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на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата 
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Предговор 

„Како што од семето никнува растението, така од женските раце започнува животот и 

трасирањето на новите патеки, кои треба да ја донесат светлата иднина на новите 

генерации“.  

Не, жената не е семоќна, таа е само жена, мајка, работничка, домаќинка, а честопати толку 

нечујна, дури и незабележлива. Нејзината рамноправност со мажите, законските права и 

можности кои произлегуваат од законот за еднакви можности помеѓу мажите и жените, би 

останале само зборови на хартија, доколку континуираната работа, секојдневно не 

придонесува за менување на состојбите. Животот, пак на жената во руралните средини, 

истовремено е испреплетен со различни состојби кои од една страна ја претставуваат 

нејзината силна страна, големината, но и нејзиниот страв, ограниченоста од различни 

состојби, а неретко и дискриминацијата со која се соочува. 

Проектот „Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација“, кој 

го реализираше Здружението за едукација на земјоделците „Зелена берза“ со поддршка на 

Фондацијата Отворено општество – Македонија има за цел да придонесе кон 

надминување на стереотипите кои се однесуваат на дискриминација на руралната жена, 

издигнувајќи ја истата до ниво на успешен претприемач, притоа придонесувајќи за зголемен 

ангажман на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за труд и 

социјална политика кон имплементација на конкретни мерки за подобрување на статусот на 

руралната жена. Јасното елаборирање на ситуацијата во која се наоѓа руралната жена 

дејствува во насока на поттикнување кон спроведување на конкретни мерки за подобрување 

на нејзината состојба. Проектот влијае и врз бизнис секторот и неговиот третман на руралната 

жена кога станува збор за други специфични цели кои се однесуваат на нејзина 

недискриминација при вработување, поставување на раководни позиции и имплементација 

на важни дејства од нејзина страна. Граѓанските организации со овој проект се мотивираат на 

поголема вклученост на руралната жена во имплементација на проекти од повеќе области. 
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Во оваа публикација се елаборирани состојбите во кои се наоѓа руралната жена, низ 

истражувања, спроведени електронски и физички, на терен во домовите на руралните жени, 

а истражувањето опфати вкупно 351 испитаници, од кои 176 мажи и 175 жени.  

Публикацијата ги сумира резултатите од проектот и дава конкретни насоки за имплементација 

на мерки и чекори кои ќе овозможат унапредување во однос на препораките од Европската 

комисија кои се однесуваат на поглавје 23 со акцент на темелните права, особено делот на 

заштита од дискриминација на руралната жена. Публикацијата може да се користи за 

едукација на руралната жена за нејзините темелни права, да придонесе кон социо-економско 

јакнење на руралната жена, но и да воспостави трајни врски со Владата на РСМ и надлежните 

министерства во процесот на спроведување на препораките на Европската комисија кои се 

однесуваат посебно на поглавје 23. Изработените промотивни материјали, согласно 

проектната документација наменети се за јавноста во насока на подигнување на јавната свест 

за разбирање на реформските процеси во поглавје 23 (Судство и фундаментални права), со 

акцент на дискриминацијата на руралната жена и можностите за нејзино успешно 

фнкционирање во општество без стереотипи и предрасуди, со елиминирање на сите форми 

на дискриминација на руралната жена. 

Спроведените активности, кои директно ги следат препораките на Европската комисија, 

дејствуваат пред се, во насока на создавање на подобро утре на руралната жена, нејзино 

изедначување со жената од урбаните средини, дури и комплетно презентирање на нејзиниот 

потенцијал, преку успешни примери на среќна, рамноправна и успешна жена – претприемач. 

Овој водич е плод на шестмесечна деноноќна посветеност исполнета со многу љубов да се 

дејствува сега, во неколку конкретни случаи, со цел утре, животот да биде подобар за многу 

идни генерации.  

Основата е поставена, целта е постигната. Нејзината надградба е во рацете на секој 

поединец, на целото општество. 

Тука не застануваме. Продолжуваме по патеките кои создаваат напредок. Јасно поставената 

цел е цврст темел врз кој продолжува изградбата на грандиозно дело од голем општествен 

бенефит. 
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Пораката е јасна: Само заедно, обединети сите структури, почнувајќи од граѓанските 

организации, до органите на власта, можеме да креираме стабилна иднина и да ги решиме 

проблемите кои претставуваат закана за утрешнината.  

