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Вовед 

Родовата еднаквост и рамноправност се една од хоризонталните теми на кои што 

особено се работи во последните неколку години во сите сфери на општественото живеење, а 

при тоа опфаќаjќи ги и руралните средини каде што често пати реалноста може да биде сосема 

поразлична во однос на ова прашање од она што е ставено на хартиjа и што го гарантира 

законската регулатива. Но, полека но сигурно доаѓаме до процеси или развоj на сите сегменти 

од општеството каде што ваквата состоjба не може повеќе да биде занемарувана или пак 

истата да важи во еден дел, а во друг не, како што често пати се случува во нашата држава и 

разликите кои што постоjат помеѓу урбаните и руралните средини, па доколку во урбаните 

средини е нормално жените веќе сега да се борат за застапеност 50-50 во сите институции и во 

сите форми на одлучување, на локално ниво, а особено во руралните средини жените не 

присуствувале ниту на една средба на месна заедница или пак на jавна седница на Советот на 

општината кон коjа што припаѓаат, па сеуште одлучувањето го сметаат за “машка работа”. 

Од друга страна, пак анализата исто така сака да го сврти вниманието и кон фактот дека 

хоризнталните прашања се еднакво важни за сите граѓани на државата вклучуваjќи ги и тие од 

руралните средини, а особено кога станува збор за ЕУ интегративните процеси, а таков е 

случаjот и со поглавjето 23 чие што познавање барем основно треба да го има секоj затоа што 

говори точно за основните човекови права меѓукои што влегува и родовата еднаквост. Но, 

какви се всушност познавањата на оваа тема, и коjа е меѓународната и домашна регулатива 

коjа што го уредува ова прашање барем во доменот на поглавjе 23, но и она наjважното какви 

се прецепциите и ставовите на мажите и жените од руралните средини може да дознаете низ 

редовите на оваа анализа изработена од страна на Рурална Коалициjа, а во рамките на 

проектот “Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за 

практикување во руралните средини”, финансиски поддржан од Фондациjа Отворено 

Општество Македониjа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

1. Меѓународна рамка за родова еднаквост 

Основното начело на Повелбата на Обединетите нации усвоено од светските лидери во 

1945 година е „еднакви права на мажите и жените“. Начелото за родова еднаквост беше 

признаено и во Универзалната декларација за човекови права во 1948 година затоа што во неа 

беа вклучени „еднакви права на мажите и жените“. Декларацијата го отвори патот за 

понатамошно зајакнување на меѓународните обврски во областа на женските права, 

најсеопфатно во Конвенцијата на Обединетите нации (ООН) од 1979 година за елиминација на 

сите форми на дискриминација против жените (CEDAW). Конвенцијата вклучува „повелба за 

правата“ на жените, дефинирајќи што претставува дискриминација против жените и креирајќи 

агенда за национална акција за ставање на крај на таквата дискриминација. До 2016 година, 

187 земји, вклучувајќи ги и 56-те земји учеснички на ОБСЕ, го ратификуваа CEDAW, а многу од 

нив ги воведоа начелата за родова еднаквост во законодавството кое се однесува на, на 

пример, здравството, образованието, вработувањето, семејството и бракот, спречувањето на 

трговија со жени и деца и кривичните закони. Во 1995 година, на Четвртата меѓународна 

конференција за жени одржана во Пекинг, на Пекиншката платформа за акција беше воведена 

интеграција на родови аспекти како меѓународно договорена стратегија за промовирање на 

родовата еднаквост.1  

Платформата ги обврзува сите чинители во развојните политики и програми, 

вклучувајќи ги субјектите на Обединетите нации, земјите-членки, субјектите на меѓународната 

развојна заедница и на граѓанското општество, да преземат мерки „за да обезбедат еднаков 

пристап на жените и целосно учество во структурите на моќ и донесување на одлуки“. Истата 

година, Генералното собрание усвои резолуција со која се воспоставува вклучување на родови 

аспекти како системска политика на Обединетите нации.2 Во Обединетите нации, 

вклучувањето на родовите аспекти беше дефинирано во 1997 година од страна на 

Економскиот и социјален совет на Обединетите нации (ECOSOC): “Вклучувањето на родовата 

перспектива е процес на проценка на влијанито врз жените и мажите од сите планирани 

активности, вклучувајќи ги и законодавството, политиките или програмите, во сите области и 

на сите нивоа. Тоа претставува стратегија со која женските, како и машките прашања и 

искуства стануваат интегрална димензија на осмислувањето, спроведувањето, следењето и 

оценката на политиките и програмите во сите политички, економски и општествени сфери, 

така што жените и мажите ќе имаат исти придобивки и нема да постои нееднаквост. Крајната 

цел е да се постигне родова еднаквост.” 3 Како таква, родовата еднаквост е сеопфатна и 

долгорочна развојна цел, а вклучувањето на родовите аспекти е метод кој се состои од 

специфични контексти, стратешки приоди, како и технолошки и институционални процеси кои 

се усвоени за постигнување на таа цел.  

                                                           
1 Идејата за вклучување на потребите на жените прва ја овозможи транзицијата во работата на 
Обединетите нации кон „Стратегии за унапредување на жените“ усвоена на Третата светска 
конференција за жени, Најроби 1985 година, . 
2 Активности по Четвртата светска конференција за жените и целосна имплементација на Пекиншката 
декларација и Платформа за акција, Резолуција на Генералното собрание на ООН 50/203, 1995 год., 
3 Вклучување на родовата перспектива во сите политики и програми во системот на Обединетите нации, 
Резолуцијата ECOSOC, Извадок од А/52/3, Поглавје IV, 1997 год., . 
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Вклучувањето на родовите аспекти ги интегрира компонентите за родова еднаквост во 

националните јавни и приватни организации, во цент ра лните или лока лните политики и во ус 

лужните и секторските програми.  

