
Trecho da reportagem: “Em El Salvador, as mulheres rurais plantam as           
sementes da independência”  
 
“A propriedade de terras segue constituindo um problema chave para o 
desenvolvimento rural em El Salvador, especialmente para as mulheres rurais. 
Nos últimos 40 anos, tenta-se reverter a historicamente desigual distribuição 
das terras mediante várias reformas agrárias, mas os avanços têm sido lentos e 
as reformas se dirigiram principalmente aos homens chefes de família.   
 
(...) A cooperativa criada, denominada Mulheres em Ação, é um dos 26 grupos 
de mulheres rurais de El Salvador  que têm recebido apoio da ONU Mulheres, o 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e Cidade Mulher, com  
o fim de promover o espírito empresarial das mulheres.” 
 
 
Fonte: ONU Mujeres. En El Salvador, mujeres rurales plantan semillas de 
independencia. ONU Mujeres, 27 de fevereiro de 2017. Disponível em: 
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2017/2/feature-in-el-salvador-rural-w
omen-plant-seeds-of-independence Acesso em: 7/2/2019. (Tradução livre.)  
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