) oraz inwestycji (portfel inwestycyjny). Dywersyfikacja 
pozwala zrekompensować zmniejszenie dochodu z jednego źródła innym.

Dywersyfikacja oznacza rozpoczęcie nowych nierolniczych działań w gospodarstwach i może 
obejmować produkcję i przetwórstwo żywności wysokiej jakości (np. rolnictwo ekologiczne, 
oparte na tradycyjnych, regionalnych lub lokalnych recepturach, itp.), bezpośrednią sprzedaż 
żywności i produktów rolnych, produkcję rolną na cele energetyczne, pozarolniczą działalność (np. 
agroturystykę, usługi rolnicze, handlowe, rzemieślnicze, itp.), zarządzanie wiejskim krajobrazem, 
usługi opiekuńcze, działalność społeczną, edukację przedszkolną, itd ...

Korzyści z dywersyfikacji obejmują osiągnięcie znakomitych wyników z połączonych zasobów, 
pomysłów lub umiejętności; tworzenie szans na rozwój gospodarstwa; zapewnienie bezpieczeństwa 
finansowego i stabilności dochodów; wymuszanie zmian w celu uzyskania przewagi nad 
konkurencją; oraz zmniejszanie ryzyka działalności przedsiębiorstw poprzez wielokierunkową 
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dyspersję. Przy jednoczesnym zmniejszaniu bezrobocia oraz zwiększeniu dochodów na obszarach 
wiejskich, projekty dywersyfikacyjne odzwierciedlają aktywację mieszkańców wsi, rozwój 
przedsiębiorczości i tworzenie nowych pomysłów.

Dywersyfikacja działalności prowadzi także do społeczno-gospodarczego ożywienia 
gospodarczego w niektórych regionach i ułatwia poszukiwanie nowej pracy. Niemniej jednak, 
ludność wiejska pragnie zachować specyfikę obszarów wiejskich i ich regionalną i kulturową 
różnorodność.
 
Z kolei negatywne skutki dywersyfikacji obejmują ryzyko utraty początkowych specjalistycznych 
umiejętności w gospodarstwie i trudności w zarządzaniu tak zróżnicowanego gospodarstwa.

ROLA KOBIET W WIELOFUNKCYJNYM ROLNICTWIE

Jako zarządzający gospodarstwami, żony, członkowie rodziny lub po prostu gorzej zarabiający, 
kobiety są obecne we wszystkich systemach produkcyjnych. Chociaż ich praca w gospodarstwie 
ma zazwyczaj charakter uzupełniający, ich obecność i praca służą konsolidacji struktur społecznych, 
oraz utrzymują ich rodziny i gospodarstwa. Rzeczywiście, kobiety wspierają wiele innych zajęć, 
takich jak turystyka wiejska lub bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych.

Kobiety są również odpowiedzialne za usługi powiązane takie jak transport lokalny lub pomoc 
domowa, usługi, które przyczyniają się do ożywienia środowisk wiejskich, umożliwiając im otwarcie 
się na świat zewnętrzny. Im bardziej wielofunkcyjne staje się nasze rolnictwo, tym większa rola 
kobiet.

Taka wielofunkcyjność jest atrakcyjna głównie ze względu na fakt, że pozwala ona na uzyskanie 
dodatkowych dochodów do tych otrzymywanych z produkcji rolnej, w konsekwencji dywersyfikacja 
działalności, w tym rozszerzenie tradycyjnej oferty turystycznej i wprowadzenie nowych produktów 
turystycznych.

Jest nawet bardziej interesująca dla kobiet, ponieważ wiele nowych działań oznacza rentowność 
“wiedzy”, którą posiadały od zawsze. Kobiety prowadzą działalność usługową, kierują i zarządzają 
firmami, ale pod czujnym okiem mężczyzn, którzy kontynuują podejmowanie ważnych decyzji, 
zwłaszcza finansowych.

AGROTURYSTYKA

Korzyści gospodarcze turystyki wiejskiej są wysoko cenione przez gospodarstwa rolne, zwłaszcza 
te dotknięte redukcją w produkcji rolniczej i hodowli zwierząt gospodarskich, gdyż pozwala im na 
uzyskanie dodatkowych dochodów. Jednakże wkład tego interesu w dochód gospodarstwa różni 
się w zależności od położenia geograficznego, zwłaszcza w obszarach, gdzie obecność turystów 
jest skoncentrowana podczas ośmiu lub dziesięciu tygodni w lipcu i sierpniu. W obszarach 
śródziemnomorskich, okres ten może się wydłużyć nawet do dwunastu lub czternastu tygodni, a 
inni rolnicy i terytoria mogą nawet osiągnąć 30 tygodni i więcej, biorąc pod uwagę podwójny letni 
i zimowy sezon ze sportami zimowymi.

Nacisk, że te działania umożliwiają zrównoważony rozwój najbardziej skrajnych, poszkodowanych 
i izolowanych obszarów ma wyraźne społeczne i środowiskowe skutki, które zostaną omówione 
poniżej. Agroturystyka generuje zmiany w strukturach społecznych, ponieważ sugeruje korzystną 
wymianę kulturalną pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami na całym świecie. Zwiększa 
możliwości relacji społecznych i kulturalnych między miejscową ludnością, przewartościowuje 
model życia wiejskiego i łagodzi skutki emigracji z tych obszarów, co owocuje niższym procesem 
starzenia się ludności.

Na poziomie społecznym, agroturystyka pozwala również na lepsze uwidocznienie prac 
prowadzonych przez kobiety, co sprzyja ich wkładowi w jednostkę rodzinną. W pewnych 
wypadkach wymaga ciągłego udoskonalania tej grupy ma pozytywny wpływ na samoocenę 
kobiet, ponieważ uzyskują przychody pochodzące z gospodarstwa, więc ich praca nie jest już 
niewidoczna, jak to było w przypadku gdy pracowały przy produkcji rolnej. Poprawia również 
stosunki społeczne z klientami, stowarzyszeniami, administracją, co jest bardzo cenione przez 
kobiety, ze względu na warunki społeczno-ekonomiczne rodzin i wysoka maskulinizację ludności 
wiejskiej.

W sferze środowiska, turystyka wiejska zmusza ludzi do utrzymywania, zachowania i doceniania 
ich naturalnego i kulturowego dziedzictwa. Zachęca to ludzi do ochrony miejsc i zabytków w ich 
otoczeniu, do zarządzania przestrzenią wsi, do zachowania krajobrazu i oszczędzania zasobów 
naturalnych; co pozwala na utrzymanie symbiozy między produkcją rolną i ochroną obszarów 
wiejskich zajętych przez człowieka.

Dywersyfikacja usług turystycznych - jazda konna, wyprawy górskie, rafting i niezliczona liczba 
aktywności związanych z wsią (lekcje przyrody, centra interpretacji, wycieczki edukacyjne i brygady 
leśne, i inne), wymagają  ochrony i właściwego zarządzania zasobami wiejskich, co z kolei tworzy 
nowe miejsca pracy. Ponadto, coraz częściej ma istotne znaczenie dla zachowania krajobrazu okolic 
domów, które wykorzystywane są jako kwatery wiejskie, ozdobione motywami życia wiejskiego, z 
antykami, kwiatami i małymi ogrodami.

Prowadzenie agroturystyki implikuje rozwój bazy turystycznej: wiejska baza noclegowa (wiejskie 
domy, hotele i apartamenty, w tym apartamenty górskie i schroniska, kempingi), gastronomia, 
turystyka sportowa i przygodowa (turystyka aktywna), działalność kulturalna, z dodatkową 
przyjemnością korzystania ze środowiska naturalnego. 

Ta sytuacja wynika z faktu, że kobiety mogą rozwijać tę pracę w swoim własnym domu lub 
gospodarstwie, co jest dla nich alternatywą, która jest wysoko ceniona przez kobiety, ponieważ 
pozwala im łączyć ich typowe prace i opiekę nad rodziną, a także stanowi dodatkowe źródło 
dochodu.

Jednak pomimo, że w większości przypadków agroturystyka ma pozytywny wpływ, może również 
wiązać się z pewnymi negatywnymi skutkami, takimi jak mniej czasu dla własnej rodziny, przyjaciół, 
sąsiadów, itp., wydłużenie dnia pracy kobiet w sezonie letnim, więcej głównych zadań w środowisku 
domowym, izolacja kobiet, ze względu na ograniczenie więzi społecznych do kontaktów z gośćmi  i 
nagromadzenie zadań z różnych środowisk roboczych. To wzmacnia tradycyjną rolę kobiety.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE

Dziedzictwo można rozumieć jako “żywą pamięć kultury społeczeństwa”, które składa się z 
dziedzictwa natury i dziedzictwa kulturowego, które może być materialne i niematerialne. Jego 
treść jest przekazywana w zabytkach i muzeach, ale także w językach i tradycji ustnej, formach 
ekspresji kultury popularnej, rzemiosła, przemysłu i różnorodności biologicznej.

Z punktu widzenia zarządzania, w ostatnich latach dostrzeżono potrzebę przełamania perspektywy 
konserwatorskiej i przyjęcia podejścia, że dziedzictwo musi dostosować się do zmian funkcjonalnych 
i użytkowania oczekiwanych przez społeczeństwo, utrzymując i wzmacniając jego łączną wartość.
 
Wzbogacanie, odzyskiwanie i dofinansowanie nowych funkcji do dziedzictwa kulturowego w 
środowiskach wiejskich może wnieść decydujący wkład w osadnictwo na słabo zaludnionych 
obszarach.

Dostarczanie nowych funkcjonalności - lub odnowienie tradycyjnych elementów dziedzictwa, w 
każdym przypadku, należy priorytetowo do lokalnej ludności, co pozwoli uniknąć przekształcenia 
ich w zwykłe narzędzia atrakcji turystycznej. Oprócz tego, takie nadanie znaczenia w kontekście 
społecznym zasobom kultury i krajobrazu sprzyja większej identyfikacji społeczności lokalnych z 
ich dziedzictwem kulturowym, w wyniku czego bardziej troszczą się o utrzymanie i ochronę przed 
zagrożeniami. 
 
Kolejnym fundamentalnym elementem o zasadniczym znaczeniu w rozwoju lokalnym związanym z 
kulturą i tradycją jest zbiór działań twórczych, które obejmują różne formy rzemiosła (ze szczególnym 
uwzględnieniem działań zakorzenionych w tradycyjnej kulturze), tworzących heterogeniczny 
zbiór o oczywistej wartości gospodarczej w środowiskach wiejskich, ale która nie ma żadnego 
szczególnego odniesienia w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

DZIEDZICTWO KULTUROWE A KOBIETY

Kobiety odgrywały zasadniczą rolę jako osoby przekazujące tradycyjną kulturę. Przekazywanie 
mądrości, techniki i wiedzy związanych z życiem codziennym lub rytuałami, odgrywają 
fundamentalną rolę w zespalaniu rodziny i życia społecznego.

Ta rola miała fundamentalne znaczenie w przekazie międzypokoleniowym, w edukacji i socjalizacji 
dzieci, w przekazywaniu znaczeń i umiejętności związanych z językiem, wierzeniami, śpiewami, 
tańcami, opowieściami, grami, legendami.

Kobiety tradycyjnie zajmowały przestrzenie odnoszące się bardziej do sfery domowej i 
prywatnej niż do sfery publicznej, ich udział w świątecznych rytuałach koncentruje się bardziej na 
przygotowaniach niż na ich rozwoju: szycie ubrań, przygotowanie ulic, tras, ozdabianie etapów, 
placów, pielęgnacja i przygotowanie obrazów, przygotowywanie żywności, etc.

