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Noemi
Les dones conreen un 70% a tot el món i cobren menys que els homes i els 
homes treballen menys que les dones. A tot el món passen més fam les dones 
que els homes i és més dur morir de fam que de malària, sida i èbola juntes. I 
aquí s’ha de fer justícia, que tots treballin igual i que cobrin el mateix, no els 
homes més que les dones, tots iguals.

Naiara
Jo crec que no és normal que, si les dones produeixen tant, tinguin menys 
poder sobre les terres i que siguin les que passen més fam. No entenc molt bé 
perquè tenen menys poder les dones. Encara estem amb això quan se suposa 
que ja hauríem de ser tots persones i no hi haurien d’haver discriminacions per 
ser dona. No entenc si produeixen molt menjar passen més fam? No té sentit.

3r A

Què opinen de la situació de la dona 
en l’agricultura?
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Marc
La dona és el pilar de l’agricultura i s’aguanta gràcies a les dones. Podrien tenir el 
60% de les verdures. Però el què no em sembla bé és que elles només tinguin un 
2% de terres, tot ho porta el pare o, si està casada, el marit quan la dona és la que 
cull les verdures per menjar.

Claudia
Les dones produeixen un 60% d’aliments i, en canvi, elles junt amb els infants són 
les que passen més fam. Elles només poden decidir entre un 1 i 2 %, de les que 
són titulars. No em sembla bé que ni es vegi ni es valori l’esforç que fan, perquè 
per ser dona no significa que no puguin tenir dret a decidir. Totes tenim dret a 
decidir, tant o més que els homes.

Míriam
Em sembla bé que la dona treballi el camp i no es quedi tant per sota dels homes, 
ja que tenim els mateixos drets i deures i és un treball on els dos gèneres poden 
fer coses molt bones i ajudar al medi ambient. El que no em sembla bé és que 
abans les dones només podien fer el treball de casa, quan les dones podem fer 
les mateixes coses que l’home.
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Joel 
Jo crec que el sistema podria millorar en el sentit que li donin més importància 
al treball que fa la dona, i veig molt injust que no se li reconegui l’esforç que fa 
ella. I també veig molt injust que l’home sigui el que mani sobre el tema dels 
diners.

Christian
A mi em sembla masclista que la dona tingui només un 20% de la titularitat en 
l’agricultura, perquè no hi ha cap raó per donar la titularitat gairebé sempre a 
l’home.
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Thalia
Las mujeres son el pilar de las comunidades y no es justo que ellas, siendo los 
pilares, no les valores su esfuerzo. Eso no quiere decir que tener el derecho de los 
hombres solo que las valoren y las respeten porque los hombres pueden hacer 
bien el trabajo de nosotras pero ellos creen que sólo por nacer pueden mandar 
más tienen que maltratarnos.

Javi
Les dones del sud produeixen el 70% dels aliments que es consumeixen al món. 
Per millorar la consideració social és necessari el reconeixement de l’important 
paper que desenvolupen en l’economia rural.

Ossama
L’altre dia vam parlar sobre la dona treballadora, que cobra menys que l’home, 
i també sobre la malaltia de la fam que podia matar més que el càncer i l’ébola.

3r B
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Ana Serrate
Les dones produeixen el 70% dels aliments que es consumeixen a nivell mundial 
i no tenen el dret de l’alimentació, que és una cosa essencial, i els homes tenen 
un altre nivell de treball i un altre nivell econòmic ja que no reconeixen les terres 
de les dones.

Leire
Jo crec que això, com moltes altres coses, és un cas de masclisme. No és just 
que, tenint molts recursos, encara hi hagi fam al món i que això mati més que 
altres enfermetats. També és injust que elles treballin un 70% més o menys de 
les terres i que siguin elles les que tinguin menys drets a posseir-les.

Carolina
Jo crec que, ja que la dona treballa tant al sistema agroalimentari, hauria de 
tenir dret a tot el que cultiva, i ja que ella decideixi què fer, no l’home. L’home no 
fa res a casa i rep tot el treball fet i ell decideix quina quantitat li dóna a la seva 
dona i als seus fills. Això ha de canviar perquè la fam mundial s’acabi. Ja que 
la dona és el pilar de les comunicacions rurals, que les cuidin i les valorin més. 
L’Equitat no es practica aquí.
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Daniela
Jo crec que les dones tenen molt de mèrit perquè elles fan tota la feina però 
l’home té més “poder” perquè s’ho emporta tot abans que els seus fills, després 
la resta i el què sobri per elles i els seus fills.

Sheila
Jo crec que a dia d’avui que estem ja al segle XXI el treball de la dona no està 
prou valorat, per la imatge que tenen de que la dona és més dèbil. Amb petits 
canvis podríem canviar grans coses i baixar el percentatge de fam al món.

Samuel
La dona treballa més que els homes. Nosaltres quan ens parlen d’agricultura 
pensem que la gana mata més persones que el sida, el càncer... l la dona sempre 
es quedarà a casa cuidant dels nens i l’home podria fugir.

Eric
La dona és la que cultiva més aliments a nivell mundial. No em sembla bé que 
aquestes dones no agafin molts beneficis sinó qui està darrera la dona. Les dones 
que treballen el camp solen tenir desnutrició a la seva família i això és bastant 
estrany perquè treballen el camp i no s’emporten molt menjar, és flipant.
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