Оваа публикација, прикажува како Здружението за едукација на земјоделците Зелена берза 

со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија, покажа дека кога се знае 

како, успехот е гарантиран. 

Зелена берза 
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ДЕЛ 1 
1.1 ПРЕДМЕТ НА АНАЛИЗА НА ПРОЕКТОТ: Состојбата со 

дискриминација на руралната жена и нејзините предизвици 
Соодветната положба и улога на руралната жена во заедницата игра големо значење за 

одржлив и стабилен развој на самите рурални средини. Воспоставувањето на еднакви 

можности и услови по родова основа е неопхoдно за создавање на одржлив развој на 

руралните средини. Целосната вклученост на жените е од особено значење во 

воспоставувањето на одржлива социјална структура на руралните заедници и ревитализација 

на локалната економија. 

Ова се само дел од насоките кои произлегуваат од Националната стратегија за земјоделство 

и рурален развој за периодот 2014 – 2020, поради што неопходно е континуирано, преку 

конкретни мерки и активности да се работи на подобрување на улогата на жените во 

руралните средини и пристапот до мерките за поддршка, а со тоа и надминување на сите 

стереотипи и дискриминаторски облици на однесување кон руралната жена. 

Ставајќи ги во функција на подобрување на состојбите и исполнување на препораките, 

„Зелена берза“, со поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија, го 

имплементираше проектот „Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и 

дискриминација“. Со цел, подобрување на положбата на руралната жена, „Зелена берза“, 

стана дел од проектните активности на Концептот за Учество на граѓанското општество во 

процесот на пристапување во ЕУ, во насока на зголемување на протокот на информациите и 

подобрување на разбирањето на граѓаните на реформските процеси во текот на 

пристапувањето во ЕУ, каде проектните активности се насочени кон подигнување на свеста 

кај граѓаните за важноста за забрзување на процесот на пристапување и поседувањето 

подобри капацитети за разбирање на реформските процеси за европеизирање на 

општеството.  

Преку добивање на конкретни податоци за актуелизација на прашањето за надминување на 

дискриминацијата на руралната жена, се овозможува едукација за нејзините темелни права, 

активно вклучување на руралната жена во конкретни активности, како и мотивирање на 
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руралната жена да стане успешен претприемач. Се ова е во насока и на подобрување на 

состојбите воопшто, преку одржливост и функционалност на руралните средини. 

Каква е моменталната состојба со жените во руралните средини? 

„Зелена берза“ на терен во потрага по одговорот! 

 

Главен и одговорен уредник, 

Христина Фуна  
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1.2 ПОТРЕБИ И ПРОБЛЕМИ 

Повеќе истражувања на тема: „Дискриминација на руралната жена“, во изминатиот период, 

покажале дека, покрај малото подобрување на состојбата на руралната жена, во споредба со 

нејзиниот статус во минатото, таа и понатаму е тивка, нечујна, вредна е, работлива, столб на 

семејството, но секогаш е тргната настрана.  Ако го видиме фактот дека само 5% жени од 

руралните средини имаат сопствен имот, тогаш можеме да замислиме каква е состојбата. 

Половата дискриминција кај жените, распределба на приходите и имотот, традиционалните 

бариери со кои се соочуваат, потоа немањето социо и културен живот, непристапност до 

информации, сето тоа влијае на жената да не може да се развие.1  

Со конкретна анализа, преку бројни анкетирања, разговори и работа на терен, „Зелена берза“ 

добива јасни показатели на моменталната состојба во која се наоѓа жената во руралните 

средини во Пелагонискиот регион.  

Едукативниот материјал и организацијата на настаните, овозможуваат поголема едукација на 

жената од руралните средини, а преку слободата на говор и преку спроведените интервјуа, 

на руралната жена и беше дадена можност јавно да говори за својот проблем. 

Специфичен проблем: Родова дискриминација на руралната жена особено изразена при 

нејзиното ангажирање како успешен претприемач или носител на проекти, поради недоволна 

едуцираност, стереотипност во размислувањата и предрасуди. 