Obszary wiejskie cechują się bogactwem kulturowym - zarówno różnorodność dziedzictwa 
narodowego budynków i instytucji kulturalnych. Zaangażowanie kobiet jest wskazywane przez 
ekspertów jako szansa wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich (2019): „Kulturę wiejską zawsze tworzyły kobiety. Wystarczy popatrzeć na 
stroje ludowe. W jednej wsi mężczyźni przeważnie szli tak samo ubrani, natomiast każda z kobiet w 
swoim stroju musiała się wyróżnić. Ten dymorfizm kulturowy jest dziełem kobiety. Obecnie zaczyna 
się odtwarzanie ginących zawodów, częściowo są to zawody, którymi zajmują się mężczyźni, ale 
jest hafciarstwo, wyszywanie, ceramika – coś czym w dużej mierze zajmują się kobiety”.

Wszystkie zasoby dziedzictwa kulturowego, zarówno materialne, jak i niematerialne, mogą być 
wykorzystane w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Wśród nich wymienić można:

• dziedzictwo sakralne - kościoły, klasztory, cmentarze - zlokalizowane na obszarach wiejskich,
• dwory, zamki, pałace - zlokalizowane na obszarach wiejskich,
• parki, stare drzewa,
• kultura materialna - kultura etnograficzna, stroje,
• kultura niematerialna: legendy, opowieści, pieśni,
• dziedzictwo środowiska kulturowego: typ terenu, zachowanie naturalnych siedlisk;
• dziedzictwo gospodarstwa domowego – dziedzictwo każdego odrębnego  gospodarstwa.

Działalność zawodowa w dziedzinie wielofunkcyjnego rolnictwa i dziedzictwa kulturowego 
prowadzona przez wiejskie kobiety zwykle dotyczy: agroturystyki i turystyki wiejskiej, sztuki ludowej 
i rzemiosła artystycznego, tradycyjnej i regionalnej żywności, interpretacji lokalnego dziedzictwa 
kulturowego, edukacji i opieki zdrowotnej w gospodarstwie, utrzymanie tradycyjnej hodowli 
zwierząt i szlachetnych gatunków roślin i znieczulenie wioski. Jak wynika z badań pogłębionych w 
ramach projektu REWARD (2019) „wszystkie wymienione kierunki w 70% prowadzone są przez 
kobiety, z dużym sukcesem”

Agroturystyka i turystyka wiejska stanowią najbardziej rozpowszechnioną i utrwaloną formę 
dodatkowej działalności w gospodarstwach wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
szacuje liczbę obiektów agroturystycznych w Polsce na poziomie ok. 8500. Agroturystyka w Polsce 
jest domeną kobiet. Podobieństwo zakresu zadań wynikających z obsługi gości z zakresem prac 
domowych zachęca kobiety do prowadzenia biznesu turystycznego. Jednakże, według licznych 
publikacji, kobiety przede wszystkim postrzegają agroturystykę jako sposób na spokojne życie, 
pełne pasji, dzięki kontaktowi z naturą i ciekawymi ludźmi. Nie należy jednak zapominać, że oprócz 
podstawowych usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, turystyka wiejska generuje 
szereg dodatkowych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego w regionie (handel, 
bankowość, ubezpieczenia, informacje turystyczne, atrakcje, itp.

Podobnie jak w agroturystyce, pozafinansowe motywacje związane z realizacją własnych pasji, 
samorozwojem czy wypełnianiem szerszej misji towarzyszą decyzjom rolników o świadczeniu 
usług edukacyjnych i opiekuńczych we własnych gospodarstwach rolnych. Innowacyjny kierunek 
rolnictwa społecznego jest wdrażany w Polsce od kilku lat. Pionierskim przedsięwzięciem jest 
utworzona w 2012 roku Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, skupiająca aktualnie blisko 
260 rekomendowanych podmiotów. Trwają prace nad utworzeniem podobnej struktury dla opieki 
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dziennej dla seniorów. Rolnictwo społeczne pozostaje w znacznej mierze w kręgu zainteresowania 
kobiet.

Pasja i kompetencje kulinarne kobiet mają kluczowe znacznie dla ochrony dziedzictwa wiejskiego.  
W ciągu  15 lat funkcjonowania krajowej Listy Produktów Tradycyjnych zarejestrowanych zostało 
blisko 2 tys. produktów spożywczych i potraw, których udokumentowana tradycja wynosi min. 
25 lat. Do systemu Oznaczeń Geograficznych UE zostało wprowadzonych 41 polskich produktów 
regionalnych. Wdrożono krajowy system certyfikacji produktów tradycyjnych „Jakość-Tradycja”. 
Pomimo dużego zaangażowania rynek żywności regionalnej w Polsce oraz dziedzictwo kulturowe 
są skomercjalizowane na relatywnie niskim poziomie. Wynika to ze stosunkowo słabej organizacji 
polskich wsi co skutkuje niedostatkiem kolektywów, spółdzielni, grup producentów, na których to 
mocno opiera się rolnictwo europejskie. 

Obecnie najbardziej znaczące dla rozwoju wsi są kierunki związane z rozwijaniem krótkich 
łańcuchów dostaw i lokalnych systemów żywnościowych oraz produkcją wysokiej jakości 
żywności. Obszary te stanowią od kilku lat kluczowe kierunki działań zarówno w unijnych, jak 
i krajowych dokumentach mających na celu wsparcie rozwoju rolnictwa. Z uwagi na wzrost 
świadomości konsumentów odnośnie lokalnej żywności, produkty te zaczęły wzbudzać rosnące 
zainteresowanie i popyt. 

Sektor rolniczy w Hiszpanii wykazuje rosnącą tendencję w kierunku rozwoju dwóch typów 
gospodarstw. Jeden typ to grupy stosunkowo małych gospodarstw o dużych powierzchniach gruntów 
i zasobach kapitałowych, silnie związane z pozarolniczymi segmentami rolno-przemysłowymi 
(głównie przemysł rolno-spożywczy). Drugi typ to coraz większa grupa gospodarstw które, z 
powodu niskiej konkurencyjności, są słabo zintegrowane z innymi dziedzinami przemysłu rolnego 
i które poszukują sposobów, aby zwiększyć swoje dochody poprzez dywersyfikację działalności.

Zjawisko dezagraryzacji na obszarach wiejskich i modernizacja rolnictwa sprzyjają rozwojowi sektora 
usług w hiszpańskiej wsi. Ma to oczywiście swoje odzwierciedlenie w zawodach wykonywanych 
przez kobiety w wieku między 20 a 35 lat, przy czym większość z nich pracuje w sektorze usług 
oraz w handlu (administracja i sektora usług), które mogłyby się pozytywnie przyczynić  do 
rozwoju rolnictwa i hodowli.

Obecnie, działania te są wysoko cenione przez kobiety, co oznacza, że odsetek placówek 
kierowanych przez kobiety sięga ponad 50% według ostatnich badań, a największy odsetek 
zarejestrowano w prowincjach Nawarra i Asturii i parytet w Galicji i Kraju Basków.

Na podstawie tego integrującego podejścia można stwierdzić, że Hiszpania posiada znaczne 
zasoby dziedzictwa kulturowego - a większość z nich znajduje się na obszarach wiejskich, które 
oferują duże możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Ślady pozostawione 
przez kultury lokalne na terytorium kraju stają się widoczne w dużym kompleksie dziedzictwa, i 
mają one charakter zarówno kulturowy, jak i przyrodniczy oraz krajobrazowy.

HISZPANIA

Znaczenie dziedzictwa leży nie tylko w jego jakości jako kluczowym elemencie w afirmacji różnych 
tożsamości terytorialnych i grup społecznych, ale również w jego potencjale jako czynniku rozwoju 
gospodarczego.

Jednym z celów Ustawy o zrównoważonym rozwoju środowiska wiejskiego jest utrzymanie i 
odzyskanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz zasobów środowiska wiejskiego poprzez 
podejmowanie publicznych i prywatnych działań, które pozwolą na ich wykorzystanie zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju.

Hiszpania, która ma olbrzymi potencjał dziedzictwa kulturowego, jest obecnie w kluczowym 
etapie redefinicji strategii w zakresie zarządzania i korzystania ze swojego dziedzictwa, która 
wykracza poza tradycyjne cele odzyskania, zachowania i ochrony. Poszukiwanie nowych funkcji 
dla dziedzictwa kulturowego przeważnie ogranicza się do obszarów wiejskich, które obejmują 
zrewitalizowane budowle z przeszłości, którym nadano zaktualizowane znaczenie, poza czysto 
tożsamościowym, wydaje się być optymalną linią postępowania.

Inwentarz Dóbr Kultury obejmuje obecnie ponad 15000 nieruchomości (w tym tak odmienne dobra 
jak kościoły, pałace, fabryki lub wiatraki) i prawie 13 tys. ruchomości, ilość w którym historyczny 
kompleks jest protagonistą z punktu widzenia rozwoju lokalnego. Wzmocnienie wizerunku 
implikowane przez jego rozpoznanie wspiera lokalne inicjatywy.

W Hiszpanii, sektor dziedzictwa kulturowego stanowi blisko 4 proc. PKB, a turystyka ma 
ogromny wpływ na gospodarkę narodową jako całość, przyczyniając się do 11% PKB i jego 
kulturowy aspekt znacznie się rozwinął, a zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, uzyskując 
względną przewagę nad turystyką przybrzeżną, co jest jasnym znakiem wzrostu w kulturalnych 
motywacjach i preferencjach podróży pozwalających odkryć dziedzictwo kulturowe.

Należy podkreślić, że powodzenie turystyki skupionej na dziedzictwie kulturowym, jest ściśle 
związane z koordynacją różnych polityk (środowisko, kultura, planowanie przestrzenne i turystyka, 
oraz inne), jak również z wyraźnym planowaniem polityki turystycznej. Wynika to z faktu, że rosnący 
popyt wymaga odpowiedniej organizacji miejsc dziedzictwa kulturowego w zakresie terytorium, 
oferty kulturalnej, infrastruktury hotelowej oraz szlaków i tras.

Naturalne drogi występują w hiszpańskiej geografii i posiadają naturalne, kulturowe, malownicze 
i historyczne cechy, które skupiają się na promocji aktywności rekreacyjnych i kulturalnych. 
Umożliwiają one pogłębienie wiedzy o środowisku wiejskim, jak również rehabilitację dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, a tym samym spełniają cel polegający na wspieraniu lokalnego rozwoju 
obszarów wiejskich.

Jednak tradycja stopniowo przystosowuje się do zmian społecznych i kulturowych, a ta dynamika 
jest gwarancją ciągłości. Udział kobiet w obszarach wcześniej uważane za domenę mężczyzn w 
świątecznych rytuałach rośnie: nazarenas, costaleras, chirigotas, muzyka, lokaje... 

Tradycyjnie, kobiety z Andaluzji praktykowały i promowały techniki związane z niektórymi profesjami 
i rzemieślnictwem, przekazując tę wiedzę od matki do córki. Wiele kobiet, które uczestniczyły w 
Atlasie Niematerialnego Dziedzictwa Andaluzji jest lub było kucharkami, szwaczkami, chłopkami, 
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SŁOWENIA

Słowenia charakteryzuje się niskim poziomem orientacji rynkowej, tylko 40% rodzinnych 
gospodarstw domowych przekazuje dominujące uprawy na sprzedaż. W znacznej części produkty 
rolne są zużywane lub sprzedawane bezpośrednio w gospodarstwach. Odsetek ten jest szczególnie 
wysoki w roślinach pastewnych, ziemniaków, warzyw i owoców, gdzie zarejestrowane kanały 
marketingowe wykraczają ponad 70% i 90% plonów. W przypadku produktów pochodzenia 
zwierzęcego, odsetek ten z reguły jest niższy, także z powodu bardziej rygorystycznych 
przepisów weterynaryjnych. W przypadku mleka, sprzedaż w mleczarni (krajowej i zagranicznej) 
stanowi ponad 80% całkowitej produkcji; w przypadku jaj, około połowy całkowitej produkcji jaj 
konsumpcyjnych jest sprzedawane według zarejestrowanych ścieżek obrotu (kupna i sprzedaży 
na rynkach). W przypadku miodu, ten odsetek jest znacznie mniejszy (około 25%). W Słowenii, 78 
gospodarstw rodzinnych jest zaangażowane w produkcję i obrót energią ze źródeł odnawialnych. 
W 2011 r. główne źródła energii odnawialnej w Słowenii, pochodzące z rolnictwa, to biogaz. W 
gospodarstwach istnieje kilka mniejszych młynów do tłoczenia rzepaku, ale olej tam uzyskiwany 
nie jest przeznaczony do sprzedaży do produkcji biopaliwa.