На подолг рок, има за цел да ги трансформира дискриминаторните социјални 

институции, препознавајќи дека дискриминацијата може да биде вклучена во закони, 

културни норми и практики во заедницата коишто, на пример, го ограничуваат пристапот на 

жените до имотни права или нивниот пристап до јавниот простор. Во рамките на милениумска 

развојна цел 3 (Еманципирање на жените), Организацијата на Обединети нации ги охрабри 

земјите-членки да развијат рамка со која родот е вклучен на владино и парламентарно ниво. 

Агендата за одржлив развој на Обединетите нации за 2030 година ја потврди посветеноста на 

родовата еднаквост и вклучување на родовите аспекти, поддржувајќи бројни цели, 

вклучувајќи ја и целта број 5 за „постигнување на родова еднаквост и еманципирање на сите 

жени и девојки“ и наведувајќи го следново: “Остварувањето на родова еднаквост и 

еманципирањето на жените и девојките ќе даде клучен придонес во напредокот за сите цели 

и целни вредности. [...] Жените и девојките мора да имаат еднаков пристап до квалитетно 

образование, економски ресурси и политичко учество и имаат еднакви можности со мажите и 

момчињата за вработување, лидерство и донесување одлуки на сите нивоа. [...] Сите форми на 

дискриминација и насилство против жените и девојките ќе бидат елиминирани, вклучително и 

преку ангажирањето на мажи и момчиња. Системското вклучување на родовата перспектива 

во спроведувањето на агендата е од суштинско значење“.4  

Европската Унија го одобри вклучувањето на родовите аспекти како водечка стратегија 

за родова еднаквост и се заложи за промовирање на разгледувањето на родовата еднаквост 

во сите области на политиката. Во 1999 година, во Договорот од Амстердам беа вклучени 

промовирање на еднаквоста и елиминирање на дискриминацијата помеѓу мажите и жените во 

рамките на основните задачи на ЕУ. Со текот на годините беа издадени повеќе дополнителни 

директиви во врска со родовата еднаквост, а во 2006 година беа собрани во таканаречената 

ревидирана и повторно усвоена директива за родови прашања.5 ЕУ има позитивно влијание 

врз развојот на политиката за родова еднаквост, не само во нејзините земји-членки, туку и во 

другите европски земји, каде што за кандидатурата за пристапување или за воспоставување на 

други односи за помош е потребно земјите да работат во согласност со стандардите на ЕУ. 

2. Европска политика за родова еднаквост 

Еднаквиот третман наведува дека ниту еден поединец не треба да има помалку 

човекови права или можности од кој било друг и неговата примена во контекст на ЕУ е во 

форма на усвојување на членот 119 за еднакви плати на мажите и жените и последователното 

усвојување на серија директиви за еднакви плати и еднаков третман на работното место;  

                                                           
4 Трансформирање на нашиот свет: Агендата за одржлив развој за 2030 година, Резолуција на 
Генералното собрание на ООН, 2015 год., став 20, 
5 Директива бр. 2006/54/EЗ на Европскиот парламент и на Советот за спроведување на начелото за 
еднакви можности и еднаков третман на мажите и жените во областа на вработувањето и занимањето, 
5 јули 2006 година, “. 
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и овие директиви се активирани од жени тужители во државите членки и се спроведуваат од 

Европскиот суд на правдата во голем број случаи на еднакви плати и еднаков третман. Ваквиот 

пристап на еднаков третман претставува суштински елемент во политиката на еднакви 

можности. Овој пристап сепак има недостаток бидејќи се фокусира исклучиво на формалните 

права на жените како работници и од таа причина не ги решава фундаменталните причини за 

нееднаквоста во неформалните „родови договори“ помеѓу жените и мажите.6 

Наспроти пристапот на еднаков третман, вториот пристап се вика позитивна акција, во 

кој акцентот се поместува од еднаквоста на можноста за пристап до создавање услови кои 

имаат поголема веројатност да резултираат во еднаквост на крајниот исход. Поконкретно, 

позитивната акција инволвира усвојување на специфични мерки во име на жените, со цел да 

се надминат нивните нееднакви почетни позиции во патријархалното општество. Во 

екстремни случаи, позитивната акција може да биде и во форма на позитивна дискриминација 

чија цел е зголемување на учеството на жените (или другите групи кои се застапени на 

помалку од потребното ниво) преку користење на афирмативни мерки за преференции или 

квоти. Од 1980-те, можеме да забележиме постепено оддалечување на ЕУ од тесноградата 

перспектива на еднаквиот третман и насочување кон усвојување на специфични и позитивни 

акциски мерки во име на жените. Во текот на 1990-те, ова постепено прифаќање на 

позитивната акција не само што продолжи туку беше и забрзано како резултат на три главни 

политички иницијативи. 

Усвојувањето на Договорот од Мастрихт, со неговиот столб посветен на прашања кои 

се однесуваат на правдата и внатрешните работи, создаде политички простор за нова и 

енергична политика на ЕУ за насилството врз жените, област која претходно не била опфатена 

во економски ориентираната Европска заедница. Сите овие иницијативи заедно, иако беа 

дефинитивно провизорни, ѝ овозможија на ЕУ да преземе конкретни активности во областите 

кои се надвор од тесниот пристап кон еднаквиот третман. Во однос на оваа класификација на 

пристапи кон еднаквите можности, третиот и најветувачки пристап е интегрирањето на 

родовата перспектива.7 Наспроти пристапот на позитивна акција, кој генерално вклучува 

формирање на специфична организациска единица (како што е Одделот за еднакви можности 

во Комисијата) и специфични програми за жените (како што се четирите акциски програми и 

нивните пилот проекти), концептот на родово интегрирање наложува систематско 

инкорпорирање на родовите прашања во сите владини институции и политики. Според 

дефиницијата на Комисијата, која усвои формална заложба за родово интегрирање во 1996 

година, поимот се дефинира како „инволвирање нерестриктивни активности за унапредување 

на еднаквоста при имплементацијата на специфични мерки за помош на жените, но и 

мобилизирање на сите генерални политики и специфични мерки за постигнување еднаквост 

со активно и отворено земање предвид во фазата на планирање на нивните можни ефекти врз 

специфичните ситуации на мажите и жените (родова перспектива)“ (Комисија на европските 

заедници). 

