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Rezumat 
Majoritatea populaţiei din Uganda trăieşte în zone rurale (mai exact aproximativ 85%), fiind implicată în agricultură şi trăind în 

sărăcie. Sărăcia nu reprezintă numai lipsa de venituri şi a mijloacelor pentru satisfacerea nevoilor sociale de bază, ci şi sentimentul de 
neputinţă de a trece peste sărăcie şi insecuritate. 48% din populaţia rurală se află sub limita absolută de sărăcie. Principalele 
dimensiuni ale sărăciei în Uganda includ posibilităţile de trai, locuinţele, munca sezonieră şi sexul. În societatea agrară din Uganda 
divizarea muncii între bărbaţi şi femei în agricultură este complexă. Producţia de alimente este domeniul rezervat femeilor. Bărbaţii se 
concentrează asupra animalelor şi a culturilor de plante. În multe cazuri femeile trebuie să preia munca grea a activităţilor destinate 
bărbaţilor. Totuşi femeile au un control redus sau chiar deloc asupra resurselor realizate din vânzarea produselor, deoarece ele nu deţin 
pământ sau alţi factori de producţie. În aceste condiţii, reducerea sărăciei domestice trebuie să implice şi participarea femeilor la 
activităţile economice din acele domenii pe care le pot controla. Apicultura a fost identificată drept una dintre activităţile economice cu 
un potenţial foarte ridicat datorită abundenţei resurselor naturale, integrării facile în cultivarea de plante, a cerinţelor tehnologice reduse,  
a cunoştinţelor şi aptitudinilor indigene precum şi unei varietăţi mari de albine precum Apis mellifera scutelatta, Apis mellifera adansonii 
şi Apis mellifera monticola. Există totuşi unele piedici în calea dezvoltării apiculturii cum ar fi lipsa legislaţiei, a instruirii şi a infomaţiei, a 
calităţii mierii şi a celorlalte produse ale stupului, piaţa limitată şi accesul limitat la creditele pentru producţie. Guvernul din Uganda a 
început de curând un program de 25 de ani numit Plan pentru Modernizarea Agriculturii, având ca ţintă directă femeile şi populaţia 
săracă. Programul doreşte să le asiste pe femeile apicultoriţe /fermieri în investiţii în apicultură. Se vor forma grupuri organizate de 
instruire pentru producerea şi comercializarea de miere, pentru negocierea realistă a preţului astfel încât să fie posibilă creşterea 
volumului comercial al mierii şi al celorlalte produse ale stupului. Acest lucru se va întâmpla prin obţinerea unor sorturi speciale 
uniflorale de miere, prin promovarea calităţii organice a produselor şi prin organizarea comercializării în vederea reducerii sărăciei. 

 
Cuvinte cheie: rural / sărăcie / criterii de sex 

 
 
 
 Introducere 

 
In Uganda majoritatea populaţiei trăieşte în zone rurale, fiind angajată în agricultură şi trăind în 

sărăcie. Din 1990 eradicarea sărăciei a fost pentru Guvern sarcina sa de bază. Acest lucru a devenit 
operaţional prin Planul de acţiune pentru eradicarea sărăciei (PAES). Principalul obiectiv îl reprezintă 
creşterea veniturilor fermelor mici, inducerea de transformări economice rurale precum şi modernizarea 
agriculturii în următorii 20 – 25 de ani. 

In timpul ultimului deceniu ţara a fost martora unei creşteri modeste a producţiei agricole, în special 
ca rezultat al creşterii producţiei în principalele zone de producţie cât şi, în mod limitat, a unei îmbunătăţiri 
tehnologice. Această creştere nu a avut drept rezultat creşterea profitului obţinut din producţia agricolă şi a 
veniturilor. Cea mai mare parte a populaţiei din Uganda (aproximativ 24 de milioane, National Census, 2002) 
este săracă; cel puţin 40% dintre oameni trăiesc în sărăcie şi majoritatea populaţiei rurale produce mai ales 
pentru subsistenţă. 
 
