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Ženske igrajo pomembno vlogo v trajnostnem razvoju podeželja. Predstavljajo 49 % podeželskega 
prebivalstva in so vitalni del podeželske družbe.

Strukturne spremembe v kmetijstvu konec dvajsetega stoletja – deagrarizacija, pluriaktivnost, 
preoblikovanje družinskih kmetij itd. – so povzročile izseljevanje žensk s podeželja v urbana 
središča, kjer so našle boljše priložnosti za zaposlitve.

Kljub opisanim razmeram obstajajo priložnosti za krepitev vlog žensk na podeželju, priložnosti, 
ki bodo izboljšale njihov ekonomski in socialni položaj. V mnogih primerih pa je potrebna korenita 
sprememba tradicionalnih vlog, moških in ženskih.

Politika razvoja podeželja spodbuja različne oblike kmetijstva, ki presegajo samo kmetijsko 
pridelavo. Te nove večnamenske aktivnosti predstavljajo možnosti vzpostavitve različnih vlog 
kmetij, predstavljajo pa tudi priložnosti za spremembe in razvoj podjetništva, namenjene predvsem 
ženskam.

Te nove priložnosti morajo temeljiti na strategiji drugačnosti, ki izvira iz vrednot naše kulturne 
dediščine, ki ima pomembno mesto na našem podeželju, vrednote, ki so jih tradicionalno ohranjale 
naše podeželske ženske.

Ta dokument želi zagotoviti širši pogled na položaj žensk in njihovo vlogo v podeželski družbi, 
upoštevajoč najpomembnejša dejstva vsake od sodelujočih držav v projektu REWARD. Upošteval 
bo socialne, delovne in podjetniške demografske vidike.

Poleg pregleda nacionalnih politik in zakonodaj, ki vplivajo na ženske, večnamenskost kmetijstva 
in kulturno dediščino, ta dokument obsega pregled priložnosti za podjetništvo in usposabljanje 
v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi, kakor tudi zaposlitvene priložnosti, vezane na kulturno 
dediščino.

Podoba in identiteta podeželja sta tradicionalno vezani na kmetijske dejavnosti. Vendar pa je s 
posodobitvijo in prestrukturiranjem sistema kmetijske proizvodnje in odprtjem mednarodnih trgov 
kmetijstvo prenehalo biti gospodarska podpora podeželskega prebivalstva.

Trenutna politika razvoja podeželja podpira večnamenskost podeželja in raznolikost gospodarstva 
na podeželju z namenom ustaviti izseljevanje in uravnotežiti poseljenost mest in vasi, ki jih prejšnji 
razvojni modeli niso upoštevali.

Razvoj, kot ga razumemo zdaj, vključuje  nove aktivnosti in nove udeležence. V večnamenskem 
kmetijstvu je aktivna vloga ženske dobrodošla. 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah ponujajo nove zaposlitvene priložnosti, v večini primerov so to 
dejavnosti, za katere ženske na podeželju niso bile plačane. To je nova priložnost za ženske, da te 
dejavnosti postanejo profesionalne in da vstopijo na trg delovne sile. 

Izboljšanje zaposlitvenih možnosti žensk, spodbujanje soodgovornosti in enakost vlog moških in 
žensk pri vodenju gospodinjstva so osnovni pogoji za trajnostni razvoj podeželja.

Izziv nam predstavljajo modeli, ki bodo omogočili pomladitev populacije na podeželju, ustvarjali 
delovna mesta in  naredili premik k učinkoviti enakosti med ženskami in moškimi.

Tradicionalna podeželska družba je vlogo žensk povezovala z delom na kmetiji in obveznostmi 
gospodinje. Medtem ko je kmetijo vodil moški (oče, mož ali brat), so bile naloge žensk, da vodijo 
gospodinjstvo, zagotavljajo vzgojo in izobraževanje otrok, skrbijo za starejše in vzdržujejo družinske 
in socialne vezi.

Civilna enakost se je na Poljskem začela leta 1918, skupaj z ukazom državnega vodje. Uredba je 
ženskam prvič podelila aktivne in pasivne volilne pravice.

Politične spremembe na Poljskem leta 1989 so odigrale pomembno vlogo pri socialnih spremembah 
podeželja. Rezultat tega je bila mirna sprememba socialistične državne ureditve v parlamentarno 
republiko z obveznim načelom pluralizma.

Raznolikost poklicnih dejavnosti, migracije in nove družbene vloge so povzročile spremembe 
življenjskega sloga na podeželju. Po eni strani so ženske dobile nove priložnosti, po drugi strani pa 
so bile pogosto obremenjene z večjo odgovornostjo – kar lahko negativno vpliva na odnos do otrok, 
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zakonske zveze in družine.

Pristop Poljske k Evropski uniji (EU) leta 2004 je pospešil gospodarske in socialne spremembe 
na podeželju, kar je pravzaprav povzročilo izboljšanje kakovosti življenja. Po priključitvi Poljske k 
EU je bilo kmetijstvo in celotno podeželje vključeno v mehanizem skupne kmetijske politike, ki je 
omogočila stabilnost prihodkov, izboljšave tehnične infrastrukture vasi, razvoj sistema kakovosti 
hrane ter povečanje kmetijske pridelave in zunanje trgovine. Kljub sofinanciranju kmetijske pridelave 
se kaže tendenca zmanjševanja deleža kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v gospodarstvu 
podeželja, medtem ko nekmetijske panoge postajajo vse bolj pomembne, hkrati pa se poglabljata 
razdeljenost in razpad družbe.

Vloga tradicionalne ženske se počasi spreminja zaradi globalnih vplivov, kot so: podaljšanje življenjske 
dobe, nadzor rojstev, materinstvo, enake možnosti izobraževanja in modernizacija gospodinjstva, ki 
prihrani čas. Stramach (2019) poudarja, da se je vloga žensk na podeželju spremenila z migracijo 
prebivalcev iz mest na podeželje.

Upoštevajoč definicijo podeželja iz Zakona 45/2007 podatki iz Popisa prebivalstva in gospodinjstev 
kažejo, da se samo 21,9 % moških in 15,5 % žensk na podeželju ukvarja s kmetijstvom kot 
gospodarsko panogo. Nasprotno pa je storitveni sektor največji zaposlovalec na podeželju, 
zaposluje kar 66,2 % žensk in 36,6 % moških. 

Industrializacija in urbanizacija mest v 60-ih letih prejšnjega stoletja sta povzročili rast  storitvenih 
dejavnosti in deagrarizacijo podeželja, kar je pripeljalo do masovne migracije iz podeželja v mesta.

S posodobitvijo kmetijstva se je vloga ženske omejila na gospodinjo in spremenila njihovo 
tradicionalno aktivno vlogo, ki so jo imele na družinskih kmetijah. Zato so se ženske, predvsem 
mlajše, preselile v mesta.

To povečano izseljevanje žensk iz podeželja v mesta se je odrazilo v indeksu maskulinizacije 
podeželja. Po podatkih popisa občin je bilo gibanje žensk s podeželja v urbana območja 104,13 %, 
kar je šest točk nad državnim indeksom, ki je 98,01 %.

Glavni socialno-ekonomski problem trajnostnega razvoja podeželja je pomankanje priložnosti za 
zaposlitve, uslug in infrastrukture, kar bi pripomoglo k pomladitvi populacije. Generacijsko prenovo 
pa predvsem ovirata maskulinizacija in staranje prebivalstva.

Vloga žensk je bistvenega pomena za dosego cilja, ki ga določa zakon 45/2007, ohranjanje 
podeželskega prebivalstva in izboljšanje kakovosti življenja ter ravni dohodka. Trenutno je stopnja 
aktivnosti žensk na podeželju 22,70 %, kar je pod nacionalnim povprečjem 43 %. Pri moških je 
stopnja 62,67 % na podeželju in 68 % na nacionalni ravni.

ŠPANIJA

SLOVENIJA

V preteklosti je bil socialni status podeželskih žensk minimalen. Delovne naloge kmečke žene 
(mati, gospodinja, kmečka delavka, negovalka) znotraj kmečke družine so bile samoumevne: niso 
bile priznane in njihovo delo ni bilo ustrezno ovrednoteno.

V tradicionalni kmečki družini je bila ženska brez civilnih in političnih pravic, njen družbeni status je 
bil zelo nizek. Vlogi matere in gospodinje sta bili samoumevni in neločljivo povezani z vlogo kmetice, 
ki je predstavljala pomembno delovno moč na kmetiji. Kljub njihovemu delu in ekonomskemu 
prispevku, ki sta bila nepogrešljiva za kmetijo in družino in s tem za individualno, generacijsko in 
družbeno reprodukcijo, so kmečke ženske, v primerjavi z moškimi, imele podrejen družbeni in 
ekonomski položaj, tako v kmečki družini kot v širši skupnosti (Zaviršek, 1994: 18).

Leta 1973 sklenjena pogodba med Zadružno zvezo Slovenije in Skupnostjo pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja je ženskam omogočila zavarovanje, vendar pa pogosto te možnosti niso 
izkoristile. Leta 1983 je bil sprejet zakon o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 
vse člane gospodinjstva, ki so delali samo na kmetiji.

Ena od pomembnejših pravic, ki je bila dodeljena kmečkim ženskam, je tudi pravica do porodniškega 
dopusta, ki pa so jo najprej pridobile kmečke ženske, vključene v kmetijske zadruge. Leta 1982 
je bil namreč podpisan sporazum, ki je določal denarno nadomestilo kmečkim ženskam, članicam 
kmetijske zadruge, ki so bile na porodniškem dopustu, in 105 dni porodniškega dopusta (Barbič 
1992, 51–53). Leta 1993 je stopil v veljavo zakon o družinskih prejemkih, ki je dal enake pravice 
moškim in ženskam kot tudi kmetom in vsem preostalim.  Danes je v veljavi Zakon o starševskem 
varstvu iz leta 2014. Iz tega naslova imajo kmetje, ki so vključeni v pokojninsko zavarovanje, pravico 
do zavarovanja za starševsko varstvo in pravico do družinskih prejemkov.

FRANCIJA

V Franciji je bil glavni del politike žensk na podeželju vezan na EU-program razvoja podeželja. 
Posebni odbor »Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes«, ki ga je ustanovil francoski gornji senat (fr. Senat), se osredotoča tudi na potrebe 
podeželskih območij. Odbor v svoji analizi poudarja, da se je treba osredotočiti na posebne težave, 
povezane z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. To še posebej velja za ženske, ki 
delajo v poklicu, pri katerem je delovna obremenitev precejšnja in katere organizacijske omejitve se 
lahko poslabšajo zaradi neenakomernega dostopa do javnih storitev na podeželju.

Poudarjajo tudi potrebo po tem, da bi se mladinske politike izvajale na lokalni ravni, saj menijo, da je 
treba s tem spodbujati kulturne in športne dejavnosti za otroke, mladostnike in mlade ter podpirati 
tiste, ki mladim in ženskam omogočajo sodelovanje v življenju na podeželju.

Odbor pozdravlja tudi ustanovitev enote za krizno spremljanje in spremljanje nasilja nad ženskami 
na podeželju. Upa, da bo ta pobuda predmet široke komunikacije in da bodo ženske sistematično 
obveščene o obstoju tega pravnega sredstva.
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ČEŠKA 

Zelo dolgo so bile ženske na Češkem podrejene možem in skoraj niso imele pravic, njihove 
obveznosti in sposobnosti pa so bile močno podcenjene. Ta neenakopraven položaj je bil bolj viden 
na podeželju.

Položaj žensk se je danes močno spremenil. S pojavom tehnologije in strojev v proizvodnji so 
ženske začele opravljati enaka dela kot moški. Običajno in cenovno dostopno je, da se danes ženske 
vključujejo v upravljanje in razvoj kmetije in delujejo skupaj z moškimi. Administrativne naloge pa 
pogosto veljajo za odgovornost žensk. Obstajajo kmetije, ki jih upravljajo ženske in so odgovorne 
za vse naloge. Večja enakost med moškimi in ženskami vpliva na spremembo vloge žensk na 
podeželju.

Pričakuje se, da se bo položaj žensk v prihodnosti spremenil; obstajajo pobude, ki govorijo o tem, 
da bi moralo biti več žensk na vodstvenih položajih in da bi morale prejemati enako plačo kot moški. 
Spremembe so pričakovane, vendar je potreben čas. Trenutno ne beležimo nobenih posebnih 
ukrepov, ki bi bili osredotočeni na podeželske ženske.

Da bi počastila podeželske ženske in spodbudila pozitivno komunikacijo o svojem delu, francoska 
vlada vsako leto podeli posebna priznanja ob mednarodnem dnevu podeželskih žensk (15. oktobra) 
in mednarodnem dnevu pravic žensk (8. marca).

DEMOGRAFSKO IN 
SOCIALNO STANJE

Spolna identiteta, tj. konstrukcija moških ali ženskih psiholoških, socialnih in kulturnih lastnosti, ki 
jih družbeno pripisujejo moškim in ženskam in se ponotranji s kompleksnim procesom socialnega in 
individualnega učenja. To poznamo kot diferencialno socializacijo, pri kateri igrajo bistveno vlogo 
spol in stereotipi. 

Odvisno od spola se moški in ženske različno socializirajo, kar vpliva na vrednote, obnašanje in 
vloge, ki jih družba od njih pričakuje. Na ta način se vloge spolov in stereotipi ponotranjijo.

Razdelitev dela med spoloma pomeni diferencirano in hierarhično porazdelitev nalog med moškimi 
in ženskami na podlagi spolnih razlik in stereotipov. Vloga negovalca/-ke je tako tradicionalno 
povezana z nalogami žensk, ki skrbijo za domače in otroke in za to niso nagrajene niti nimajo neke 
družbene vrednosti. Nasprotno pa moškim vloga skrbnika in »glave družine« omogoča dostop do 
javnega prostora ter produktivnega, plačanega in družbeno cenjenega dela.

Moški in ženske se ne razlikujejo samo po svoji vključenosti v kmetijsko pridelavo in življenjskem 
slogu, temveč tudi po stopnji svoje udeležbe v javnem in političnem prostoru. Zato se v tem poročilu 
izraz »kmetice« nanaša na ženske, ki so aktivno vključene v kmetijsko proizvodnjo ali jih podpira 
oseba, ki se ukvarja s kmetijstvom, medtem ko se izraz »podeželske ženske« uporablja za vse 
ženske, ki živijo na podeželju, ne glede na poklic ali družbeni status.

POLJSKA

Prebivalstvo Poljske predstavlja 38.314 milijonov ljudi, v mestih živi 23.095 milijonov ljudi (60 
% prebivalstva), na podeželju pa 15.38 milijonov (40 % prebivalstva). V celotnem prebivalstvu 
ženske predstavljajo skoraj 52 %, od tega jih 49,5 % (7,574 milijona) živi na podeželju. Na 100 
moških je 111 žensk v mestih in 101 na podeželju. Stopnja feminizacije za celotno državo je 107 
žensk na 100 moških (konec junija 2018).

V zadnjih letih je vas postala privlačen kraj za življenje. Zato opažamo povečanje števila podeželskih 
prebivalcev in zmanjšanje števila mestnih prebivalcev. Na to rast sta vplivala dva dejavnika – 
pozitiven naravni prirastek in pozitivno migracijsko ravnovesje na podeželju. Glede na raziskavo, 
ki jo je izvedla Fundacija za razvoj poljskega kmetijstva (FDPA), so prebivalci podeželskih območij 
zadovoljni s svojim prebivališčem.

Analiza demografskega potenciala kaže na razmeroma ugodnejšo starostno strukturo podeželskega 
prebivalstva. Na podeželju je bil višji odstotek prebivalstva v »predproduktivni« dobi kot v mestih 
in manjši delež prebivalstva v »postproduktivni« dobi. V letu 2016 je bilo 59 oseb upokojitvene 
starosti na vsakih 100 delovno sposobnih prebivalcev na podeželju, v mestih pa 64 oseb na 100 
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delovno sposobnih.

Povprečna starost podeželskih prebivalcev v letu 2016 je bila 38,4 leta, kar je nižje od povprečne 
starosti prebivalcev mest, to je 41,4 leta. Hkrati se v zadnjih letih pojavljajo neugodna demografska 
gibanja, kot sta staranje prebivalstva in odliv ljudi iz obrobnih podeželskih območij. Delež starejše 
generacije na Poljskem, vključno s podeželskim prebivalstvom, je med najnižjimi od vseh držav EU. 
Na Poljskem se pričakovana življenjska doba povečuje ne glede na kraj bivanja. Ta pojav je še 
posebej očiten pri ženskah. Posledično so razlike v pričakovani življenjski dobi moških in žensk v 
poljskih vaseh (razlika 8,7 leta) med najvišjimi v EU.

Čeprav je stopnja rodnosti na poljskem podeželju nekoliko višja kot v mestih, se na podeželju, pa 
tudi na preostalem delu Poljske, rodi premalo otrok. Stopnja rodnosti je nižja od povprečne vrednosti 
v celotni Evropski uniji in ne zagotavlja obnavljanja generacij.

ŠPANIJA

Zakon 45/2007 opredeljuje podeželje kot »geografsko območje«, ki ga tvorijo občine ali manjše 
lokalne skupnosti, ki jih opredelijo uprave, z manj kot 30.000 prebivalci in gostoto manj kot 100 
prebivalcev na km2. 

Špansko podeželje pokriva 
površino 426.353 km2 in 
združuje 6.694 občin, kar ustreza 
84,5 % državnega ozemlja in 83 
% celotnih španskih občin.

7,6 % španskega prebivalstva 
prebiva na podeželju, kar 
predstavlja 8.238.248 ljudi, od 
tega 49 % žensk in 51 % moških.

Model družbene organizacije 
dela je pogojeval udeležbo žensk 
pri delu in družinski strategiji 
zaposlovanja na tak način, da so 
moški odgovorni za ekonomsko vzdrževanje družine, ženske pa za njeno oskrbo. Tako se delo, ki  
ustvarja dohodek, šteje kot obveznost moških in možnost za ženske, pri čemer se njihove plače 
dojemajo zgolj kot družinska pomoč, ki jo je mogoče opustiti.

Delitev dela med spoloma je mogoče opazovati pri ženskah, ki jim je uspelo vstopiti na trg dela. 
Zaposlitev žensk pa niso spremljale ustrezne udeležbe moških v gospodinjskih delih. Tako se 
žensko delo ne konča, ko zapustijo svoje delovno mesto, ampak se podaljša čez dan, kar zmanjša 
razpoložljivost časa in resno vpliva na njihovo zdravje in kakovost življenja.

Dolgotrajna maskulinizacija podeželskega prebivalstva (do 64. leta starosti) ogroža trajnost 

podeželja. Visoka stopnja maskulinizacije srednje generacije (30–49 let) kaže, da je na 100 moških, 
starih od 30 do 49 let, le 84,7 žensk. Glede na to, da je ta skupina prebivalstva odgovorna za 
oskrbo starejših, bo močno neravnovesje med spoloma vplivalo na poklicne poti žensk in moških 
ter strategije družinskih podpor, kar bo verjetno prispevalo k povečanju oskrbe, ki jo bodo opravljale 
ženske.

Razlaga nastale situacije je tudi v migraciji mladih podeželskih žensk v urbano okolje. Mlade 
ženske s podeželja se zavedajo pomena izobraževanja za njihov osebni razvoj in v mnogih primerih 
obiskujejo srednje in visoke šole. Ker se izobraževalna središča običajno nahajajo v urbanih ali 
obrobnih območjih in so zunaj podeželskih območij, povzroča to znatno izgubo človeških virov.

Posledično bi lahko migracijski tokovi in diskriminacija žensk na trgu dela okrepili že tako 
maskulinizirano kmečko prebivalstvo.

SLOVENIJA

Po zadnjih podatkih ima Slovenija 2.080.908 prebivalcev, od tega jih 59 % živi v pretežno 
podeželskih regijah in 41 % v vmesnih regijah. Pretežno podeželsko: »Če je delež prebivalstva na 
podeželju višji od 50,« vmesna: »Če je delež prebivalstva na podeželju med 20 in 50.«

Na podeželju je večji delež starejšega prebivalstva, kar kaže na določen proces staranja na 
podeželju. 

V zadnjih 50 letih so slovenske ženske pridobile pravno enakost z moškimi in enake možnosti za 
redno zaposlitev in izobraževanje na univerzitetni ravni. Dobro razvit sistem socialnega varstva in 
zdravstva je dodatni bonus za ženske.

Medtem ko je socialno-ekonomski položaj podeželskih žensk podoben kot pri večini slovenskih 
žensk, na kmečke ženske vpliva druga vrsta spremenljivk, zaradi katerih se njihov socialno-
ekonomski položaj razlikuje od drugih žensk.

Kmečke ženske so redko prisotne na katerem koli področju javnega in političnega življenja 
države, bodisi na lokalni ali nacionalni ravni. Tudi v obstoječem pravnem okviru, ki spodbuja pravice 
in interese žensk, se premalo pozornosti posveča težavam kmečkih žena in kakovosti njihovega 
življenja. Veliko je raziskav o različnih demografskih kategorijah ženskega prebivalstva v Sloveniji, 
vendar se zdi, da je položaj kmečkih žena zanemarjen in marginaliziran, tudi med raziskovalci, ki se 
zavedajo vprašanja spolne diskriminacije (Vrbole, 1997).