                                                           
6 Mark A. Pollack and Emilie Hafner-Burton, “Mainstreaming gender in the European Union,” Journal of 
European Public Policy 7, no. 3 (2000): 432–56 
7 Ibid. 



 

6 
 

 

3. Право на ЕУ кое се однесува на родовата еднаквост 

Од своето формирање, ЕУ се залага за еднаквост помеѓу мажите и жените и родовата 

еднаквост е позиционирана како едно од фундаменталните начела кои се инкорпорирани во 

сите договори за воспоставување на ЕУ.8 Начелото на родовата еднаквост се подобруваше во 

текот на децениите на постоење на ЕУ со тенденција да постигне поголема јасност и ефекти и 

начелото на родова еднаквост станува основа на голем број правни акти, од кои најчести се 

директивите. Во државите членки на ЕУ, родовата еднаквост правно се регулира на различни 

начини, при што со усвојувањето на различни акти на ниво на заедницата на ЕУ (комунитарно 

право) се вложуваат напори за регулирање на ова прашање на најефективен начин. 

Динамиката и конзистентноста во воспоставувањето на кохерентен систем на директиви како 

правни инструменти претставуваат показатели на заложбата на ЕУ за унапредување и 

спроведување на начелата на родова еднаквост.  

Терминот „право на ЕУ за родова еднаквост“ се однесува на сите релевантни одредби 

на Договорот, законодавството и обичајното право на Судот на правдата на ЕУ кои се 

однесуваат на родовата еднаквост. Договорот од Рим од 1957 година веќе го имаше вклучено 

начелото на еднаква плата за еднаква работа (член 119 EEЗ, потоа 141 EК, сега член 157 ДФЕУ). 

Во 1976, Судот на правдата на Европската Унија (СПЕУ) донесе одлука во случајот Дефрен 

(Defrenne) дека членот 119 ЕЕЗ има не само економска туку и социјална цел. Оваа пресуда го 

поплочи патот кон современото европско право за родова еднаквост. Со влегувањето во сила 

на Договорот од Амстердам од 1999 година, промовирањето на еднаквоста помеѓу мажите и 

жените стана една од основните задачи на Европската заедница (член 2 ЕК). Од 1999 година, 

ЕУ ја има надлежноста да презема понатамошни активности за борба против родовата 

дискриминација (Член 13(1) EК, сега 19(1) ДФЕУ). Овој член обезбеди правна основа за 

Директивата за начелото на еднаков третман на мажите и жените во пристапот и набавката на 

стоки и услуги (Директива 2004/113/EК). 

Родовата еднаквост на ЕУ е интегрален дел и од Повелбата на основните права на 

Европската Унија, која забранува дискриминација по било кој основ, вклучувајќи и пол (член 

21) и го признава правото на родова еднаквост во сите области, како и потребата за позитивна 

акција за нејзино промовирање (член 23). Во 2009 година, Договорот од Лисабон уште еднаш 

ја потврди важноста на родовата еднаквост во Европската Унија. Еднаквоста помеѓу мажите и 

жените претставува една од заедничките вредности на кои се заснова Европската Унија (член 2 

ДЕУ), што значи, на пример, дека ќе се користи како стандард за утврдување дали одредена 

европска држава може да биде кандидат за прием. Унапредувањето на еднаквоста помеѓу 

мажите и жените се наведува и меѓу задачите на Унијата (член 3(3) ДЕУ), заедно со обврската 

за елиминирање на нееднаквостите. На овој начин, Лисабонскиот договор јасно ја нагласува 

обврската за обезбедување на родова еднаквост и на Унијата и на државите членки.   

Изработката на правото на ЕУ за родова еднаквост и неговото транспонирање во 

националното законодавство беше фазен процес, кој започна, барем за „најстарите“ држави 

членки на ЕУ, на почетокот на шеесеттите години. Во 1957 година, Договорот за  
                                                           
8 MiekeVerloo, Multiple meanings of gender equality a critical frame analysis of gender policies in Europe (New 
York, Budapest: CEU Press, 2007).. 
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воспоставување на Европската економска заедница, од која потекнува сегашната ЕУ, 

содржеше само една единствена одредба (член 119, Договор за ЕЕЗ, поранешен член 141 

Договор за ЕК, сега член 157 од ДФЕУ) за родова дискриминација, имено начелото на еднаква 

плата на мажите и жените за еднаква работа. Оттогаш се усвоени голем број директиви кои ја 

забрануваат дискриминацијата по основ на пол: Директивата за еднаква плата на мажите и 

жените (75/117/EEЗ), Директивата за еднаков третман на мажите и жените при вработување 

(76/207/EEЗ, изменета со Директивата 2002/73/EК), Директивата за еднаков третман на мажите 

и жените во прашањата поврзани со социјалната сигурност (79/7/EEЗ), Директивата за еднаков 

третман на мажите и жените во плановите за социјално осигурување на вработените 

(86/378/EEЗ, изменета со Директивата 96/97/EК), Директивата за еднаков третман на мажите и 

жените ангажирани во дејности по основ на самовработување, вклучувајќи и земјоделска 

дејност (86/613/EEЗ, која престана да важи со Директивата 2010/41/ЕУ), Директивата за 

бремените работнички (92/85/EEЗ), Директивата за родителско отсуство (96/34/EEЗ, која 

престана да важи со Директивата 2010/18/ЕУ), Директивата за еднаков третман на мажите и 

жените во пристапот и набавката на стоки и услуги (2004/113/EК) и конечно, таканаречената 

Преработена директива (2006/54/EК). Централните концепти на правото на ЕУ за родова 

еднаквост се дефинирани во наведените директиви и честопати се предмет на понатамошно 

толкување од страна на Судот на правдата на ЕУ. 

4. Што опфаќа - Поглавjе 23 – Правосудство и темелни права? 

Поглавјето 23 е едно од најобемните и сложени поглавја, а брзината и времетраењето 
на преговорите во оваа област директно влијаат врз напредокот во другите аспекти на 
преговорите со Европската унија. 