 
 Sărăcia în Uganda 

 
 
Oamenii săraci definesc sărăcia nu numai ca lipsa veniturilor ci şi ca lipsa mijloacelor de satisfacere 

a nevoilor sociale elementare. Ei trăiesc un sentiment de neputinţă de a ieşi din cercul sărăciei şi de 
nesiguranţă pentru propria persoană şi pentru proprietate. Sărăcia are mai multe faţete şi este cauzată de 
factori care includ printre altele imposibilitatea accesului la resursele naturale, factori umani, suportul 
financiar, capitalul social şi infrastructura fizică. Multitudinea acestor cauze ale sărăciei indică clar frustrarea 
oamenilor săraci care încearcă să iasă din această stare. 

Sărăcia este în principal un fenomen rural, deoarece 48% din populaţia rurală trăieşte sub limita 
sărăciei absolute, în comparaţie cu 16% din populaţia urbană. Din moment ce peste 85% din populaţie 
trăieste în zonele rurale orice intervenţie trebuie îndreptată în primul rând către aceste zone. Statisticile 
indică că una dintre cele mai importante căi de reducere a sărăciei din zonele rurale ale Ugandei a fost 
posibilitatea producerii şi comercializaării recoltelor tradiţionale, în special al cafelei. Gospodăriile care au 
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produs alimente şi-au redus doar modest sărăcia în comparaţie cu gospodăriile care au produs plante 
cultivate. 
 
 
 Dimensiunea sărăciei pe sexe 

 
 
Principalele dimensiuni ale sărăciei în Uganda includ sexele, posibilităţile de trai, locuinţa şi munca 

sezonieră. Femeile nu au beneficiat în aceeaşi măsură cu bărbaţii de descreşterea sărăciei în ultimii ani. 
Motivul principal al acestui fapt este acela că femeile în general nu au aceleaşi posibilităţi de dezvoltare 
socială şi economică, în special în zonele rurale. În al doilea rând diviziunea muncii în agricultură este 
complexă în societatea rurală ugandeză. Producerea hranei este domeniul femeilor, în timp ce bărbaţii se 
concentrează în general asupra animalelor şi a culturilor de plante, care au un mare potenţial pentru 
generaţia tănâră. In continuare femeile deţin un control redus asupra resurselor realizate din vânzarea 
produselor. 

In general femeile se află în urma bărbaţilor în ceea ce priveşte nivelul educaţional şi câştigurile. Ele 
înfruntă bariere în participarea la activităţile de dezvoltare ale comunităţii datorită lipsei de mobilizare, de 
timp şi a nerealizării beneficiilor aduse de participarea lor. Femeile pot fi discriminate în ce priveşte pământul 
şi alţi factori de producţie. Atunci când sunt implicate în producţia de recolte care generează venit, ele nu 
beneficiază de împărţirea acestui venit. 

In general femeile nu deţin pământ, la care însă au acces ca să producă hrană. Adesea activitatea 
crescândă a femeilor în cultivarea culturilor şi participarea la diversificarea plantelor crescute lângă casă duc 
la descreşterea bunăstării familiei în ciuda creşterii veniturilor. Dată fiind această situaţie, reducerea sărăciei 
gospodăriilor trebuie să implice şi participarea femeilor la aceste activităţi economice în domenii unde pot 
avea controlul. 

 
 

 Potenţialul apiculturii în reducerea sărăciei gospodăriilor 
 
 
Uganda deţine o mare varietate de specii de albine cum ar fi Apis mellifera scutelatta, A. mellifera 

adansonii şi A. mellifera monticola şi câteva specii de albine fără ac. Ele pot fi exploatate în special de către 
femei în scopul reducerii sărăciei gospodăriilor. Exploatarea albinelor oferă hrană pe termen lung, este 
profitabilă pentru mediul încojurător şi este şi o sursă de venit pentru populaţie. Producţia de miere estimată 
este de 8000 până 9000 de tone anual. Potenţialul producţiei de miere nu a fost exploatat, dacă avem în 
vedere un număr de factori favorabili dezvoltării apiculturii. Aceşti factori sunt următorii. 