                                                
1 Перспективите на жените во руралните средини, Основна студија за положбата и условите за живот на жените 
од руралните средини: препораки за родово сензитивни политики, Скопје 2012, Автори на студијата: Д-р Марија 
Ристеска, Горан Лазаревски, М-р Ана Мицковска Ралева 
Уредник: д-р Марија Ристеска, Истражувачи: Фросина Илиевска, Ристе Змејкоски, Башким Бакиу, Мирлинда 
Бакиу http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/Perspectives-of-women-in-rural-areas_MKD-2.pdf 
АНАЛИЗА на состојбата на жените во рурални средини : повеќе пречки отколку можности / [автори Дијана 
Стојановиќ Ѓорѓевиќ ... и др.]. - Скопје : Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2018. – 
99 стр. : граф. прикази ; 21 см https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Ruralni_Sredini_MK__5_.pdf 
ТУНА, Емељ Повеќедимензионална анализа за сиромаштијата на РМ / [автори Емељ Туна, Билјана Петровска ; 
фотографија Благојче Најдовски ; превод од англиски на македонски јазик Радомир Трајковиќ]. - Скопје : 
Федерација на фармерите во Република Македонија, 2017. - 49 стр. : илустр. ; 30 см. Публикацијата е во рамки 
на проектот: “Институционална подршка на ФФРМ”. 
https://zdr-adw.weebly.com/uploads/5/6/2/5/56251353/studija_za_siromastija_.pdf 

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/Perspectives-of-women-in-rural-areas_MKD-2.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Ruralni_Sredini_MK__5_.pdf
https://zdr-adw.weebly.com/uploads/5/6/2/5/56251353/studija_za_siromastija_.pdf
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Потреба која треба да се задоволи: Да се елиминира родовата дискриминација при 

работното ангажирање на руралната жена. Исто така, да се едуцираат и мотивираат 

руралните жени на поголема ангажираност во насока на нивно учество во општеството како 

претприемачи со успешни приказни од агро бизнисот, вклучувајќи ја и нивната успешност при 

искористување на средства од Европски-те фондови, но и да им се создадат услови за 

културно – социјален живот. 
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1.3 МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Проектот „Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација“, 

искористувајќи повеќе методи и техники на истражување, успеа да допре до повеќе прашања, 

од суштинска важност за напредокот на руралната жена.  

Како истражувачки инструменти во процесот на работа користени се: теренска анкета преку  

структуриран прашалник  и интервју, фокус групи, анализа на правната рамка и јавна дебата. 

Руралните жени, но и сите заинтересирани страни, учествуваа на јавни дебати и консултации, 

се овозможи вклученост на сите релевантни субјекти поврзани со проблематиката, а во 

согласност со забелешките во извештајот на Европската комисија2. 

Во овој извештај стои дека: И натаму остануваат слабостите поврзани со буџетските алокации 

и спроведувањето на Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016 – 2020. 

Токму од оваа стратегија, проектот го третира проблемот поврзан со Конвенцијата за 

укинување на сите форми на дискриминација кон жената3, во која насока делува и комисијата 

за еднаквост меѓу мажите и жените (формирана за промоција и следење на родовата 

еднаквост во сите полиња на општественото живеење). 

Согласно стратегијата4, Министерство за труд и социјална политика е клучно министерство 

на полето на законодавството од областа на антидискриминацијата и еднаквите можности. 

Министерството има активна улога во подигнувањето на свеста за родовиот аспект и 

недискриминацијата кај централните и локалните капацитети. 

Министерството за труд и социјална политика оваа своја улога ја реализира преку Секторот 

за еднакви можности во рамки на Министерството. Министерствата имаат задолжени лица, 

                                                
2 Извештај за Северна Македонија за 2019 година  
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Izveshtaj%202019-F.pdf 
3 Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените  
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/CEDAW%20KONVENCIJA%20ZA%20ELIMINIRAWE.doc и 
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202017/CEDAW_2017en.doc 
4 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА 2016-2020 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/7.7_Strategija%20za%20ednakvost%20i%20nediskriminacija.pdf 

http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Izveshtaj%202019-F.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/CEDAW%20KONVENCIJA%20ZA%20ELIMINIRAWE.doc
http://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/dokumenti%202017/CEDAW_2017en.doc
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/7.7_Strategija%20za%20ednakvost%20i%20nediskriminacija.pdf
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координатор за еднакви можности на жените и мажите, кој е одговорен за спроведување на 

должностите во надлежност на министерството за воспоставување на еднакви можности. 