Политиките на ЕУ во оваа област имаат за цел да ја одржат и понатаму да ја развиваат 
Унијата како област на слобода, безбедност и правда. Политиките во поглавјето 23 поделени 
се на четири главни и меѓусебно поврзани области: правда, борба против корупција, основни 
права и права на граѓаните на ЕУ. 

Функционирањето на независно и ефикасно судство е од пресудно значење. 
Непристрасноста, интегритетот и високиот стандард при донесувањето на одлуки од страна на 
судовите се суштински за заштита на владеењето на правото. Тоа подразбира цврста 
посветеност за елиминирање на надворешните влијанија врз судството и обезбедување на 
соодветни финансиски ресурси и обука. Неопходно е воспоставување правни гаранции за фер 
судење. 

Исто така, државите-членки мораат ефикасно да се борат со корупцијата, бидејќи таа 
претставува закана за стабилноста на демократските институции и владеењето на правото. 
Потребна е цврста правна рамка и сигурни институции за поддршка на кохерентна политика за 
превенција и спречување на корупцијата. 
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Од државите-членки се очекува да обезбедат почитување на основните права и 
правата на граѓаните на ЕУ кои се загарантирано со правото на ЕУ и со Повелбата на 
Европската Унија за фундаментални права.9 

Каде тука се наоѓа родовата еднаквост? 

 

 
 Примена на начелото за еднаков третман на мажите и жените ангажирани во 

определена активност; 
 Дискриминација; 
 Родово насилство; 
 Застапеност на жените во политиката; 
 Имплементација на начелото за еднаков третман на мажите и жените во пристапот 

и набавката на стоки и услуги 
 Имплементација на начелото на еднакви можности и еднаков третман на мажите и 

жените; 
 Соодветна правна, политичка и техничка имплементација (стратегија за родова 

еднаквост) 
 Ефективност на спроведувањето на законот 

 

5. Што пак ние имаме од она што се нарекува - Национална регулатива 
за родова еднаквост? 

Во согласност со член 9 од Уставот, во делот што ги опфаќа граѓанските и политичките 
слободи и права, се регулира дека: „Граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви 
во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената 
положба“10. Еднаквите можности на жените и мажите, освен што се загарантирани со Уставот, 
нивното обезбедување истовремено е дел и од голем број на закони кои забрануваат 
дискриминација врз основа на пол11 и содржат одредби со кои се инкорпорира родовиот 
концепт во домашната законска регулатива12. Подигнувањето на свеста за потребата од 
воспоставување еднакви можности за жените и мажите, како и промовирањето и заштитата на  

                                                           
9 Превземно од: https://dijalogkoneu.mk/chapters-
all/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-
%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/?group_id=Please%20select&nteam=  
10 Устав на Република Македонија, „Службен весник на РМ“ бр. 52/91 од 22.11.1991 год. 
http://www.sobranie.mk/ default.asp?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF  
11 Полот во позитивното македонско законодавство се јавува како забранета основа за директна и 
индиректна дискриминација 
12 Кривичниот законик; Законот за извршување на санкции; Законот за средно образование; Законот за 
високо образование; Законот за здруженијата на граѓани и фондации; Законот за политички партии; 

https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/?group_id=Please%20select&nteam=
https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/?group_id=Please%20select&nteam=
https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/?group_id=Please%20select&nteam=
https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/?group_id=Please%20select&nteam=
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правата на жените во сите области на општествениот живот, добива организирана форма кога 
Министерството за труд и социјална политика го изработува првиот Национален план за акција 
за полова рамноправност, усвоен од страна на Владата на Република Македонија во декември 
1999 година. Во документот се идентификувани целите и мерките преку чие остварување би се 
влијаело врз промовирањето и заштитата на правата на жената во сите области на 
општествениот живот, како и врз континуираното подигнување на свеста за потребата од 
делување за воспоставување еднаквост на жените и мажите. Планот опфаќа десет стратешки 
области на општественото живеење во коишто треба да се унапреди родовата рамноправност, 
меѓу кои власта и одлучувањето, насилството врз жените, трговијата со жени, здравството, 
човековите права и мировните активности. Имплементацијата на националниот план за акција 
укажал на постоечките пречки коишто го оневозможувале потполното спроведување на 
самиот план, меѓу кои и немањето прецизна временска рамка, како и определен буџет за 
реализација на предвидените активности.  

Во 2006 година, за првпат во Република Македонија, е донесен првиот Закон за 
еднакви можности на жените и мажите. „Со овој закон се уредуваат основните и посебните 
мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите, надлежностите, задачите 
и обврските на одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности, постапката за 
утврдување нееднаков третман на жените и мажите, правата и должностите на Застапникот за 
еднакви можности на жените и мажите (во натамошниот текст: Застапникот) како определено 
лице за спроведување на постапката за утврдување нееднаков третман на жените и мажите, 
како и правата и обврските на субјектите кои учествуваат во таа постапка“13. Целта на Законот е 
да го промовира принципот за воспоставување еднакви можности за жените и мажите во 
политичката, економската, социјалната, образовната област, како и во другите области  од 
општествениот живот, односно да влијае да се отстранат постоечките пречки за 
воспоставување на овој принцип. Во согласност со овој закон, отсуството на каква било форма 
на дискриминација се смета за обезбедување еднаков третман меѓу жените и мажите, што е 
премногу тесно определување на еднаквиот третман и тешко дека може да доведе до 
воспоставување на родовата рамноправност во практиката. Во овој период усвоен е и вториот 
Национален план за акција за родова рамноправост за периодот од 2007 до 2012 година. 
Годините што следат се посветени на имплементацијата на Законот за еднакви можности и на 
воспоставувањето на механизмите на национално и локално ниво, со цел унапредување на 
еднаквите можности на жените и мажите.  

