O papel das mulheres na
segurança alimentar, por Rafael
Zavala
Em artigo, o representante da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil, Rafael Zavala, analisa o papel
das mulheres na segurança alimentar à luz dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao mesmo tempo em que são
responsáveis por mais da metade da produção de alimentos, mais de 60% das
pessoas com gome crônica no mundo também são mulheres e meninas. Leia o
artigo completo.
(ONU Brasil, 31/10/2019 – acesse no site de origem)
Quando falamos e estudamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), percebemos a dicotomia do papel das mulheres em
questões que tocam vários temas da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Enquanto elas são consideradas peças-chaves para o alcance de muitos dos
ODS, representam também a parte mais afetada por muitos dos problemas
discutidos nesse marco.
No que toca o tema da fome e da desnutrição, mulheres são as grandes
guardiãs de conhecimentos ancestrais sobre alimentação e saúde. São, em
muitas culturas, as responsáveis pela alimentação de toda a família.
As mulheres rurais, por exemplo, representam 45% da força de trabalho
agrícola em países em desenvolvimento como Brasil, chegando a 60% em
partes da África e da Ásia. São responsáveis por mais da metade da produção
de alimentos e também desempenham um importante papel na preservação
da biodiversidade, garantindo a soberania e a segurança alimentar a partir
da produção de alimentos saudáveis.
São responsáveis pela compra de produtos, pela produção de subsistência,
pelo conhecimento de manejo de sementes e hortaliças, pelo preparo e pela
oferta de alimentos. São elas que, não só guardam esses saberes, como os

transmitem para novas gerações e, muitas vezes, os reinventam.
Para além desse papel tradicional, mulheres têm participação cada vez maior
nas cooperativas locais e associações de agricultores, e têm envolvimento
crescente nos programas de formação agrícola.
Apesar de todo o esforço feminino em prol da alimentação, estudos da FAO
apontam que muitas dessas mulheres vivem em situação de desigualdade
social, política e econômica, além de contarem com a titularidade de apenas
30% das terras, 10% dos créditos e 5% da assistência técnica.
As mulheres rurais raramente possuem a terra que cultivam e muitas vezes
são legalmente impedidas de serem proprietárias. As desvantagens vão muito
além: cerca de 60% das pessoas com fome crônica no planeta são mulheres e
meninas.
Apesar de diretamente afetadas pela desigualdade de gênero, que se reflete
nas mais diversas camadas de suas vidas, elas também possuem ideias e
liderança que podem transformar a situação nutricional de suas
comunidades. Das agricultoras familiares às merendeiras que preparam
diariamente as refeições de milhões de crianças que têm na escola a
principal fonte de alimentação, mulheres dão contribuições significativas à
segurança alimentar da sociedade e ao desenvolvimento econômico e
agrícola.
A igualdade de gênero é um direito. Cumprir esse direito é a melhor chance
que temos para enfrentar alguns dos desafios mais prementes de nosso
tempo – da crise econômica e falta de assistência médica, às mudanças
climáticas, violência contra as mulheres e conflitos crescentes.
A conquista da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres faz
parte de cada um dos 17 Objetivos. Somente garantindo os direitos das
mulheres e meninas em todos os Objetivos, chegaremos à justiça e à inclusão
sociais, economias que funcionam para todos e cresçam apoiadas nos
princípios da sustentabilidade.
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