W obliczu rosnącego bezrobocia i spadku aktywności gospodarczej w obszarach wiejskich, 
możliwość zachowania i tworzenia nowych miejsc pracy znajduje odzwierciedlenie w rozwoju 
działalności pozarolniczej na wsi. Przede wszystkim będzie się to opierać na podstawie 
aktywacji endogenicznych potencjałów, w związku z dziedzictwem kulturowym, ochroną 
przyrody, zasobami naturalnymi (np. drewnem), kapitałem ludzkim i społecznym, lokalną 
samowystarczalnością, agroturystyką oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Przedsiębiorcze kobiety wiejskie mają także zdolność do podejmowania strategicznych decyzji, 
w jaki sposób zarobić więcej w gospodarstwie, albo przez połączenie gospodarstwa ze sprzedażą 
lub z większymi systemami. Umiejętność podążania za rynkiem jest również ważna. Konsument 
jest dziś bardzo wrażliwy jeśli chodzi o pochodzenie i jakość żywności. Ci, którzy potrafili się jako 
pierwsi dostosować do tych nowych trendów prowadzą dziś prosperujące gospodarstwa.

Innowacyjność i wysokiej jakości produkcji rolna są już w stadium stagnacji. Najważniejszy 
jest teraz rozwój mikro przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych 
wysokiej jakości, a także nowe metody sprzedaży. Niektóre gospodarstwa są istotne ze względu 
na zarządzanie zasobami lokalnymi, ale w zasadzie rozwój jest powolny. Chodzi również o jakość 
usług ponieważ każde gospodarstwo rolne zmaga się z różnymi warunkami. W przypadku turystyki 

w gospodarstwach i produkcji ekologicznej, te kwestie rozwijają się powoli.

Dekret o innej działalności zarobkowej (OGA) w gospodarstwach rolnych (Dziennik Urzędowy 
Republiki Słowenii, nr 57/15) definiuje grupy i rodzaje działalności dodatkowej w gospodarstwach 
rolnych, ich charakterystykę i zakres, treść wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie OGA 
w gospodarstwie, wpis w rejestrze gospodarstw rolnych, warunki realizacji działań uzupełniających, 
nadzór oraz sankcje za naruszenia. Następujące grupy OGA mogą być prowadzone w gospodarstwie:

1. przetwórstwo podstawowych produktów rolnych i przetwórstwo leśnego drewna;
2. sprzedaż produktów rolnych oraz pochodzących z gospodarstwa;
3. hodowla i przetwórstwo organizmów wodnych;
4. agroturystyka;
5. działalność w zakresie tradycyjnej wiedzy rolniczej, usług lub produktów;
6. przetwarzanie odpadów roślinnych oraz produkcja i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych;
7. usługi wykorzystujące maszyny i urządzenia rolnicze i leśne i oraz pracę fizyczną;
8. doradztwo i szkolenia w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz komplementarne działania;
9. usługi socjalne.

W analogicznym okresie (28 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2015 r.), liczba gospodarstw posiadających 
zezwolenia na wykonywanie OGA (Innej działalności zarobkowej) spadły o 5,2%, podczas gdy 
średnia liczba działań w gospodarstwie wzrosła do prawie 20%.

Średnio w gospodarstwach prowadzi się cztery OGA. Ponad 1065 gospodarstw prowadzi ponad 
pięć innych działalności. 352 gospodarstw prowadzi ponad 10 działalności, a zaledwie 7 
gospodarstw prowadzi więcej niż 30 rodzajów działalności.

861 gospodarstw jest zaangażowane w ekologiczną produkcję lub przetwarzanie, stanowiąc 
18,7% wszystkich gospodarstw wykonujących działalność uzupełniającą.

Zgodnie z aktualnym stanem OGA w gospodarstwach, największa liczba działań jest związana 
z usługami (1461 działań z ciągnikiem i innymi maszynami i działalność usługowa, jak również 
1234 działań konserwacji dróg i spychania śniegu). Poniżej przedstawiono działania związane z 
leśnictwem (736 związane ze zbiorem drewna i 733 usługi związane z wycinką).

W przetwórstwie produktów rolnych, główne działania to przetwórstwo i konserwowanie owoców 
i warzyw (663 działania). W dziedzinie turystyki w gospodarstwach, największą reprezentację 
stanowią gospodarstwa wycieczkowe (479 działania). W przypadku działań związanych z 
produkcją energii, liczba działalności znacząco się nie zmienia. Większość działań obejmuje 
produkcję i sprzedaż energii słonecznej (429 działań).

W większości gospodarstw rolnych, funkcjonuje tylko jeden kierownik OGA. Tylko 85 gospodarstw 
ma dwóch kierowników OGA, a trzy gospodarstwa posiadają trzech kierowników OGA

Rolnicy prowadzący OGA mają średnio 14.69 ha gruntów rolnych w użyciu, a więc ich gospodarstwa 
są większe niż średnie duże gospodarstwo rolne w Słowenii, które wynosi 7,0 ha.

rybakami, esparteras, grancarkami, piekarkami, hafciarkami, zbieraczkami, canasteras, koronkarkami, 
tkaczkami, lub uprawiały gaje oliwne...

Wiele z tych zawodów i prac tradycyjnie rozwijanych przez kobiety nie były tak cenione jak powinny. 
Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Andaluzja wyraża uznanie dla wszystkich andaluzyjskich 
kobiet i roli którą pełnią w przekazywaniu kultury.

W tym celu Andaluzyjski Instytut Dziedzictwa Historycznego (IAPH) opracował wybór profesji, 
wiedzy, festiwali i rytuałów, w których kobiety odegrały ważną rolę w przekazywaniu tej wiedzy.
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REGIONALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW ZWIĄZANYCH 
Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

SMID - Słoweńska Sieć Interpretacji Dziedzictwa skupia organizacje pozarządowe, osoby 
indywidualne i grupy nieformalne z całej Słowenii, które są zaangażowane w zachowanie i promocję 
dziedzictwa kultury i przyrody. Sieć powstała w 2007 r. i dziś ma już ponad 100 członków.

DEDI - Encyklopedia Dziedzictwa Przyrodnicze i Kulturowego w Słowenii. W internetowej 
encyklopedii DEDI można zobaczyć 437 zjawisk słoweńskiego dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego (nieruchomego, ruchomego, kulturowego i przyrodniczego) na trzy sposoby: w 
encyklopedii cyfrowej, w interaktywnej internetowej Geopedii oraz w trójwymiarowym systemie 
informacji geograficznej Gaea + . DEDI jest przeznaczona dla szerszej publiczności i każdy może 
przyczynić się do jej tworzenia poprzez dodanie nowego rekordu na temat zjawiska dziedzictwa 
kulturowego.

Katalog Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na stronie internetowej Ministerstwa Kultury 
Republiki Słowenii http://www.nesnovnadediscina.si/en/register

Z pomocą zaktualizowanej przeglądarki sieci Web i usług sieci Web, można łatwiej i bardziej 
efektywnie kontrolować, przenosić i wykorzystywać dane dotyczące dziedzictwa kulturowego 
dostarczone przez Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturalnego Ministerstwa Kultury. Zgodnie z 
centralizacją rozwiązań informacyjnych w Ministerstwie Administracji Publicznej, Ministerstwo 
Kultury jest użytkownikiem wspólnej infrastruktury informacyjnej w portalu odnośnie zawartości 
przestrzennej - http://wwwGisportal.gov.si

Można prześledzić informacje na temat dziedzictwa kulturowego wykorzystując dwie publiczne 
przeglądarki internetowe dedykowane Rejestrowi Dziedzictwa Kulturowego (RKD) i 
Rozporządzeniom na temat ochrony dziedzictwa kulturowego (eVRD).

TIC (90 Ośrodków Informacji Turystycznej w całej Słowenii), w ramach Słoweńskiego 
Stowarzyszenia Turystycznego (STA), dostarcza informacji na temat konkretnego miejsca, 
noclegów, atrakcji i imprez.Https://gisportal.gov.si/rkd

Imprezy i inne działania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego są zwykle organizowane 
przez lokalne stowarzyszenia kobiet wiejskich i stowarzyszenia turystyczne w ramach STA.

Obecnie istnieje wiele możliwości pracy dla kobiet na obszarach wiejskich. Wprowadzono wiele 
różnych narzędzi celu promowania i podkreślenia ich pracy. Etykiety , takie jak “Bienvenue à la ferme” 
promują agro-turystykę i umożliwią gościom doświadczyć prawdziwego życia na wsi. W Paryżu 
„Salon International de l’Agriculture” to również coroczne wydarzenie mające na celu wspieranie 
rolnictwa i jego produktów tradycyjnych w ramach Ogólnej Konkurencji Rolniczej. Specjalnie dla 
kobiet organizowany jest „Dzień Kobiet” w dniu 8 marca, aby bronić praw kobiet na całym świecie 
i “Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich” w dniu 15 października. Ten dzień podkreśla prace 

FRANCJA

kobiet na obszarach wiejskich oraz ich rolę w rozwoju obszarów wiejskich. 

Innym kluczowym czynnikiem wpływającym na zatrudnienie kobiet w obszarach wiejskich jest 
równowaga między karierą i życiem rodzinnym. Rozwój rozwiązań opiekuńczych dla mniejszych 
dzieci w obszarach wiejskich (crèche, mikro-żlobki, centra opiekuńcze, przedszkola, ośrodki opieki 
nad dziećmi) to podstawowa potrzeba, jeśli chcemy zapewnić równe prawa mężczyzn i kobiet na 
wsi. Władze publiczne i lokalne powinny przyczyniać się do tworzenia innowacyjnych struktur, które 
uwzględniają ograniczenia rolniczych zawodów i zakładają zastosowanie formy wszechstronnej 
opieki (opieka regularna, okazjonalna, doraźna) oraz elastyczne formy umów (elastyczne godziny 
pracy, weekendy, święta, okres letni).

Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich nie tylko prowadzą działalność rolniczą. Często są 
siłą napędową, która podtrzymuje dziedzictwo kulturowe, przekazując wiedzę i pasję następnej 
generacji. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich jest w dużym stopniu wspierana 
przez sektor publiczny we Francji; na przykład poprzez utworzenie “Plateforme participative des 
projects culturels en milieu rural”. Zainicjowany z okazji pierwszej edycji Krajowych Spotkań na 
temat Kultury i Obszarów Wiejskich w dniu 29 czerwca 2018 r., organizowanych wspólnie przez 
Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Spójności Terytorialnej, w partnerstwie z Krajową Siecią 
Obszarów Wiejskich. Celem Platformy Partycypacji Terytoriów Kulturowych jest uwidocznienie 
projektów kulturalnych na obszarach wiejskich, stworzenie bazy danych na temat tych projektów i 
promocja odpowiednich podmiotów. Specjalne „Journée du matrimoine” również jest organizowane 
od 2015 roku.