Стратегијата за еднаквост и недискриминација во својата мисија предвидува ефикасна 

заштита од дискриминација и почитување на принципот на еднакви можности и забраната на 

дискриминација на било кое лице и/или група на лица, врз основа на нивните лични 

карактеристики, особено ранливите социјални групи во кои спаѓаат жените. Токму во оваа 

насока е употребата на сите инструменти и техники применети за време на истражувањето 

на терен. 

 

 

1.4 АНАЛИЗА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО СПРОВЕДЕНО СО 

ПРАШАЛНИЦИ 

1.4.1 Дискриминација на жената има, ама никој не ја признава 

Направено е истражување по пат на прашалник одговорен од 351 испитаници, подеднакво 

мажи и жени, од различна возраст и степен на образование. Истражувањето е спроведено во 

општините на Пелагонискиот Регион, меѓу кои: Општина Новаци, (селата Новаци, Рибарци, 

Долно Агларци, Добромири), Општина Могила, (селата Чарлија, Будаково, Добрушево), 

Општина Кривогаштани, Крушево и Битолскиот Регион, (Буково, Бистрица). Истражувањето 

беше спроведено во периодот ноември 2019 – април 2020. 

Првото прашање од прашалникот, на кое испитаниците требаше да одговорат беше: Колку 

е вклучена жената во земјоделието? На ова прашање, потврдно одговориле, вкупно 177 

испитаници или 50, 43%, додека 119 испитаници или 33,90 % одговориле дека таа е делумно 

вклучена, 45 испитаници или 12, 82%, рекле дека нејзината вклученост е мала, а 11 

испитаници или 3,13% не ја признаваат вклученоста на жената во земјоделието. 
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Второто прашање, го третира правниот статус на руралната жена, односно: Дали жената е 

регистриран земјоделец? На ова прашање, потврдно одговориле 25, 93% од испитаниците, 

односно 91 испитаник, 63, испитаници или 17,95% одговориле дека многу е мал бројот на 

семејства каде што жената се јавува како регистриран земјоделец, а делумно избрале 47 

испитаници или 13,39 %. Најголемиот број испитаници, вкупно 150 или 42,74% одговориле 
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дека жената не е регистриран земјоделец. Овој податок, укажува на фактот дека, голем дел 

од жените во руралните средини и покрај тоа што се занимаваат со земјоделство, не само за 

задоволување на своите лични животни потреби од храна, туку и за продажба на сопственото 

производство, сепак сеуште немаат статус на жена регистриран земјоделец. Ваквата состој-

ба, создава бројни ограничувања за жената, што се рефлектира на нејзините права, како од 

социјален и здравствен аспект, така и од економски аспект кој пак е поврзан со низа повол-

ности и субвеционирања кои произлегуваат од важечките закони или се нагласени како услови 

за искористување на средства од домашни или странски фондови. 
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Третото прашање: Дали жената има здравствено и пензиско осигурување? го 

одговориле вкупно 350 испитаници. Од нив најмногу, 177 или 50.57% одговориле потврдно, 

делумно избрале 46 испитаници или 13.14%, за многу малку се одлучиле 44 испитаници или 

12.57%, додека со не одговориле 83 испитаници или 23.71%. Сепак, констатацијата од 

спроведените интервјуа и директните контакти со испитаниците на терен, води кон заклучокот 

дека: жените од руралните средни имаат здравствено осигурување, но тоа е од 

сопругот. Тука се наметнува прашањето: Колку жената во поодминати години во 

руралните средини би била финансиски стабилна и независна, без оглед на нејзиниот 

брачен статус? 
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Дали жената е вклучена во социјалниот живот? (дали излегува, членува во групи на 

жени?) е четвртото прашање за кое испитаниците имаа можност да дадат соодветен одговор. 