Zaradi hitre industrializacije v slovenskih krajih sredi 20. stoletja se je moškim odprlo veliko 
priložnosti za zaposlitev zunaj kmetij. V nekaterih primerih so ženske prevzele odgovornost 
kmetovanja, zlasti na mešanih kmetijah. Zaposlile so se na nižje kvalificiranih delovnih mestih, ki 
so prinašala nižji zaslužek in tako jim je bil dodeljen nižji socialni status (Barbič, 2000: 98). Moški, 
ki so delali kot migranti v mestih, so prinašali domov dohodek, ki je izboljšal družinski proračun 
kmetije. Iz mest so prihajale tudi nove vrednote, življenjski slog in informacije, ki so tradicionalno 
podeželsko družino postopoma razkrajale (Dobravec, 2008).
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Današnji trend kaže, da se več žensk kot moških seli iz podeželja. Mlajše samske podeželske 
ženske (pod 30 let) si zlasti prizadevajo najti zaposlitev zunaj podeželja, saj v tem vidijo priložnost za 
samostojno in boljše življenje, kot so ga imele njihove mame. Položaj in status matere sta ponavadi 
povezana s finančno odvisnostjo od moža, pomankanjem prostega časa, občutki osamljenosti in 
izoliranosti ter pomanjkanjem javnega priznanja.

Podeželske ženske si pogosto ne morejo privoščiti izobraževanja, pokojninskega in zdravstvenega 
zavarovanja. Pogosto nimajo lastnega prevoznega sredstva, imajo malo priložnosti za zabavo in 
morda težave s svojimi zakoni. Zdi se, da so podvržene tradicionalnim odnosom, ki poudarjajo 
prepričanje, da so moški boljši od žensk. Te vrednote omejujejo tako ustvarjalnost kot pobudo 
kmečkih žena (Mere Petri¹ in Verbole, 1996; Vrbole, 1997).

Urban - rural typology of Slovenia. Source: SURS, 2017 & EUROSTAT, 2018

ČEŠKA

Na sedanjo teritorialno porazdelitev z zmanjšanjem števila prebivalcev v občinah na Češkem vplivajo 
predvsem naslednji dejavniki:

• proces suburbanizacije, v katerem se občine dinamično razvijajo v primestnih območjih velikih 
mest in mest. To je mogoče opaziti v Pragi, kjer glavna mesta običajno beležijo upad prebivalstva;

• lokacija občin glede na položaj v regiji – občine na oddaljenih lokacijah običajno beležijo upad 
prebivalstva;

• območja z večjim deležem mlajše populacije (severna in severozahodna Bohemia) kažejo 
naraven prirast in območja z višjim starostnim indeksom (npr. del srednje in vzhodne Češke); 
na splošno pa se kaže negativen prirast prebivalstva.

Zgodovinski razvoj družbe je ustvaril pomembne razlike med podeželjem in mesti in tako začrtal 
jasne ločitve med temi območji. Delež mestnega in podeželskega prebivalstva je že dolgo 
stabilen, vendar preoblikovanje agrarne družbe v industrijsko družbo vodi k občutnemu povečanju 
teritorialne koncentracije prebivalstva (urbanizacija) in povečanju deleža mestnega prebivalstva.

FRANCIJA

Podeželska območja so v Franciji izrazita, vendar se število prebivalstva, ki tam živi, zmanjšuje od 
leta 2006, medtem ko se število tam živečih žensk od leta 2004 nenehno povečuje.

Ženske, ki prebivajo na podeželju, so pogosto starejše od tistih, ki živijo na bolj urbaniziranih 
območjih, je pa večja verjetnost, da živijo z družino. Pogosteje imajo višjo izobrazbo kot moški, ki 
živijo na istem območju, vendar je njihova zaposlitev bolj negotova. Za ženske na podeželju je manj 
verjetno, da zasedejo vodilni položaj, v primerjavi z ženskami, ki živijo v mestnih območjih.

Ženske pogosteje kot moški delajo v tako imenovanem sivem gospodarstvu, kot je opisano v 
študiji »Poklicni položaj podeželskih žensk v EU« (EP, maj 2019). Francija ima za Švedsko, Španijo in 
Nemčijo največ delavk, ki delajo neformalno. 

Ženske na podeželju so razmeroma stare. Polovica jih je starejših od 49 let, medtem ko je v 
preostalem delu države polovica žensk mlajših od 41 let. To je predvsem posledica dejstva, da je 

večina žensk na kmetijah nasledila moške, ko so se upokojili. V 88,2 % primerov je prenos kmetij 
iz moškega na žensko, zato je povprečna starost moških kmetov 49,2 leta, žensk pa 53,2 leta.

Opažamo pa, da je na podeželju manj samskih žensk. Življenje v paru je pogostejše na podeželju 
kot v drugih krajih: 61,8 % podeželskih žensk, starih 15 let in več, in 63,4 % moških živi v parih, v 
primerjavi s 56,1 % in 61,6 % v bolj naseljenih območjih.
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STANJE NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA

Politika in zakonodaja EU je bila pomembna pri oblikovanju in spodbujanju enakosti spolov in 
pravicah žensk. Nemčija in Francija sta med prvimi uvedli nacionalne določbe za enako plačilo med 
spoloma. Leta 1957 so fundacije EU z Rimsko pogodbo uvedle enako plačilo za enako delo v vseh 
državah članicah.

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je EU sprejela trinajst direktiv o enakosti, ki ženskam v 
državah članicah zagotavljajo enake pravice in enake plače ter omogočajo povečano udeležbo 
žensk na trgu dela in njihovo ekonomsko neodvisnost.

Danes ženske omogočajo proizvodnjo polovice svetovne hrane, njihovo delo prestavlja dve tretjini 
celotnega svetovnega dela, vendar pa prejemajo le 10 % svetovnega dohodka. Neenakost med 
moškimi in ženskami se ohranja s pomanjkanjem zaposlitvenih možnosti, nižjimi plačami in 
pomanjkljivim sodelovanjem pri odločanju, razlika na podeželju pa je še večja.

Zmanjšanje brezposelnosti na Poljskem in njenem podeželju je zelo pozitiven pojav. Po letu 1989 
je bila brezposelnost eden najresnejših socialno-ekonomskih problemov podeželja na Poljskem. 
Trenutno je stopnja brezposelnosti na Poljskem nižja od povprečne stopnje v EU. Stopnja 
brezposelnosti na podeželju je višja med ženskami kot med moškimi, hkrati pa jo zaznamuje trend 
upadanja.

Poklicne dejavnosti prebivalcev na podeželju so se povečale. Kljub pomembnemu izboljšanju v 
zadnjih letih pa je stopnja zaposlenosti podeželskega prebivalstva na Poljskem še vedno nižja od 
povprečja EU in nacionalnih kazalnikov večine držav EU. To še posebej velja za mlade ženske, stare 
od 15 do 24 let, in starejše, stare od 55 do 64 let.

Ženske in moški pogosto delajo v različnih poklicih in panogah. Imajo tudi različne povprečne 
plače in delovni čas. Eden od razlogov za te razlike so zgodovinske razmere. V povprečju ženske 
na Poljskem zaslužijo 7,2 % manj kot moški. To je ena najnižjih stopenj v EU (povprečje za države 
EU v letu 2016 je bilo 16,2 %).

Razpoložljivi dohodek na prebivalca je v podeželskem gospodinjstvu (1214 PLN) v primerjavi 
z mestnim nižji (1642 PLN). V letih 2004–2016 so se nominalni dohodki na prebivalca na 
podeželju povečali za 118 %, dohodki mestnih prebivalcev pa za 94 %. Hkrati je bila raznolikost 
dohodka gospodinjstev na podeželju večja kot v mestih. Med družbeno-ekonomskimi skupinami 
gospodinjstev je bilo v letu 2016 največ neenakosti glede dohodka zaznati na kmetijah.

POLJSKA

Na podeželju je občutno izboljšanje stopnje izobrazbe, zlasti na področju visokega in srednjega 
šolstva. Vendar pa obstajajo še vedno velika odstopanja v primerjavi z mesti. V zadnjih dvajsetih 
letih se je odstotek prebivalcev podeželja z visoko izobrazbo povečal z 2 % na 12 %, s srednjo 
izobrazbo pa s 16 % na 27 %, medtem ko se je osnovnošolsko izobraževanje zmanjšalo z 56 % na 
30 %.

Osnovne težave pri doseganju poklicnih ciljev žensk so povezane z naslednjimi dejavniki:
• pomanjkanje dostopa in priložnosti za nadaljevanje izobraževanja ali visokošolsko izobraževanje,
• premajhen dostop do socialne infrastrukture (negovalne in izobraževalne ustanove),
• premajhno število delodajalcev na lokalnem trgu dela (zlasti na obrobju),
• premajhen dostop do javnega prevoza, slabo stanje cestne infrastrukture in visoki potni stroški 

do oddaljenega delovnega mesta,
• strahovi in stereotipi delodajalcev o ženskah v rodni dobi.

Težave, s katerimi se soočajo sodobne ženske, ki živijo na podeželju, lahko med drugim vključujejo:
• malo delavnih mest za nekmetijske zaposlitve,
• manj možnosti za izobraževanje in nadaljnje kvalifikacije,
• težji dostop do kulture in zabave, pa tudi do športnih in rekreacijskih objektov,
• slabši javni prevoz; oddaljenost do kraja zaposlitve,
• omejen dostop do ogrevalnih in kanalizacijskih omrežij v primerjavi z mestom,
• pomanjkanje socialne infrastrukture, kot so varstvo otrok (vrtci) in oskrba starejših (domovi za 

ostarele).

Prevladujoča stopnja izobrazbe podeželskega prebivalstva, tako za moške kot za ženske, ustreza 
osnovni in srednji izobrazbi. Prisotnost žensk v visokošolskem izobraževanju je večja (22,8 %) od 
prisotnosti moških (15,6 %).

Starost je tisti kazalnik, ki je povezan s stopnjo izobrazbe v procesih družbenih sprememb, pri 
čemer mlajša generacija teži k višji stopnji srednje in višje izobrazbe.

Trg dela na podeželju trenutno ni dovolj dinamičen, da bi lahko zaposlil celotno delovno sposobno 
prebivalstvo, ki živi na podeželju. Stopnja aktivnosti prebivalstva, starega od 20 do 65 let, na 
podeželju znaša 73 %, kar pomeni, da je več kot četrtina prebivalstva opredeljena kot neaktivna.

Za razmere na področju zaposlovanja na podeželju je značilna nizka stopnja zaposlenosti (61,9 
%), ki je pri ženskah nižja  (49 % v primerjavi z 72,3 % pri moških), kar potrjuje pomen ustvarjanja in 
vzdrževanja delovnih mest za trajnost podeželskega okolja. Vendar pa ta trajnost zahteva tudi druge 
ukrepe, kot so zagotavljanje storitev in infrastrukture na podeželju ter spodbujanje soodgovornosti 
med moškimi in ženskami, ki zagotavljata vključevanje in stalnost žensk na trgu dela.

Poroka in materinstvo sta še naprej dva glavna vzroka, da ženske opuščajo delo.

Visoka stopnja nezaposlenosti žensk (38,4 %), skupaj z visokim odstotkom žensk, ki opravljajo 
neplačano gospodinjsko delo v primerjavi z moškimi (29,8 % v primerjavi z 0,5 %), postavlja 

ŠPANIJA
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vprašanje, ali je majhna prisotnost žensk  na trgu dela na podeželju povezana s pomanjkanjem 
zaposlitvenih možnosti ali z družinskimi obveznostmi, povezanimi s tradicionalno materinsko vlogo 
žensk. Neaktivnost žensk bi bila v tem primeru bolj povezana s pomanjkanjem enakih možnosti 
moških in žensk, pomanjkanjem družbene soodgovornosti in veljavnostjo družinskega modela, kjer 
je moški »glava družine«.

Večina (72,8 %) žensk, zaposlenih na podeželju, zasluži plačo. 51,1 % ima sklenjeno pogodbo za 
nedoločen čas, 70,9 % pa delo s polnim delovnim časom. 78,5 % podeželskih žensk dela v storitveni 
dejavnosti, kot nekvalificirano osebje pa 32,7 %. 37,6 % podeželskih žensk potuje vsak dan, medtem 
ko 58,0 % dela v drugi občini, 66,7 % pa uporablja zasebno vozilo.

Glavni kazalniki diskriminacije žensk na podeželju so:
• Feminizacija (delna) narave delovnega časa in začasnih pogodb.
• Diskriminacija plač med spoloma: ženske so prekomerno zastopane v dohodkih od 400 do 

1000 evrov, medtem ko so moški prekomerno zastopani v dohodkih, ki segajo od 1000 do več 
kot 1400 evrov.

• Vodoravna segregacija: ženske so prekomerno zastopane v storitvenem sektorju, medtem ko 
so moški prekomerno zastopani v kmetijskem, industrijskem in gradbenem sektorju.

• Vertikalna segregacija: koncentracija žensk na najnižjih položajih hierarhije.

Stopnja zaposlenosti se v starejši starostni skupini (od 50 do 65 let) zmanjšuje, najbolj upada pri 
ženskah. Razlike pri zaposlovanju glede na spol naraščajo s starostjo. Nezaposlenost žensk se s 
starostjo povečuje, še posebno v starejši starostni skupini, kar povečuje stopnjo samozaposlitve 
v tej skupini.

SLOVENIJA

Boljši dostop do delovnih mest na podeželju, ki niso vezana na kmetijstvo, imajo moški, medtem 
ko ženske v mnogih primerih ohranjajo neregistrirana delovna mesta (gospodinjska delovna 
mesta in kmetijske dejavnosti). Ustava iz januarja 1946 je zagotavljala zasebno lastništvo. Zakon 
ni dovolil kmetom, da najamejo zaposlene, in ker so bile povprečne kmetije tako majhne (5 ha), so 
bili kmetje prisiljeni poiskati zaposlitev drugje in popoldne delati na svoji kmetiji (kompenzirati nizke 
plače), kar je vodilo v deagrarizacijo. 

500.000 žensk, ki živijo na slovenskem podeželju, so tovarniške delavke, trgovke, učiteljice, 
medicinske sestre in negovalke, administratorke in kmetice. 60.000 kmetic, ki živijo na družinskih 
kmetijah, predstavlja 3 % celotnega prebivalstva (12 % žensk, ki živijo na podeželju Slovenije). 
Skoraj tretjina teh žensk nima lastnih dohodkov (Barbi, 1994), mnoge pa živijo v težkih razmerah.

V letu 2013 je bila stopnja zaposlenosti med delovno aktivnim prebivalstvom na podeželju za 
8 % nižja pri ženskah (63 %) kot pri moških (71,2 %). Trend brezposelnosti se zmanjšuje tako v 
podeželskih kot v urbanih regijah; bolj opazno na podeželju.

Trg dela v Sloveniji se po spolu loči tako vodoravno kot horizontalno. Ženske prevladujejo med 
zaposlenimi v storitvenih dejavnostih, zlasti na področju zdravstva in socialnega varstva pa tudi 

izobraževanja. Ženske so najmanj zaposlene 
v gradbeništvu in rudarstvu. Delež žensk na 
najvišjih in najbolj plačanih delovnih mestih je 
nižji od deleža moških, kljub temu da v povprečju 
dosegajo višjo stopnjo izobrazbe in kvalifikacij.

Podatki za leto 2011 kažejo, da je bila povprečna 
bruto plača žensk za 4,6 odstotne točke nižja 
od povprečne bruto plače moških. Razlika 
v plači med spoloma je najvišja med dobro 
izobraženimi zaposlenimi (terciarna raven); 
ženske zaslužijo v povprečju 81,32 % moške 
plače. Podatki po starostnih skupinah tudi 
kažejo, da ženske zaslužijo v povprečju manj 
kot moški v vseh starostnih skupinah, razen v 
starostni skupini 55–64 let.

Na podeželju je zaposlovanje še vedno zelo povezano s kmetijstvom. Vendar je med 4,6 milijona 
delovnih mest na podeželju najbolj zastopan proizvodni sektor, bodisi industrijski ali obrtniški, ki 
znaša 14 % (10 % na nacionalni ravni). 11 % delovnih mest na podeželju je kmetijskih in predstavljajo 
3 % na nacionalni ravni. Sledi sektor gradbenih in javnih del z 8,8 %, na nacionalni ravni pa 6,5 %.

Podeželska območja pomembno prispevajo k zaposlovanju v državi. Preostala delovna mesta 
predstavljajo 66 % storitvenega sektorja. Podeželje je ravno tako podvrženo terciarizaciji. Nekatera 
delovna mesta pa so manj zastopana, na primer upravljanje, raziskave ali intelektualne storitve.

Mnoge ženske, ki delajo na podeželju, se soočajo s težavami, kot so usklajevanje del in družinsko 
življenje. Denimo, če si kmet, si težko vzameš dopust. Problem je tudi izolacija žensk, ki živijo same, 
ali celo družinsko nasilje. Na podeželju imajo prebivalci težave pri dostopu do različnih storitev, kot 
so šole, bolnišnice, trgovine, njihova mobilnost pa se lahko zaplete zaradi oddaljenosti infrastrukture 
in javnega prevoza.

FRANCIJA

ČEŠKA

Ženskam na češkem trgu dela se že dalj časa posveča večja pozornost. Čeprav bi bilo tematsko 
področje lahko vključeno v drugo prednostno nalogo, je vprašanje žensk ločeno opredeljeno v 
Strategiji politike zaposlovanja do leta 2020.

Ugotovljene težave na Češkem so:
1. nizka stopnja zaposlenosti žensk in posebej visoka brezposelnost med starejšimi ženskami;
2. ena največjih vrzeli v plači v EU;
3. visoka stopnja žensk, ki jim grozi revščina, zlasti v določenih starostnih kategorijah;
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PODJETNIŠTVO MED 
PODEŽELSKIMI ŽENSKAMI

Začetek podjetniške dejavnosti je verjetno posledica motivacije posameznika v bolj ali manj 
ugodnem položaju. Pogoji kulturnega in geografskega okolja lahko dajejo prednost tem pobudam 
ali jih tako otežujejo, da se končno zavržejo ali spodletijo.

Ena od spremenljivk, ki bi jo lahko najprej določili, je velikost trga neke dejavnosti, nekaj kar bi lahko 
v primeru manjših trgov odvrnilo podeželsko žensko od podjetništva.

Vsekakor ne gre pozabiti, da velikost trga ni vezana le na populacijsko jedro, ampak tudi na dostop 
do drugih trgov. Zato je predvsem pomembna dobra komunikacija med mesti in podeželjem. Vse to 
je seveda odvisno od vrste dejavnosti in konkurence na ciljnih trgih.

Po raziskavah so mlade in srednje stare podeželske ženske dobro izobražene. To je za sprejemanje 
novih izzivov zelo pomembno in se odraža v pozitivnem odnosu do podjetništva. Prednosti 
podeželskih žensk na trgu dela vključujejo izobrazbo, kvalifikacije, poklicne izkušnje, sposobnost 
dela v timu, kreativnost, odpornost na stres, pa tudi dobro organizacijo dela, občutek odgovornosti, 
disciplino in koncentracijo pri opravljanju nalog.

Za Poljsko je značilna zelo visoka stopnja samozaposlitve žensk. Poljske ženske v tem pogledu 
zasedajo peto mesto v Evropi po Grkinjah, Italijankah, Hrvaticah in Portugalkah. Podatki Eurostata 
kažejo, da je bila skoraj ena od sedmih poljskih žensk v letu 2010 samozaposlena. Udeležba poljskih 
žensk med delodajalci je podobna – skoraj vsak tretji delodajalec na Poljskem je ženska. To državo 
uvršča na četrto mesto v Evropi po delodajalkah. 

Ženske na podeželju imajo pozitiven odnos do poklicne dejavnosti in lahko ovrednotijo njene 
prednosti. Statistični podatki kažejo, da si prizadevajo za dela zunaj kmetijstva. Veliko število bi 
želelo ustanoviti lastno podjetje in ne opravljati dela na kmetiji.

Vas je območje, ki prispeva k razvoju podjetništva. V tem kontekstu je mogoče opaziti rahlo prednost 
moških pred ženskami, saj skoraj 8 % več moških vodi svoje podjetje v primerjavi z ženskami 
(22,1 %; predvsem samozaposlitev).

Na poklicne težnje vplivajo predvsem dejavniki, kot so: starost, velikost kmetije, zakonski stan 
ali splošno stanje ženske na kmetiji. V raziskavi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja – 
MRiRW (2012), so opisani naslednji vzorci:

• Starejša ko je ženska, pogosteje so njene težnje povezane s kmetijsko dejavnostjo, medtem ko 
pri mlajših ženskah njihove težnje pogosto niso povezane s kmetijstvom;

POLJSKA

4. visoka horizontalna in vertikalna segregacija trga dela;
5. diskriminacija in prikrajšanost žensk na trgu dela zaradi oskrbe domačih;
6. nizka motivacija in ignoranca delodajalcev glede načela enakosti spolov;
7. majhno število podjetnic, vse večje število prisilnih samostojnih podjetnic;
8. nadlegovanje in spolno nadlegovanje na delovnem mestu.