Na wsi agroturystyka jest często kluczem który pozwala wzmocnić pozycję kobiety i pozwala  
utrzymać “patrimoine kulturalne”; budując mosty pomiędzy ludnością rolniczą i nierolniczą, nie 
tylko aby podwyższyć wartość produkcji rolnej, ale także wesprzeć towary nie związane z rynkiem 
(zdrowe i pożywne jedzenie; wartości kulturowe, krajobraz itp.). Prezentacja, w jaki sposób produkuje 
się ser; degustuje się wino, opowiadanie o życiu pasterek, “goûters à la ferme” (degustacja żywności) 
to tylko niektóre przykłady związane z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich. Francja i Francuzi 
są bardzo dumni ze swego dziedzictwa kulturowego, a co lato podróżują po całym kraju, aby 
poznać i utrzymać te szczególne cechy stylu życia. To pozwala utrzymać i przywracać dziedzictwo; 
organizując uroczystości rodzinne i firmowe w budynkach rolniczych, które nie są już używane w 
celach hodowlanych (stodoły wykorzystywane do organizacji ślubów).

CZECHY

Ogólnie, można powiedzieć, że kobiety w gospodarstwach produkują na lokalne rynki, czyli bardziej 
na rzecz lokalnych potraw, minimalizując długodystansowy transport żywności, minimalizując 
sieci sklepowe, zwiększając dobrostan zwierząt podczas transportu, itp. krótko mówiąc, działania, 
którymi kobiety zazwyczaj się zajmowały, a mianowicie uprawy roślinne i hodowla zwierząt, są 
już częścią oficjalnej gospodarki.

To często kobiety, które zaproponują przejście na ekologiczne metody prowadzenia gospodarstwa. 
Na całym świecie kobiety przejmują wiodącą rolę w rozwoju rolnictwa ekologicznego, działając jako 
gospodynie wiejskie, konsumenci, naukowcy, kobiety biznesu, inspektorzy, itp. Kobiety są ogólnie 
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są bardziej przychylne naturalnym metod gospodarowania (np. ręczne szycie) niż mężczyźni, i też 
wolą pracować z rodziną niż zatrudniać pracowników. 

Jak już zostało powiedziane, kobiety skupiają się głównie na produkcji na rynki lokalne, prowadząc 
małe przedsiębiorstwa, zajmując się rękodziełami, które są bardziej atrybutami środowiskowymi 
niż formą konwencjonalnego prowadzenia gospodarstwa. Kobiety są częściej poza granicami 
między działalnością ekonomiczną i nieekonomiczną, ponieważ najczęściej poszukują sposobów 
łączenia roli matki i gospodyni domowej z rozwojem społeczności i działalnością zarobkową. 
Kobiety nie muszą być rolnikami na pełny etat. Politycy i eksperci powinni wreszcie zrozumieć, że 
nie tylko intensywne/przemysłowe metody w rolnictwie są ważne, rolnictwo, które nie jest głównym 
zadaniem musi zostać uznane za uzasadniony i wspierany sposób produkcji żywności.

W Czechach istnieje system 15 regionalnych miejsc pracy zajmujących się pielęgnowaniem 
tradycyjnej kultury ludowej w Czechach, jedno konkretne muzeum na region. Informacje te są 
publikowane przez te muzea na stronie internetowej, np. informacje o regionalnych zapasach dóbr 
tradycyjnej kultury ludowej. Naczelnym instytutem jest Narodowy Instytut Kultury Ludowej, 
który prezentuje informacje na temat dziedzictwa kulturalnego w Republice Czeskiej na swojej 
stronie internetowej oraz poprzez programy edukacyjne dla szerszej publiczności w chateau i w 
muzeum przyrody. Dalsze informacje można uzyskać od Centrum Krajowej Informacji i Doradztwa 
dotyczącego Kultury w Pradze lub z Departamentu ds. Regionalnej i Narodowej Kultury 
Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej.

Główną cechą dziedzictwa kulturowego jest dobrowolność i dostępność dla ogółu społeczeństwa. 
Dziedzictwo kulturowe nie powinno być nadużywane do osiągania gospodarczych korzyści 
lub do zwiększenia ruchu turystycznego. W przypadku ludowego rzemiosła, można rozważać 
ewentualne wsparcia finansowego ze strony administracji państwowej i samorządowej (programy 
dotacji Ministerstwa Kultury, programy dotacji dla regionów, miast i gmin). Obsługa jest wówczas 
związana ze środkami konserwatoryjnymi, których celem jest utrzymanie rzemiosła lub edukowanie 
następców w wykonywaniu tego rzemiosła.

Dziedzictwo kulturowe generalnie nie jest biznesem. Warsztaty rzemieślnicze generalnie dzielą 
się na produkcję ludową i wystylizowaną na różnych rynkach sprzedaży. Warsztaty tworzenia 
ludowych strojów i kostiumów działają jako jednostki biznesowe w formie zespołu ludowego, 
muzycznego lub jako członkowie społeczności wiejskich. Przedsiębiorczość będzie promować 
uproszczenie środowiska biznesowego oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich jest bardzo bogate i różnorodne. Są to nie tylko 
chronione pojedyncze  nieruchomości zabytkowe, ale również dużo większe zespoły cennych  
zasobów budowlanych, które są częścią krajobrazu wsi, w tym historycznych osad wiejskich. 
Ludowe budowle, wsie, osiedla i krajobrazy kulturowe reprezentują określone zjawisko, które 
ewoluowało i ukształtowało się przez wiele stuleci. W tym samym czasie, dzisiaj musimy również 
dostrzec wiejskie dziedzictwo kulturowe jako ważny i wciąż niedoceniany potencjał gospodarczy 
w dziedzinie podróży i turystyki - oszczędnie i racjonalnie w ramach zrównoważonego rozwoju.

PRAWODAWSTWO I CZYNNIKI 
KRAJOWE, KTÓRE WSPIERAJĄ KOBIETY, 
ZATRUDNIENIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Kobiety w Polsce otrzymały prawo wyborcze na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 28 
listopada 1918 roku, w którym ustanowiono, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa 
bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat” oraz: „wybieralni do Sejmu są 
wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”2. Tym samym Polki 
uzyskały prawa wyborcze jako jedne z pierwszych w Europie.

Prawa kobiet w Polsce mają rangę zasady konstytucyjnej. W obowiązującej Konstytucji z 1997 
roku zasada równości praw kobiet i mężczyzn została zawarta w art. 33, który stanowi, że3:

• „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 
politycznym, społecznym i gospodarczym.

• Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i 
awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 
społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności 
publicznych i odznaczeń”.

Zasada konstytucja jest nadrzędną w stosunku do aktów wykonawczych i musi być respektowana 
w każdej sytuacji. Regulacje szczegółowe odnoszące się do równości praw kobiet i mężczyzn 
obowiązujące w Polsce mają charakter zarówno krajowy jak i międzynarodowy.

2Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego [Dz.U.1918 nr 18 poz. 46].
3Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483].

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PRAW KOBIET

       Najważniejsze dokumenty:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948).
• Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW).
• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Europejska Konwencja 

Praw Człowieka).

     Najważniejsze dokumenty międzynarodowe dotyczące (bezpośrednio) praw kobiet to:
• Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia (1951 r.)
• Konwencja w sprawie politycznych praw kobiet (1952 r.)
• Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych (1957 r.)
• Konwencja dotycząca Dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (1958)
• Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, minimalny wiek wymagany do zawarcia 

POLSKA
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Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za realizację postanowień 
międzynarodowej Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet przyjęta 
przez ONZ (tzw. Międzynarodowa Karta Praw Człowieka dla Kobiet) i inne konwencje. W 2011 roku, 
założono Koalicję dla CEDAW (Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji 
Kobiet). Celem koalicji jest włączenie organizacji pozarządowych w proces sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji Konwencji przez Polskę. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest strażnikiem równego traktowania kobiet i mężczyzn we 
wszystkich dziedzinach życia.

CZYNNIKI KRAJOWE, KTÓRE NAPĘDZAJĄ TE NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Czynnikiem wspierającym realizację działań związanych z wielofunkcyjnością rolnictwa i 
dziedzictwem kulturowym są różnorodne projekty i programy ukazujące możliwości wykorzystania 
potencjału wsi, jednocześnie promując je jako miejsce samozatrudnienia lub źródło dodatkowego 
dochodu. Kierunki poszczególnych działań określane są w odpowiednich strategiach krajowych, 
regionalnych i lokalnych.

Na szczeblu krajowym została przyjęta w 2017 roku Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
która jest kluczowym dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. W jej 
ramach określono wiele strategicznych programów. Z punktu widzenia wzrostu aktywności kobiet 
na obszarach wiejskich kluczowe są następujące projekty:

• Polityka rodzinna i opieka na dziećmi  - kompleksowe i systemowe wspieranie rodzin z dziećmi 
– uwzględnia m.in. systemowe zapewnienie opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi (do 
lat 3), umożliwiające aktywizację zawodową rodziców i opiekunów oraz program zwiększenia 
liczby miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.

• Nowe szanse dla wsi - program aktywizacji zawodowej rolników oraz osób związanych 
z  rolnictwem dla potrzeb pozarolniczego rynku pracy, z wykorzystaniem instrumentów 
finansowanych ze środków polityki spójności, PROW 2014-2020 oraz krajowych instrumentów 
rynku pracy.

• Pakiet Konstytucja Biznesu - nowy, spójny pakiet aktów prawnych całościowo regulujących 

małżeństwa i rejestracji małżeństw (1962)
• Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (1979 r.).
• Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993 r.).

     Wybrane polskie akty prawne:
• Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Pracy i Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 16 listopada 2006 r.
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
• Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
• Ustawa o świadczenia pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.

zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, który tworząc korzystne, przejrzyste 
i stabilne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnia pewność prawa, 
zmniejsza ryzyko biznesowe i zwiększa chęć przedsiębiorców do ponoszenia ryzyka 
technologicznego związanego z realizacją innowacyjnych projektów.

Również Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 stawia 
za ogólny cel wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich. W szczególności nacisk kładziony jest na wykorzystywanie potencjału 
endogenicznego obszarów wiejskich, co stwarza nowe możliwości dla wykorzystywania zasobów 
dziedzictwa kulturowego wsi.  

W ramach regionalnych programów operacyjnych, kobiety wskazywane są jako te, które znajdują 
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Podobne wskazanie ma miejsce w lokalnych strategiach 
działania. W konsekwencji wsparcie finansowe na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej 
transferowane przez lokalne grupy działania, jest w szczególności kierowane do tej grupy.  

Aktywność kobiet wiejskich wspierana jest także w ramach projektów europejskich związanych 
z programami wyrównywania szans grup marginalizowanych, aktywowania zawodowego kobiet 
oraz ludności wiejskiej finansowanych z różnych funduszy Unii Europejskiej. W Polsce dobrym 
przykładem jest projekt „Sołtyski i Liderki Wiejskie. Kobiety zarządzają polska wsią”, który był 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, a przeprowadzony został w latach 2006–
2008 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Obok wsparcia strategicznego i finansowego, ważnym czynnikiem, który zdynamizuje rozwój 
przedsiębiorczości w obszarze rolnictwa wielofunkcyjnego i dziedzictwa kulturowego jest 
wzrost świadomości społecznej. Zapotrzebowanie społeczeństwa na działalność wykorzystującą 
dziedzictwo kulturowe jest olbrzymie pomimo, że często może być ono ukryte. W najbliższych 
latach upatruje się szans na wzrost zainteresowania produktami mającymi cechy identyfikujące 
go z danym miejscem i usługami świadczonymi na poziomie lokalnym. Jednocześnie uczestnictwo 
ludności wiejskiej w kulturze jest mniejsze niż w miastach. Powodem jest trudniejsza niż w miastach 
sytuacja finansowa gospodarstw domowych. Pomimo pozytywnej tendencji wzrostowej, przeciętne 
wydatki na rekreację i kulturę na osobę w 2016 r. w gospodarstwach domowych na wsi (53,19 zł) 
stanowiły niewiele ponad połowę wydatków ponoszonych na rekreację i kulturę w miastach. 