Во 2012 година, донесен е актуелниот Закон за еднакви можности меѓу жените и 
мажите. Она што уште на почетокот на овој закон е ново во споредба со стариот е 
нагласувањето на воспоставувањето еднакви можности и еднаков третман на жените и 
мажите како предмет на законот. Видовите на мерки за воспоставување на еднаквите 
можности на жените и мажите детално се разработени со овој Закон. Па така, областите во кои 
е потребно преземање основни, нормативни мерки за остварување на принципот на еднакви 
можности се посебно наведени, а самите мерки се дефинирани и како „... мерките за 
остварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите, утврдени во политиките и 
програмите за систематско промовирање на принципот на еднаквите можности на жените и 
мажите и почитување на различноста, за промена на општествените и културните обичаи во  

                                                                                                                                                                                     
Законот за внатрешни работи; Законот за локални избори; Законот за наследување, Законот за 
семејство; Законот за културата, Законот за радиодифузна дејност 
13 Закон за еднакви можности на жените и мажите, „Службен весник на РМ“ бр. 66/06 од 29.5.2006 
година, http:// www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ZEM.pdf, пристапено на 24.09.2017 год 
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поглед на однесувањето на жените и мажите за отстранување на предрасудите, како и секоја 
друга практика заснована врз инфериорноста или супериорноста на едниот или другиот пол 
или врз традиционалната општествена улога на мажите или на жените“14 (член 5 став 2). 
Субјектите одговорни за усвојување и спроведување на мерките за воспоставување еднакви 
можности на жените и мажите, како и нивните обврски се прилично опширно и прецизно 
дефинирани и тука спаѓаат: Собранието, кое во рамките на своите надлежности се грижи за 
елиминациjа на сите форми на дискриминациjа, потоа Владата преку своjа обврска за 
обjавување на статистички податоци за застапеноста на жените и мажите во именуваните 
функции и телата на одлучување, управување и раководење. Друга новина што ја предвидува 
овој Закон, како обврска на Владата, е формирањето на интер-ресорска консултативна и 
советодавна група за еднакви можности на жените и мажите. Потоа, органите на државната 
управа се должни во рамките на своите стратешки планови и буџети да го инкорпорират 
принципот на еднакви можности на жените и мажите; да ги следат ефектите и влијанието на 
нивните програми врз жените и мажите и да известуваат во рамките на своите годишни 
извештаи“15(член 11 став 3).  

МТСП со овој закон има обврска изготвените анализи, извештаи и други документи 
поврзани со еднаквите можности да ги објавува на веб-страницата на министерството, додека, 
пак, „Единиците на локалната самоуправа се должни во рамките на своите стратешки планови 
и буџети да го инкорпорираат принципот на еднакви можности на жените и мажите; да ги 
следат ефектите и влијанието на нивните програми врз жените и мажите и да известуваат во 
рамките на своите годишни извештаи и да учествуваат во подготвувањето на Стратегијата за 
родова еднаквост во делот кој се однесува на единиците на локалната самоуправа“16 (член 14 
став 2).  

Како останати документи од интерес за родовата рамноправност, тука се Стратегиjата 
за родова еднаквост, потоа донесувањето на Законот за спречување и заштита од 
дискриминациjата, а во контекст на економското јакнење на жените и намалување на 
сиромаштијата и високата стапка на невработеност на женската популација, значајни се 
одредбите кои се внесени во Законот за работни односи17 каде што се наложува дека 
работодавачот не смее барателот на вработување или работникот да го стави во нееднаква 
положба врз основа на повеќе критериуми, меѓу кои е и неговиот пол. Потоа, Законот за 
превенција, спречување и заштита од семејно насилство18 е насочен кон почитувањето на 
човековите права и слободи, живот, личен интегритет, недискриминација и воспоставување 
родова рамноправност. 

 

 

                                                           
14 Закон за еднакви можности на жените и мажите, „Службен весник на РМ“ бр.6/2012 од 13.1.2012, 
http://www. mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/zem_2012.pdf, пристапено на 24.09.2017 год 
15 Исто 
16 Исто, 
17 Закон за работни односи, “Службен весник на РМ“, бр. 74/15, 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/ ZRO%20Precisten%2074-15.pdf, пристапено на 07.11.2017 
год 
18 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/14 
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6. Теренско истражување 

Теренското истражување спроведено во рамките на проектот “Фундаменталните 

човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини” 

има за цел да ги испита и осознае ставовите на жените од руралните околини во однос на 

примена на регулативите за родовата еднаквост и нивната информираност околу важните 

законски рамки и регулативи во однос на заштита на нивните права и дискриминација.  

Во теренското истражување наменето за утврдување на реалната состоjа со 

практикување на родовата еднаквост во руралните средини како едно од основните човекови 

права, учествуваа вкупно 258 испитаници од пет различни плански региони во Република 

Северна Македонија, и тоа Пелагониски регион (21,9%), Југоисточен регион (23,2%), 

Југозападен регион (20,2%), Полошки регион (21,9%) и Североисточен регион (12,7%), на 

возраст од 18 до 74 години, со просек на возрасната група од 29 до 45 години. Беа опфатени 

речиси подеднакво и двата пола, како и сите етнички заедници кои што живеат на подрачjата 

опфатени со истражувањето. 

21.90%

20.20%

23.20%

12.70%

21.90%

Застапеност на испитаници по региони

Пелагониски регион

Jугозападен

Jугоисточен

Североисточен 

Полошки

Графикон бр. 1 – Застапеност на испитаници по плански региони во теренско истражување  
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Преку прашалникот развиен од страна на Рурална Коалиција, дојдовме до клучни 

сознанија за ситуацијата и практикувањето на родовата еднаквост како основно човекови 

право во секој од регионите, но и генералното мислење и ставови на жителите во руралните 

средини околу процесите на пристапување на земјата кон ЕУ и поглавјето 23.  

6.1 Анализа на прашалникот 

Прашалникот за поглавје 23, се состоеше од три дела, односно познавање на жените за 

елементарните човекови права кои постојат и нивно применување во руралните средини, 

информираност на жените од руралните средини околу процесите за пристапување кон ЕУ и 

ЕУ и домашните регулативи кои постојат во однос на родовата еднаквост и рамноправнот.  