 
 
Abundenţa resurselor naturale pentru apicultură 
 
 
Există o mare varietate de albine melifere indigene indemne de boli si paraziţi. La aceasta se 

adaugă abundenţa plantelor care înfloresc, a culturilor de plante şi a apei. Toate acestea sunt resurse 
naturale necesare pentru dezvoltarea cu succes a apiculturii ca o afacere economică viabilă. 

 
 
Cunoştinţe şi aptitudini indigene 
 
 
Vănătoarea de miere şi exploatarea albinelor melifere este bine cunoscută şi practicată din vremuri 

străvechi. De aceea există cunoştinte şi aptitudini indigene care pot fi dezvoltate cu uşurinţă prin 
antrenament. Fermierii au vânat mierea şi ceara de albine ca o cale de a obţine hidraţi de carbon de înaltă 
calitate şi o hrană proteică fără costuri financiare. Atunci când un cumpărător era disponibil, oamenii săraci 
au obţinut repede venituri. 

 
 
Integrare uşoară în sistemul culturilor 
 
 
In Uganda cultivarea de plante este compatibilă cu apicultura. Plantele majore care includ pomi 

fructiferi, cereale, leguminoase şi condimente beneficiază de polenizarea de către albine şi asigură acestora 
o sursă de cules foarte utilă. Si mai relevant este faptul, că folosirea pesticidelor este minimală la majoritatea 
culturilor de plante. Acest lucru diminuează riscul uciderii populaţiilor de albine melifere. 
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Cerinţele unei tehnologii simple şi o procesare uşoară 
 
 
Există o multitudine de metode tradiţionale de întreţinere, recoltare şi procesare care au rezistat 

trecerii timpului. Apicultura cu metode simple poate fi practicată în gospodărie, ceea ce o face mai potrivită 
femeilor. Stupii simplii pot fi construiţi din materiale ieftine şi disponibile pe plan local. Din stupii locali pot fi 
recoltate miere şi ceară de bună calitate. Costurile pot fi atenuate de creşterea calităţii mierii şi a cerii de 
albine precum şi de recolte mai mari. Procesarea efectivă a mierii poate fi efectuată folosind unelte simple 
cum ar fi pânza de filtrare şi găleata. 

 
 
Nu este necesară deţinerea de pământ 
 
 
Apicultura este o ocupaţie potrivită mai ales femeilor. In Uganda coloniile de albine mai pot încă fi 

instalate pe pământul comunităţii, cum ar fi desişuri sau păduri. De fapt apicultura nu intră în competiţie cu 
resursele folosite de alte forme de agricultură. Aceste lucruri permit femeilor să conducă şi să muncească în 
cadrul unei afaceri apicole, chiar dacă ele nu deţin controlul asupra pământului sau a altor resurse de producţie. 
 
 
 Piedici în dezvoltarea apiculturii 

 
 

Lipsa unei politici şi a legislaţiei 
 
 
De dezvoltarea apiculturii se ocupă Ministerul agriculturii, industriei animale şi a pescuitului. Totuşi 

nu există nici o politică naţională sau vreo legislaţie relevantă şi specifică pentru dezvoltarea sau 
promovarea acestui subsector. Acest lucru înseamnă că probleme precum stabilirea criteriilor de 
comercializare şi a standardelor de calitate nu se află sub control guvernamental, cu toate că  acum există 
un proiect pentru aşa ceva. Absenţa unei politici oficiale poate fi considerată drept cea mai mare piedică în 
dezvoltarea acestui subsector. Oricum, acum interesul pentru promovarea acestei industrii este generat de 
sectorul privat, de proiecte şi de ONG-uri. 

 
 
Instructaj şi informare 
 
 
Majoritatea fermierilor nu sunt şcoliţi ca apicultori şi posibilităţile de instruire sunt reduse. Eforturile au fost 

concentrate pe introducerea de metode si tehnici scumpe, neaplicabile mai ales de femeile-fermieri. Informaţiile 
disponibile provin în cea mai mare parte din afara ţării. Nu există un acces adecvat la materialul scris referitor la 
modul de folosire a metodelor scumpe introduse. 