Bardzo ważne w prowadzeniu takiej działalności jest zatem otoczenie oraz jego wsparcie m.in. 
w zakresie promocji. Ważne jest także wsparcie i zrozumienie lokalnych władz co do ważności 
prowadzonej działalności. 

Przedsiębiorczość kobiet w ramach działalności związanej z rolnictwem wielofunkcyjnym i 
dziedzictwem kulturowym powinna być wpierana przez dobrej jakość doradztwo, w szczególności 
fachową pomoc w pierwszych latach prowadzenia działalności. Istotna jest także stała wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk.
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W odniesieniu do hiszpańskiego systemu prawnego, art. 14 Konstytucji hiszpańskiej stanowi, że 
hiszpańska populacja jest równa wobec prawa, “bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu 
na urodzenie, rasę, płeć, religię, światopogląd lub jakichkolwiek innych osobistych lub społecznych 
warunków i okoliczności”. Artykuł 9.2 stwierdza, że obowiązkiem władz publicznych jest realne 
i skuteczne promowanie wolności i równości osób i grup; usuwać przeszkody, które utrudniają 
lub uniemożliwiają osiągnięcie tego celu; “ułatwiać uczestnictwo wszystkich obywateli w życiu 
politycznym, gospodarczym, kulturalnym i towarzyskim”.

Wiele artykułów, które zostały przyjęte od ogłoszenia Konstytucji odnosi się do równego traktowania 
w życiu rodzinnym i pracy, głównie w obszarach cywilnych, karnych i pracy. Należą do nich: Ustawa 
39/1999, z dnia 5 listopada, na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego ludzi pracujących 
i prawo 30/2003, z dnia 13 października, w sprawie środków mających na celu uwzględnienie 
oceny wpływu płci na przepisy wykonawcze sporządzone przez rząd.

Następnie, uchwalono przepisy mające na celu udzielenie kompleksowej odpowiedzi na problem 
przemocy i nierówności, z którym borykają się kobiety, takie jak Ustawa zasadnicza 1/2004, z dnia 
28 grudnia 1987, w sprawie kompleksowych środków ochrony kobiet przed przemocą i Ustawa 
zasadnicza 3/2007, z dnia 22 marca, dotycząca rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn. Jest to 
ostatnia zasada włączania problematyki równości szans we wszystkich programach publicznych, 
lokalnych i regionalnych.

W tym zakresie należy podkreślić znaczenie ustawy 35/2011 z dnia 4 października w sprawie 
wspólnej własności gospodarstw rolnych. Jej celem jest zwiększenie udziału kobiet w organizacjach 
rolniczych, a także uwidocznienie pracy kobiet w gospodarstwach rolnych, promowanie równości, 
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, oraz pomoc przy osadzaniu ludności wiejskiej.

W tym miejscu niezbędne jest wyróżnienie podstawowego instrumentu jakim jest Strategiczny 
Plan dla Równych Szans na lata 2014-2016 r., który został zdefiniowany i zawiera prawa i 
działania priorytetowe.  W Planie tym, rząd zwrócił uwagę na kobiety na obszarach wiejskich, 
które są kluczowymi graczami w zrównoważonym i trwałym rozwój terytorium Hiszpanii. Plan 
ten oświadcza, że poprawa warunków życia i pracy w obszarach wiejskich jest niezbędna, aby 
zapewnić ich trwanie i przetrwanie. W szczególności, niezbędne jest uwzględnienie sytuacji 
kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, i których sytuacja społeczna i gospodarcza spełnia ich 
oczekiwania w zakresie zatrudnienia.

Ustawa 45/2007, dotycząca Zrównoważonego Rozwoju na Obszarach Wiejskich zmierza 
do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej, a także umożliwia dostęp do 
wystarczającej ilości i wysokiej jakości usług publicznych za pośrednictwem multi-sektorowego 
programu działań i środków. Ustawa umożliwia preferencyjne traktowanie kobiet i młodych ludzi,  
od których przyszłość obszarów wiejskich w dużej mierze zależy. Artykuł 8 odnosi się do zasady 
równego traktowania i równych szans kobiet i mężczyzn, stwierdzając, że wszelkie działania 
zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich muszą być prowadzone 
w “poszanowaniu zasady równego traktowania i równych szans kobiet i mężczyzn na obszarach 
wiejskich’’. Można również rozpatrzyć pozytywne działania na rzecz kobiet na obszarach wiejskich, 

HISZPANIA mające na celu przezwyciężenie i unikanie sytuacji de facto dyskryminujących ze względu na płeć.

W tym kontekście wskazywano, że, w celu zaspokojenia potrzeb na rzecz właściwego rozwoju ich 
warunków społeczno-ekonomicznych, Strategiczny Plan dla Równych Szans przewiduje rozwój 
poprzez PLAN PROMOCJI KOBIET NA OBSZARACH WIEJSKICH.

PLAN PROMOCJI KOBIET NA OBSZARACH WIEJSKICH

(Instytut dla Kobiet - Ministerstwo Zdrowia, Spraw Społecznych i Równości)

Istnieje Plan Wspierania Kobiet Wiejskich, który odpowiada na te wyzwania, i działa jako opracowanie 
Planu Strategicznego dla Równych Szans. Następujące cele szczegółowe są wyszczególnione 
poniżej:

1. Uwidocznienie roli kobiet w obszarach wiejskich i upowszechnianie jej w społeczeństwie.
2. Przełamanie nierównego traktowania ze względu na płeć w pracy i przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich.
3. Ułatwienie godzenia życia osobistego, rodzinnego i pracy na obszarach wiejskich.
4. Promowanie włączania kobiet w jednostki podejmujące decyzje, w tym na oficjalnych stanowiskach 
na obszarach wiejskich.
5. Wspieranie pracy stowarzyszeń kobiet na obszarach wiejskich jako kluczowego elementu 
społecznego, ekonomicznego i kulturalnego dynamizmu.
6. Włączenie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie projektowania polityki wspierania 
obszarów wiejskich.
7. Poprawa i aktualizacja wiedzy na temat sytuacji kobiet na obszarach wiejskich.

PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Na podstawie tego integrującego podejścia można stwierdzić, że Hiszpania posiada znaczne 
zasoby dziedzictwa kulturowego,  a większość z nich znajduje się na obszarach wiejskich, które 
oferują duże możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Jednym z celów Ustawy o zrównoważonym rozwoju środowiska wiejskiego jest utrzymanie i 
odzyskanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego i zasobów środowiska wiejskiego poprzez 
podejmowanie publicznych i prywatnych działań, które pozwolą na ich wykorzystanie zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju.

Konwencja Europejskiego Krajobrazu ratyfikowana przez Hiszpanię w 2008 r. ma na celu 
promowanie ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu europejskiego i organizowania 
współpracy w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę jego podstawową rolę jako elementu środowiska w 
życiu społecznym, zarówno miejskim jak i wiejskim.

PROMOWANIE WIELOFUNKCYJNOŚCI

Nowe ramy odniesienia do najnowszej reformy WPR odnoszą się do koncepcji wielofunkcyjności 
rolnictwa, wyraźnie dostrzegając wspólne korzystanie z wielofunkcyjnego rolnictwa. Dlatego też, 
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oprócz funkcji produkcji żywności i surowców, przypisany jej również wykonywanie różnych funkcji 
środowiskowych (utrzymanie różnorodności biologicznej, ochronę gleby, utrzymanie rolniczych 
krajobrazów, środowisk naturalnych, itp.) oraz funkcji społecznych (tworzenie zatrudnienia, osiedlanie 
się ludności na obszarach wiejskich, ochrona dziedzictwa kulturowego, itp.). Te nowe funkcje, jak 
dowodzi wiele badań opinii publicznej oraz badań naukowych, są coraz częściej poszukiwane 
przez społeczeństwo, które jest coraz bardziej świadome problemów ochrony środowiska oraz 
dziedzictwa, które pozostawi dla przyszłych pokoleń. Popyt na rzecz bardziej zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego cały czas rośnie. Dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników administracji 
publicznej, przedstawicieli i sektorów, można to osiągnąć.

Drugi filar WPR wspiera rolnictwo jako źródło dóbr publicznych - funkcje środowiskowe i 
rolnicze. Normatywny rozwój tego drugiego filaru, odnoszący się do wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich, został sformułowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). Proponuje on następujące trzy tematyczne kierunki działania lub kluczowe 
cele europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich: 1) poprawa konkurencyjności rolnictwa i 
leśnictwa, 2) poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich, 3) poprawa jakości życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie działalności gospodarczej na wsi.

Oś 3 ma na celu wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 
poprzez zastosowanie różnych środków, takich jak wsparcie dla tworzenia i rozwoju firm, promocja 
turystyki wiejskiej, pomoc w świadczeniu podstawowych usług, zachowanie i poprawa potencjału 
obszarów wiejskich i szkolenia dla podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich. W skrócie, 
oś ta stara się ogarnąć wszystkie kwestie, które zostały opracowane w Hiszpanii od 1990s poprzez 
programy PRODER lub w ramach inicjatywy wspólnotowej LEADER.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia europejskiego w Hiszpanii zostało przeprowadzone w 
ramach 17 programów rozwoju obszarów wiejskich, jeden dla każdej Wspólnoty Autonomicznej. 
Dystrybucja środków EFRROW w 17 regionalnych programów jako całość wśród trzech głównych 
celów pokazuje wagę przywiązywaną do poprawy konkurencyjności sektorów rolnictwa i leśnictwa 
- oś 1 (45,6% całości), w przeciwieństwie do aspektów ochrony środowiska - oś 2 (37.5%) oraz 
dywersyfikacja działalności gospodarczej - oś 3 (12,0%). Należy również zauważyć, że udział 
procentowy EFRROW, który ma być zarządzany przez Lokalne Grupy Działania w ramach podejścia 
LEADER wynosi 11,9%.

W Andaluzji, nowe rozporządzenie, Dekret 163/2016 z dnia 18 października, reguluje system 
administracyjny i system informacji odnoszący się do bezpośredniej sprzedaży podstawowych 
produktów z gospodarstw rolnych i lasów do ostatecznych konsumentów i przedsiębiorstw handlu 
detalicznego.

Umożliwi to sprzedaż produktów rolnych i leśnych bezpośrednio z gospodarstw do konsumentów 
ostatecznych, poprawę dywersyfikacji gospodarczej tysięcy drobnych rolników i hodowców.

Jest to konieczna regulacja sektora, zwłaszcza w dziedzinie produkcji ekologicznej, i służy 
zapewnieniu regulacji prawnej w Andaluzji, tak jak bezpośrednia sprzedaż produktów 
podstawowych.

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nastąpił znaczący wzrost liczby młodych przedsiębiorców (szczególnie tych w wieku 18-24 i, 
w mniejszym stopniu, osób w wieku 25-34 lat). Przyczyny tego pokoleniowego ponownego 
przystosowania można znaleźć w większym wsparciu instytucjonalnym poprzez programy 
wsparcia dla młodych przedsiębiorców oraz w aktywne wspieranie przedsiębiorczości ze szkół. 
Oba czynniki przyczyniają się do zmiany w rozpatrywaniu samozatrudnienia jako sposobu na 
rozwój zawodowy.