Dvig stopnje zaposlenosti žensk v starostni skupini od 20 do 64 let je eden od ciljev nacionalne 
politike zaposlovanja, do leta 2020 naj bi stopnjo dvignili na 65 %. Leta 2010 je ta kazalnik znašal 
60,9 %, in od takrat narašča, leta 2013 je povprečno dosegel 63,8 %. Najnižja stopnja zaposlenosti 
žensk prevladuje pri mlajših (do 35) in starejših (nad 55) starostnih skupinah.

Temeljni problem zaposlovanja žensk je pomanjkanje časa za usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja, glavni problem pa je nezmožnost dostopa do kakovostnega in cenovno 
ugodnega otroškega varstva. Obstaja tudi problem usklajevanja materinstva in študija zunaj 
območja zaposlitve, kar negativno vpliva na mlajše starostne skupine.

Problem materinstva ni le v ekonomski neaktivnosti matere med starševskim dopustom, temveč 
tudi v dolgotrajni ločitvi od poklicnega življenja in posledično zastarelosti njihovih kvalifikacij. 
Dolgotrajna ločitev od trga dela v trenutnem dinamično razvijajočem se gospodarstvu znatno prispeva 
k izgubi konkurenčnosti mlajših delovno sposobnih žensk na trgu dela in njihovi prikrajšanosti v 
primerjavi z moškimi, vključno z zmanjšanjem priložnosti nadaljnje poklicne rasti.

Pristop zaposlenih in/ali delodajalcev ter splošno družbeno-kulturno in pravno okolje Češke republike 
so nekatere ovire pri uporabi bolj prilagodljivih pristopov organizacij dela, kot je zaposlitev za krajši 
delovni čas.

Vendar pa so slabe razmere žensk na trgu dela povezane ne le z zgoraj omenjenimi objektivnimi 
razlogi, temveč tudi z diskriminatornim odnosom delodajalcev, ki izhajajo iz družbeno-kulturnega 
okolja češke družbe. Ženske so na splošno plačane manj kot moški, zlasti v starejši starostni 
skupini. Razlika povprečnih plač, izražena z razliko v plačah med spoloma (GPG),  je približno 15,6 
%, ki pa v starostni skupini med 30 in 39 let predstavlja 22 %.

Poleg tega so na češkem trgu dela ženske prikrajšane zaradi ločevanja trga na gospodarskih 
sektorjih, področjih in delovnih mestih. Samo 4 % žensk dela na vodstvenih položajih; ta razlika 
izstopa v primerjavi s povprečno višjo izobrazbo žensk.
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• večja ko je kmetija, pogosteje so težnje žensk povezane s kmetijsko dejavnostjo;
• težnje, ki niso povezane s kmetijstvom, pogosteje opažamo pri neporočenih ženskah, po 

možnosti ločenih;
• prizadevanja, ki niso povezana s kmetijstvom, so pogostejša med nekmetijskimi ženskami.

Po besedah Stępnika (2019) so ženske dobro motivirane za lastno poslovno dejavnost, saj 
(predvsem) želijo biti neodvisne, pridobiti višji zaslužek za lastne potrebe, podpirati svojo družino 
in vlagati.

Dandanes ženska pogosto ni samo gospodinja. Lahko ima tudi poklicno kariero ali vodi svoje uspešno 
podjetje. Poleg vloge žene in matere je njena vloga na področju družbenega, gospodarskega, 
političnega in kulturnega življenja vse bolj vidna. Po eni strani to prispeva k dvigu položaja ženske v 
družinskem okolju, po drugi strani pa krepi njeno vlogo v lokalni skupnosti. Ženske tako izgorevajo, 
saj imajo več odgovornosti za družinske in nedružinske dolžnosti (socialne in poklicne).

Zaradi pomankanja delovnih priložnosti so mnoge ženske v podeželskem okolju našle rešitev 
v samozaposlitvi. V občinah z manj kot 5.000 prebivalci delež podjetnic zaznavno pade na 4,5 
%. Med tistimi s 5.000 do 10.000 prebivalci je delež večji kot med občinami z več kot 10.000 
prebivalci (9 % oziroma 8,4 %) in celo spada v mestna območja z večjim številom prebivalstva (6,4 
%).

Najpomembnejši dejavnik tveganja za vse ženske, ki razmišljajo o ustanovitvi podjetja, je 
dohodkovna negotovost (46,1 %), sledi ji možnost stečaja (20,2 %), izguba premoženja (11,1 %) in 
negotovost zaposlitve (9,1 %).

Kar zadeva poslovni neuspeh – 4,8 % podeželskih žensk je v nekem trenutku odprlo podjetje in 
ga kmalu opustilo. Merjeno kot stopnja opustitve (od vseh tistih, ki so začeli dejavnost) – 37,8 % 
podeželskih žensk je opustilo poslovno dejavnost. Z drugimi besedami, skoraj dve od petih žensk, 
ki so začele ali prevzele podjetje, ne nadaljujeta z dejavnostjo in nista več samozaposleni.

Poslovni neuspeh je edini razlog med preostalimi razlogi, vezanimi na družino in osebno življenje 
(osebna motivacija, poroka, rojstvo), zaradi katerih se opuščajo poslovne dejavnosti. To izvira iz 
neenakomerne porazdelitve domačega dela, različne izrabe časa žensk in moških ter iz neenakosti 
spolov na splošno.

ŠPANIJA

SLOVENIJA

Ženske podjetnice postajajo vse bolj uspešne s svojimi podjetji. Ključni razlog je, da ženske izrabijo 
več možnosti za usposabljanje, socialno vključevanje in dostop do informacij. Zato so ženske 
zelo pogosto vir podjetniških idej in konceptov. Danes je socialno varstvo na kmetijah dobro razvito. 
Obstaja veliko možnih inovativnih pristopov. Če je projekt dobro zasnovan, z dobro ekipo, ki stoji za 
njim, trg prepozna potencial.

ČEŠKA

Ženske pogosto začnejo svojo podjetniško pot pri 30. do 35. letih. Veliko jih dela v poslovnem 
ali trgovinskem sektorju. Delež žensk v poslovnem sektorju na Češkem znaša približno 30 %. 
Vendar pa ta delež vključuje tudi tiste ženske, ki delajo za enega delodajalca kot samozaposlene 
(tako imenovani sistem Schwarz). Po drugi strani pa ta delež ne vključuje žensk, ki skupaj z možem 
poslujejo v družinskem podjetju, kjer sta v večini primerov mož in žena navedena kot podjetnika in 
lastnika podjetij.

Podpora za razvoj podjetništva na Češkem ni zadostna. Za ustvarjanje gospodarske rasti je treba 
znižati davke, saj so minimalni davki visoki (nad 30 %), visoke dajatve za socialno varnost pa 
povzročajo, da mnogi podjetniki prenehajo s svojo dejavnostjo, zaposleni pa tako izgubijo službo.

Paradoksalno je, da podjetnice na Češkem niso upravičene do socialnih prejemkov za nego svojih 
bolnih otrok, imajo pa tudi slabši dostop do vedno bolj omejenih vrtcev. Pomoč družinam (od 
varuške do vrtca) na Češkem še ni priznana kot davčna olajšava, državni ukrepi pa ne motivirajo 
ustvarjanja delovnih mest s krajšim delovnim časom. Država tudi ne podpira uvedbe prostorov 
za dnevno varstvo na delovnem mestu. Omenjene pomanjkljivosti, skupaj z visokim obdavčenjem 
in sedanjo slabo prilagoditvijo socialnega in zdravstvenega zavarovanja, je treba v prihodnosti 
odpraviti z namenom izboljšanja splošnega položaja žensk in priložnosti zanje.

Mlade ženske se pogosto odločijo za samostojno podjetniško pot v obliki dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji. Te ženske so dobro usposobljene, izobražene, podjetne in iznajdljive – in pogosto vodijo 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Ženske lahko dostopajo do informacij o proizvodnih tehnologijah in 
predelavi preko kmetijskih svetovalnih služb, kmetijskih izobraževalnih zavodov in celo preko spleta, 
saj jih veliko govori tuje jezike.

Za dopolnilne dejavnosti mora vsaka kmetija najti svojo pot. Kmetijska svetovalna služba lahko 
pomaga tudi s tem, da jih seznani s tečaji, usposabljanji in delavnicami. Toda na tem področju je še 
vedno premalo znanja ali vsaj pomanjkanje znanja, ki bi naslavljalo ciljno skupino.

Zaradi tesnega stika s strankami kmetijska svetovalna služba pogosto raziskuje trg in se prilagaja 
potrebam potrošnikov. Odvisno od posameznikov – včasih so pobudniki razvoja podjetniške ideje 
na sami kmetiji, pogosto pa vključujejo partnerja ali kar celo družino.
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ŽENSKE IN 
KMETIJSTVO

Ženske v kmetijstvu niso nov pojav, vendar sta bila njihovo priznanje in prispevek k gospodarstvu 
na podeželju že večkrat prezrta. Družinsko kmetovanje je najpogostejši model kmetovanja v 
Evropski uniji, v katerem 76,5 % dela opravi kmet ali družinski član. Delo, ki ga opravljajo žene in 
druge družinske članice, je pogosto »nevidno delo«. Te ženske velikokrat nimajo poklicnega statusa, 
kar pomeni, da nimajo socialne zaščite, pravice do porodniškega ali bolniškega nadomestila itd.

Delo, ki ga opravljajo podeželske ženske, se v državah članicah razlikuje in je pogosto pomemben 
vir dodatnega dohodka na kmetijah. Mnoge ženske najdejo delo zunaj kmetije bodisi s krajšim ali 
s polnim delovnim časom. Te ženske pogosto pomagajo tudi na kmetiji, predvsem z vodenjem 
gospodinjstva in z oskrbo družine. To delo je pogosto prezrto.

Po vsej EU ženske predstavljajo 45,9 % celotne delovne sile. V kmetijstvu pa predstavljajo le 35,1 
% delovne sile. Ženske na splošno predstavljajo manjši delež delovne sile, še posebej očitno pa je 
to v kmetijstvu.

Na svetu imajo ženske v lasti manj kot 15 % zemljišč, v EU pa le 30 % kmetijskih gospodarstev 
upravljajo ženske. Tam, kjer je ženska solastnica kmetije, je vzdušje drugačno, saj ima ženska 
večjo možnost soodločanja na kmetiji in pri naložbah. Za spremembo trenutnega stanja bi bilo treba:

• Spremeniti tradicionalne stereotipe, ki ženskam dajejo podrejen položaj. To lahko dosežemo 
z večjo ozaveščenostjo, informiranostjo, izobraževanjem, vključevanjem v javno življenje, 
napredovanjem itd.

• Enake plače za delo žensk in večja odgovornost pri vodilnih vlogah v družinskem in javnem 
življenju.

• Predstaviti priložnosti za pridobitev lastnega dohodka in spodbuditi podjetniško razmišljanje 
in angažiranost.

Tradicionalno so bile ženske, ki živijo 
na podeželju, povezane z delom na 
kmetiji. Trenutno se ocenjuje, da je 
približno 40 % zaposlenih žensk na 
poljskem podeželju zaposlenih za 
polni delovni čas v kmetijstvu.

V skladu s podatki Eurostata ženske 
na Poljskem predstavljajo (skupno) 
več kot 29 % upravljavcev kmetij.  To 
je eden najvišjih rezultatov v Evropski 
uniji, le v treh drugih baltskih državah, 
pa tudi v Avstriji in Romuniji, je ta 
stopnja višja. Odstotek žensk, ki vodijo 
kmetije, se zmanjšuje z velikostjo 
kmetije. Na Poljskem največ kmetij, 
ki jih upravljajo ženske, predstavljajo 
majhne kmetije s površino 1–5 
hektarjev. V območju 10–15 hektarjev 
vsako deseto kmetijo upravlja ženska. 
Relativno malo žensk vodi kmetije s površino več kot 15 hektarjev.

Niso vse ženske, ki vodijo kmetije, zaposlene izključno na svoji kmetiji – skoraj vsaka tretja od njih 
svoje delo združuje z delom zunaj kmetije.

Rezultati študije Agribus 2014, izvedene na zahtevo Banke BGŻ, kažejo jasen vzorec povečanja 
deleža žensk v kmetijstvu. V primerjavi s prejšnjimi leti je sodobna poljska kmečka ženska vedno 
bolj izobražena, s povprečno starostjo štirideset let in boljšim vplivom na odločitve na kmetijah. 
Poloczek (2019) meni: »Kmečke ženske na svoje kmetije prinašajo žensko intuicijo, pogum, vztrajnost 
pri uresničevanju cilja in potrpežljivost pri njegovem uresničevanju, doslednost v ukrepanju ter 
visoko duševno odpornost na stres. Predvsem so zelo podjetne in pametno vlagajo. Zahvaljujoč 
temu se kmečke ženske nenehno izobražujejo – pametno upravljajo s svojimi kmetijami.«

Kościej (2019) opozarja na izjemno predispozicijo kmečkih žensk: »Ko ženska vodi kmetijo, ima 
veliko fizičnega dela, ki ga mora (ne glede na vremenske razmere) opraviti v določenem času. Združiti 
mora terensko delo z delom gospodinje. Skrbeti mora tudi za hrano, videz, zdravstveno oskrbo, 
zobozdravstveno oskrbo in poskrbeti za izobraževanje na ustrezni ravni za svoje otroke: otrokom 
mora pomagati pri pripravah na pouk, poskrbeti za inštrukcije (plačati za inštrukcije, odpeljati na 
inštrukcije in številne druge naloge). Mora biti sposobna načrtovati stroške, imeti nadzor nad časom, 
organizirati in uskladiti vsa kmetijska in domača dela. Prednostna je organizacija delovnega časa na 
kmetiji. Ženska mora biti vsestranska, celo popraviti mora osnovno opremo za dom – samo trdno 
mora stati na tleh.

POLJSKA

Sodelovanje žensk pri upravljanju kmetij
pri delitvi na območne skupine. Vir: EUROSTAT
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Proces modernizacije v kmetijstvu se je zgodil v drugi polovici prejšnjega stoletja, kar je sovpadalo 
s krizo tradicionalnega kmetijstva. Število zaposlenih v primarnem sektorju se je zmanjšalo, hkrati 
pa je prišlo do zapleta funkcij dela na podeželju.

V Španiji je po zadnjem popisu kmetijstva 646.403 moških, ki imajo v lasti kmetije, v primerjavi z le 
283.291 ženskami. Delež žensk, zaposlenih v podeželskih območjih, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 
je 9,2 %, delež moških pa 21,1 %
.
Povedati je treba, da so v primeru kmetijskih del številna dela na terenu (nabiranje plodov, setev, 
nasaditve itd.) sezonska. Posledično je v kmetijstvu večja sezonska zaposlenost kot v drugih 
panogah. Medtem ko je povprečna nacionalna stopnja sezonskih delavcev 25,1 % brez razlike 
med spoloma, v kmetijstvu presega 60 %. Po podatkih EPA je žensk, ki so sezonsko zaposlene v 
kmetijstvu, več (74,2 %) kot moških (58,6 %).

Vloga žensk na družinskih kmetijah, skupaj z zakoncem, je ključnega pomena. Vendar pa se to delo 
ne obrestuje in jim ne daje nobenih pravic.

Temeljni cilj zakona 35/2011 o deljenem lastništvu kmetijskih gospodarstev je bil ozaveščanje 
o ženskem prispevku in priznanju za njeno delo. Zakon dopušča, da ženske postanejo solastnice 
kmetijskih gospodarstev in uživajo enake pravice kot njihovi zakonci. Izkazalo se je, da je število 
žensk, ki bi imele koristi od deljenega lastništva, manjše od pričakovanega.

Odstotek vključevanja mladih kmečkih žensk je še vedno nižji od vključevanja moških – le 27 % 
mladih, ki sodelujejo v kmetijski dejavnosti v Španiji, so ženske.

ŠPANIJA

SLOVENIJA

Slovensko podeželje se počasi spreminja; izginjajo kmetijska gospodarstva, nadomeščajo pa jih 
novogradnje in spalna naselja. Na ta način se spreminja celotna krajina in način življenja, ki ga 
na podeželje prinašajo zaposleni v urbanih okoljih. To jim omogoča dokaj dobra infrastrukturna 
povezava, višji življenjski standard, boljša informiranost … S staranjem prebivalstva se število 
tipičnih tradicionalnih družin manjša, vedno več pa je vitalnih demokratičnih kmečkih družin, v 
katerih ženske dobivajo enakopravnejšo vlogo z moškimi, na kar je verjetno vplivala tudi boljša 
izobraženost in ozaveščenost žensk. Kljub temu pa še vedno ostajajo razlike med spoloma; več 
žensk je brezposelnih, so bolj obremenjene z gospodinjskimi deli, s skrbjo za otroke in ostarele, še 
vedno niso vse zdravstveno in pokojninsko zavarovane, čutijo se utrujene in izgorele. V povprečju 
ženske še vedno ne dosegajo takega dohodka kot moški in so veliko manj zastopane na vodilnih 
položajih.

Leta 2012 je v kmetijskih dejavnostih delalo 37.000 žensk (leta 1991 55.000), kar pomeni, da je 
skoraj 9 % vseh slovenskih delovnih žensk delalo v kmetijstvu. Povprečna starost kmečkih žensk 
je bila 51 let in so v povprečju delale 39 ur na teden.

V zadnjih desetih letih se je stopnja izobrazbe kmečkih žena povečala. Leta 2002 je imelo skoraj 
70 % podeželskih žensk le osnovnošolsko izobrazbo ali celo nižjo stopnjo, leta 2012 pa se je ta 
odstotek znižal na nekaj manj kot 50 %.

Delež žensk med redno delovno silo na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji je višji od povprečja 
celotne EU-27. Leta 2010 je bilo 42 % žensk na kmetijskih gospodarstvih v EU-27 redno zaposlenih, 
v Sloveniji pa 46 %. 27,9 % upravljavcev kmetij na ravni EU je bilo žensk in 72,1 % moških. V 
Sloveniji je bilo 22,8 % upravljavcev kmetij žensk in 77,2 % moških. Stopnja brezposelnosti na 
podeželju je na splošno višja kot v mestih.

Lahko bi govorili o  dveh različnih skupinah slovenskih kmečkih žensk: neodvisne in tradicionalne 
(Mele-Petri in Verbole, 1996):

• Neodvisne kmečke ženske imajo enak status kot moški (njihovi očetje, možje, bratje ali sinovi) 
ali imajo nekoliko privilegiran status. Te ženske živijo na manjših kmetijah, ki se ukvarjajo z 
dopolnilnimi dejavnostmi. Moški družinski člani so običajno zaposleni zunaj kmetije (če drugih 
virov dohodka ni), ker večina slovenskih kmetijskih družin ne more preživeti samo s kmetijstvom.

• Tradicionalne kmečke ženske nimajo enakega statusa v gospodinjstvu ali na kmetiji v primerjavi 
z moškimi. V tej skupini moški običajno delajo izključno na kmetiji, zunanja zaposlitev pa je 
redka.

 
Večina naslednikov kmetij je moških, zaradi stereotipov pa ženske niso primerne vodje kmetij, 
kmetijo pogosto prevzame zet, namesto hčerka. Ženske na kmetijah so precej odvisne od moških; 
vendar se mlajše generacije odmikajo od tradicionalne delitve vlog, saj mlajši moški opravljajo tudi 
gospodinjska opravila.

Obstaja tudi vprašanje samskih mladih moških na kmetijah, saj se ženske odločijo, da ne bodo 
nadaljevale takšnega načina življenja, zelo malo jih je, ki pridejo na kmetijo iz urbanega okolja.

V letu 2015 se je s kmetijstvom ukvarjalo več kot pol milijona žensk, od tega 111.800 v vlogi vodje 
kmetij ali podjetja; 28.500 je bilo delavk na kmetijah in 387.000 delavk v kmetijski proizvodnji. 
V letu 2015 so predstavljale skoraj četrtino vseh upravljavcev kmetij (23,9 %). Ta delež je stabilen 
že 10 let. Glavne dejavnosti so bile govedoreja in mlečna proizvodnja (17,5 %), pridelava žit in 
industrijskih rastlin (16,7 %) ter nespecializirano poljedelstvo in živinoreja (12,8 %). Zahvaljujoč 
visoko razviti mehanizaciji je zdaj ženskam bolj dostopno delo s kmetijskimi stroji. Velja poudariti, 
da ima danes 44 % kmečkih žensk diplomo, moških pa samo 33 %.

Večina žensk, starejših od 40 let, živi na farmi, ki jo vodijo moški. Medtem ko se ženske, mlajše od 
40 let, pogosteje naseljujejo na majhnih kmetijah. Reja je najbolj razširjena kmetijska dejavnost, 
zlasti ovc in koz, kot tudi vrtnarstvo in tržno vrtnarjenje.

Vse pogosteje se moški poročijo z ženskami iz nekmetijskih okolij in le četrtina teh žensk dela s 
svojimi možmi na kmetiji. Večina dela zunaj kmetij, ta pogostost pa narašča s stopnjo izobrazbe.