На прашањето дали се запознаени со основните човекови права и правната рамка за 

заштита од дискриминација, 89 жени одговориле да, 52 жени одговориле не, а 117 жени 

одговориле дека делумно се запознаени со основните човекови права кои постојат, што ни 

говори дека жените начелно имаат информациjа за основните човекови права и дека постои 

одреден правна рамка за нивно регулирање, но не се доволно информирани околу нивната 

содржина, па затоа и наjголемиот дел од нив одговориле делумно, односно свесни се за 

постоењето и на правата и на регулативата, но подеталните познавања на оваа област, а и 

воопшто на правата изостанува. Како тоа изгледа процентуално може да се види и од 

следниот графикон изработен од податоците добиени од теренското истражување:

 

Графикон бр. 2- Процент на информираност на локалното население во руралните средини со основните 
човекови права и заштитата од дискриминациjа 

 

 

51.3%

9.7%

39%

Дали сте запознаени со основните човекови права 

и правната рамка за заштита од дискриминациjа?

ДА 51.3%

НЕ 9.7%

ДЕЛУМНО 39%
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Во однос на прашањето колку сметаат дека овие права се почитувани во средините во 

кои доаѓаат, 57,5% од испитаниците сметаат дека човековите права особено кога станува 

збор за родовата еднаквост се недоволно почитувани во руралните средини, па доколку на 

тоа се додадат и 11,8% од оние кои што одговориле делумно, се доаѓа до податокот дека само 

30% од испитаниците сметаат дека дека човековите права и родовата еднаквост доволно се 

почитувани во руралните средини, што со оглед на тоа што се сметаме за модерно општество 

кое што делува во 21-виот век, е премногу мал процент, што упатува на фактот дека акции за 

зголемување на овоj процент како и инфо кампањи се повеќе од потребни.   

 

Графикон бр. 3- Колку човековите права и родовата еднаквост се почитуваат во руралните средини 

Главни области каде што тие сметаат дека постои дискриминација по однос на родот 

се при носење на одлуките на локално ниво, учество на жените во месните заедници и 

локалната самоуправа, при регистрирањето на жените за вршење на земјоделска дејност или 

вршење на друга дејност, по основ на одлучување во бракот, верските обичаи и традициите, 

односно дека мажот одлучува а жените сaмо слепо ги следат одлуките на машките членови во 

семеjството. Сето ова се должи на недоволната информираност на жените за нивните права, 

нееднаква примена на законските регулативи и мерки во државата, и менталитетот кој постои 

во руралните средини по одредени прашања, посебно околу одлучувањето и положбата на 

жената во семејството и во заедницата.  

 

 

 

 

 

30.7%

57.5%

11.8%

Во колкава мера сметате дека човековите 
права се почитуваат во Вашата средина?

Доволно

Недоволно

Делумно
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Жителите од руралните средини сметаат дека постои одреден напредок во однос на 

постоење на родова еднаквост во регионите, но дека постои простор за поголем прогрес по 

ова прашање и дека поголемо промовирање и информирање на жените околу придобивките и 

бенефитите за нив од практикување на родовиот сензибилитет во регионите. Така, на 

прашањето дали сметаат дека постои родова еднаквост во руралните средини со НЕ 

одговориле скоро половина од испитаниците, а само 18% сметаат дека се практикува родовата 

рамноправност, што повторно не упатува на истиот заклучок – дека треба уште многу за да 

може да се каже дека нашето општество е родово-сензитивно во кое што подеднакво се 

застапени и двата пола.   

На прашањето дали е потребна поголема информираност во однос на овие прашања 

во руралните средини дури 229 жени се согласија дека е потребен поголем пристап до 

информации, наспроти 29 кои сметаат дека се информирани доволно по овие прашања. 

Главниот проблем кој жените од руралните околини го посочија при непосредните разговори 

и теренското истражување беше токму слабата информираност и пристап до информации кои 

го имаат во овие региони. Тие посочија дека се ограничени во однос на информации кои ги 

примаат и дека треба почесто да се организираат средби од информативен и едукативен 

карактер на кои тие би се стекнале со познавања околу родовата рамноправност и нивните 

права. Исто така, сеуште преовладува традиционалниот стереотип на сите инфо или слични 

случувања во селото обично одат мажите, па повторно не останува простор за жените да ги 

зголемат своите знаења и информираност. Тука особено jа гледаат клучната улога на 

граѓанскиот сектор. 

 

 

 

Графикон бр. 4- Практикување на родовата еднаквост во руралните средини 

18

47.4

34.6

Дали сметате дека постои родова 
еднаквост во руралните средини?

ДА

НЕ

Делумно
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Графикон бр. 5- Потреба од поголема информираност на тема родова еднаквост  

Во вториот дел од прашалникот, прашањата беа насочени кон примената на 

европските вредности и регулативи во руралните средини, и познавањето на жените од 

руралните средини за постоењето на овие рамки. Преку ова, тие имаа можност подобро да се 

запознаат со постоењето на ЕУ регулативи и да појават интерес за нивно понатамошно читање 

и истражување, и како истите би можеле да се применат и вметнат во руралните околини за 

нивно подобро секојдневно функционирање.  

На прашањето дали тие се запознаени со начинот и принципите на функционирање на 

ЕУ, и процесот на пристапување на земјите аспиранти за членство во ЕУ, мислењата или 

познавањата на испитаниците се навистина различни, а и процентите на одговори помеѓу ДА, 

НЕ и ДЕЛУМНО се слични, што сепак говори за еден позитивен или нагорен тренд кога станува 

збор за препознавањето на ЕУ процесите на локално ниво и во руралните средини, а што може 

и сликовито да се види низ самиот графиконски приказ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

96.1

3.9

Дали сметате дека жителите од 
руралните средини имаат потреба од 

поголема информираност?