Şi instructorii au doar o şcolarizare redusă în ce priveşte tehnica apicolă, ei bazându-se mai mult pe 
ce-au recepţionat pe parcurs. Ofiţerii tehnicieni seniori au fost adesea şcolarizaţi în stăinătate, astfel că 
aptitudinile şi cunoştinţele lor sunt puţin relevante pentru fermierii săraci. Acest lucru este agravat şi de faptul 
că femeile nu au un acces uşor la aceşti profesionişti sau chiar la informaţii. 

 
 
Calitatea mierii şi cerii de albine  
 
 
Metodele tradiţionale de recoltare au ca rezultat un produs care este un amestec de miere, fagure 

de ceară fărămiţat, larve de albine şi polen. Acest produs este de o calitate inferioară şi la vânzare fermierii 
pierd venitul pe care l-ar putea obţine dacă ceara de albine ar fi procesată şi vândută separat. Calitatea 
mierii şi a cerii de albine suferă din cauza metodelor de recoltare, dar îmbunătăţirea modului de construire a 
stupilor şi şcolarizarea ar putea să înlesnească femeile să recolteze mai uşor o miere de calitate bună. 

 
 
Accesul limitat pe piaţă 
 
 
Accesul pe piaţă a intreprinderilor apicole este limitat de sistemul de piaţă existent. In 

comercializarea mierii predomină intermediarii şi astfel lanţul de aprovizionare este foarte lung. Micii fermieri 
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săraci şi în special femeile nu primesc o cotă parte cinstită din preţul actual de pe piaţă. Piedicile specifice la 
accesul pe piaţă includ calitatea şi recolta de miere a fermierilor individuali, infrastructura proastă, absenţa 
standardelor de calitate şi preţurile. Piaţa organizată este redusă, cu toate că acum există instituţii create 
pentru achiziţionarea de miere în vederea exportului. 

 
 
Accesul limitat la credit pentru producţie 
 
 
Trecerea de la apicultura tradiţională la o afacere profitabilă, care să permită femeilor să se implice 

activ necesită anumite investiţii într-o tehnologie îmbunătăţită, cum ar fi de exemplu stupi îmbunătăţiţi. 
Pentru aceasta sunt necesare resurse specifice, iar în acest sens există o lipsă generală de oportunităţi. 
Aceasta problemă este şi mai critică în cazul femeilor-fermieri. 
 
 
 Tot înainte 

 
 
Pentru multe femei-fermieri care doresc să investească în apicultură începe să apară lumina la 

capătul tunelului lung. Guvernul din Uganda a început un program pentru transformări în apicultură care se 
ghidează după Planul de Modernizare a Agriculturii (PMA). PMA este conceput pentru trecerea agriculturii 
de la o producţie pentru subzistenţă la o producţie comercială. 

Pentru a atinge acest scop, PMA trebuie să desfiinţeze factorii cheie care subminează 
productivitatea agricolă şi care includ printre altele o agricultură săracă, folosirea redusă a realizărilor şi 
accesul limitat la informaţiile tehnice. In plus,  în ciuda unor creşteri specifice dar modeste de producţie nu a 
fost realizată profitabilitatea producţiei agricole.  

 
 
Implementarea Serviciilor Naţionale de Consultanţă în Agricultură (SNCA) 
 
 
Programul SNCA a fost elaborat ca o abordare nouă a serviciului de consultanţă. Scopul 

fundamental al programului este elaborarea unui sistem privat de consultanţă în agricultură, care are drept 
ţintă în special persoanele sărace şi femeile şi care se bazează pe cerere şi ofertă şi este condus de 
fermieri. Printre principille de bază ale acestui program se numără imputernicirea fermierilor de a apela la 
consultanţa agricolă; consultanţa agricolă a bărbaţilor şi femeilor-fermieri săraci, care reprezintă cea mai 
mare parte a producătorilor agricoli; problemele sexelor. SNCA susţine organizarea fermierilor în grupuri 
pentru consultanţă asupra producţiei şi informării asupra pieţei. Deasemenea îi sprijină în capacitatea lor de 
a organiza grupuri de marketing. 