FRANCIJA
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V Franciji je 32 % žensk stalno zaposlenih 
v kmetijstvu. Četrtina jih je v vlogi vodje 
poslovanja, največ v vinogradništvu (31 
%); v reji ovc in drugih živali (31 %); 
prašičereji in perutninarstvu (27 %). 
Ženske so tudi veliko bolj vključene v 
prodajo po načelih kratkih dobavnih 
verig (20 %), v dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji (16 %) in celo v ponudbo 
različnih prostočasnih dejavnosti na 
kmetiji (50 %).

Kljub temu je 83,5 % zaposlenih žensk na 
začasni pogodbi (CDD). Diskriminacija – 
nižja plača – je prisotna v vseh drugih 
sektorjih.

Pomembno je opozoriti, da je za kmečke 
ženske in ženske, ki delajo v kmetijstvu, 
ključnega pomena, da jih moški kolegi 
poklicno upoštevajo, kakor tudi, da jih 
družba na splošno spoštuje. V Franciji je občutek ponosa zelo pomemben dejavnik, kot prikazuje 
spodnji graf. Poleg tega je pomembno opozoriti, kako ženske v kmetijstvu dojemajo in doživljajo 
neenakost med spoloma.

 Vir: Globalne ženske v kmetijstvu: ugotovitve raziskave; 15. oktober 2018, CORTEVA agriscience

ČEŠKA

Trenutno nosilke kmetijske dejavnosti predstavljajo približno 10,5 % žensk, ki se ukvarjajo s 
kmetijstvom. Njihova povprečna starost je 40,6 leta. Večina kmečkih žensk kmetuje v majhnih 
občinah z do 499 prebivalci in skupno povprečno površino 50 hektarjev kmetijskih zemljišč.

V zadnjih letih je zastopanost žensk v vodilnih vlogah v kmetijstvu upadala. Leta 2010 je bilo na 
vodilnem mestu 15,1 % žensk, medtem ko je bilo v letu 2016 12,2 %, kar je 3,0 % manj.

Različne so situacije, ko primerjamo ženske na vodilnih mestih v samostojnih podjetjih 
(samozaposlene ženske) in v preostalih pravnih osebah. Med letoma 2010 in 2016 se je število 
žensk na vodilnih mestih v samostojnih podjetjih zmanjšalo za 3,8 %. Nasprotno pa se je delež 
žensk na vodilnih položajih v preostalih pravnih osebah povečal za 1,7 %.

Položaj žensk v postopku nasledstva je v vsakem primeru drugačen. Na splošno so ženske 
pomemben del kmetije, pomagajo pri vsem, ustvarjajo prijetno okolje, sodelujejo pri vodenju in 
razvoju kmetije. Najpomembnejša je nadomestljivost. Kmečke družine morajo delovati enotno, vsak 
član družine mora pomagati (različne vloge), vsaka oseba pa mora biti vsestranska in nadomestljiva.

V prihodnosti pričakujemo, da se bo delovna sila starala, saj mladi nimajo namena delati v kmetijski 
panogi. Vse več mladih se seli v mesta, prebivalstvo na podeželju pa se močno stara.
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GLAVNI INDIKATORJI, 
ŠTUDIJE IN STATISTIKA 

PO DRŽAVAH

Glavne raziskave in poročila o podeželju in položaju žensk ustvarjajo javna in zasebna podjetja. 
Najpomembnejše institucije, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, so:

• Poljski centralni statistični urad (PCSO, Polish: GUS) – osrednji urad vladne uprave, ki zbira 
in zagotavlja podatke o večini področij javnega življenja in nekaterih vidikih življenja v skladu z 
zakonom o uradni statistiki in letnimi statističnimi raziskovalnimi programi.

• Inštitut za razvoj podeželja in kmetijstva Poljske akademije znanosti (IRWiR PAN)– znanstvena 
ustanova, ki se ukvarja z interdisciplinarnimi raziskavami podeželskih območij; inštitut združuje 
strokovnjake iz različnih strok: ekonomije, sociologije, demografije, etnografije, izobraževanja, 
geografije itd., katerih skupni interesi so usmerjeni v podeželska in kmetijska vprašanja.       

• Državni raziskovalni inštitut za kmetijsko ekonomijo in živilsko gospodarstvo (IERIGŻ) – 
neodvisna raziskovalna in znanstvena ustanova s 60-letnimi akademskimi dosežki in izkušnjami 
v analizi gospodarskih in proizvodnih procesov poljskega kmetijstva in živilskega gospodarstva.

• Fundacija za razvoj poljskega kmetijstva (FDPA) – nevladna organizacija,  katere misija je 
podpirati trajnostni razvoj podeželskih območij, zlasti podjetništva, ustvarjanje nekmetijskih 
delovnih mest in zagotovitev enake možnosti ženskam, brezposelnim osebam in mladim. 
Fundacija sledi svojim ciljem z mikroposojili in naložbenimi subvencijami za ustanovitev in 
razvoj malih podjetij na podeželju, lokalnimi razvojnimi programi, publikacijami, študijami in 
specialnimi družbeno-ekonomskimi poročili, ki ponazarjajo stanje poljskih podeželskih območij. 

• Univerze – državne in zasebne enote s splošnim akademskim ali praktičnim profilom. V 
študijskem letu 2017/18 je bilo 397 visokošolskih zavodov.

Na Poljskem obstajajo številne nevladne organizacije, ki so jih ustanovile ženske – za ženske. Med 
njimi ima na Poljskem posebno vlogo deželno žensko združenje (KGW), ki je ena najstarejših oblik 
družbenih organizacij na Poljskem.

Trenutno na Poljskem deluje 21.000 KGW kot organizacijske enote v strukturi Združenja kmetijskih 
krogov in organizacij (na podlagi zakona z dne 8. oktobra 1982 o družbeno-poklicnih organizacijah 
kmetov), nekaj tisoč KGW pa deluje kot folklorne skupine in združenja (navadna ali registrirana 
združenja po zakonu z dne 7. aprila 1989 – zakon o združenjih). Te organizacije združujejo več 
kot milijon ljudi. V enem okrožju je v povprečju 60 združenj kmečkih žena. KGW se financirajo s 
članarinami, donacijami, dediščino, zapuščino, dohodkom od lastne dejavnosti. KGW lahko pridobijo 
tudi zunanja sredstva iz donacij za nevladne organizacije.

POLJSKA

Generalni direktorat za razvoj podeželja, inovacije in gozdarsko politiko Ministrstva za kmetijstvo 
(skupaj s 17 enotami za enakost avtonomnih skupnosti in 252 lokalnimi akcijskimi skupinami) 
je odgovoren za razvijanje praks, ki spodbujajo udeležbo žensk in mladih v razvoju podeželja, zlasti 
tistih, ki se nanašajo na zakon 35/2011 o deljenem lastništvu kmetijskih gospodarstev, ki spodbuja 
njihovo polno vključitev in tudi predčasno upokojitev iz naslova kmetovanja.

Ministrstvo izvaja stalne raziskave in nadaljnja spremljanja, da bi ocenilo pobude za doseganje 
ciljev popolne enakosti žensk in moških, ki živijo na podeželju, v skladu s cilji iz Ustavnega zakona 
3/2007 za učinkovito enakost moških in žensk in še posebej v svojem 30. členu o razvoju podeželja. 
Spodaj so opisane različne vrste ukrepov, ki jih izvaja ministrstvo:

• Izvedba študij: izvajajo se različne študije za ugotovitev položaja enakosti spolov v španskih 
podeželskih območjih z namenom opisa stanja in spremljanja. Sem spada publikacija 
»Condiciones de vida y posición social de las mujeres del medio rural« (MARM, 2009), ki je 
kvantitativna študija, ki pregleduje neenakosti med spoloma na podeželju, in »Diagnóstico de la 
igualdad de género en el medio rural«(MARM, 2011).

• Uporaba evropske in nacionalne zakonodaje za različne ukrepe: zakonodaja se spremlja tako, 
da jo lahko kadar koli vključimo v izvedbene dejavnosti. Hkrati poteka spremljanje skladnosti z 
zakonodajo o enakosti spolov na podeželju. 

• Upravljanje in financiranje ukrepov: s subvencijami in nagradami se zagotavlja podpora 
izvajanju pobud za promoviranje enakih možnosti moških in žensk na podeželju.

• Delovanje, ustvarjanje omrežij in razširjanje: Ministrstvo s pomočjo omrežij in delovnih skupin 
daje poseben poudarek spodbujanju komunikacije in stikov med različnimi akterji, vključenimi v 
enakost spolov na podeželju. Ministrstvo, Nacionalna mreža za podeželje in Inštitut za ženske 
in enake možnosti (IMIO) vključujejo aktivnosti v svoje okvirne načrte in strategije. Ministrstvo 
sodeluje tudi pri organizaciji konferenc in kongresov o promociji podeželskih žensk, kot je 
mednarodni dan podeželskih žensk, ki so ga 15. oktobra razglasili Združeni narodi.

Organizacije podeželskih žensk izvajajo pohvalno delo, vezano na mobilizacijo in socialno 
ozaveščenost, saj si prizadevajo za boj proti neenakosti med moškimi in ženskami na podeželju 
in promovirajo vključevanje žensk v vsa področja podeželske družbe. Dogodek Okrogla miza za 
ženske je pobuda za usklajevanje in sodelovanje med različnimi družbenimi in političnimi akterji, 
ki sodelujejo pri razvoju podeželja in enakosti spolov. Sestavljen je iz sestanka za skupno pripravo 
načrtov in strategij, sestavljajo pa ga glavne organizacije podeželskih žensk na državni ravni, mreže 
za razvoj podeželja in ministrstvo.

Državne organizacije podeželskih žensk (nekateri primeri): Ministrstvo za okolje, podeželje in 
morske zadeve (MARM), Ministrstvo za enakost; Zveza podeželskih družin in žensk (AFAMMER); 
Zveza podeželskih žensk in družin (AMFAR); Združenje za napredek žensk v podeželskem svetu 
(APROMUR); Špansko združenje žensk podjetnic iz Madrida (ASEME); Ekologi v akciji; Zveza 
podeželskih ženskih društev (FADEMUR); Organizacija podjetnic in aktivnega vodenja (OMEGA); 
Španska mreža za razvoj podeželja (REDR); Zveza ženskih društev (SOL RURAL); Zveza centrov za 
podeželski ukrep (UNCEAR); Svetovna banka za ženske (WWB).

ŠPANIJA
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SLOVENIJA

Kmečke ženske v Sloveniji, raziskava, ki jo je o nekaterih vidikih življenja podeželskih žensk avgusta 
2018 opravila Sonja Robnik, MDDSZ, je zajemala 436 vprašanih. Glavni namen raziskave je bil 
identificirati področja vsakdanjega življenja podeželskih žensk, ki jih bo morala obravnavati prihodnja 
kmetijska politika, če želi ustvariti pogoje za enakost žensk in moških na podeželju.

Leta 2010 je Inštitut za družbene vede ZRC SAZU izvedel obsežno raziskavo odnosov med 
generacijami in spoloma z naslovom Dom in delo na kmetijah.

Statistični urad Republike Slovenije
• Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva: družinska delovna sila po spolu in povprečni 

starosti, po kohezijskih regijah, Slovenija po letih (od 2000 na 2 do 3 leta, zadnja 2016);
• Statistični letopis RS.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Program razvoja podeželja Republike Slovenije, 
periodično vsaka 4 leta (zadnji 2014–2020), je skupni programski dokument države članice EU in 
Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Vlada RS, Urad za enake možnosti: leta 1993 – začetno poročilo (najdete ga v publikaciji Začetno 
poročilo Republike Slovenije o sprejetih ukrepih za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk; izdal 
Urad za žensko politiko, 1993), leta 1999 – drugo poročilo, leta 2002 – tretje poročilo, 2014 – peto 
in šesto poročilo, znotraj poročil je omenjena pomembnost podeželskih žensk.

Organizacije v Sloveniji, ki zagovarjajo in zastopajo podeželske ženske: Zveza podeželskih žensk 
Slovenije je prostovoljna nevladna organizacija, ki združuje podeželske ženske in kmetice iz vse 
Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1995 in vključuje okoli 6.500 članov iz vseh enajstih zvez. Namen 
organizacije je povezovanje in izobraževanje javnosti o tradicionalnih običajih in kulinariki, skrbi 
za okolje ter zastopa podeželske ženske in kmetice. Njihove dejavnosti vključujejo mednarodno 
sodelovanje, preprečevanje nasilja, prizadevanja za enakost spolov in razvoj podeželja. 

Svet za ženske na podeželju, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: med naloge Sveta 
za ženske na podeželju spadata spremljanje položaja žensk na podeželju in podajanje predlogov 
za izboljšanje njihovega položaja. Člani sveta morajo podajati tudi strokovna mnenja k ukrepom 
kmetijske politike in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispevati k ozaveščanju 
o posebnem položaju žensk na podeželju in obveščati širšo javnost o problematiki ter spodbujati 
organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

• Francosko ministrstvo za kmetijstvo je odgovorno za vse glavne študije in statistike v zvezi s 
kmetijstvom. To vključuje tudi vse podatke, povezane z vlogo žensk v kmetijstvu in podeželju.

• Posebna spletna stran „Agreste“ je namenjena zbiranju vseh podatkov francoskega kmetijskega 
ministrstva.

FRANCIJA

• Posebni odbor »Délégation aux droit des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes«, ki ga je ustanovil Francoski gornji senat (fr. Senat), tudi zbira podatke in odredi 
izvedbo različnih študij.

• Dodatni viri informacij so na voljo v Kmetijski zbornici (fr. Chambresd agriculture).
• Réseau Rural français 2014–2020 je posebna mreža, ki razlaga pomen razvoja podeželja v 

Franciji, ki ga decentralizirano upravljajo glavne upravne regije države s pomočjo 27 programov 
za razvoj podeželja (PRP). PRP določajo prednostne pristope in ukrepe za zadovoljevanje 
potreb določenega geografskega območja, ki ga pokrivajo. Zajemajo tudi delovanje lokalnih 
akcijskih skupin (LAS).

• Ženske organizacije, kot je »Reseau femmes rurales«, obstajajo od leta 2011 in so bile 
ustanovljene za pomoč pri mreženju in tudi za svetovanje o podjetništvu.

• Nevladne organizacije, kot so »Familles rurales« (podeželske družine), tudi zbirajo podatke 
in zagotavljajo izboljšano platformo za izmenjavo znanja pri prepoznavanju osnovnih težav in 
ponujanju rešitev za podeželska območja.

• Posebni letni sejem v Parizu, imenovan »Salon International de l’Agriculture-SIA«, je tudi znana 
nacionalna prireditev, ki spodbuja kmetijske dejavnosti, gradnjo mostov med podeželskimi in 
mestnimi državljani, izboljševanje pomena mlade generacije in enakosti spolov.

• Publikacije Les dossiers d’observation, n1, »Les femmes dans les territoires ruraux«.
• Študija »Femmes et ruralité pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires 

ruraux franciliens«; Rapport 2019; Center Hubertine Auclert.

ČEŠKA

Čeprav na Češkem obstaja veliko ženskih organizacij, nobena od njih ne objavlja rednih publikacij o 
statusu žensk v družbi ali o statusu žensk v državi. Najti je mogoče nekaj magistrskih ali diplomskih 
nalog o razvoju statusa žensk v češki družbi, ne pa o statusu podeželskih žensk.

Na Češkem ni bilo mogoče najti nobene organizacije, specializirane za ženske, ki bi branile pravice 
in položaj žensk na podeželju. Vendar pa obstaja veliko organizacij, ki se spopadajo z izzivi, s 
katerimi se soočajo ženske. Nekatere od teh organizacij so usmerjene v splošne vsebine, druge pa 
so specializirane za vprašanja, ki so povezana z ženskami (kot so nasilje v družini, ženske podjetnice 
itd.).

1. Češka ženska zveza (CWU): Glavni namen CWU je doseči enake možnosti žensk in moških.
2. ACORUS je češka dobrodelna organizacija, ustanovljena leta 1997. Njihovo poslanstvo je 
pomagati ljudem, ki trpijo zaradi nasilja v družini in olajšati njihovo vključevanje v normalno življenje 
brez strahu in zlorab.
3. Zavezništvo za raka dojke je ustanovilo devetnajst onkoloških organizacij kot državno krovno 
organizacijo v javno korist.
4. Poslovne in poklicne ženske CR: Navdih. Podpora. Povezovanje. To je organizacija v javno korist, 
ki združuje aktivne ženske za promocijo in razvoj svoje osebnosti, celovito izvajanje svojih poklicnih, 
osebnih in družbenih vlog.
5. Češko-moravsko združenje podjetnic in menedžerk je prostovoljno združenje, ki temelji na 
solidarnosti podjetnic in njihovi pripravljenosti pomagati drugim ženskam.
6. Forum 50 je neprofitna organizacija, ki podpira enakopravno sodelovanje žensk in moških v 
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ZAPOSLITVENE 
PRILOŽNOSTI ZA PODEŽELSKE 
ŽENSKE (KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI)

Primarna funkcija kmetijstva je še naprej proizvodnja hrane in drugih surovin ter prispevanje k 
preskrbi s hrano. To so celovite aktivnosti, ki zahtevajo ugodno okolje in politike, ki zagotavljajo 
socialno, kulturno, politično in gospodarsko stabilnost in pravičnost.

Kmetijska dejavnost in ustrezna raba zemljišč prav tako ustvarjata široko paleto neživilskih izdelkov 
in storitev, oblikujeta okolje, vplivata na družbene in kulturne sisteme ter prispevata k gospodarski 
rasti.

Kljub prispevku h kmetijski pridelavi se delež kmetijstva v dodatni bruto vrednosti zmanjšuje. 
Obstaja tako imenovana deagrarizacija, to je zmanjšanje tako odstotka zaposlenih v kmetijstvu 
kot tudi pomena kmetijskega dohodka v strukturi dohodka prebivalcev podeželja. To je med 
drugim povezano z naraščajočim pomenom nekmetijskih dejavnosti na podeželju. Ustvarjanje 
novih poslovnih subjektov med drugim podpirajo sredstva EU-skladov, ki dajejo močan poudarek 
raznolikosti dejavnosti in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.

DIVERZIFIKACIJA KMETIJ S POMOČJO DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

Raznolikost pomeni delitev, obogatitev in omejitev proizvodnih procesov na več različnih področij. 
Raznolikost je opredeljena tudi kot uvedba novih izdelkov, ki še niso bili predhodno izdelani, ki 
temeljijo na obstoječih ali različnih tehnologijah in različnih potrebah, povezanih s trenutnimi izdelki. 
Raznolikost se lahko nanaša na izdelke in storitve, prodajna mesta, tehnologije, dobavitelje, kupce, 
vire financiranja, strukturo dejavnosti (proizvodna kombinacija) in naložbe (naložbeni portfelj). 
Raznolikost omogoča kompenzacijo zmanjšanja dohodka iz enega vira z drugim.

Raznolikost pomeni začetek novih nekmetijskih dejavnosti na kmetijah in lahko vključuje proizvodnjo 
in predelavo visokokakovostne hrane (npr. ekološko kmetovanje, ki temelji na tradicionalnih, 
regionalnih ali lokalnih receptih itd.), neposredno prodajo hrane in kmetijskih proizvodov, kmetijsko 
proizvodnjo za energetske namene, nekmetijske poslovne dejavnosti (npr. agroturizem, kmetijske 
storitve, trgovina, obrt itd.), upravljanje podeželske krajine, storitve oskrbe, socialne dejavnosti, 
predšolsko vzgojo itd.

Prednosti raznolikosti vključujejo doseganje odličnih rezultatov s kombiniranimi viri, idejami ali 
spretnostmi: ustvarjanje priložnosti za rast na kmetiji, zagotavljanje finančne varnosti in stabilnosti 
dohodka, uvajanje sprememb za pridobitev konkurenčne prednosti, zmanjšanje tveganja za 
podjetniške dejavnosti z razpršenostjo dejavnosti. Medtem ko se zmanjšuje brezposelnost in 
povečuje dohodek na podeželju, projekti raznolikosti odražajo tudi aktiviranje podeželskega 
prebivalstva, razvoj podjetništva in ustvarjanje novih idej.

politiki in odločanju.
7. Forum žensk je civilno združenje, ki ponuja platformo in mrežo za redna srečanja, kjer bi izmenjali 
strokovna in družabna mnenja.
8. Oddelek za raziskave spolov in družbe je ključna raziskovalna ustanova na Češkem, ki je 
specializirana za študije spola, feministično teorijo in metodologijo.
9. NORA Gender Information Centre spodbuja enakost spolov v češki družbi na nacionalni in 
regionalni ravni.
10. Organizacija Konsent je namenjena preprečevanju posilstva.
11. MINERVA 21 žensko študijsko združenje, ki je imelo pomembno vlogo pri izobraževanju čeških 
žensk, je navdihnila rimska boginja Minerva.
12. Na Inštitutu za sociologijo Češke akademije znanosti je bil leta 2001 ustanovljen Center za spol 
in znanost (prvotno »za ženske in znanost«), ki je obravnaval vprašanja enakosti spolov v raziskavah 
na Češkem.
13. HollaBack! je svetovno gibanje, namenjeno odpravi nadlegovanja na ulici z uporabo mobilne 
tehnologije.
14. proFem: Poslanstvo te nevladne, nepridobitne organizacije je odpraviti nasilje ne le nad ženskami, 
ampak tudi zagotoviti pravice vseh ljudi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah.
15. Ženy s. r. o, ponuja prostor, kjer lahko ženske izmenjujejo življenjske izkušnje in mnenja. Testirajo 
izdelke, objavljajo kritike, pišejo intervjuje in se navdihujejo.
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Raznolikost dejavnosti v nekaterih regijah vodi tudi do socialno-ekonomskega okrevanja in ljudem 
omogoča iskanje novih delovnih mest. Hkrati želijo ljudje ohraniti značilnosti podeželja, njihovo 
regionalno in kulturno raznolikost.