ДА

НЕ
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Графикон бр. 6- Степен на информираност за начинот и принципите на функционирање на ЕУ 

 

Слични беа и резултатите околу нивната запознаеност со Европските регулативи 

(документи, препораки и конвенции), кои се однесуваат на човековите права и еднаквост. 

Бидеjќи над 65% од испитаниците одговориле дека ги знаат или делумно се запознаени со ЕУ 

правото поврзано со родовата еднаквост, при теренските посети понатаму беа запрашани кои 

да наведат кои точно од регулативите ги препознаваат или познаваат при што како наjчести 

одговори беа дадени Истанбулската конвенција, Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020, 

Закон за родова еднаквост, Универзалната конвенција на човекови права, Стратегија за 

рамноправност помеѓу жените и мажите и Европската конвенција за човекови права, но при 

тоа беше напоменато дека за овие документи наjчесто слушнале или начелно знаат преку 

средствата за jавно информирање, а не дека детално jа познаваат нивната содржина што пак 

целосно го оправдува и податокот коj што се доби како одговор на прашањето – Дали Ви се 

потребни дополнителни информации и сознаниjа во однос на ЕУ преспективата и 

унапредување на човековите права вклучуваjќи jа тука и родовата еднаквост, односно високи 

82% одговориле потврдно, што уште еднаш jа потврдува неопходноста од понатамошно 

делување во руралните средини и по хоризонтални прашања кои што не се директно и 

првично поврзани со земjоделството и руралниот развоj. 

 

 

21.9%

33.8%

44.3%

Дали сте запознаени со начинот и принципите на 
функционирање на ЕУ и процесот на 

пристапување на земjите аспиранти за членство 
во ЕУ?

ДА

НЕ

Делумно
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Графикон бр. 7- Потреба од дополнитени информации и знаења за ЕУ процесите 

 

Она што се смета за особено интересен податок е дека жителите од руралните средини 

се позитивно настроени кон пристапувањето на земјата кон ЕУ, и сметаат дека нивните права 

ќе бидат унапредени и подобро ќе биде нивното фукнционирање и општествено живеење 

доколку земјата влезе во Европската Унија што е позитивен показател во однос на 

расположението кон ЕУ за разлика од само пред една до две години кога може да се каже 

дека во одредени региони беше речиси и целосно непожелно да се зборува за Европската 

Униjа како заедница чии што регулативи особено негативно ќе ги погодат земjоделците и 

жителите на руралните средини, односно ќе го оневозможат и онака слабиот и недоволен 

рурален развоj.  

 

 

 

 

 

 

82%

7.9%

10.1%

Дали сметате дека Ви се потребни 
дополнителни информации и знаења во 

однос на европската перспектива и 
унапредување на човековите права и 

родовата еднаквост?

ДА

НЕ

Делумно
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Графикон бр. 8- Како ќе влиjае процесот на пристапување кон ЕУ во однос на практикувањето на човековите 
права? 

Доколку направиме споредба со ЕУ регулативите, наспроти законските рамки и 

регулативи во нашата земја, поразително е тоа што жените од руралните средини се помалку 

информирани за регулативите кои постојат во нашата земја отколку со оние на европско ниво. 

Фактори или причини кои што придонеле за ваквиот исход може да се сметаат многу. Во 

одреден сегмент може да се посочат институциите и другите релевантни чинители на локално 

ниво кои што не вложуваат доволно труд и средства за да им ги доближат информациите на 

жените и воопшто на жителите во руралните средини, па голем дел од информациите не се 

лесно пристапни и едноставно читливи и разбирливи за сите жители во руралните средини. 

Дел од причините може да се посочат и кон слабата организираност и здруженост на 

населението на локално ниво, па нема доволно граѓански организации кои што се активни и 

кои што би овозможиле на многу полесен начин да се доjде до информации од интерес за 

населението во руралните средини. Тоа се должи и на не толку големата препознатливост и 

поддршка на помалите локални граѓански организации, па вообичаено активностите се 

проектни кои што jа немаат своjата одржливост и по завршувањето на истите. При 

пренесувањето на информациите исто така треба да се бираат канали за комуникациjа кои што 

ќе бидат наjпогодни и кои што наjмногу се користат од страна на целната група кон коjа што се 

наменети информациите, а сето претходно напоменато доволно упатува на фактот дека 

неформалното образование и тоа како е потребно во руралните средини. 

 

 

63.2
15.8

21

Сметате ли дека доколку нашата земjа стане 
полноправна членка на ЕУ ќе го подобри 
практикувањето на човековите права и 
еднаквите можности во сите области на 

општественото живеење?

ДА

НЕ

Не знам
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Графикон бр. 9- Степен на запознаеност на жителите во руралните средини со правната рамка за еднкави 
можности во РСМ 

Кога беа прашани со кои од законските регулативи се запознаени, најчестите одговори 

беа Стратегија за рамноправност помеѓу жените и мажите и закон за работни односи, Закон за 

спречување и заштита од дискриминација, Национален план за родова рамноправност, но и 

додадоа дека иако овие прописи и закони постојат тие не се применуваат, шро упатува на 

фактот дека и во оваа област законската регулатива и може да е добра, но ако не се применува 

во пракса тогаш коj е ефектот од истата?  

Тоа всушност и води кон следното прашање, односно дали законската регулатива за 

правата на жените се спроведува подеднакво и во иста мера како во руралните, така и во 

урбаните, и доколку не или делумно, каде сметаат дека има разлика. И во овоj случаj висок е 

процентот на оние кои што одговориле со НЕ, односно над 52%, како проблеми, односно 

предизвици со кои се соочуваат во руралните средини ги посочија нееднаква плата меѓу 

мажите и жените, прекршувањето на законот за бременост, жените немаат право на сопствен 

имот во руралните средини бидејќи мажот се уште е главата на семејството, немаат пристап до 

здравствени и социjлни услуги, немаат право на породилно боледување ако се осигурани како 

земjоделки, немаат локални продавници, jавен превоз, градинки и други услуги кои им се 

потребни во руралните средини за нормално функционирање, и исти права и можности за 

вработување и општествено делување како жените во урбаните средини каде што голем дел 

од овие права жените ги практикуваат. Во руралните средини потребен е двоен напор и труд 

за да се стави во пракса сето она што го имаме како гарант ставено на хартиjа или она што го 

наведува како задолжително Европската Униjа при исполнување на условите и препораките 

ставени во Поглавjе 23. Впрочем поради неговата сложеност, но и сеопфатност кога станува 

збор за човековите права и судството се смета за поглавjе кое што се отвора прво, но последно 

се затвора.  