Најголемиот број, 114 испитаници или 32,57% се согласиле дека руралната жена е вклучена 

во социјалниот живот, наспроти 22,00% или 77 испитаници кои одговориле со не, многу малку 

избрале 83 или 23,71% од испитаниците, додека за делумна вклученост на жената во 

социјалниот живот се определиле 76 испитаници или 21,71%. 
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Дали жената е вклучена во културниот живот, односно дали посетува кино, театар? е 

петтото прашање каде доминираат негативните одговори на 104 испитаници или 29,80%. 

Проблемите кои постојат во руралните средини во однос на ова прашање претставуваат 

проблем за целата популација која живее таму, а дополнително жената поради недостаток на 

време нема можност за поголема вклученост во културниот живот во урбаните средини. Она 

што е забележително од истражувањето е што жените од руралните средини не посетуваат 

кино и театар, а најголем дел од испитаниците  и мажи и жени тоа го сметаат за како што 

велат „губење на време“, бидејќи кината што постоеле во руралните средини во рамки на 

Домовите на култура повеќе не функционираат и за да посетуваат вакви и други културни 

настани треба да одат во градовите.  Многу малку, избрале 91 испитаник или 26, 07%, со 

делумно одговориле 60 испитаници или 17,19%, а дека жената е вклучена во културниот 

живот одговориле 94 испитаници или 26,93%. 
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Дали жената е запозната за своите човекови права? беше шесто прашање од 

прашалникот, на кое 4 испитаници одбиле да одговорат, додека потврдно одговориле 162 

испитаници или 46,69%. На ова прашање, со делумно одговориле 97 испитаници или 27,95%, 

многу малку избрале 50 испитаници или 14,41%. Жената не е запозната со своите човекови 

права одговориле 10,95% или 38 испитаници. 
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Прашањето број 7, го третираше проблемот на самовработувањето на руралната жена. Во 

овој контекст, 103 испитаници или 29,43% одговориле дека жената е запозната со програмите 

за самовработување, делумно избрале 108 испитаници или 30, 86%, многу малку избрале 76 

испитаници или 21,71%, додека 63 испитаници или 18,00% одговориле дека жената не е 

запозната со програмите за самовработување. 
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Прашањето број 8 гласи: Дали жената запозната со националните и руралните програ-

ми? На ова прашање, доминираат позитивните одговори со 94 потврдни одговори или 

26,93%, додека негативните се со најмал процент од 20,34% или негирање од страна на 71 

испитаник. На ова прашање, дека знаат многу малку или делумно знаат, одговориле 26,36% 

или по 92 испитаници избрале еден од двата одговори. 
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Што се однесува до прашањето: Колкави се можностите жената да се оствари како жена 

претприемач?, најголем број од испитаниците, односно 117 испитаници или 33, 43%, на 

ова прашање одговориле дека, жените имаат делумно шанси, најмногу поради 

финансиската нестабилност. Дека шансите за реализација на жената како претприемач се 

големи, се изјасниле 105 исппитаници или 30,00%, а дека шансите се многу мали сметаат 87 

од испитаниците или 24,86%. Жената, нема никакви шанси да се оствари како претприемач, 

сметаат 11, 71% или 41 испитаник. 
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Дали жената е дискриминирана во однос на мажот? е прашањето број 10, на кое 

воочлива е блискост во одговорите, а разликата помеѓу потврдниот и негативниот одговор е 

24 испитаници или околу 7%. Сепак, во овој контекст процентот на делумно или многу малку 

ја надминува разликата која е во прилог на одговорот дека жената не е дискриминирана  во 

однос на мажот кој е одговор на 129 испитаници или 36,96%. Процентот кој ја потврдува 

дискриминацијата на жената во однос на мажот изнесува 30, 09% и претставува одговор на 

105 испитаници. Многу малку е дискриминирана одговориле 10,32% или 36 испитаници, а 

делумно е дискриминирана одговориле 22, 64% или 79 испитаници. Од оние што одговориле 

со „не“, сите припадници на машкиот пол рекле дека нема дискриминација. Имало и жени кои 