Negativni učinki raznolikosti vključujejo tveganje izgube osnovnih specializiranih spretnosti na 
kmetiji in težave pri vodenju tako raznolike kmetije.

VLOGA ŽENSK V DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI V KMETIJSTVU

V vseh proizvodnih sistemih so ženske prisotne v vlogi vodje kmetij, žene, družinskega člana ali 
preprosto nekdo, ki prejema plačo. Čeprav je delo žensk na kmetiji običajno dopolnilno, njihova 
prisotnost in delo utrjujeta družbene vezi, ki vzdržujejo družino in kmetijo. V resnici ženske spodbujajo 
številne druge dejavnosti, kot so kmečki turizem ali neposredna prodaja kmetijskih proizvodov.

Ženske so odgovorne tudi za povezavo storitev, kot so lokalni prevoz ali pomoč na domu, storitve, 
ki prispevajo k vitalnosti podeželskega okolja in jim omogočajo, da imajo vrata odprta zunanjemu 
svetu. Bolj ko je naše kmetijstvo večnamensko, večja je vloga žensk.

Privlačnost dopolnilnih dejavnosti je predvsem posledica dejstva, da omogočajo pridobivanje 
dodatnih dohodkov poleg tistih iz osnovne kmetijske dejavnosti, kar je posledica raznolikosti teh 
dejavnosti – razširitev tradicionalne turistične ponudbe in uvajanje novih turističnih produktov. 

Ženske s svojimi izkušnjami in »znanjem« doprinašajo k razvoju novih dopolnilnih dejavnosti. 
Imetnice terciarnih dejavnosti upravljajo podjetja, vendar pod budnim očesom moških, ki še naprej 
sprejemajo pomembne odločitve, zlasti gospodarske.

PODEŽELSKI TURIZEM

Posebno na kmetijah z zmanjšano kmetijsko pridelavo je turizem na kmetiji koristna in cenjena 
dejavnost, ki prinaša dodatne prihodke. Vendar se prispevek podeželskega turizma k dohodkom 
na kmetijah razlikuje glede na geografsko lego, zlasti na območjih, kjer je prisotnost turistov 
koncentrirana na osem do deset tednov med julijem in avgustom. V sredozemskih območjih se 
lahko to poveča na dvanajst do štirinajst tednov, nekatera območja pa lahko dosežejo celo trideset 
tednov in več, če imajo poletno sezono in zimsko sezono z zimskimi športi.

Poudariti je treba, da te dejavnosti omogočajo uravnotežen razvoj najbolj obrobnih, omejenih in 
izoliranih območij in imajo jasen socialni in okoljski učinek. Podeželski turizem ustvarja spremembe 
v družbenih strukturah, saj koristno vpliva na kulturno izmenjavo med podeželskim in mestnim 
okoljem. Povečuje sodelovanje med lokalnim prebivalstvom tako v družbenih kot kulturnih odnosih, 
na novo ovrednoti modele podeželskega življenja in blaži izseljevanje s teh območij, kar ima za 
posledico nižje staranje prebivalstva.

Delo žensk in njihov prispevek družini je tako v družbi bolj opazen. Potrebno je stalno izboljševanje, 
kar pozitivno vpliva na žensko samozavest, saj dobivajo dohodek s kmetije, zato njihovo delo ni več 
nevidno, kot je bilo to prej, ko so delale samo v kmetijski pridelavi. Iz družbenega vidika pa ženske 
zelo cenijo, da dobijo glas, tako pri komunikaciji s strankami, društvi in drugimi organizacijami, ki ga 

sicer nimajo v tako visoko maskuliniziranem podeželju.  

Iz okoljskega vidika kmečki turizem zavezuje ljudi k ohranjanju, varovanju in vrednotenju naravne 
in kulturne dediščine. Podeželski turizem spodbuja ljudi, da varujejo kraje in rastišča v svoji okolici 
ter da upravljajo podeželski prostor tako, da ohranja naravne vire in živo krajino. To pa omogoča 
vzpostavitev simbioze med kmetijsko proizvodnjo in ohranjanjem poseljenosti podeželja.

Raznolikost turističnih storitev, kot so jahanje, pohodništvo, rafting oziroma neskončno 
število dejavnosti, povezanih s podeželjem (med drugim učilnice v naravi, interpretacijski centri, 
izobraževalne ekskurzije, taborjenje), zahteva ohranitev podeželja in ustrezno izrabo, kar posledično 
ustvarja nova delovna mesta. Vse bolj pomembno je tudi ohranjanje in urejanje okolice hiš, ki se 
uporabljajo za nastanitve in jih krasijo motivi kmečkega življenja in druga podeželska dekoracija, 
cvetje ali majhni vrtovi.

Podeželski turizem pomeni tudi razvoj: infrastrukture – nastanitve (turistične kmetije, hoteli in 
apartmaji, planinski domovi in zatočišča, kampingi), kulinarike, športnega turizma in avanturizma 
(aktivni turizem), kulturnih dejavnosti, ki dopolnjujejo prosti čas in uživanje v naravnem okolju.

Ženske se s turizmom lahko ukvarjajo na svojih domovih ali kmetijah in tako usklajujejo delo in 
svoja vsakodnevna opravila ter skrb za družino, kar je zelo cenjeno, prinaša pa jim tudi dodatni 
zaslužek.

Posledice podeželskega turizma so v glavnem pozitivne, med negativnimi pa lahko izpostavimo 
naslednje: manj časa, namenjenega družini, prijateljem in sosedom, daljši delovni čas v sezoni, manj 
časa za družabne odnose z gosti in obremenitve z različnimi opravili in nalogami. Vse to pa krepi 
tradicionalno vlogo žensk.

KULTURNA DEDIŠČINA

Dediščino lahko obravnavamo kot »živi spomini kulture«, vključuje pa naravno in kulturno dediščino, 
ki je lahko snovna in nesnovna. Kulturna dediščina se ukvarja s spomeniki in muzeji, pa tudi z jezikom 
in ustnim izročilom, prikazovanjem obredov in obrti, industrijsko dediščino in biološko raznolikostjo.

Z vidika upravljanja kulturne dediščine je treba preseči zgolj konservatorstvo, tako da dediščino 
funkcionalno in uporabno spremenimo v skladu z družbenimi spremembami, pri čemer pa 
moramo ohraniti in okrepiti svojo družbeno vrednost.

Izboljšanje, obnova in posodobljena uporaba kulturne dediščine na podeželju lahko prispeva k 
ohranitvi prebivalstva v redko poseljenih območjih.

Lokalno prebivalstvo ima prednost pri koriščenju kulturne dediščine, ki je dobila novo uporabno 
vrednost ali ohranila staro uporabnost in ne služi zgolj turizmu. Na ta način spodbujamo identifikacijo 
lokalnega prebivalstva s svojo dediščino, kar pa posledično pomeni večjo občutljivost in skrb za 
dediščino ter zaščito pred uničenjem, kot je npr. siromašenje zaradi različnih namenov.

Drugi temeljni element lokalnega razvoja, ki je povezan s kulturo in dediščino, je množica ustvarjalnih 
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dejavnosti, vezanih na obrti (dejavnosti, ki so ukoreninjene v tradicionalno kulturo) in imajo očitno 
ekonomsko vrednost na podeželju, niso pa še obravnavane v politikah razvoja podeželja.

KULTURNA DEDIŠČINA IN ŽENSKE

Ženske so tradicionalno imele pomembno vlogo pri prenašanju kulturne dediščine. Prenos 
modrosti, tehnik in znanj, povezanih z vsakdanjim življenjem in običaji, igrajo temeljno vlogo pri 
povezanosti družinskega in družbenega življenja.

Ta vloga je bila temeljna pri medgeneracijskem prenosu znanja, pri vzgoji in socializaciji otrok, pri 
sporočanju pomenov in veščin, povezanih z jezikom, verovanji, ustnim izročilom, pesmimi, plesi, 
zgodbami, igrami, legendami ...

Ženske imajo pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju domače in družinske dediščine in manj 
pri ohranjanju družbene dediščine. Njihov prispevek k festivalom in drugim prireditvam je vezan 
bolj na sodelovanje kot na njihov razvoj: šivanje oblačil, priprava prizorišč, krašenje stopnic, trgov, 
videz, priprava hrane itd.

Za podeželska območja je značilno kulturno bogastvo – tako v raznolikosti stavb nacionalne dediščine 
kot v kulturnih ustanovah. O priložnostih vključevanja kulturne dediščine v razvoj podjetništva 
na podeželju piše Duda (2019): »Kmečko kulturo že od nekdaj ustvarjajo ženske. Poglejte samo 
narodne noše. V eni vasi so bili moški običajno oblečeni na isti način, medtem ko je morala vsaka 
ženska izstopati. Ta kulturni dimorfizem je delo ženske. Mislim, da je dobro, da se poklici, ki so 
izginili, zdaj ponovno vračajo. Nekatere poklice opravljajo predvsem moški, nekateri pa so predvsem 
ženski, npr. vezenje, šivanje, lončarstvo.«

Po mnenju strokovnjaka za razvoj podjetništva so lahko uporabni vsi viri kulturne dediščine, tako 
snovni kot nesnovni:

• sakralna dediščina – cerkve, samostani, pokopališča na podeželju;
• graščine, gradovi, palače na podeželju;
• parki, stara drevesa;
• snovna dediščina – etnografska dediščina: noša;
• nesnovna dediščina: legende, zgodbe, pesmi;
• okoljska kulturna dediščina: krajina, ohranjanje naravnih habitatov;
• družinska dediščina – dediščina vsakega ločenega gospodarstva.

Poklicne dejavnosti na področju dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, vezanih na kulturno dediščino, 
ki jih izvajajo podeželske ženske, se običajno nanašajo na: podeželski in kmečki turizem, ljudsko 
umetnost in umetnostne obrti, tradicionalno in regionalno hrano, razlago lokalne dediščine, 
izobraževanje in skrb na kmetiji, ohranjanje avtohtonih pasem živali in rastlin. Poloczek (2019) meni, 
da “vse omenjene smeri vodijo ženske v 70 % primerov in to z velikim uspehom.«

Podeželski in kmečki turizem predstavljata najbolj razširjeno področje dopolnilnih dejavnosti 

POLJSKA

podeželskih gospodarstev. Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja ocenjuje, da je število 
turističnih kmetij na Poljskem okoli 8.500. V podeželskem turizmu na Poljskem prevladujejo ženske. 
Podobnost opravil med storitvami za goste in hišnimi opravili spodbuja ženske k ustanovitvi 
turističnih podjetij. Sodeč po številnih publikacijah, ženske vidijo podeželski turizem kot način za 
mirno življenje, polno strasti, zahvaljujoč stiku z naravo in zanimivimi ljudmi. Ne gre pozabiti, da 
podeželski turizem poleg osnovnih nastanitvenih in prehrambnih storitev ustvarja številne dodatne 
storitve, povezane s turistično ponudbo v regiji – trgovina, bančništvo, zavarovanje, turistične 
informacije, zanimivosti itd. (Mikołajewicz, 2019).

Novejša usmeritev socialnega kmetovanja se na Poljskem izvaja že nekaj let. Pionirski projekt 
je Nacionalna mreža izobraževalnih graščin, ustanovljena leta 2012. Trenutno obsega skoraj 260 
oseb, načrtujejo pa tudi oblikovanje podobne strukture dnevnih centrov za oskrbo starostnikov. 
Socialno kmetovanje je večinoma v interesu žensk.

Strast in kulinarične sposobnosti žensk so ključne za ohranjanje podeželske dediščine. V 15 letih 
obstoja Nacionalnega seznama tradicionalnih izdelkov (tistih, ki imajo vsaj 25 let dokumentirano 
tradicijo) je bilo registriranih skoraj 2000 živilskih izdelkov in jedi. 41 regionalnih poljskih izdelkov je 
bilo registriranih v sistem EU za geografske označbe. Vzpostavljen je nacionalni sistem certificiranja 
tradicionalnih izdelkov »Kakovost-tradicija« (pol. Jakość-Tradycja). Regionalni trg s hrano in kulturna 
dediščina na Poljskem sta komercialno na razmeroma nizki ravni kljub veliki vključenosti. Poljske 
vasi so slabo organizirane, primanjkuje organizacij, zadrug, skupin proizvajalcev, na katerih močno 
temelji evropsko kmetijstvo.

Trenutno so najpomembnejši dejavniki razvoja vasi usmeritve, povezane z razvojem kratkih dobavnih 
verig in lokalnih prehranskih sistemov ter proizvodnjo visokokakovostne hrane. Zadnjih nekaj let 
ta področja pomenijo ključne usmeritve dejavnosti v EU in nacionalnih dokumentih, namenjenih 
podpori razvoju kmetijstva. Zaradi povečanja ozaveščenosti potrošnikov glede lokalne hrane je po 
teh izdelkih vedno večje zanimanje in povpraševanje.

Kmetijski sektor v Španiji kaže naraščajoči trend razvoja dveh vrst kmetij. Ena vrsta so skupine 
sorazmerno majhnih kmetij z velikimi zemljišči in kapitalnimi viri, močno povezane z nekmetijskimi 
dejavnostmi agroindustrije (predvsem agroživilska industrija). Druga vrsta vključuje vse večjo skupino 
kmetij, ki so zaradi svoje majhne konkurenčnosti slabo povezane z drugimi kmetijskimi industrijami 
in iščejo načine za povečanje svojih dohodkov z raznolikostjo svojih dopolnilnih dejavnosti.

Deagrarizacija podeželskih območij in posodobitev kmetijstva sta spodbudili razvoj storitvenega 
sektorja na španskem podeželju. To se je jasno odrazilo v poklicih, ki so jih opravljale ženske, stare 
med 20 in 35 let. Večina jih dela v storitvenem sektorju in trgovini, (administrativni in storitveni 
sektor), kar bi lahko bila odlična priložnost za kmetijstvo in kmetije.

Ženske trenutno zelo cenijo te dejavnosti, kar pomeni, da po zadnjih raziskavah delež obratov, ki jih 
vodijo ženske, presega 50 %, največ pa jih je v Navarri in Asturiji ter sorazmerno v Galiciji in Baskiji.

ŠPANIJA
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Na podlagi tega integrativnega pristopa je mogoče ugotoviti, da ima Španija pomembne vire v 
dediščini – večina je razporejena na podeželju – ki nudijo velike možnosti v smislu teritorialnega 
in trajnostnega razvoja. Sledi, ki jih puščajo lokalne kulture na državnem ozemlju, postajajo vidne v 
celotni kulturni, naravni in krajinski dediščini.

Eden od ciljev zakona o trajnostnem razvoju podeželja je ohranjanje in obnavljanje naravne in 
kulturne dediščine in virov podeželskega okolja z javnimi in zasebnimi ukrepi, ki omogočajo njihovo 
uporabo, združljivo s trajnostnim razvojem.

Španija, ki ima ogromen potencial dediščine, je trenutno na odločilni stopnji, da na novo opredeli 
strategije upravljanja in uporabe dediščine, ki presega tradicionalno skrb za obnovitev, ohranjanje 
in varstvo. Iskanje novih funkcij dediščine je večinoma omejeno na podeželska območja, kjer se 
oživljajo stare strukture z dobivanjem novega pomena, kar se zdi optimalna smer ukrepanja.

Trenutno je v Register kulturne dediščine vpisanih 15.000 nepremičnin (vključno s cerkvami, 
palačami, tovarnami ali mlini na veter) in skoraj 13.000 premičnin, ki že same po sebi spodbujajo 
lokalni razvoj. S prepoznavnostjo se krepijo lokalna podoba in pobude.

V Španiji sektor kulturne dediščine predstavlja skoraj 4 % BDP, turizem pa ima velik vpliv na 
gospodarstvo kot celoto, saj prispeva 11 % BDP. Kulturni vidik turizma se je v zadnjih dveh 
desetletjih opazno izboljšal in je pridobil relativno težo v primerjavi z obalnim turizmom, kar je jasen 
znak povečanja kulturne motivacije in preferenc do dediščinskih destinacij.

Ob tem je treba poudariti, da je uspeh dediščinske turistične destinacije tesno povezan z 
usklajevanjem različnih politik (okolja, kulture, prostorskega načrtovanja in turizma ipd.), pa 
tudi z načrtovanjem turistične politike. Naraščajoče povpraševanje zahteva pravilno organizacijo 
dediščinskih destinacij, med drugim tudi glede na območje, kulturno ponudbo, hotelsko infrastrukturo 
in prometne povezave.

Pohodniške poti so pomemben del španske geografije in imajo naravne, kulturne, slikovite in 
zgodovinske značilnosti, ki so namenjene predvsem spodbujanju rekreativnih in kulturnih dejavnosti. 
Te poti omogočajo izboljšanje in pridobivanje novega znanja o podeželskem okolju, pa tudi obnovo 
naravne in kulturne dediščine, s čimer pripomorejo k razvoju podeželja na lokalni ravni. 

Tradicija se postopoma prilagaja družbenim spremembam in kulturni dinamiki, prav ta dinamika pa 
je zagotovilo za kontinuiteto. Povečuje se udeležba žensk pri tradicionalnih prazničnih vlogah, ki 
so bile v preteklosti prepuščene moškim: »nazarenas«, »costaleras«, »chirigotas«, glasba, butlerji 
itd.

Ženske v Andaluziji so tradicionalno izvajale tehnike, povezane z določenimi obrtmi in obrtniškim 
znanjem, in prenašale to znanje na svoje hčere. Številne ženske, ki so sodelovale v Atlasu nesnovne 
dediščine Andaluzije, so bile kuharice, šivilje, kmetice, ribičke, »espartere«, keramičarke, oljkarice, 
pekovke, vezilje, nabiralke, čipkarice, tkalke itd.

Mnoge od teh obrti in tehnike, ki so jih ženske tradicionalno razvijale, niso bile tako cenjene, kot si 
zaslužijo. Atlas nesnovne dediščine Andaluzije želi pripomoči k prepoznavanju pomembnosti vloge 

žensk pri prenosu kulturne dediščine.
 
V ta namen je Andaluzijski inštitut za zgodovinsko dediščino (IAPH) pripravil izbor obrti, znanj, 
festivalov in običajev, pri katerih so imele ženske pomembno vlogo pri prenosu.

SLOVENIJA

Za Slovenijo je značilna nizka stopnja tržne usmerjenosti, le 40 % družinskih kmetij pretežni 
pridelek nameni prodaji. Precejšen delež kmetijskih proizvodov se porabi ali proda neposredno na 
gospodarstvih. Ta delež je velik zlasti pri krmnem žitu, krompirju, vrtninah in sadju, kjer gre mimo 
evidentiranih tržnih poti med 70 % in 90 % pridelka. Pri živalskih proizvodih je ta delež praviloma 
manjši, na kar vplivajo tudi vedno strožji veterinarski predpisi. Pri mleku prodaja v mlekarne 
(domače in tuje) zajema preko 80 % skupne proizvodnje, pri jajcih pa se po evidentiranih tržnih 
poteh (odkup in prodaja na tržnicah) proda okoli polovica celotne proizvodnje konzumnih jajc. 
Pri medu je ta delež precej manjši (okoli 25 %). S proizvodnjo in trženjem energije iz obnovljivih 
virov se v Sloveniji ukvarja 78 družinskih kmetij. Glavni obnovljivi vir energije v Sloveniji, ki izvira 
iz kmetijstva, je bil v letu 2011 bioplin. Na kmetijah je sicer nekaj manjših oljarn za stiskanje oljne 
ogrščice, vendar tam pridobljeno olje ni namenjeno prodaji za izdelavo biodizla. 

Z vidika naraščajoče brezposelnosti in upada gospodarske aktivnosti na podeželju se priložnost za 
ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest kaže v razvoju nekmetijskih dejavnosti na podeželju, 
ki bo prvenstveno slonel na aktivaciji endogenih potencialov v povezavi z npr. kulturno dediščino, 
ohranjanjem narave, naravnimi resursi (npr. les), človeškim in socialnim kapitalom, lokalno 
samooskrbo, zelenim turizmom in obnovljivimi viri energije.

Podjetniške podeželske ženske lahko sprejemajo tudi strateške odločitve o tem, kako zaslužiti 
več dohodka na kmetiji s trženjem ali povezovanjem z večjimi sistemi. Ključna je tudi sposobnost 
sledenja trgu, saj je potrošnik dandanes zelo pozoren na izvor in kakovost hrane. Kmetije, ki so se 
prve prilagodile nastajajočim trendom, so še danes uspešne.