Prin implementarea programului SNCA este planificată asistarea femeilor-fermieri care investesc în 
apicultură în organizarea în grupuri viabile şi durabile, ca să poată obţine fonduri publice pentru procurarea 
serviciilor de consultanţă de care au nevoie. In plus SNCA va sprijini dezvoltarea lor ca grupuri, astfel încât 
să poată comercializa mierea în vrac, să poată negocia preţuri realistice cu comercianţii şi să poată mări 
volumul de vânzare al mierii şi a celorlalte produse apicole. O mai bună organizare a fermierilor în grupuri 
asigură printre altele: 

- dezvoltarea sorturilor de miere uniflorale. Grupurile de femei implicate în apicultură vor avea nevoie 
de o producţie de miere specializată în sorturi de miere. Aceste sorturi pot fi promovate şi comercializate cu 
ajutorul organizaţiei de apicultură, a cărei formare este susţinută de Ministerul Agriculturii, Industriei 
Animaliere şi Pescuit şi SNCA; 

- promovarea producţiei de calitate organică. Cea mai mare parte a mierii ugandeze este obţinută 
din nectarul plantelor agricole organice. Aceasta permite comercializarea mierii noastre ca produs organic de 
calitate superioară. Atât calitatea organică cât şi specializarea pe sorturi de miere uniflorală ar trebui să 
permită comercializarea la preţuri mari. O organizare mai bună a femeilor-fermieri ar permite menţinerea 
acestor calităţi pentru o piaţă specifică; 

- separarea mierii de ceara de albine. Implementarea programului SNCA va sprijini femeile-fermier 
în accesul lor la metodele şi instrumentele necesare pentru procesarea mierii în scopul separării mierii de 
ceara de albine şi comercializarea lor ca atare. Acest lucru trebuie să devină scopul principal al fermierilor, 
ca să obţină maximum de venit din apicultură; 
 - organizarea comercializării. Oportunitatea care există acum atât la PMA cât şi la SNCA trebuie 
exploatată. Prin grupurile de fermieri care s-au format în cadrul SNCA comercializarea mierii şi a produselor 
apicole ar trebui să fie acum uşoară. 
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 Concluzii 
 
 

Participarea femeilor atât la economia domestică cât şi la cea naţională este împiedicată de lipsa lor 
de control direct asupra produselor la nivel de gospodărie. Aceasta înseamnă că de cele mai multe ori ele 
sunt implicate doar în activităţile de producţie şi că n-au nimic de spus în utilizarea rezultatelor muncii lor. 
Aceasta reduce substanţial contribuţia lor la reducerea sărăciei domestice. 

Apicultura oferă femeilor o bună oportunitate de contribuţie la reducerea sărăciei domestice, 
deoarece ea nu cere deţinerea de pământ, unde femeile nu pot avea un control direct. 

Implementarea programului SNCA va juca un rol important în sprijinirea grupurilor de femei în 
organizarea lor pentru o practicare mai bună a apiculturii ca o afacere economică. In plus acest sprijin le va 
asigura un acces mai bun la tehnici, cunoştinţe şi aptitudini precum şi la nivelul de comercializare. 

Formularea unei politici naţionale pentru ghidarea şi promovarea dezvoltării apiculturii oferă femeilor 
o bună oportunitate de contribuţie la reducerea sărăciei domestice şi de creştere a veniturilor gospodăriei. 

Formarea unei asociaţii naţionale de apicultură care va asigura obţinerea şi comercializarea unei 
mieri de calitate ca şi a altor produse apicole i-a adus în prim plan şi le-a adus profit tuturor producătorilor 
inclusiv femeilor. Programul SNCA poate să susţină participarea grupurilor de femei la o asemenea 
asociaţie. 

Initiativele curente ale guvernului oferă sprijinul de care au atâta nevoie femeile pentru a avea acces 
la factori de producţie cum ar fi un credit, pentru ca să li se deschidă calea investirii în productivitate şi ca să 
poată utiliza tehnologii de calitate pentru o apicultură profitabilă. 
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