не сакале да одговорат потврдно на ова прашање, иако анкетата беше анонимна, но на крајот 

во разговор признаа 

дека има дискрими-

нација на повеќе 

полиња, дека нема-

ат имот на сопстве-

но име, немаат во-

зачка дозвола, па се 

зависни од превоз, 

дека се финансиски 

зависни од мажите, 

дека немаат голема 

поддршка за студи-

рање, се мажат 

млади и со обврски-

те немаат време за 

себе. 
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Друг вид на дискриминација, која може да се појави во односот кон руралната жена е нејзиниот 

статус во однос на жените од урбаните средини. Затоа, прашањето бр.11 имаше за цел да ја 

скенира оваа состојба во Пелагонискиот регион. Најголем број од испитаниците 123 или 

35,34%, одговориле дека руралната жена не е дискриминирана во однос на жените од 

неруралните средини. 51 испитаник или 14,66% сметаат дека таа дискриминација е многу 

мала, а дека делумно постои сметаат 76 испитаници или 21,84%. Сепак, 98 испитаници или 

28,16%, сметаат дека позицијата на руралната и урбаната жена не е иста, односно дека 

руралната жена е дискриминирана во однос на жената од неруралните средини. 
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Во однос на прашањето: Дали жената треба повеќе да се едуцира - во висок процент 

(85,96) и мажи и жени одговориле со „да“, и тука немале дилема. 300 испитаници го 

потврдуваат овој став, наспроти 4,01% кои сметаат дека не е потребна поголема едукација за 

руралната жена. 5 испитаници сметаат дека руралната жена треба многу малку да се едуцира, 

додека за делумно доедуцирање се одлучиле 30 испитаници или 8,60%. 
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Според добиените одговори на прашањето бр.13, јасно е дека голема е желбата на 

најголемиот број испитаници, жената да се оствари како самостоен претприемач. Дури 81,95 

% или 286 испитаници одговориле дека руралната жена треба да се оствари како самостоен 

претприемач. 24 испитаници сметаат дека претприемништвото не е за неа, а 7 испитаници 

сметаат дека тоа треба да биде во мала мера. За делумна реализација на рураната жена како 

самостоен претприемач се одлучиле 32 испитаници или 9,17 %. 
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Прашањето бр.14: Дали трудот на жената е признат и платен, испитаниците го 

доживуваат емотивно, и не само жените туку и голем процент и од мажите сметаат дека 

трудот на жената, не е ниту признат, ниту пак платен. Признаваат дека жената е во исто 

време и сопруга и мајка, и ќерка и снаа, се грижи за децата, за постарите и болните во 

семејството, се грижи за домот, за стоката, за нивите, а за тоа не добива паричен надомест. 
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Со семејниот буџет располага мажот. На ова прашање, 145 испитаници или 41,55% 

одговориле дека трудот на жената не е доволно признат и платен, дека е многу малку 

одговориле 61 од испитаниците (17,48%), делумно одговориле 27,79% или 97 испитаници. 

Само 46 испитаници, сметаат дека трудот на руралната жена е признат и платен. 

 

Она што остави интересен печат на ова првично испитување е делот на предрасудите со 

кои се соочува жената од руралните средини. Испитаниците сметаа дека предрасуди има 

во повеќе сегменти од живеењето. 

Анкетираните напоменаа дека во нивните микро средини има сѐ и сешто, од политичка, 

етничка, верска, економска поделба, потчинетост, недоволно права и можности, хиерархија 

во домот, непочитување на жената и озборување. Беше дадена и една интересна сугестија: 

„фејсбукот да се укине“, предложена од машко лице, со цел жените да не се споредуваат 

меѓу себе преку фејсбук. 
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1.4.2 Жената носител на земјоделското стопанство 

Врз основа на официјалните статистички податоци за 2013 и 2016 година за учеството на 

жената како носител на земјоделско стопанство, направена е споредбена анализа. Од 

статистичките податоци добиен е податок дека во 2016 година за разлика од 2013 на ниво 

на цела држава бројот на жените носители на земјоделско стопанство се намалува, 

додека пак во Пелагонискиот регион тој број се зголемува.  