Inovacije in kakovostna kmetijska proizvodnja že stagnirajo. Najpomembnejša je rast mikropodjetij 
za predelavo kakovostnih kmetijskih pridelkov, hkrati pa tudi razvoj novih načinov prodaje. Pri 
upravljanju lokalnih virov so ključne določene kmetije, vendar je razvoj v praksi kljub temu počasen. 
Različni pogoji in priložnosti za kmetije se pojavljajo tudi pri kakovosti storitev. Počasen razvoj je 
moč opaziti pri dejavnostih, kot je turizem na kmetiji, in ekološki pridelavi.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15) opredeljuje skupine in vrste 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, pogoje za izvajanje 
dopolnilnih dejavnosti, nadzor in sankcije za kršitve. Na kmetiji se lahko izvajajo naslednje skupine 
dopolnilnih dejavnosti:

1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov in predelava gozdnih lesnih sortimentov, 
2. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, 
3. vzreja in predelava vodnih organizmov, 
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4. turizem na kmetiji, 
5. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji, storitvami oziroma izdelki, 
6. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, 
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela, 
8. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo, 
9. socialno-varstvene storitve.

V primerjalnem obdobju (28. decembra 2018 in 1. januarja 2015) se je število kmetij, ki imajo 
dovoljenja za izvajanje dopolnilne dejavnosti, zmanjšalo za 5,2 %, obenem pa se je povprečno 
število dejavnosti na kmetiji povečalo za skoraj 20 %.

V povprečju se na kmetijah opravljajo štiri dopolnilne dejavnosti. Na 1.065 kmetijah se opravlja več 
kot pet dejavnosti. Več kot 10 dejavnosti se opravlja na 352 kmetijah, na sedmih kmetijah pa več 
kot 30 dejavnosti. V ekološko pridelavo ali predelavo je vključenih 861 kmetij, kar predstavlja 18,7 
odstotka vseh kmetij z dopolnilno dejavnostjo.

Po stanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je še naprej največ dejavnosti povezanih s storitvami 
(1.461 dejavnosti storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo in 1.234 dejavnosti storitev 
vzdrževanje cest in pluženje snega). Sledijo dejavnosti, povezane z gozdarstvom (736 dejavnosti 
storitev spravilo lesa iz gozda in 733 dejavnosti storitev sečnja).

Večji obseg dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov je pri dejavnostih predelave in konzerviranja 
sadja in zelenjave (663 dejavnosti). Pri turizmu na kmetijah je največja zastopanost izletniških 
kmetij (479 dejavnosti). Pri dejavnostih, povezanih s proizvodnjo energije, se število dejavnosti ni 
bistveno spremenilo. Največ dejavnosti je za proizvodnjo in prodajo energije iz sončnega vira (429 
dejavnosti).

Na večini kmetij je le en nosilec dopolnilnih dejavnosti. Le na 85 kmetijah sta dva nosilca dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, na treh kmetijah pa trije nosilci dopolnilne dejavnosti.

Kmetije, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti, imajo povprečno 14,69 ha kmetijskih površin v 
uporabi in so večje od povprečno velike kmetije v Sloveniji, ki je 7,0 ha.

REGIONALNE INFORMACIJE O VIRIH, KI SE NAVEZUJEJO NA KULTURNO DEDIŠČINO

SMID - Slovenska mreža za interpretacijo dediščine združuje nevladne organizacije, posameznike 
in neformalne skupine iz vse Slovenije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in predstavljanjem naravne 
in kulturne dediščine. Začetki delovanja mreže segajo v leto 2007, danes SMID šteje že preko 100 
članov.

DEDI - Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. V spletni enciklopediji DEDI 
lahko trenutno pregledujete 437 pojavov slovenske naravne in kulturne dediščine (nepremične, 
premične in žive kulturne ter naravne dediščine), in sicer na tri načine: v sklopu digitalne enciklopedije, 
v interaktivnem spletnem atlasu Geopedija ter v trirazsežnostnem geografskem informacijskem 
sistemu Gaea+. DEDI je namenjen najširši javnosti, vsakdo pa lahko z dodajanjem novega zapisa o 
pojavu dediščine sodeluje tudi pri njegovem nastajanju.

Katalog nesnovne kulturne dediščine je na voljo na spletni strani Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije:  http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

S pomočjo posodobljenega spletnega brskalnika in spletnih storitev lahko kdorkoli lažje in 
učinkoviteje vidi in uporabi podatke o kulturni dediščini v Sloveniji, ki jih je pripravil Direktorat 
za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo. Ministrstvo za kulturo v skladu s centralizacijo 
informacijskih rešitev ministrstva za javno upravo uporablja skupno informacijsko infrastrukturo v 
sklopu spletnega portala za prostorske vsebine - http://www.gisportal.gov.si 

Kulturno dediščino lahko spremljate preko dveh javnih spletnih brskalnikov, Registra kulturne 
dediščine (RKD) in sistema pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD).

TIC – turistični informacijski centri (90 enot po vsej Sloveniji) v okviru Turistične zveze Slovenije 
(TZS) zagotavljajo informacije o določenem kraju, prenočitvah, znamenitostih in dogodkih 
https://gisportal.gov.si/rkd

Prireditve in druge dejavnosti, povezane z ohranjanjem kulturne dediščine, običajno izvajajo lokalna 
združenja kmečkih žena in turistična društva v okviru TZS.

Dandanes imajo ženske na podeželju veliko priložnosti za delo. Za promocijo in poudarjanje 
pomembnosti žensk je bilo razvitih kar nekaj različnih pristopov. En od teh je znamka »Bienvenue à la 
ferme«, ki spodbuja turizem na kmetiji in ponuja priložnost širši javnosti, da doživijo kmečko življenje. 
V Parizu je vsakoletni dogodek »Salon International de l’Agriculture« za promocijo kmetijstva in 
tradicionalnih proizvodov s pomočjo kmetijskega tekmovanja. Za zaščito pravic žensk po vsem svetu 
je bil 8. marec razglašen za »Dan žena«; 15. oktober pa je »Mednarodni dan podeželskih žensk«. Ta 
dan poudarja delo žensk na podeželju in njihovo vlogo v razvoju podeželja.

Drugi ključni dejavnik, ki vpliva na zaposlovanje žensk na podeželju, je ravnovesje med delom 
in družinskim življenjem. Razvoj rešitev za varstvo otrok ( jasli, vrtci, centri za varstvo otrok) na 
podeželju je osnovna potreba, če želimo zagotoviti enake pravice na podeželju za moške in ženske. 
Javne in lokalne oblasti morajo prispevati k oblikovanju inovativnih struktur, ki upoštevajo omejitve 
kmetijskih poklicev in omogočajo prilagodljive možnosti oskrbe (redna, občasna, nujna oskrba) in 
prilagodljive pogodbene pogoje (prilagodljiv delovni čas, vikendi, državni prazniki, poletno obdobje).

Ženske, ki živijo na podeželju, niso vključene samo v kmetijske dejavnosti. Pogosto so gonilna sila, 
ki ohranja kulturno dediščino živo, in to znanje in strast prenaša na naslednje generacije. Varstvo 
kulturne dediščine na podeželju v Franciji v veliki meri podpira javni sektor, denimo z oblikovanjem 
»Plateforme participative des projects culturels en milieu rural«, ustanovljeno ob prvi izvedbi 
Nacionalnih srečanj o kulturi in podeželju 29. junija 2018, ki sta jih skupaj organizirala Ministrstvo 
za kulturo in Ministrstvo za teritorialno kohezijo v sodelovanju z Nacionalno podeželsko mrežo. Cilj 
Participativne platforme kulturnih ozemelj je bil zagotavljanje nacionalne prepoznavnosti kulturnih 
projektov na podeželju, zagotavljanje baze podatkov o projektih in spodbujanje akterjev. Od leta 
2015 poteka tudi poseben dogodek »Journée du matrimoine«.

FRANCIJA
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Na podeželju je turizem na kmetijah pogosto rešitev za opolnomočenje žensk in ohranjanje 
kulturne dediščine, obenem pa povezovanje kmečkega prebivalstva z nekmečkim pripomore k 
vrednotenju kmetijske pridelave in podpira netržne dobrine (zdrava in hranljiva hrana, kulturne 
vrednote, krajina itd.). Prikaz pridelave sira, pokušina vin, prikaz pastirskega življenja, »goûters à 
la ferme« (degustacija hrane) so le nekateri od primerov, povezanih z večnamenskostjo podeželja. 
Francija in Francozi so na to kulturno dediščino zelo ponosni in vsako poletje potujejo po državi, da 
bi odkrili in ohranjali ta posebni način življenja. To je zagotovilo priložnosti za vzdrževanje in obnovo 
kmetijske stavbne dediščine, ki se ne uporablja več za kmetijske namene (skednji, ki se uporabljajo 
za poroke).

ČEŠKA 

Ženske na kmetijah običajno pridelujejo za lokalne trge in so zaradi tega bolj naklonjene lokalni 
hrani, s čimer se skrajšajo transportne poti hrane, zmanjšujejo vpliv verižnih trgovin, izboljšanje 
počutja živali med transportom itd. Dejavnosti, ki so jih običajno izvajale ženske (gojenje zelenjave 
in oskrba živali), so že del ekonomije.

Pogosto so prav ženske tiste, ki predlagajo prehod na ekološko kmetovanje. Po vsem svetu ženske 
prevzemajo vodilno vlogo pri razvoju ekološkega kmetijstva v različnih oblikah: kot kmečke ženske, 
potrošnice, raziskovalke, poslovne ženske, inšpektorice itd. Ženske so na splošno bolj naklonjene 
naravnim načinom kmetovanja (kot je ročno pletenje) kot moški, poleg tega tudi raje delajo z 
družino, kot da zaposlijo ljudi zunaj kmetije.

Kot je že bilo omenjeno, se ženske osredotočajo predvsem na proizvodnjo za lokalne trge, vodenje 
malih podjetij, ročne obrti, ki so atributi okoljskega in ne konvencionalnega kmetovanja. Ženske 
pogosteje delujejo zunaj okvirov gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, saj iščejo načine, kako 
povezati svojo vlogo matere in gospodinje z razvojem skupnosti in ustvarjanjem dobička. Ni treba, 
da so ženske zaposlene na kmetiji za polni delovni čas. Politiki in strokovnjaki bi morali končno 
razumeti, da niso pomembne samo intenzivne/industrijske oblike kmetovanja, ampak tudi kmetijske 
dejavnosti, ki niso primaren vir dohodka v gospodinjstvu.  

Na Češkem je vzpostavljen sistem s 15 delovnimi mesti (v vsaki regiji en muzej, kjer je to delovno 
mesto), ki so zadolžena za ohranjanje tradicionalne ljudske kulture v državi. Te muzejske institucije 
objavljajo informacije na spletni strani – npr. informacije o regionalnih inventarjih blaga tradicionalne 
ljudske kulture. Krovni inštitut je Nacionalni inštitut za ljudsko kulturo, ki deli informacije o kulturni 
dediščini na Češkem na svoji spletni strani in v izobraževalnih programih za javnost v dvorcu in 
naravoslovnem muzeju. Dodatne informacije je mogoče pridobiti preko Državnega centra za 
informiranje in svetovanje v kulturi v Pragi ali preko Oddelka za regionalno in nacionalno kulturo 
na češkem ministrstvu za kulturo.

Glavna značilnost kulturne dediščine je prostovoljni pristop in dostopnost javnosti. Kulturne dediščine 
ne bi smeli zlorabljati z namenom gospodarske koristi ali spodbujanja turizma. V primeru ljudskih 
obrti je mogoče govoriti o morebitni finančni podpori državne uprave in samouprave (subvencije 
ministrstva za kulturo, donacije regij, mest in občin). Podpora je nato povezana z ohranitvenimi 
ukrepi za ohranjanje obrti ali za izobraževanje privržencev.

Na kulturno dediščino v splošnem ne moremo gledati kot na posel. Obrtniške delavnice večinoma 
odlikujejo ljudsko proizvodnjo in so prilagojene za različne prodajne trge. Narodne noše in delavnice 
za izdelavo narodnih noš, ki delujejo kot poslovni subjekti za folklorne zasedbe, glasbene in 
pevske skupine ali člane podeželskih skupnosti, so nekaj posebnega. Podjetništvo bi spodbudilo 
poenostavitev poslovnega okolja in zmanjšalo administrativne zadolžitve.

Kulturna dediščina na podeželju je zelo bogata in raznolika. To ni samo državno zaščiten 
nepremičninski spomenik in naselje, temveč tudi veliko večja skupina dragocenega izvirnega 
stavbnega fonda, ki vključno z zgodovinskimi vaškimi naselji skladno dopolnjuje sliko našega 
podeželja. Ljudske zgradbe, vaška naselja in kulturne krajine predstavljajo poseben pojav, ki se 
je razvijal in sooblikoval skozi stoletja. Hkrati moramo danes tudi dojemati podeželsko kulturno 
dediščino kot pomemben in še vedno podcenjen gospodarski potencial na področju potovanj in 
turizma – z ohranjanjem zmernosti in racionalnosti v skladu s smernicami trajnostnega razvoja.
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Ženske na Poljskem so dobile volilno pravico z uredbo Józef Piłsudski z dne 28. novembra 1918, 
v kateri je bilo ugotovljeno: »Volivec je lahko vsak državljan države brez razlike med spoloma, ki je do 
dneva volitev dosegel 21 let« in »Vsi moški/ženske državljani države, ki imajo aktivno volilno pravico, 
so lahko izvoljeni v parlament.« Tako so bile Poljakinje ene prvih žensk v Evropi, ki so dobile volilne 
pravice.

Pravice žensk na Poljskem imajo pomen ustavnega načela. V sedanji ustavi iz leta 1997 načelo 
enakosti pravic žensk in moških vsebuje člen 33. Ta člen določa, da:

• »Moški in ženske imajo enake pravice v družinskem, političnem, družbenem in gospodarskem 
življenju na Poljskem. 

• Moški in ženske imajo enake pravice, zlasti v zvezi z izobraževanjem, zaposlovanjem in 
napredovanjem, prav tako pa imajo pravico do enakega nadomestila za podobno delo, pravico 
do socialne varnosti, pravico opravljanja funkcij in pravico prejema javnih priznanj in odlikovanj.«

Ustavno načelo je nad izvršnimi akti in ga je treba spoštovati v vsaki situaciji. Predpisi o enakosti 
žensk in moških na Poljskem so v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo.

IZBOR PRAVNIH AKTOV V ZVEZI S PRAVICAMI ŽENSK

       Ključni dokumenti:
• Ustava Poljske republike
• Deklaracija o človekovih pravicah (1948)
• Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW)
• Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Evropska konvencija o človekovih 

pravicah)

     Najpomembnejši mednarodni dokumenti, ki se navezujejo na pravice žensk:
• Konvencija o enakem nagrajevanju (1951)
• Konvencija o političnih pravicah žensk (1952)
• Konvencija o državljanstvu poročenih žensk (1957)
• Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in na delovnem mestu (1958)
• Konvencija o soglasju k poroki, minimalna starost za poroko in registracijo zakonskih zvez (1962)
• Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (1979)
• Deklaracija o odpravi nasilja nad ženskami (1993)

    

ZAKONODAJA IN NACIONALNI 
DEJAVNIKI, KI SPODBUJAJO ŽENSKE, 

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

POLJSKA

Ministrstvo za družino, delo in socialno politiko je pristojno za izvajanje določb mednarodne 
konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki so jo sprejeli Združeni narodi (tako 
imenovani mednarodni zakon o ženskah), in drugih konvencij. Leta 2011 je bila ustanovljena Koalicija 
za CEDAW (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk). Cilj te koalicije je vključitev 
nevladnih organizacij v postopke poročanja o izvajanju Konvencije s strani Poljske.

Varuh človekovih pravic ščiti enako obravnavanje žensk in moških na vseh področjih življenja.

NACIONALNI UKREPI SPODBUJANJA NOVIH ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI

Največji dejavniki, ki podpirajo realizacijo ukrepov, povezanih z večnamenskim kmetijstvom in 
kulturno dediščino, so različni projekti in programi, vezani na izrabo potenciala vasi. Hkrati ti 
projekti prikazujejo vas kot priložnost samozaposlitve ali vir dodatnega dohodka. Smeri posameznih 
dejavnosti so opredeljene v ustreznih nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategijah.

Na nacionalni ravni je bila Strategija odgovornega razvoja sprejeta leta 2017. Je ključni dokument 
na področju srednje in dolgoročne gospodarske politike. V njenem okviru je bilo opredeljenih 
veliko strateških programov. Naslednji projekti so z vidika povečanja aktivnosti žensk na podeželju 
ključnega pomena:

• Družinska politika in skrb za otroke  - kompleksna in sistemska podpora družinam z otroki, ki 
med drugim vključuje sistemsko zagotavljanje institucionalne oskrbe majhnih otrok (do 3 let) in 
omogoča staršem in skrbnikom vrnitev na delo, kakor tudi program povečanja števila mest za 
predšolsko vzgojo in tako izboljšanja kakovosti izobraževanja.

• Nove priložnosti za podeželje - program za poklicno aktiviranje kmetov in oseb, povezanih s 
kmetijstvom, za potrebe nekmetijskega trga dela, ob upoštevanju instrumentov financiranja iz 
skladov kohezijske politike, PRP 2014–2020 in nacionalni ukrepi za delovanje trga dela.

• Poslovni sveženj - nov skladen sveženj pravnih aktov, ki celovito ureja načela izvajanja 
poslovne dejavnosti na Poljskem, ustvarja ugodne, pregledne in stabilne pogoje poslovanja, 
zagotavlja pravno varnost, zmanjšuje poslovno tveganje in povečuje pripravljenost podjetnikov 
za prevzemanje tehnološkega tveganja, povezanega z izvedbo inovativnih projektov.

Poleg tega Strategija za trajnostni razvoj podeželja, kmetijstva in ribištva za obdobje 2012–2020 
predstavlja splošni cilj povečanja kakovosti človeškega kapitala, socialnega kapitala, zaposlovanja 
in podjetništva na podeželju. Zlasti je poudarek na uporabi potenciala podeželskih območij, kar 

      Izbor poljskih pravnih aktov:
• Zakon o spremembah zakona o delu in zakona o denarnih nadomestilih iz naslova socialnega 

zavarovanja za primer bolezni in materinstva z dne 16. novembra 2006;
• Zakon proti nasilju v družini z dne 29. julija 2005
• Zakon o socialni pomoči z dne 12. marca 2004
• Zakon o družinskih prejemkih z dne 28. novembra 2003
• Zakon o denarnih prejemkih iz naslova socialnega zavarovanja za primer bolezni in materinstva 

z dne 25. junija 1999
• Zakon o načrtovanju družine, zaščiti človeškega ploda in pogojih za dopustnost prekinitve 

nosečnosti z dne 7. januarja 1993.
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ustvarja nove priložnosti uporabe vaške kulturne dediščine.

V okviru regionalnih operativnih programov so ženske označene kot skupina z najtežjimi razmerami 
na trgu dela. Podobna oznaka velja za lokalne akcijske strategije. Posledično je na to skupino 
naslovljena finančna podpora za vzpostavitev in razvoj gospodarskih dejavnosti (posredovana 
preko lokalne akcijske skupine).

Dejavnosti podeželskih žensk so podprte tudi v okviru evropskih projektov, povezanih s programi 
za izenačevanje možnosti marginaliziranih skupin, poklicno aktivacijo žensk in podeželskega 
prebivalstva, ki se financirajo iz različnih sredstev Evropske unije. Na Poljskem je dober primer 
projekt »Sołtyski and LiderkiWiejskie. Ženske upravljajo poljsko podeželje«, ki je bil sofinanciran 
iz Evropskega socialnega sklada v okviru sektorskega operativnega programa Razvoj človeških virov 
in je bil izveden med letoma 2006 in 2008 s pomočjo Fundacije za razvoj lokalne demokracije.

Poleg strateške in finančne podpore je pomemben dejavnik, ki bo spodbudil razvoj podjetništva 
na področju večnamenskega kmetijstva in kulturne dediščine, povečanje ozaveščenosti javnosti. 
Povpraševanje družbe po dejavnostih, povezanih s kulturno dediščino, je ogromno, čeprav ga vedno 
ne prepoznamo. V prihodnjih letih se lahko poveča zanimanje za izdelke, povezane z določenim 
krajem in storitvami, ki se zagotavljajo na lokalni ravni. Hkrati je udeležba podeželskega prebivalstva 
v kulturi manjša kot v mestih. To lahko pripišemo težjim finančnim razmeram podeželskih 
gospodinjstev v primerjavi z mestnimi. Kljub pozitivnemu trendu naraščanja je povprečna poraba 
sredstev za rekreacijo in kulturo v podeželskih gospodinjstvih na osebo v letu 2016 znašala 53,19 
PLN, kar predstavlja nekaj več kot polovico izdatkov za rekreacijo in kulturo v mestih.

Okolje in podpora promociji sta zelo pomembna pri vodenju takšnih dejavnosti. Pomembno je tudi, 
da lokalna oblast podpira in razume vrednost poslovnih aktivnosti.