 

15.8%

51.8%

32.4%

Дали сте запознаени со правната 
рамка во РСМ за еднакви 

можности?

ДА

НЕ

Делумно
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Графикон бр. 10- Перцепциjа на жителите на руралните средини за почитување на законската регулатива 
поврзана со еднаквите можности и родовата рамноправност  

 

Како заклучен дел од прашалникот, жените посочија во кои области сметаат дека се 

соoчуваат со најголеми потешкотии во своите средини на живвење со цел да се детектираат и 

откријат најалармантните состојби каде што треба најмногу да се унапредува состојбата и 

положбата на жените.  

Најголем дел од жените сметаат дека тоа е зголемувањето на учество во структурите на 

одлучување, проследено со зголемен пристап до работни места, еднаква плата за иста работа 

со мажите и можности за самовработување и како трета област заштита на жените од семејно 

насилство и други видови на родово базирано насилство и сексуално вознемирување, што ги 

отсликува реалните потреби и состојби во руралните средини. Други области кои жените ги 

споменаа се користење на субвенции за жени – земјоделки, пристап до обуки и заштита на 

мајчинството и почитување на законот за бременост и можност за користење на породилно 

отсуство, пристап до сите услуги кои што ќе овозможат непречено да се одвива нивниот 

културен, социjален и економски живот, а воедно ќе ги направи одржливи и сеуште привлечни 

за живеење руралните средини. Информираноста, едукациjата, еманципациjата треба да 

бидат процеси кои што ќе се одвиваат континуирано.   

28.1%

52.6%

19.3%

Дали сметате дека законската 
регулатива за правата на жените 

подеднакво се спроведува во 
руралните средини како и во градските 

подрачjа?

ДА

НЕ

Делумно
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Заклучоци и препораки  

Овој прашалник беше неопходен за да се утврди моменталната фактичка состојба во 

различни рурални средини во нашата земја, и со тоа да се испита познавањето, но и 

примената на законските регулативи за еднаквост на жените и мажите, вклучуваjќи го тука и 

делот за познавањето на ЕУ или конкретно за Поглавjето 23. Една и од основните причини 

поради кои што се одлучи во организациjата за вакви активности е и поради неприменувањето 

на хоризонталните теми на локално ниво, а посебно во руралните средини, бидеjќи за 

населението во овие средини, а особено за жените не е важно само земjоделското 

производство и руралниот развоj како примарни деjности туку во исто време со иста важност 

треба да се третираат и сите хоризонтални прашања кои што ги засегаат граѓаните на нашата 

земjа затоа што и ова население и овие жени спаѓаат во тие граѓани. Извештајот на Европската 

комисија ја посочи токму родовата рамноправност како една од критичните точки на која 

треба најмногу да се работи преку поголема информираност на жените и следење и 

реализација на предвидените конвенции, регулативи и мерки, а ситуациjата се смета за двоjно 

поалармантна ако станува збор за руралните средини што всушност и се докажа преку ова 

истражување.  

Како препораки за следење и унапредување на положбата на жените во руралните 

средини може да се земат во предвид следниве: 

- креирање на алатки и инструменти за информирање на жените, но и мажите 

од руралните средини; 

- зголемена соработка меѓу НВО секторот и институциите како посредници меѓу 

жените од руралните средини и релевантните субјекти и носители на одлуки 

во однос на информирање за одредени права и можности кои самите жени ги 

посочија; 

- континуирано неформално образование и едукациjа особено на жените во 

руралните средини, но и нивно неформално организирање во вид на клубови или 

инициjатви, а се со цел да се охрабрат заедно да превземат дел од 

активностите во свои раце и да бараат, но и да си овозможат практикување на 

родовата еднаквост и рамноправност на локално ниво; 

- промотивни кампањи, редовно информирање и вклучување на жените од 

руралните средини, па и на мажите во ваквите активности како би биле 

позитивни примери на практикување на родовата еднаквост или како 

придонесуваат кон истата, а со тоа да се влиjае и врз подигнувањето на свеста 

воопшто, однсоно генерално каj руралното население; 

- ЕУ информативни и едукативни кампањи, настани, сесии, обуки како би се 

приближил целокупниот процес коj што ни следува кога станува збор за 

Европската Униjа и пристапувањето кон истата, но опфаќаjќи ги тука и сите 

хоризонтални прашања за кои што особено е jасно дека има потреба од  

-  
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дополнителни знаења и информираност, како што тоа се потврди во овоj случаj 

со Поглавjето 23; 

- Преку различни проекти, процеси и слично да се влиjае на обезбедување на сите 

услуги и услови кои што им се неопходни на населението од руралните средини, 

а особено на жените за да може да се смета дека тргнуваат од исто рамниште 

заедно со мажите (социjални, здравствени, економски услуги итн.); 

- Поголема вклученост на сите локални чинители и општината во процесите на 

информирање и дисеминациjа на знаења на локално ниво, како и финаниска и 

институционална поддршка на малите граѓански организации и месни заедници 

кои што треба да ги туркаат ваквите процеси напред; 

- Вклучување на жената во сите сфери како и на сите позиции на локално ниво во 

процесите на донесување на одлуки, при што многу полесно ќе се доjде до 

практикување на родовата рамноправност и еднаквост затоа што ќе се 

започне со пракса на донесување на родово-сензитивни одлуки, а постепено и ќе 

се создадат услови за практикување на родово-одговорно буџетирање; 

- Вклучување на жените во работата на месните заедници во руралните средини 

во кои доминираат мажите и застапеноста на жените е многу мала/невидлива. 

 