Jednym ze sposobów finansowania jest Kapitalizacja zasiłku dla bezrobotnych (ustawa 31/2015) 
w formie pojedynczej płatności. W celu uzyskania dostępu do tej opcji, trzeba być beneficjentem 
składkowego świadczenia dla bezrobotnych, posiadać co najmniej 3 miesięczne płatności 
zawieszone na dzień wniosku aplikującego i akredytować swoje stabilne włączenie jako członek 
pracownik nowo utworzonej lub działającej spółki należącej do Zrzeszonej Spółdzielni Pracy lub 
Pracowników. Aby zacząć pracę na własny rachunek, można skapitalizować do 60% zaległych 
świadczeń składkowych. Szczegółowe informacje na temat tego kanału finansowania oraz innych 
działań mających na celu wspieranie samozatrudnienia można znaleźć w urzędzie pracy lub na 
stronie http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_2.htm.

Istnieją alternatywne rozwiązania, dotyczące pomocy i dotacji, które są zazwyczaj oferowane 
przez różne instytucje publiczne - na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim 
– wspierające  tworzenie przedsiębiorstw, ich modernizację oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Pomoc ta zazwyczaj zmienia się co roku w zakresie warunków i kwot, gdyż zależy ona od rocznego 
budżetu, administracji i polityki, które są opracowywane w tym czasie. Zarządzenia są publikowane 
w oficjalnym biuletynie (BOE) i w biuletynach poszczególnych Wspólnot Autonomicznych, które 
można przeglądać w Internecie (http://www.boes.es dla BOE i http://www.madrid.org/bocm dla 
Oficjalnego Biuletynu Społeczności Madrytu). Zwykle występują cztery rodzaje pomocy publicznej:
1. Bezzwrotne dotacje, obliczone na podstawie elementów kwalifikujących w każdym programie 
lub zarządzeniu.
2. Subwencje finansowe, składające się z dotacji w wysokości stopy oprocentowania pożyczek 
uzyskanych na realizację projektu.
3. Bezpłatne szkolenie pracownika.
4. Wsparcie techniczne podczas planowania i realizacji projektu.

Jeśli chodzi o opinię w sprawie warunków środowiska, które utrudniają lub sprzyjają działalności 
przedsiębiorczej, jak również zalecenia w celu wzmocnienia przedsiębiorczego ekosystemu. Pytani 
eksperci podkreślali, że głównym warunkiem, który uniemożliwiał działalność przedsiębiorczą 
nadal jest polityka rządu, ze względu na wysoki poziom biurokracji w procesach administracyjnych 
i nadmiar podatków/regulacji, które sprawiają, że coraz trudniej jest założyć spółkę. W odniesieniu 
do najbardziej niekorzystnych warunków dla przedsiębiorczości w Hiszpanii, uznają rolę rynku pracy 
ze względu na trudności związane ze stabilnym zatrudnieniem/kontraktowaniem i konieczność 
uzyskiwania dochodu. 

Zatem, główne zalecenia dotyczące poprawy hiszpańskiego ekosystemu przedsiębiorczości to:
• Kontynuowanie pracy przy projektowaniu polityki rządu wspierającej przedsiębiorczość 
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STRATEGIE I PROGRAMY MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE SZANS KOBIET

Aktywne środki polityki zatrudnienia realizowane w Słowenii nie różnią się w zależności od płci. 
Strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, Europa 2020, 
Według Komunikatu Komisji Europejskiej z 2010 r., stopa zatrudnienia ludności w wieku pomiędzy 
20 a 64 lata powinna wzrosnąć z obecnych 69% do co najmniej 75%, także poprzez zwiększenie 
udziału kobiet i starszych pracowników, oraz przez bardziej efektywną integrację migrantów do siły 
roboczej.  Wdrożone środki strategii:

1. SZKOLENIE I EDUKACJA prowadzone są jako nieformalne i formalne formy szkolenia.
2. ZASTĘPSTWO I DZIELENIE SIĘ MIEJSCEM PRACY ukierunkowane jest na nabywanie 
nowych umiejętności i kompetencji osób zatrudnionych przez pracodawców, oraz zwiększenie 
konkurencyjności i elastyczności firmy, które szkolą swoich pracowników.
3. BODŹCE MOTYWACYJNE są przede wszystkim ukierunkowane na zwiększenie możliwości 
zatrudnienia dla bezrobotnych słabszych grup. Zachęty do zatrudnienia są realizowane w formie 
dotacji dla zatrudnienia.
4. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY jest ukierunkowane na wspieranie pracy i integracji 
społecznej oraz poprawę umiejętności i kompetencji szczególnie narażonych grup osób 
bezrobotnych.
5. PROMOWANIE SAMOZATRUDNIENIA

DOSTĘPNE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Zachęty motywujące przedsiębiorczość nie dyskryminują płci. Słoweński Fundusz 
Przedsiębiorczości (zwany dalej: SEF) jest publiczną instytucją finansową Republiki Słowenii, której 
celem jest przyznawanie wsparcia finansowego i zachęt motywacyjnych w sektorze przedsiębiorstw 
w Słowenii. Każdego roku, SEF zapowiada pomoc państwa dla rozwoju i ekspansji inwestycji 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Słowenii i współtworzy ekosystem dla start-
upów w Słowenii, aby mogły osiągnąć globalny sukces.

W Słowenii, integracja kobiet jest szczególnie popularna w ostatnich latach. Istnieje wiele 
stowarzyszeń, rad, związków i grup z różnymi organizacjami i instytucjami. Słowenia organizuje 
również coraz większą liczbę zdarzeń skierowanych głównie do kobiet w przedsiębiorczości. (Perko, 
2016).

SYTUACJA PRAWNA ZWIĄZANA Z WIELOFUNKCYJNOŚCIĄ, 
MARKETINGIEM, ŻYWNOŚCIĄ, AGROTURYSTYKĄ

Osoba prowadząca dodatkową działalność w gospodarstwie może rozpocząć od uzyskania 
zezwolenia, które wydawane jest w drodze decyzji przez jednostkę administracyjną. Osoba 
prowadząca dodatkową działalność w gospodarstwie może być właścicielem gospodarstwa lub 
członkiem gospodarstwa za zgodą rolnika. Osoby fizyczne, które mają powyżej 15 roku życia i mają 
stały pobyt pod tym samym adresem co właściciel są traktowane jako członkowie gospodarstwa.

SŁOWENIA

POLITYKA I TŁO LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE KOBIET

W Ministerstwie Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans, działa Wydział Równych 
Szans, który tworzy politykę równości między kobietami i mężczyznami. Przygotowuje projekty 
rozporządzeń i działania zmierzające do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn oraz do zniesienia 
dyskryminacji ze względu na płeć. Zapewnia wsparcie ekspertów dla ministerstw i społeczności 
lokalnych w integrowaniu perspektywy równości kobiet i mężczyzn w programach i środkach. 
Przygotowuje krajowy program na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, analizy i raporty, 
prowadzi kampanie uświadamiające, współpracuje z UE, organizacjami międzynarodowymi 
i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. W dziedzinie niedyskryminacji, na poziomie 
systemowym, koordynuje zadania resortów oraz służb państwowych, zgodnie z prawem 
antydyskryminacyjnym.

CZYNNIKI KRAJOWE DLA NOWYCH MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Izba Rolnicza i Leśna w Słowenii jest stale zaangażowana w prace i życie w gospodarstwie i 
całej wsi, i zdaje sobie sprawę z konieczności poprawy opieki dla osób starszych oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy dla młodszych pokoleń. Jest to szansa dla gospodarstw rolnych umożliwiająca 
im opracowanie nowych możliwości biznesowych w formie dodatkowej działalności gospodarstw 
rolnych/innej działalności zarobkowej (OGA).

Mimo starzenia się ludności zarówno w Słowenii i na całym świecie, okres zdrowego i aktywnego 
życia wydłuża się, liczba osób starszych ludzi, którzy są izolowani, wykluczani społecznie i 
potrzebujących opieki społecznej także rośnie. Często wynika to ze zmiany stylu życia współczesnych 
rodzin, krewnym brakuje czasu na opiekę nad starszymi członkami rodziny, więc okazją biznesową 
może być prowadzenie centrum opieki dziennej w gospodarstwach rolnych dla osób starszych.

Najnowsze zmiany w Rozporządzeniu w sprawie innej działalności zarobkowej na terenie 
gospodarstwa rolnego, które zostały przyjęte przez rząd Słowenii w maju i weszły w życie z dniem 
14 czerwca 2018 r., przyniosły pewne nowe możliwości biznesowe w gospodarstwach rolnych.

poprzez redukcję kosztów, obciążeń podatkowych i biurokracji.
• Kontynuowanie wsparcia finansowania, motywowanie poszczególnych publicznych/

prywatnych podmiotów uczestniczących oraz promujących różnorodność kulturową, dostęp i 
potencjalne instrumenty finansowe mające na celu stworzenie nowych firm.

• Wzmocnienie wartości przedsiębiorczych/kompetencji w programach szkoleń na różnych 
poziomach edukacyjnych. W przeciwnym razie, te niedociągnięcia będą wpływać na pozycję 
Hiszpanii w obszarach ekonomicznym, innowacyjnym i konkurencyjnym i znacznie utrudnią 
sprostanie wyzwaniom o charakterze społecznym, ekonomicznym i politycznym.
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FORMY WSPARCIA DOSTĘPNĄ 
DLA DZIAŁAŃ POWIĄZANYCH Z 
DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

W Ministerstwie Kultury działa Dyrekcja 
ds. Dziedzictwa Kulturalnego oraz Polityki 
Spójności, która koordynuje planowanie i 
wdrażanie polityki spójności w Ministerstwie, 
działania związane z europejską współpracą 
terytorialną i działania odnoszące się do 
Mechanizmu Finansowego EOG oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Promowanie zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi prowadzone jest w 
większości przypadków w ramach projektów LEADER realizowanych przez Lokalne Grupy 
Działania (rozwój lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego, które przygotowuje i wdraża 
lokalną strategii rozwoju i podejmuje decyzje w sprawie dystrybucji i zarządzania zasobami 
finansowymi). Podejście LEADER zachęca osoby fizyczne, gminy, instytucje, przedsiębiorstwa, 
stowarzyszenia i inne podmioty zaangażowane w lokalne obszary do połączenia i stworzenia 
wspólnej wizji rozwoju i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji. Istnieje 33 LAG (Lokalne Grupy 
Działania) w Słowenii, które opracowują lokalne strategie rozwoju.

Cechy szczególne słoweńskich gospodarstw rolnych to tradycyjne pokazy, to najważniejsze 
wydarzenie kulinarne w Słowenii, celebrujące produkty stworzone przez ciężko pracujących 
słoweńskich rolników. Nagrodzone pieczywo, nabiał i produkty mięsne, ocet winny, oleje jadalne, 
suszone owoce, wina owocowe, soki owocowe, marmolady itd. Wydarzenie jest organizowane 
przez Izbę Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności, Instytut 
Rolnictwa Leśnictwa gminy Ptuj, Gminę Ptuj.

Choć nowe formy prawne (GAEC, EARL, KUMA, itp.) wynikające z Francuskiego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiły włączenie kobiet, oraz uznanie ich statusu jako liderów, 
ochrona socjalna nie jest taka sama dla mężczyzn i kobiet. Jednakże, w 1999 r. Ustawa o Orientacji 
Rolniczej, która wprowadziła status współpracującego małżonka, umożliwiła uznanie pracy 
kobiet w gospodarstwach rolnych oraz poprawę ich ochrony socjalnej. Ten status spowodował 
zmniejszenie liczby kobiet pracujących bez statusu, ale w 2012 r., według danych MSA (Ochrona 
Socjalna dla Rolników) nadal 8500 kobiet, które nie miały przyznanej ochrony socjalnej, ani praw 
emerytalnych.