Podjetništvo žensk v okviru dejavnosti, povezanih z večnamenskim kmetijstvom in kulturno 
dediščino, bi bilo treba podpirati s kakovostnimi nasveti, zlasti pa s strokovno pomočjo v prvih letih 
delovanja. Pomembna je tudi stalna izmenjava izkušenj in dobrih praks.

Španski pravni sistem v 14. členu španske ustave določa, da je špansko prebivalstvo pred zakonom 
enako: »Brez kakršne koli diskriminacije na podlagi rojstva, rase, spola, vere, mnenja ali kakršnega 
koli drugega osebnega ali družbenega stanja ali okoliščine.« 9.2 člen pa določa, »Da javni organi 
ustvarjajo pogoje za svobodo in enakost oseb in skupin, v katere so vključeni, da so ti uresničljivi in 
učinkoviti; odpravljajo ovire za njihovo izvajanje; omogočajo udeležbo vsem državljanov v političnem, 
gospodarskem, kulturnem in družbenem življenju.«

Številni členi, ki so bili sprejeti po razglasitvi Ustave, vključujejo enako obravnavo v družinskem in 
poklicnem življenju, predvsem na civilnem, kazenskem in delovnem področju. Ti vključujejo zakon 
39/1999 z dne 5. novembra za pospeševanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja 
delovnih ljudi in zakon 30/2003 z dne 13. oktobra o ukrepih za vključitev ocene učinka spola v 
regulativne določbe, ki jih je pripravila vlada.

ŠPANIJA

Naknadno so bili sprejeti zakoni, ki so se odzvali na problem nasilja in neenakosti, s katerimi se 
ženske srečujejo, kot npr.  sistemski zakon 1/2004 z dne 28. decembra o celovitih zaščitnih ukrepih 
pred spolnim nasiljem in sistemski zakon 3/2007 z dne 22. marca o učinkoviti enakosti žensk in 
moških. To je zadnje pravilo za vključevanje enakih možnosti v vse javne politike, tako regionalne 
kot lokalne.

Posebej je treba omeniti zakon 35/2011 z dne 4. oktobra o deljenem lastništvu kmetijskih 
gospodarstev. Cilji zakona so izboljšati udeležbo žensk v kmetijskih organizacijah in izboljšati 
prepoznavnost ženskega dela na kmetijskih gospodarstvih, spodbuditi enakost, izboljšati kakovost 
življenja na podeželju ter spodbuditi naselitve podeželja.

Izpostaviti je treba temeljni instrument, Strateški načrt za enake možnosti 2014–2016, dokument, 
ki vključuje pravice in prednostne ukrepe. Vlada je v tem strateškem načrtu temeljno pozornost 
namenila ženskam na podeželju, ki so ključne za uravnotežen in trajnosten razvoj španskega 
ozemlja. Ta dokument poudarja, da je treba izboljšati življenjske in delovne pogoje na podeželju, 
da ga ohranimo vitalnega. Zlasti je treba obravnavati položaj žensk, ki živijo na podeželju in so v 
enakem socialnem in ekonomskem položaju kot tudi razvoj njihovih pričakovanj glede zaposlitve.

Namen zakona 45/2007r za trajnostni razvoj podeželja je z več sektorskimi akcijami in ukrepi 
izboljšati socialno-ekonomski položaj podeželskega prebivalstva in tudi dostop do zadostnih in 
kakovostnih javnih storitev. Zakon daje prednost ženskam in mladim, od katerih je v veliki meri 
odvisna prihodnost podeželja. Člen 8 odgovarja na načelo enakega obravnavanja in možnosti moških 
in žensk ter navaja, da morajo vsi ukrepi, uvedeni za doseganje trajnostnega razvoja podeželja, 
»spoštovati načelo enakega obravnavanja in možnosti med ženskami in moškimi na podeželju.« 
Pozitivni ukrepi v korist podeželskih žensk imajo namen premagovanja in izogibanja dejanski 
diskriminaciji na podlagi spola.

V smislu zagotovitve ustreznih socialno-ekonomskih pogojev se Strateški načrt za enake možnosti 
uresničuje preko NAČRTA ZA PROMOCIJO ŽENSK NA PODEŽELJU.

NAČRT ZA PROMOCIJO ŽENSK NA PODEŽELJU

(Inštitut za ženske – Ministrstvo za zdravje, socialne zadeve in enakost)

Kot odgovor na omenjene izzive se je na podlagi Strateškega načrta za enake možnosti razvil Načrt 
za promocijo žensk na podeželju. Spodaj so podrobno opisani posebni cilji:

1. Pomen vloge žensk na podeželju in njena prepoznavnost v družbi.
2. Premagovanje razlik med spoloma v zaposlovanju in podjetništvu na podeželju.
3. Olajševanje usklajevanja osebnega, poklicnega in družinskega življenja na podeželju.
4. Spodbujanje vključevanja žensk v organe odločanja, vključno z uradnimi delovnimi mesti na 
podeželju.
5. Podpiranje ženskih združenj na podeželju kot ključni element družbene, ekonomske in kulturne 
dinamike.
6. Vključevanje načela enakih možnosti žensk in moških v oblikovanje politike podeželja.
7. Izboljšati in posodobiti znanje o položaju žensk na podeželju.
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PROMOCIJA KULTURNE DEDIŠČINE NA PODEŽELJU

Na podlagi tega integralnega pristopa je mogoče ugotoviti, da ima Španija pomembne vire 
dediščine (večina jih je razporejenih na podeželju), ki nudijo velike možnosti v smislu teritorialnega 
in trajnostnega razvoja.

Eden od ciljev zakona o trajnostnem razvoju podeželja je ohranjanje in obnavljanje naravne in 
kulturne dediščine podeželja z javnimi in zasebnimi aktivnostmi, ki omogočajo njihovo združljivost 
s trajnostnim razvojem. Cilj Evropske konvencije o krajini, ki jo je Španija ratificirala leta 2008, je 
spodbujanje varstva, upravljanja in načrtovanja evropskih krajin in organiziranje sodelovanja na tem 
področju, glede na temeljno vlogo okolja v življenju družbe, tako mestne kot podeželske.

SPODBUJANJE VEČNAMENSKOSTI

Novi referenčni okvir zadnje reforme skupne kmetijske politike (SKP) se vrti okoli koncepta 
večnamenskega kmetijstva, ki izrecno priznava skupno izvajanje večnamenskega kmetijstva. Tako 
sta vlogi proizvodnje hrane in surovin dodeljeni tudi okoljska (ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
ohranjanje tal, ohranjanje kmetijskih krajin, podpora habitatov itd.) in socialna vloga (ustvarjanje 
zaposlovanja, naseljenost prebivalstva na podeželju, varstvo kulturne dediščine itd.). Te nove vloge, 
kot dokazujejo številne raziskave javnega mnenja in znanstvene študije, zahteva družba, ki se 
vedno bolj zaveda okoljskih problemov in zapuščine, ki jo bo pustila prihodnjim generacijam. V 
porastu je povpraševanje po bolj trajnostnem gospodarskem razvoju. S prizadevanjem vseh javnih 
ustanov, agencij in vključujočih sektorjev lahko to tudi dosežemo.

Drugi steber SKP podpira kmetijstvo kot ponudnika javnih dobrin (izvajanje okoljskih in podeželskih 
vlog). Normativni razvoj tega drugega stebra, ki se nanaša na podporo razvoju podeželja, je 
oblikovan prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ta predlaga naslednje 
tri tematske smeri delovanja ali ključne cilje evropske politike razvoja podeželja: 1) izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva, 2) izboljšanje okolja in podeželja in 3) izboljšanje kakovosti 
življenja na podeželju in raznovrstnost gospodarskih aktivnosti na celotnem podeželju.

Os 3 si prizadeva za spodbujanje raznolikosti gospodarske dejavnosti na podeželju z različnimi 
ukrepi, kot so podpora ustvarjanju in razvoju podjetij, spodbujanje kmečkega turizma, pomoč pri 
zagotavljanju osnovnih storitev, ohranjanje in izboljšanje potenciala podeželja in usposabljanje 
gospodarskih subjektov na podeželju. Skratka, ta os naj bi zajela tisto, kar se je v Španiji razvijalo od 
90. let prejšnjega stoletja s programi PRODER ali s pobudo skupnosti LEADER.

Izvajanje te evropske uredbe v Španiji je potekalo preko 17 programov za razvoj podeželja, po 
eden za vsako avtonomno skupnost. Razdelitev sredstev EKSRP na 17 regionalnih programov 
med tri glavne cilje kaže na pomen, ki je povezan z izboljšanjem konkurenčnosti kmetijskega in 
gozdarskega sektorja – os 1 (45,6 % od  vseh), v nasprotju z okoljskimi vidiki – os 2 (37,5 %), in 
raznolikostjo gospodarske dejavnosti – os 3 (12,0 %). Prav tako je treba opozoriti, da odstotek 
EKSRP, ki ga upravljajo lokalne akcijske skupine po pristopu LEADER, znaša 11,9 % vseh.

V Andaluziji velja nova uredba, Uredba 163/2016 z dne 18. oktobra, ki ureja upravni in informacijski 
sistem neposredne prodaje primarnih proizvodov s kmetij in gozdov končnim potrošnikom in 

trgovcem na drobno. Omogočila bo prodajo kmetijskih in gozdarskih proizvodov neposredno 
s kmetij končnim potrošnikom, kar bo izboljšalo gospodarsko diverzifikacijo tisoč malih kmetov in 
rejcev živali. To je zelo zahteven predpis, zlasti na področju ekološke pridelave, in služi kot pravna 
podlaga v Andaluziji, tudi za neposredno prodajo primarnih proizvodov.

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA

Prišlo je do znatnega povečanja mlajših podjetnikov (zlasti tistih, starih od 18 do 24 let, in v 
manjši meri med 25 in 34 let). Vzroke za to lahko najdemo v večji institucionalni podpori z uvedbo 
podpornih programov za mlade podjetnike in v aktivni promociji podjetništva v šolah. Oba 
dejavnika prispevata k spremembi obravnave samozaposlitve kot sredstva za poklicni razvoj.

Eden od načinov financiranja je kapitalizacija nadomestil za brezposelnost (zakon 31/2015) 
v obliki enkratnega plačila. Za uveljavitev te pravice morate biti upravičenec do nadomestila za 
brezposelnost, na dan vloge morate imeti vsaj tri mesečna plačila v teku in akreditacijo za stabilnost 
vaše družbe kot delavec novoustanovljene ali delujoče delavske združbe ali podjetje v lasti delovne 
sile. Za samozaposlitev se lahko uporabi do 60 % nepovratnih prispevkov. Podrobne informacije 
o tem načinu financiranja in drugih ukrepih za spodbujanje samozaposlitve najdete na uradu za 
zaposlovanje ali na http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_2.htm.

Obstajajo tudi druge možnosti v zvezi s pomočjo in subvencijami, ki jih običajno ponujajo različni 
javni organi na lokalni, pokrajinski, državni ali evropski ravni za podporo ustanavljanju podjetij, 
njihovi posodobitvi in ustvarjanju delovnih mest.

Ta pomoč se običajno vsako leto razlikuje glede na pogoje in zneske, saj je odvisna od letnega 
proračuna in takratne politike. Njeni pozivi so objavljeni v Uradnem državnem glasilu (BOE) in v 
biltenih različnih avtonomnih skupnosti, s katerimi je mogoče dostopati do interneta (http://www.
boes.es za BOE in http://www.madrid.org/bocm za Uradni bilten Madridske skupnosti). Običajno 
obstajajo štiri vrste javne pomoči:
1. Nepovratna sredstva, izračunana na podlagi primernih postavk v vsakem programu ali razpisu.
2. Finančne subvencije, ki jih sestavlja subvencija obrestne mere za posojila, pridobljena za izvedbo 
projekta.
3. Brezplačno izobraževanje zaposlenih.
4. Tehnična podpora med načrtovanjem in izvedbo projekta.

Glede pogojev, ki ovirajo ali favorizirajo podjetniško dejavnost, ter njihovih priporočil za krepitev 
podjetniškega ekosistema: strokovnjaki, s katerimi so bili opravljeni intervjuji, so poudarili, da 
so glavni vzroki, ki ovirajo podjetniško dejavnost, še naprej vladne politike (zaradi visoke ravni 
birokracije v upravnih postopkih) in višina davkov/predpisov, ki ovirajo ustanavljanja podjetij. Kot 
najbolj neugoden pogoj za podjetništvo v Španiji izpostavljajo nestabilnost trga dela/sklepanje 
pogodb in pridobivanje dohodka.

Glavna priporočila za izboljšanje španskega podjetniškega ekosistema so naslednja:
• Oblikovanje vladnih politik, ki spodbujajo podjetniško aktivnost z zmanjšanjem stroškov, 

davčnih bremen in birokracije.
• Podpiranje financiranja, motiviranje različnih javnih/zasebnih akterjev ter spodbujanje 
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SLOVENIJA

POLITIKA IN ZAKONODAJA V POVEZAVI Z ENAKOSTJO SPOLOV

Znotraj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje sektor za enake 
možnosti, ki oblikuje politiko enakosti žensk in moških. Pripravlja predloge predpisov in ukrepe 
za izboljšanje položaja žensk in moških ter odpravo diskriminacije zaradi spola. Ministrstvom in 
lokalnim skupnostim nudi strokovno podporo pri vključevanju vidika enakosti žensk in moških v 
politike in ukrepe. Pripravlja nacionalni program za enake možnosti žensk in moških, analize in 
poročila, izvaja ozaveščevalne kampanje, sodeluje z EU in mednarodnimi organizacijami ter civilno 
družbo. Na področju nediskriminacije na sistemski ravni koordinira naloge, ki jih imajo ministrstva in 
vladne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo.

NACIONALNI DEJAVNIKI NOVIH ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI NA PODEŽELJU

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki je s svojo strukturo nenehno vpeta v življenje in delo 
na kmetijah oziroma celotnem podeželju, pri svojem delovanju že dalj časa zaznava potrebe po 
izboljšanju oskrbe starejših in po ustvarjanju novih delovnih mest za mlajše generacije. Pri tem 
vidimo priložnost in možnost, da kmetije razvijejo nove poslovne priložnosti v obliki dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji (DDK).

Čeprav se s staranjem prebivalstva tako v Sloveniji kot tudi globalno podaljšuje obdobje zdravega 
in aktivnega življenja, narašča tudi število starejših ljudi, ki so osamljeni, družbeno izločeni ter 
potrebujejo socialno oskrbo. Ker današnje spremenjene družine vse težje prevzemajo skrb za 
ostarele svojce, je oskrbo starejših treba organizirati drugače – ena od možnosti je tudi v obliki (celo)
dnevnega bivanja starejših oseb na kmetiji.

Zadnje spremembe Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki jih je Vlada RS sprejela v maju 
in so stopile v veljavo 14. junija 2018, prinašajo na kmetije nekaj novih poslovnih priložnosti.

STRATEGIJE IN PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLOVANJA ŽENSK

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo v Sloveniji, se ne razlikujejo glede na spol. 
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, Evropa 2020, Sporočilo Evropske komisije, 
2010, pravi, da bi se morala stopnja zaposlenosti prebivalcev, starih med 20 in 64 let, povečati s 
sedanjih 69 % na vsaj 75 %, vključno s povečanim vključevanjem žensk in starejših delavcev ter z 
učinkovitejšim vključevanjem migrantov v delovno silo. Ukrepi izvajanja strategije so:

1. Formalno in neformalno USPOSABLJANJE in IZOBRAŽEVANJE
2. NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA MESTA je namenjeno 
pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, ter večanju 
konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce.
3. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE so v prvi vrsti namenjene zaposlitvi brezposelnih oseb iz 
ranljivih skupin. Ukrep se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev.
4. KREIRANJE DELOVNIH MEST je namenjeno spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter 
izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin najbolj ranljivih skupin brezposelnih oseb. 
5. SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

PODPORA ŽENSKEMU PODJETNIŠTVU

Podpore podjetništvu, ki se izvajajo v Sloveniji, se ne ločujejo glede na spol. Slovenski podjetniški 
Sklad (v nadaljevanju SPS) je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z 
namenom dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. SPS vsako 
leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikropodjetij, malih in srednje velikih 
podjetij (MSP) v Sloveniji in je sokreator start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega 
uspeha zagonskih podjetij.

V Sloveniji je povezovanje žensk v zadnjih letih še posebej popularno. Imamo številna združenja, 
svete, društva, združenja in skupine pri različnih organizacijah in institucijah. Slovenija gosti tudi 
vse več dogodkov, ki so namenjeni prav ženskam v podjetništvu, še posebej zadnja leta, ko je očitno 
živahna podjetniška dejavnost med mlajšimi ženskami sprožila pravo gibanje, usmerjeno v mreženje 
in medsebojno spoznavanje mladih podjetnic (Perko, 2016).

PRAVNI POLOŽAJ V ZVEZI Z VEČNAMENSKOSTJO, TRŽENJEM, PREHRANO IN 
DISTRIBUCIJO V AGROTURIZMU

Imetnik dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko začne z izvajanjem dejavnosti s pridobitvijo dovoljenja, 
ki ga izda upravna enota. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko imetnik kmetije ali član 
kmetije s soglasjem kmeta. Za člane kmetije se štejejo fizične osebe, ki so starejše od 15 let in imajo 
stalno prebivališče na istem naslovu kot imetnik.

PODPORA KULTURNI DEDIŠČINI

Znotraj Ministrstva za kulturo delujeta Direktorat za kulturno dediščino in Služba za izvajanje 
kohezijske politike, ki koordinira programiranje in izvajanje kohezijske politike ministrstva ter 
aktivnosti, povezane s področjem evropskega teritorialnega sodelovanja, ter aktivnosti, povezane s 
področjem Finančnega mehanizma EGP ter Norveškega finančnega mehanizma. 

Spodbujanje ohranjanja naravne in kulturne dediščine podeželja se večinama izvaja znotraj projektov 
LEADER, ki jih vodijo Lokalne akcijske skupine ( je lokalno razvojno javno-zasebno partnerstvo, 
ki pripravi in izvaja lokalno razvojno strategijo ter sprejema odločitve o razdelitvi in upravljanju s 
finančnimi sredstvi). Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in 
druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno 
razvojno vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju. Lokalne akcijske skupine, ki jih je 

raznolikosti, dostopa in potencialnih finančnih instrumentov, namenjenih ustvarjanju novih 
podjetij.

• Krepitev podjetniških vrednot/kompetenc v programih usposabljanja na različnih 
izobraževalnih ravneh. V nasprotnem primeru bodo te pomanjkljivosti vplivale na gospodarski, 
inovativni in konkurenčni položaj Španije in se bodo mnogo teže spoprijele s socialnimi, 
gospodarskimi in političnimi izzivi, ki se pojavljajo.
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v Sloveniji 33, za potrebe pridobivanja 
sredstev LEADER izdelajo Strategijo 
lokalnega razvoja, v kateri opredelijo 
območje in prebivalstvo, analizo razvojnih 
potreb, opis tematskih področij (ustvarjanje 
novih delovnih mest, razvoj osnovnih 
storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, 
večja vključenost mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin), akcijski načrt …

Dobrote slovenskih kmetij je tradicionalna 
razstava in je najpomembnejši kulinarični 
dogodek v Sloveniji, ki slavi izdelke pridnih 
slovenskih kmetov. Nagrajeni izdelki so: 
kruh, mlečni in mesni izdelki, kisi, jedilna olja, suho sadje, sadna vina, sadni sokovi, marmelade itd. 
Organizatorji so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj.

Čeprav nove pravne oblike (GAEC, EARL, CUMA itd.), ki izhajajo iz francoskega programa za razvoj 
podeželja, omogočajo vključitev žensk in priznavanje njihovega statusa vodij, socialna zaščita ni 
enaka med moškimi in ženskami. Vendar je zakon o kmetijski usmeritvi iz leta 1999 uvedel status 
sodelujočega partnerja in omogočil priznavanje ženskega dela na kmetijah ter izboljšanje njihove 
socialne zaščite. Zaradi tega statusa se je zmanjšalo število žensk, ki delajo brez statusa, vendar je 
bilo leta 2012 še vedno 8.500 žensk po MSA (socialno varstvo za kmete), ki niso imele socialne 
zaščite in pokojninskih pravic.

Zakon prihodnosti za kmetijstvo, hrano in gozdarstvo iz oktobra 2014 vsebuje ukrepe za zagotovitev 
boljše vključenosti in večje prepoznavnosti žensk v gospodarskem in poklicnem življenju, zlasti 
s krepitvijo med zakoncema – GAEC, ki omogoča večjo enakost spolov na samih kmetijah, ter z 
uvedbo progresivnega instalacijskega sistema, še posebej naklonjenega ženskam, ki se na splošno 
naselijo pozneje.

Polega tega ženske podpirajo tudi regionalni programi razvoja podeželja, ki jih spodbujajo pri 
ustanavljanju kmetijskih podjetij s podporo za zagon majhnih kmetij, in ciljno usmerjenimi 
naložbenimi nasveti. Konec leta 2015 so bile v programih za razvoj podeželja, ki so jih predložile 
regije, vključene takšne pobude v korist žensk.

