Polítiques Públiques
Estratègia de Gènere en el Sector Agrari

CONTEXT DE LA DEMANDA
La província de Inhambane es troba al sud de Moçambic, està formada per 14 districtes dels quals
Funhalouro és un dels que presenta una cobertura d’aigua més baixa, condicions climatològiques i
hidrològiques adverses. Es reconeixen múltiples causes de desigualtats de gènere i vulneració DDHH;
problemes seriosos de sequera i d’abastiment d’aigua que fan impossible assolir els objectius de la
sobirania alimentària. Dins d’aquest marc, Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i la Unió Nacional de
Camperols (UNAC) han estat des de l’any 2010 treballant per enfortir el teixit social i el coneixement
per part de la comunitat dels seus drets i de com articular-se davant aquests processos, en l’enfortiment
institucional de la UNAC com organització de la societat civil que lluita pels drets dels camperols, i en
contribuir a millorar la cobertura d’aigua i sanejament al districte de Funhalouro i acompanyar les
pràctiques agropecuàries dels i les camperoles. Encara que sempre ha estat una línia tranversal a tots els
projectes d’ESF, durant els anys 2015-2017, la línia de gènere va cobrar major importància amb un
projecte pilot d’enfortiment de la dona camperola. Durant el nou programa que comencem a executar
ara, trobem aquest línia com a eix central, i com protagonista a la Estratègia Nacional de Gènere al
Sector Agrari (EGSA) i com s’aconseguirà implementar-la a través de la capacitació tant cap als tècnics i
tècniques de les institucions del govern de la província com al personal tècnic de la UNAC a Inhambane.
Sense deixar de costat les línies d’abastiment d’aigua, sanejament i sobirania alimentària que ja portem
implementat els darrers anys.
ACTIVITATS
Les activitats aquí proposades estan condicionades a l’evolució del projecte i a l’estat de l’actuació quan
arribi el/la voluntari/a
•
•
•

Seguiment i suport a la preparació del Seminari sobre la EGSA (Estratègia de Gènere en el
Sector Agrari)
Anàlisi de la formulació i estat actual de la implementació de la EGSA a Moçambic
Suport en las tasques diàries de la persona expatriada i de la contrapart UNAC.

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estància serà d’entre 2 i 3 mesos (incorporació el més aviat possible)
PERFIL REQUERIT
•
•
•
•
•
•

Grau, es valoraran positivament Relacions Internacionals i Ciències Polítiques
Experiència o interès per la cooperació.
Personalitat extrovertida, responsable i de caràcter amable.
Assistir de forma regular a les reunions del grup de ESF a Barcelona abans i després del
desplaçament a terreny (imprescindible).
Assistir a les formacions prèvies oferides per ESF (imprescindible).
Coneixement de la llengua portuguesa (recomanable però no imprescindible).

CONDICIONS
La persona voluntària es vincularà a la organització i al grup de Moçambic des del dia de la seva selecció.
Això implica participar en les reunions periòdiques que es realitzen i preparar les tasques amb antelació.
Això es farà en coordinació amb el tècnic expatriat a terreny.
Els costos de desplaçament seran coberts per ESF, el/la voluntari/a hauria d’assumir la els costos
manutenció. Al mateix temps ESF s’ofereix a donar recolzament en cas que la persona voluntària sol·liciti
fons a alguna entitat.
Preferiblement es busquen persones amb interès en formar part de l’entitat un cop acabada la
intervenció al projecte.

Referencies de contacte
Les persones interessades poden enviar carta de motivació i CV a organitzacio@esf-cat.org
Indicant la referència a l'assumpte del mail REF: PCR2018/Moç/EGSA
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