Ustawa o Przyszłości Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa z października 2014 r. zawiera środki 
mające na celu zapewnienie lepszej integracji i większego uznania dla kobiet w życiu gospodarczym 
i zawodowym, w szczególności poprzez wzmocnienie GAEC między małżonkami, co pozwoliło 
zwiększyć równość płci w samych gospodarstwach rolnych, oraz przez wprowadzenie 
progresywnego systemu instalacji, szczególnie korzystnego dla kobiet, które zazwyczaj osiadają 

FRANCJA

się później.

Ponadto ustawa wspiera kobiety, za pośrednictwem regionalnych programów rozwoju obszarów 
wiejskich w tworzeniu rolniczych przedsiębiorstw poprzez wsparcie dla start-upów małych 
gospodarstw i rzetelne doradztwo inwestycyjne. Na koniec roku 2015, Programy Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, przedłożone przez Regiony, obejmowały tego typu inicjatywy na rzecz kobiet. 

W 2013 roku, stworzono specjalny „Plan entrepreneuriat des Femmes” (Plan Przedsiębiorczości 
Kobiet) w celu zwiększenia udziału kobiet w nowych start-upach. Istniały trzy główne filary wsparcia: 
(i) poprawa w zakresie rozpowszechniania informacji dla kobiet przedsiębiorców w ramach dostępnej 
pomocy publicznej; (ii) zapewnienie indywidualnego wsparcia dla przedsiębiorców (np. mentoring, 
szkolenia, nawiązywanie kontaktów); oraz (iii) poprawa dostępu do źródeł finansowania. Ponadto, 
niektóre środki są skierowane do kobiet-przedsiębiorców w obszarach wiejskich. Dzisiaj plan 
ten nosi nazwę “Entreprendre au feminin” i został przedłużony do 2020 r. jako część pierwszego 
międzyresortowego planu promowania równości zawodowej; co jest następstwem decyzji 
sekretarza stanu odpowiedzialnego za równość mężczyzn i kobiet oraz zwalczanie dyskryminacji. 

Specjalny Komitet “Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité des szanse entre les Hommes 
et les femmes” stworzony przez francuski Senat zaleca ustanowienie statusu przejściowego 
współpracującego małżonka, umożliwiając zainteresowanemu szkolenie i dopracowanie swojego 
profesjonalnego projektu w świetle zmian w sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a następnie wybór 
najbardziej odpowiedniego statusu. Komitet zaleca również, aby wydziałowe oraz regionalne izby 
rolnicze, jak również Stałe Zgromadzenie Izb Rolniczych, powinny uwzględniać w swoich organach 
zarządzających (biura i przewodniczący komisji) minimalną proporcją w wysokości jednej trzeciej 
kobiet, przewidzianą w ustawie z dnia 4 sierpnia 2014 r. dla wybranych członków.

LFSS (Ustawa o finansowaniu pomocy społecznej) w 2019 r. umożliwiła kobietom rolnikom 
otrzymywać dzienne zasiłki w przypadku macierzyństwa, gdy nie mają możliwości znalezienia 
zastępstwa. Minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego został wydłużony do 8 tygodni dla 
samozatrudnionych kobiet i rolników, w tym dwa tygodnie urlopu prenatalnego, podobnego urlopu 
stosowanego w przypadku zatrudnionych kobiet i umożliwia otrzymanie wynagrodzenia za urlop 
macierzyński.

1er Plan interministériel en faveur de l’égalité taxe professionnelle 2016-2020” zakłada 3 
główne cele: tworzenie miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia wśród kobiet, zwłaszcza tych, które 
mają najdalej do zatrudnienia i/lub w niepewnych sytuacjach; poprawę wyników ekonomicznych 
przedsiębiorstw i wsparcie dla przemian na rynku pracy; dostępne również dla kobiet mieszkających 
na obszarach wiejskich.

CZECHY

W przeszłości, Ministerstwo Przemysłu i Handlu opracowało programy wsparcia, takie jak START, 
GWARANCJA, POSTĘP RYNKOWY, itp. w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. 
Pomijając rozdział Programu Poradnictwa, którego część była poświęcona przedsiębiorczości 
kobiet w latach 2001-2004, te programy nie są z natury specjalnie zaprojektowane dla kobiet.
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Z całkowitej liczby beneficjentów, jedynie 17% stanowiły kobiety, a tylko 5,7% stanowiły kobiety 
przedsiębiorcy korzystające z dotacji finansowych. Zważywszy na warunki rynku pracy, gdzie 
udział bezrobotnych kobiet jest większy niż mężczyzn, 40% kobiet, które rozpoczęły działalność 
w ramach programu START i otrzymały 37% funduszy na start-up zostały zawarte w programie 
START. Właścicielki firm otrzymały tylko 11% środków z innych programów wsparcia.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej obecnie wspiera kilka mniejszych działań 
organizacji non-profit skupiających się na wspieraniu przedsiębiorczości wśród kobiet, takich 
jak Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Menedżerów w Republice Czeskiej lub Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców w centralnym regionie Czech i Moraw.

Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorców i Menedżerów Republiki Czeskiej jest wiodącym 
partnerem projektu “Europejski Przedsiębiorca XXI wieku” w ramach programu EQUAL, którego 
celem jest wspieranie przedsiębiorczości kobiet w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w regionach 
o wysokim bezrobociu w północnych Czechach.

Część sukcesu pomysłu biznesowego leży w profilu przedsiębiorcy. Ważne jest, aby podkreślić, 
że ani akademicka wiedza ani doświadczenie nie determinują sukcesu lub porażki, tak bardzo 
jak cechy przedsiębiorcy. Czy są oni przedsiębiorcami wykształconymi w zawodzie, czy też nie, to 
oczywiste jest, że posiadają szereg obowiązków i odpowiedzialności wynikających z działalności 
przedsiębiorczej, które wymagają pewnych umiejętności.

W tym sensie, pomimo, że utworzenie spółki ma wiele zalet, pociąga też za sobą także pewne 
“trudności”, na które każdy przedsiębiorca musi być przygotowany. Te “trudności” można 
podsumować w trzech punktach:

• Ryzyko gospodarcze i osobiste
• Wysiłek i poświęcenie konieczne zwłaszcza we wczesnych stadiach
• Odpowiedzialność za wszystkie problemy i sytuacje, które się pojawiają

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to zdolność do osiągania celów poprzez innowacyjne 
metody postępowania, jak również identyfikacja, przewidywanie i wykorzystywanie szans 
biznesowych. Obecnie dominuje podejście przewidujące i kreatywne. W tym podejściu, główny 
nacisk jest położony na innowacyjność i niekonwencjonalność, jak również specyficzne umiejętności. 
Przedsiębiorcza kobieta na wsi, tak jak każdy inny przedsiębiorca, musi posiadać kompetencje 
osobowe (społeczne), behawioralne (osobowe) oraz kompetencje kierownicze.

Jako część kompetencji społecznych, następujące umiejętności są wymieniane (między innymi): 
pewność siebie, umiejętność radzenia sobie z trudnościami i zaprezentowania się. Umiejętności 
społeczne są bardzo ważne. Przy prowadzeniu działalności, na przykład związanej z turystyką, 
musisz mieć odpowiednie podejście do swoich klientów, gości, itp. w przypadku przedsiębiorczych 
kobiet wiejskich, konieczne jest podkreślenie (przede wszystkim) ich zdolności do utrzymywania 
dobrych relacji z ludźmi i zdolności do wykonywania różnych prac (tzw. “złote rączki”). 

Kompetencje behawioralne związane są z (między innymi) z asertywnością, zdolnością do 
podejmowania ryzyka, kreatywnością i wytrwałością. Dlatego też wszystkie rodzaje psychologicznych 
działalności i szkoleń, które zostaną przypisane do rozwoju osobowości są tu ważne. 

Trzeci element to kompetencje menadżerskie, tj. kompetencje związane z zarządzaniem i pracą 
zespołową. Tutaj podstawą jest umiejętność porozumiewania się, rozwiązywania problemów, 
systematycznego planowania lub wyszukiwania informacji.

Oprócz wskazanych kompetencji, drugim istotnym elementem jest wiedza merytoryczna. Po 
pierwsze, w celu podjęcia działań związanych z dziedzictwem kulturowym regionu/kraju, niezbędne 
jest poznanie dziedzictwa kulturalnego. Należy być świadomym jego znaczenia i mieć szacunek w 
czasie jego komercjalizacji. 

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
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Przedsięwzięcie inicjatyw przedsiębiorczych wiąże się z definiowaniem koncepcji biznesowej, 
identyfikacją zasobów, określeniem rodzaju podejmowanej działalności, oceną ekonomiczna 
projektu (budżet, biznes plan). Dlatego też, znajomość ekonomii, podatków, marketingu lub 
przepisów prawnych staje się konieczna. W nowoczesnej gospodarce, umiejętność porozumiewania 
się w językach obcych jest również ważna. Daje ona nowe możliwości dla rozwoju i nawiązywania 
kontaktów.

Aby sprostać warunkom bezpieczeństwa i sukcesu, przedsiębiorca powinien posiadać szereg zalet 
i możliwości, do których należą:

• pewność siebie,
• inicjatywa i umiejętność sprostania nowym wyzwaniom,
• motywacja i entuzjazm dla projektu,
• realne, obiektywne i poważne podejście,
• dobra etyka pracy i zdolność realizacji,
• umiejętność oceny środowiska, identyfikacja możliwości i wykorzystania ich,
• elastyczność i wszechstronność,
• zdolności twórcze i duch innowacyjności,
• orientacja na rynek i klienta,
• łatwość w relacjach międzyludzkich,
• umiejętność komunikacji,
• zdolność do formowania, kierowania i motywowania zespołu,
• dostępność czasu,
• konsekwencja, upór, zaangażowanie i odpowiedzialność,
• stabilność emocjonalna, wytrzymałość i siła charakteru,
• wartości etyczne i uczciwość,
• możliwość stawiania i wypełniania celów,
• zdolność do organizowania i koordynowania wszystkich środków będących w dyspozycji 

projektu biznesowego,
• umiejętność krótko-, średnio- i długoterminowego planowania,
• ukierunkowanie się na konkretne cele i systematyczne monitorowanie wyników,
• prognozowanie zdolności produkcyjnych,
• zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
• zdolność do podejmowania ryzyka i uczenia się na ewentualnych porażkach;
• umiejętność działania pod presją oraz w niepewności,
• wysoka odporność na frustrację,
• zdolność do porównywania cudzego doświadczenia,
• zdolność do uczenia się i gotowość do dalszego szkolenia,
• zainteresowanie rozszerzeniem wiedzy związanej z sektorem działalności projektu 

biznesowego.

W tym kontekście, przed realizacją koncepcji biznesowej, konieczna jest identyfikacja umiejętności i 
postawy, aby ocenić, czy dana osoba jest przedsiębiorcza. Pozwoli to na identyfikację ewentualnych 
niedociągnięć i zaproponowanie rozwiązań, zarówno poprzez szkolenia i/lub doradztwo, lub 
poprzez przekazanie niektórych funkcji innym bardziej wykwalifikowanym osobom, itd. 

Wsparcie kobiet liderów - potrzebne jest nie tylko w kategoriach kształtowania ich osobowości, 

lub szkolenia z “twardych” umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
ale także w radzeniu sobie w różnych sytuacjach wynikających z funkcjonowania w społeczności 
wiejskiej.
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ZATRUDNIENIE KOBIET W ROLNICTWIE 
WIELOFUNKCYJNYM ZWIĄZANYM Z 

DZIEDZICTWEM KULTUROWYM: 

ANALIZA SWOT

Proces maskulinizacji i starzenia się ludności ludności wiejskiej, który 
zagraża stabilności i wymianie pokoleń na obszarach wiejskich. 