Leta 2013 je bil ustanovljen poseben »Plan entrepreneuriat des femmes« (Ženski podjetniški načrt), 
katerega namen je povečati delež žensk v novih zagonskih podjetjih. Trije glavni stebri podpore: (i) 
izboljšanje razširjanja informacij ženskam podjetnicam o razpoložljivi javni podpori; (ii) zagotavljanje 
individualne podpore podjetnikom (npr. mentorstvo, usposabljanje, mreženje) in (iii) izboljšanje 
dostopa do financ. Poleg tega so nekateri ukrepi namenjeni podjetnicam na podeželju. Danes se 
načrt imenuje »Entreprendre au feminin« (žensko podjetništvo) in je bil podaljšan do leta 2020 
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kot del prvega medresorskega načrta za spodbujanje poklicne enakosti; po odločitvi državnega 
sekretarja, pristojnega za enakost med moškimi in ženskami, ter kot boj proti diskriminaciji.

Posebni odbor »Délégation aux droit des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes«, ki ga je ustanovil francoski gornji senat (fr. Senat), priporoča, da status sodelujočega 
partnerja/partnerice postane prehoden in da se mu/ji omogoči usposabljanje in izvedba svojega 
poklicnega projekta glede na spremembe v kmetijskem gospodarstvu in nato izbira najprimernejšega 
statusa. Odbor priporoča tudi, da bi oddelčne in regionalne kmetijske zbornice ter stalna skupščina 
kmetijskih zbornic vključile v svoje organe upravljanja (predsedstva in predsednike odborov) 
minimalni delež tretjine žensk, kot je določeno v zakonu z dne 4. avgusta 2014, za izvoljene člane.

Zakon o financiranju socialne varnosti (LFSS) iz leta 2019 omogoča, da bodo kmečke ženske 
prejele dnevna nadomestila v primeru materinstva, ko nimajo možnosti zamenjave. Minimalni 
odmor za porodniški dopust se samozaposlenim ženskam in kmečkim ženskam poveča na osem 
tednov, vključno z dvema tednoma predporodnega dopusta, podobno kot pri zaposlenih ženskah, 
ki prejmejo nadomestilo za porodniški dopust.

Načrt »1er Plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle 2016–2020« ima tri glavne 
cilje: ustvarjanje delovnih mest, zmanjšanje stopnje brezposelnosti žensk, zlasti tistih, ki so v 
ranljivi skupini in/ali v prekarnih delovnih razmerjih, izboljšanje gospodarske uspešnosti podjetij in 
podpiranje sprememb na trgu dela. Ti ukrepi so na voljo tudi ženskam, ki živijo na podeželju.

ČEŠKA

V preteklosti je Ministrstvo za industrijo in trgovino razvilo podporne programe, kot so START, 
JAMSTVO, TRŽIŠČE, NAPREDEK itd., za podporo srednjim in malim podjetjem. Razen poglavja 
SVETOVANJE, katerega del je bil v obdobju 2001–2004 namenjen ženskemu podjetništvu, ti 
programi po svoji naravi niso bili posebej zasnovani za ženske.

Od skupnega števila upravičencev je bilo le 17 % žensk, le 5,7 % pa podjetnic, ki so prejele finančna 
sredstva. Glede na razmere na trgu dela, kjer je delež brezposelnih žensk višji od moških, je bilo v 
program START vključenih 40 % žensk, ki so začele podjetje po programu START in prejele 37 % 
zagonskih sredstev. Lastnice ženskih podjetij so prejele le 11 % sredstev iz drugih programov za 
podporo podjetjem. 

Ministrstvo za industrijo in trgovino na Češkem trenutno podpira nekatere manjše dejavnosti 
nepridobitnih organizacij, usmerjenih v podporo ženskemu podjetništvu, denimo Združenje 
podjetnikov in menedžerjev Češke republike ali Združenje podjetnikov v Osrednji češki regiji in 
Moravski.

Združenje podjetnic in menedžerjev Češke republike je vodilni partner projekta »Evropska 
podjetnica 21. stoletja« v okviru programa EQUAL, katerega namen je podpirati podjetništvo žensk, 
prikrajšanih na trgu dela, v regijah z visoko brezposelnostjo v severni Čehiji (Bohemia).
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SPRETNOSTI, ZNANJA
 IN SPOSOBNOSTI

Del uspeha poslovne ideje so lastnosti podjetnika samega. Pomembno je poudariti, da niti 
akademsko znanje niti izkušnje ne določajo uspeha ali neuspeha bolj kot podjetnikov lastni 
profil. Ne glede na to, ali gre za poklicne podjetnike ali ne, je jasno, da imajo številne obveznosti in 
odgovornosti, povezane s podjetniško dejavnostjo, ki zahtevajo določene spretnosti.

Tako kot ustvarjanje podjetij prinaša številne prednosti, prinaša tudi nekaj »težav«, ki jih mora biti 
pripravljen prevzeti vsak podjetnik. Te »težave« lahko strnemo v tri sklope:

• Gospodarsko in osebno tveganje.
• Potreben trud in predanost, zlasti v zgodnjih fazah poslovanja.
• Odgovornost za vse težave in situacije, ki nastanejo.

Kompetentnost podjetnika je sposobnost doseganja ciljev z inovativnimi metodami ter 
prepoznavanjem, predvidevanjem in izrabo poslovnih priložnosti. Dandanes prevladujeta 
pristopa predvidevanja  in kreativnosti. Pri takem pristopu je glavni poudarek na inovativnosti in 
nekonvencionalnosti ter izrazitih spretnostih. Podjetniška ženska na podeželju, tako kot vsak drugi 
podjetnik, bi morala imeti osebnostne (socialne), vedenjske (osebnostne) in vodstvene kompetence.

Kot del socialnih kompetenc so med drugim določene naslednje spretnosti: samozavest, sposobnost 
soočanja s težavami in predstavljanje sebe. Socialne veščine so zelo pomembne. Pri vodenju podjetja, 
denimo v povezavi s turizmom, morate imeti primeren pristop do strank, gostov itd. Pri podjetniških 
podeželskih ženskah je treba poudariti (predvsem) njihovo sposobnost vzdrževanja dobrih odnosov 
z ljudmi in zmožnost izvajanja različnih del (tako imenovane »zlate roke«).

Osebnostne kompetence so med drugim povezane z odločnostjo, sposobnostjo tvegati, 
ustvarjalnostjo in vztrajnostjo. Zato so tukaj pomembne vse vrste psiholoških aktivnosti in treningov, 
ki bodo namenjeni osebnostnemu razvoju danega posameznika.

Tretji element so vodstvene kompetence, tj. kompetence, povezane z upravljanjem in timskim 
delom. Osnova za to so sposobnost komunikacije, reševanja težav, sistematičnega načrtovanja in 
iskanja informacij.

Poleg navedenih kompetenc je pomembno tudi strokovno (vsebinsko) znanje. Za izvajanje 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino regije/države, je najprej treba vedeti, kaj je kulturna 
dediščina. Zavedati se morate njenega pomena in gojiti spoštovanje v času njene komercializacije.

Podjetniške pobude so povezane z opredelitvijo poslovne ideje, identifikacijo virov, določitvijo 
vrste poslovne dejavnosti in ekonomsko oceno projekta (proračun, poslovni načrt). Za to so nujno 
potrebna znanje iz ekonomije, davkov, trženja ali zakonskih predpisov. V sodobnem gospodarstvu 
je pomembna tudi sposobnost sporazumevanja v tujih jezikih, kar ponuja nove priložnosti za razvoj 

in vzpostavljanje stikov.

Lastnosti in zmogljivosti, ki jih med drugim mora imeti podjetnik, da varno in uspešno posluje, so 
naslednje:

• Samozavest
• Pobude in sposobnost soočanja z novimi izzivi
• Pogon, motivacija in navdušenje za izvedbo projektov
• Realnost, objektivnost in resnost v pristopih
• Dobra delovna etika in zanesljivost izvedbe
• Sposobnost ocene okolja, prepoznavnost priložnosti in njihov izkoristek
• Prilagodljivost in vsestranskost
• Ustvarjalnost in inovativnost
• Usmerjenost v trženje in potrošništvo 
• Neobremenjenost medosebnih odnosov
• Sposobnost komunikacije
• Sposobnost oblikovanja, vodenja in motiviranja tima
• Razpolaganje s časom
• Doslednost, trdoživost, zavzetost in osebna odgovornost
• Čustvena stabilnost, vzdržljivost in močan značaj
• Etične vrednote in integriteta
• Sposobnost določanja in izpolnjevanja določenih ciljev
• Sposobnost organizacije in usklajevanja vseh sredstev, ki so na voljo poslovnemu projektu
• Zmogljivost za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno načrtovanje
• Usmerjenost k specifičnim ciljem in sistematično spremljanje rezultatov
• Zmogljivost predvidevanja
• Sposobnost odločanja in reševanja težav
• Sposobnost tveganja in učenja iz napak
• Toleranca na pritisk in negotovost
• Visoka odpornost na frustracije
• Sposobnost upoštevanja izkušenj drugih
• Sposobnost učenja in pripravljenosti za nadaljnje usposabljanje
• Zanimanje za širjenje znanj, vezanih na dejavnosti poslovnega projekta

Pred izvedbo poslovne ideje je treba določiti veščine in način razmišljanja, s katerimi se oceni, v 
kolikšni meri je nekdo podjetniško sposoben. To bo pomagalo ugotoviti morebitne pomanjkljivosti 
in predlagati rešitve bodisi z usposabljanjem in/ali nasvetom bodisi s prenosom določenih funkcij na 
druge bolj kvalificirane ljudi itd.

Potrebna je podpora žensk na vodstvenih položajih – ne le v smislu oblikovanja njihove osebnosti 
ali usvajanja »trdih« veščin, povezanih z vodenjem podjetja, ampak tudi pri soočanju z različnimi 
situacijami, ki so posledica delovanja v podeželski skupnosti.
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ZAPOSLITEV ŽENSK, POVEZANA Z 
VEČNAMENSKIMI KMETIJSKIMI DEJAVNOSTMI, 
KI SE NAVEZUJEJO NA KULTURNO DEDIŠČINO: 

SWOT ANALIZA

Proces staranja in maskulinizacije prebivalstva na podeželju ogroža 
trajnost podeželja in generacijsko obnovo. 

Počasnost sprememb in razlike v socializaciji, ki temelji na stereotipih 
in vlogah spolov. 

Večja delovna obremenitev in težave pri usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja vplivajo na počutje, zdravje in kakovost življenja 
žensk.

Spreminjanje tradicionalnih vlog in stereotipov s pomočjo večje 
ozaveščenosti, obveščanja, izobraževanja, vključevanja v javno 
življenje, promocije.

Nove vrednote, življenjski slogi in informacije opolnomočijo 
podeželske ženske, da prepoznajo nove priložnosti in se izognejo 
tradicionalnim vlogam žensk na podeželju.

Višja stopnja izobraženosti žensk, kar je zelo pomembno na 
podeželskih območjih.

Visoka neenakost, pomanjkanje soodgovornosti in enakopravna 
delitev opravil, ki se navezujejo na skrb za dom in družino.

Veliko število mladih žensk se s podeželja seli v urbana območja 
predvsem v iskanju boljših možnosti izobraževanja in več 
zaposlitvenih priložnosti.

Nizka stopnja udeležbe žensk v javnem in političnem življenju.

Ženske so ključni dejavnik podeželskih območij.

Zaveza EU za spodbujanje enakosti z zakonodajo.

Podeželska območja so postala privlačna za bivanje.
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PODEŽELSKE 
ŽENSKE

DEMOGRAFSKO

Težave, s katerimi se soočajo podeželske ženske, v nekaterih 
pokrajinah niso prepoznane, prav tako pa ni poudarjen družben 
pomen podeželskih žensk.

Demografska trajnost podeželja ni jasna.

Pomanjkanje: dostopnosti storitev, razvitosti javnega prevoza, 
visokošolskega izobraževanja, socialne infrastrukture in števila 
delodajalcev.

Države članice EU se usklajeno zavzemajo za izboljšanje enakosti 
spolov in zmanjševanje razlik pri pogojih zaposlovanja.

Prihaja do socialne in ekonomske podrejenosti podeželskih žensk, 
kar lahko v nekaterih primerih privede do ekonomske odvisnosti, 
pomanjkanje prostega časa, osamljenosti, nizke samozavesti, 
pomanjkanja ozaveščenosti in prepoznavnosti v javnosti.

Pomanjkanje enakih možnosti med moškimi in ženskami.

Visoka stopnja žensk, ki jim grozi revščina.

Dobro razvita sistema socialnega varstva in zdravstva.

Na podeželju je pričakovana življenjska doba za ženske višja od 
moške.
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Trg dela ni dovolj dinamičen. Poleg tega so potrebne bolj prilagodljive 
pogodbene možnosti. 

Poroka in materinstvo sta dva od razlogov, zakaj ženske zapustijo 
trg dela. 

Nevednost, slaba motivacija in odnos delodajalcev v povezavi z 
enakostjo spolov.

Velik gospodarski in socialni potencial zaradi vključevanja žensk na 
trgu dela, ki jim omogoča ekonomsko neodvisnost.

Socialni prejemki so potrebni za varstvo otrok, saj ni veliko vrtcev in 
predšolskih ustanov.

Razdelitev dela glede na spol privede do hierarhične porazdelitve 
nalog in zaposlitev.

Ženske trpijo ne le zaradi pomanjkanja zaposlitvenih možnosti, 
temveč tudi zaradi druge zaposlitvene diskriminacije: zaposlitev za 
krajši čas, občasno delo, delo na črno, plačilna nedisciplina, plačna 
diskriminacija, težje napredovanje ipd.

Višja stopnja brezposelnosti žensk kot moških. Razlika med spoloma 
pri stopnji zaposlenosti narašča s starostjo.

Zaveza EU za spodbujanje enakosti z zakonodajo. 
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ZAPOSLOVANJE

Majhna podeželska območja z lokalnimi trgi in težavami s komunikacijo 
bi lahko odvrnila ženske od podjetništva na podeželju. 

Strah pred tveganji v podjetništvu: negotovost dohodka, možnost 
neuspeha, izguba premoženja in negotovost zaposlitve. 

Treba je spodbujati podjetniško vnemo zasebnih in javnih pobud.

Treba je širiti meje lokalnih trgov in najti trge zunaj postavljenih 
okvirov.

Obstaja mnogo inovativnih pristopov.

Neuspeh pri poslu zaradi družinskega in osebnega življenja (osebni 
motivi, poroka, rojstvo otroka), do katerega pride zaradi pomanjkanja 
soodgovornosti.

Kljub zanimanju za spodbujanje podjetništva to še ni zadostno.

Visoki davki in prispevki za socialno varnost.

Ženske imajo motivacijo za izvajanje lastne podjetniške dejavnosti.

Ženske so razvile velik del podjetniških idej.

Obstoječi subjekti, ki obveščajo in usposabljajo s tečaji in delavnicami.
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PODJETNIŠTVO
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Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov nimajo več pozitivnega 
gospodarskega vpliva na podeželsko prebivalstvo. 

Vloga in doprinos žensk na podeželju sta bila že neštetokrat 
spregledana. Mnoge ženske opravljajo delo zunaj kmetije in na 
kmetiji.

Večja naključnost sezon v kmetijstvu, ki bolj vpliva na žensko delo kot 
na moško.

Obstaja težnja po povečanju števila žensk v kmetijstvu in vključevanju 
več družinskih članov.

Obstajajo pobude za izboljšanje možnosti žensk za solastništvo 
družinskih kmetij. S tem se prepozna in spodbuja njihovo delo.

Veliko kmetov se poroča z ženskami, ki ne prihajajo s kmetij, in veliko 
podeželskih žensk ima željo po delu na kmetiji.

Žensk, ki so zaposlene na kmetijah, ni veliko, kot vodje kmetij pa so 
zastopane predvsem na manjših kmetijah.

Kmečke ženske nimajo urejenega zaposlitvenega statusa in s 
tem povezanih ugodnosti: nimajo socialne varnosti, plačanega 
porodniškega dopusta, plačane bolniške odsotnosti itd.

Pomanjkanje vključevanja žensk v nasledstvene procese na kmetijah.

S pomočjo tehnologije in strojev lahko ženske opravljajo enaka 
opravila na kmetiji kot moški, poleg tega pa lahko tudi vodijo in 
razvijajo kmetije.

Ženske imajo na kmetiji pomembno vlogo.
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Nizka stopnja tržne usmerjenosti, velik delež kmetijskih proizvodov 
se porabi na kmetiji ali proda neposredno na kmetiji.

Premalo je cenjen in prepoznan doprinos kmetov. Treba jih je 
opolnomočiti in s tem pripomoči k razvoju ponosa in samozavesti.

Primanjkljaj postopkov certificiranja kakovosti mnogih večnamenskih 
dejavnosti, ki bi se lahko potencialno izvajale na kmetijah.

V nekaterih primerih se pojavlja primanjkljaj društev, zadrug, skupin 
pridelovalcev, ki bi spodbujale in pripomogle k razvoju večnamenskih 
dejavnosti na kmetijah.
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Bolj ko bo naše kmetijstvo postalo večnamensko, večja bo vloga 
žensk.

Politike razvoja podeželja spodbujajo razvoj večnamenskosti na 
kmetijah.

Večnamenskost pripomore k prepoznavnosti dela, ki ga opravijo 
ženske, izboljša samozavest pri ženskah, poveča dohodek na kmetiji 
in izboljša socialne odnose.

Mnoge ženske se lotijo in vodijo nove dejavnosti na kmetiji, kot je 
ekološko kmetijstvo, turizem na kmetiji ali neposredna prodaja 
proizvodov na kmetiji.

Večnamenskost ustvarja neposredne in posredne dodatne storitve.

Inovativna in kakovostna kmetijska proizvodnja, predelava 
kakovostnih izdelkov, načini prodaje, kakovost storitev, turizem na 
kmetijah in ekološka pridelava.
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KMETIJSTVO VEČNAMENSKOST
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Institucije morajo dati prednost rabi kulturne dediščine lokalnemu 
prebivalstvu, pri čemer ne smejo postati zgolj orodje turistične 
privlačnosti. 

Uspeh dediščinske turistične destinacije je tesno povezan z 
usklajevanjem različnih politik.

Kulturne dediščine ne bi smeli zlorabljati za gospodarske koristi in 
spodbujanje turizma. 

Priložnost za ženske, da strokovno sodelujejo na trgu dela in uporabijo 
pridobljeno znanje.

Dediščina se mora prilagoditi uporabnim spremembam, ki jih zahteva 
družba.

Ozaveščenost ljudi, da so dolžni ohranjati, varovati in vrednotiti 
naravno in kulturno dediščino.

Prispevek ljudem, ki se naseljujejo na redko poseljenih območjih.

Kulturna dediščina na mnogih podeželskih območjih še ni prepoznana 
kot poslovna priložnost. Njen gospodarski potencial je še vedno 
podcenjen. 

Za podeželska območja so značilna kulturna in naravna bogastva.

Dejavnosti so tradicionalno izvajale ženske, poleg tega so imele in še 
vedno imajo ključno vlogo pri prenašanju znanja, tradicije in kulture 
na mlajše generacije.

Podeželsko prebivalstvo želi ohraniti posebnosti podeželskih območij 
ter njihovo regionalno in kulturno raznolikost.

Obstoj simbioze med kmetijsko proizvodnjo in ohranjanjem naravne 
in kulturne dediščine.
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KULTURNA 
DEDIŠČINA

Številni mladi ljudje si ne želijo delati v kmetijstvu. 

Prispevek k dohodku kmetije se razlikuje glede na geografsko lego 
(turizem).

Pri razvoju novih dejavnosti, ki spodbujajo raznolikost, se lahko 
pojavijo težave z upravljanjem in vodenjem.

Kopičenje zadolžitev lahko povzroči zmanjšanje razpoložljivega časa 
za preostala opravila in podaljšanje delovnika.

Politiki in strokovnjaki bi morali razumeti, da industrijska proizvodnja 
v kmetijstvu ni edini možni način kmetovanja.

Vključenost večjih podjetij, ki se zanimajo za ta sektor in ustvarjajo 
presežno ponudbo.
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Večnamenskost je priložnost za rast in razvoj, saj omogoča nove vire 
dohodka, zagotavlja finančno varnost, pripomore k finančni varnosti 
in zmanjšuje brezposelnost družinskih članov.

Omogoča aktivno vključevanje podeželskega prebivalstva, razvoj 
podjetništva in ustvarjanje novih idej.

Omogoča uravnotežen razvoj obrobnih, zapostavljenih in izoliranih 
območij.

Turizem na kmetijah z družbenim in kulturnim povezovanjem lokalnih 
prebivalcev ustvarja spremembe v obstoječih družbenih strukturah.

Mnoge ženske večnamenske dejavnosti razvijejo iz obstoječih 
gospodinjskih opravil.

Konstantno naraščajoče zanimanje in povpraševanje po kakovostni 
lokalno pridelani hrani, izkušnjah v stiku z naravo, kulturo in stiku z 
lokalnimi prebivalci.

Tovrstne dejavnosti ženske zelo cenijo. Mnoge podeželske ženske že 
delajo v storitvenem sektorju in v prodaji.
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