Powolne zmiany i nadal istniejąca zróżnicowana socjalizacja oparta 
na stereotypach i rolach płciowych. 

Większy nakład pracy i trudności w godzeniu życia zawodowego i 
pracy, wpływ na samopoczucie, zdrowie i jakość życia kobiet.

Zmiany w tradycyjnych stereotypach,
poprzez zwiększenie świadomości, informacje, edukację, integrację 
w życiu publicznym, promocję.

Umożliwienie kobietom wiejskim odejście od ich tradycyjnych ról, 
oferując im nowe możliwości poprzez nowe wartości, styl życia i 
informacje.

Wyższy poziom wykształcenia wśród kobiet, co jest dość istotne w 
obszarach wiejskich.

Skuteczne nierówności, brak współodpowiedzialności i równego 
podziału obowiązków domowych i opiekuńczych pomiędzy 
kobietami i mężczyznami mieszkającymi na wsi.

Migracja dużej liczby młodych kobiet wiejskich do miast w 
poszukiwaniu lepszego wykształcenia i możliwości pracy.

Niski poziom uczestnictwa kobiet w życiu publicznym i politycznym.

Kobiety odgrywają kluczową rolę na obszarach wiejskich.

Zaangażowanie UE w celu promowania równości płci poprzez 
prawodawstwo.

Obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania.
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Istnienie ograniczonego zainteresowania problemami kobiet 
wiejskich i ich społecznym uznaniem w niektórych regionach.

Niepewność równowagi demograficznej na obszarach wiejskich.

Niewystarczający dostęp do usług, transportu publicznego, 
szkolnictwa wyższego, infrastruktury społecznej i niska liczba 
pracodawców.

Zgodne poglądy Państw Członkowskich w kwestii zwiększenia 
równości płci i zmniejszania różnic w kwestii zatrudnienia.

Istnienie społecznego i ekonomicznego podporządkowania 
kobiet wiejskich, które w niektórych przypadkach może oznaczać 
uzależnienie finansowe, mało wolnego czasu, samotność, izolację, 
niską samoocenę i brak świadomości publicznej i publicznego 
uznania.

Brak równości szans mężczyzn i kobiet.

Wysoki odsetek kobiet zagrożonych ubóstwem.

Dobrze rozwinięta opieka społeczna i systemy opieki zdrowotnej.

Wyższa średnia długość życia  u kobiet niż u mężczyzn na obszarach 
wiejskich.
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Niewystarczajaca dynamika rynku pracy oraz potrzeba bardziej 
elastycznych wzorów umów. 

Małżeństwo i macierzyństwo jako przyczyny rezygnacji przez kobiety 
z pracy zawodowej. 

Nieświadomość, słaba motywacja i nastawienie pracodawców w 
dziedzinie równości płci.

Wielki potencjał gospodarczy i społeczny wynikający z coraz 
większego udziału kobiet w rynku pracy i ich niezależności 
finansowej.

Potrzeba świadczeń społecznych w związku z opieką nad dziećmi;   
przedszkola i świetlice, ulgi podatkowe.

Implikowanie różnic i hierarchiczności zadań i zatrudnienia przez 
podział pracy wdług płci.

Zmaganie się kobiet nie tylko z brakiem możliwości zatrudnienia, ale 
także z niezarejestrowanym zatrudnieniem, umowami na niepełny 
wymiar czasu pracy i umowami czasowymi, dyskryminacją płacową 
i poziomą lub pionową segregacją według płci.

Wyższe stopy bezrobocia wśród kobiet niż wśród mężczyzn.  Wzrost 
wraz z wiekiem różnicy między kobietami i mężczyznami w kwestii 
zatrudnienia.

Zaangażowanie UE w celu promowania równości płci poprzez 
prawodawstwo.
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Małe obszary wiejskie, z ich lokalnymi rynkami i trudnościami 
komunikacyjnymi, mogące zniechęcić kobiety z obszarów wiejskich 
do przedsiębiorczości. 

Strach przed ryzykiem podjęcia działalności gospodarczej: niepewne 
przychody, możliwość bankructwa, utraty mienia i niepewność 
zatrudnienia.

Konieczność pobudzenia ducha przedsiębiorczości wykorzystując 
publiczne i prywatne inicjatywy.

Konieczność rozszerzania granic rynków lokalnych, podejmowanie 
prób znalezienia innych rynków poza pobliskim otoczeniem.

Istnienie wielu możliwości innowacyjnych podejść.

Niepowodzenie własnej działalności z powodów związanych z 
rodziną i życiem osobistym (osobiste pobudki, ślub i narodziny), ze 
względu na brak współodpowiedzialności.

Niewystarczające wsparcie przedsiębiorczości pomimo 
zainteresowania.

Wysokie podatki i obciążenia socjalne.

Silna motywacja kobiet do podejmowania własnej działalności 
gospodarczej.

Inicjowanie wielu przedsiębiorczych pomysłów przez kobiety.

Istnienie podmiotów, które informują i szkolą poprzez kursy i 
warsztaty.
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Spadek znaczenie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa 
jako źródła utrzymania ludności wiejskiej. 

Często pomijane uznanie dla kobiet za ich zasługi i wkład dla 
gospodarki wiejskiej. Łączenie przez wiele kobiet pracy w 
gospodarstwie z praca poza nim.

Wiekszy wpływ zmian sezonowych w rolnictwie na na kobiety niż 
na mężczyzn.

Tendencja do zwiększania liczby kobiet w rolnictwie, angażowanie 
większej liczbę osób z rodziny.

Istnienie inicjatyw zmierzających do zwiększenia zaangażowania 
kobiet jako współwłaścicieli w gospodarstwach rodzinnych. 
Uwidocznianie i uznanie ich pracy.

Małżeństwa kobiet z miasta z rolnikami. Zainteresowanie kobiet 
wiejskich pracą poza gospodasrtwem rolnym.

Niewielka reprezentacja kobiet zatrudnionych w gospodarstwach w 
roli menedżera; kojarzenie kobiet raczej z małymi gospodarstwami.

Brak statusu zawodowego oraz zapewnionej opieki społecznej, 
płatnego urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenia za czas choroby,… 
przez kobiety pełniące role współpracowników w gospodarstwie.

Nieliczne przypadki włączenia kobiet jako rolników w procedurach 
spadkowych.

Technologia i urządzenia umożliwiające kobietom podejmowanie 
tych samych prac rolnych co mężczyźni, jak również pozwalające im 
zarządzać i rozwijać gospodarstwa.

Ważna rola kobiet w gospodasrtwie.
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ROLNICTWO

Niski poziom orientacji rynkowej, w znacznej części produkty 
rolne używan na potrzby własne i sprzedaż bezpośrednią w 
gospodarstwie.

Niedocenianie rolników. Konieczność budowania w nich poczucia 
dumy.

Brak certyfikatów jakości i uznania w wielu działaniach 
wielofunkcyjnych, które mogłyby być rozwijane w gospodarstwach 
wiejskich.

Przypadki braku spółdzielni, grup producentów, stymulujących 
rozwój potencjalnych zalet wielofunkcyjności.
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 Wzrost roli kobiet wraz ze wzrostem  wielofunkcyjności rolnictwa.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich mająca na celu promowanie 
wielofunkcyjności.

Wielofunkcyjność pozwalająca na pokazanie pracy wykonywanej 
przez kobiety, wpływająca na ich samoocenę, pozwalająca uzyskać 
dochód i poprawiąca również stosunki społeczne.

Wiele kobiet podejmujących i prowadzących nowe działania, takie 
jak rolnictwo ekologiczne, turystyka wiejska lub bezpośrednia 
sprzedaż produktów w gospodarstwie.

Wielofunkcyjność generująca liczbę bezpośrednich i pośrednich 
dodatkowych usług pokrewnych.

Innowacyjna i wysokiej jakości produkcja rolna, przetwórstwo 
produktów rolnych wysokiej jakości, metody sprzedaży, jakość usług, 
agroturystyka i produkcja ekologiczna.
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Wielu młodych ludzi niemających zamiaru pracować w sektorez 
rolnym. 

Zróżnicowanie dochodu gospodarstwa zależnie od położenia 
geograficznego (turystyka).

Trudności w zarządzaniu mogące powstać przy projektowaniu 
nowych działań zachęcających do dywersyfikacji.

Nagromadzenie zadań mogące powodować zmniejszenie czasu 
prywatnego, wydłużenie dnia pracy kobiet.

Zrozumienie przez polityków i ekspertów, że rolnictwo przemysłowe 
nie jest jedynym rodzajem rolnictwa.

Włączenie dużych spółek, które są zainteresowane tym sektorem i 
generują nadwyżkę podaży.
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Wielofunkcyjność jako możliwość rozwoju, oferująca nowe źródła 
przychodów, zapewniająca bezpieczeństwo finansowe, stabilność 
dochodów i zmniejszenie bezrobocia dla członków rodziny.

Umożliwienie włączenia mieszkańców wsi, rozwoju 
przedsiębiorczości i tworzenie nowych pomysłów.

Przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju najbardziej 
marginalnych, poszkodowanych i odizolowanych obszarów.

Agroturystyka generująca zmiany w strukturach społecznych, 
promująca społeczne i kulturowe związki między miejscową 
ludnością.

Działalności wielofunkcyjne będące przedłużeniem prac domowych 
okazją do rozwijania przez wiele kobiet.

Stale rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na wysokiej 
jakości żywność tradycyjną, kontakt z przyrodą, krajobrazem, kulturą 
i ludźmi ze wsi.

Doceniania przez kobiety działań wielofunkcyjnych. Wiele kobiet z 
obszarów wiejskich pracujących w sektorze usług oraz w handlu.
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Dominacja instytucjonalnego podejścia do zasobów kulturowych, 
brak priorytetów dla miejscowej ludności w zakresie korzystania 
z jego potencjału i instrumentalne traktowanie mieszkańców jako 
atrakcji turystyczne. 

Zależność powodzenia destynacji turystyki dziedzictwa od 
koordynacji róznych polityk.

Nadużywanie dziedzictwa kulturowego w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych lub w celu ożywienia turystyki. 

Szansa dla kobiet, aby profesjonalizować i uczestniczyć w rynku 
pracy, wydajniej zastosować “wiedzę”, którą posiadają.

Konieczność dostosowania dziedzictwa do zmian funkcji i 
użytkowania w społeczeństwie.

Obligowanie mieszkańców do utrzymania, ochrony i tworzenia 
nowej wartości swojego dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Osiedlanie się ludności w słabo zaludnionych obszarach.

Niewykorzystywanie dziedzictwa kulturowego w wielu obszarach 
wiejskich jako możliwość biznesowej. Niedoceniany jego potencjał 
gospodarczy.

Bogactwo naturalne i kulturowe obszarów wiejskich.

Tradcycyjne zajęcia kobiet wiejskich jako zasadnicze źródło przekazu 
wiedzy, tradycji i kultury.

Ludność wiejska pragnąca zachować specyfikę obszarów wiejskich i 
ich regionalną i kulturową różnorodność.

Istnienie symbiozy między produkcją rolną i ochroną dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego.
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KONTAKT

Association Générale 
des Producteurs de 

Blé et autres céréales
(Francja)

www.agpb.com

Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie 

- Branch in Krakow
(Polska)

www.cdr.gov.pl

Biotehniški center Naklo
(Słowenia)

www.bc-naklo.si

Unión de Agricultores 
y Ganaderos – Jóvenes 

Agricultores de Jaén
(Hiszpania)

www.coagjaen.es

Asociace soukromého 
zemědělství ČR

(Czechy)
www.asz.cz

European Landowners’ 
Organization

(Belgia)
www.europeanlandowners.org

On Projects Advising SL
(Hiszpania)

www.onprojects.es
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