Во 2013 години регистрирани се 2413 жени носители на индивидуално земјоделско 

стопанство, додека пак во 2016 година се регистрирани 3403 жени. Разликата е 990 

земјоделски стопанства повеќе.   

 

 

Табела бр.1 Споредбена анализа на 2016 со 2013 за бројот на носители на индивидуално стопанство 
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1.4.2.1 Во Пелагонија се повеќе жени се носители на земјоделски стопанства 

Гледано наназад, жените отсекогаш биле вклучени во земјоделското производство. Тие 

претставуваат скоро половина од светската земјоделска работна сила. Во земјоделското 

производство претежно се вклучени жените од руралните населени места. На овие средини 

во светски рамки отпаѓаат над една четвртина од вкупното светско население. Нејзината 

улога и во денешно време не е многу променета. Можеби бројките се сменети, но нејзината 

улога и денес е подеднакво значајна. Од особено значење е учеството во производството на 

храна5.  

Со економската глобализација голем дел од жените со цел да остварат поголем профит покрај 

земјоделските работи вклучени се и во други активности. Покрај овие активности 

традиционалната улога на жената не е променета. Нејзината примарна одговорност е домот, 

грижата за децата и останатите членови во семејството, чистење, готвење и сè што е 

потребно за функционирање на семејството. 

И покрај нејзината голема вклученост во разни активности сепак присутна е родовата 

нееднаквост со мажите. Мал е процентот на жени кои може самостојно да носат одлуки 

кои се однесуваат на развој на земјоделието. 

Не е поразлична состојбата и во нашата земја. Иако жените се вклучени во сите земјоделски 

активности заедно со мажите, сепак бројот на мажи носители на земјоделски домаќинства е 

значително поголем.  

Според податоците од Државниот завод за статистика во Македонија (последната обработка 

е од 2016 година) од вкупно 177.845 носители на земјоделски стопанства бројот на мажите е 

значително повисок и изнесува 159.213 мажи, наспроти 18.632 жени. Гледано по региони 

најмногу носители на домаќинства има во Пелагонискиот регион или вкупно 26.908, а најмалку 

носители има во Југозападниот регион со 17.098 носители. Гледано по пол најмногу мажи 

носители на земјоделско домаќинство има во Источниот регион 23.585, а најмалку во 

Југозападниот регион со 15.261 маж. Што се однесува за жените, на ниво на Македонија 

                                                
5 Експертски осврт за Зелена берза од М-р Андријана Велевска Државен советник за рурален развој во 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
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најмногу жени носители на земјоделско стопанство има во Пелагонискиот регион со 3.403 

жени наспроти Полошкиот каде бројот е најмал и изнесува 1.365 жени. 

 

 

 

 

 

Табела бр.2 Членови на домаќинства ангажирани по земјоделски стопанства, по пол и возраст, по региони 
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 Табела бр.3 Број на сезонски и други работници, ангажирани за 

работа на земјоделските стопанства, по региони, 2016 година 
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Табела бр.4 Учеството на пелагониската жена во земјоделските стопанства – процентуална застапеност 
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И покрај тоа што статистичките податоци покажуваат дека Пелагонискиот Регион е високо на 

табелата, кога се анализираат бројките само за овој реги0он разликата меѓу мажите и 

жените е многу голема 23.505 машки носители наспроти 3.403 женски носители или изразено 

во проценти тоа изгледа 87,35% мажи, наспроти 12,65% жени.  

 

 

 

Табела бр.5 Носители на индивидуални земјоделски стопанства 
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Постои голема разлика меѓу мажите и жените, но споредено со податоците од претходните 

години може да се забележи дека состојбите почнале да се менуваат. Не само што е зголемен 

вкупниот број на земјоделски стопанства, зголемен е бројот на стопанства чии носители се 

жени.  

 

Конкретно во Пелагонискиот Регион бројот на носители во однос на 2013 година се зголемил 

за 2.192 носители. Зголемување има и кај мажите и кај жените или за 1.202 машки и 990 

женски носители на земјоделско стопанство. Ако се спореди во однос на останатите региони 

во државата Пелагонискиот Регион бележи најголемо зголемување кога станува збор за 

женски носители. За жал како што покажуваат податоците на ДЗС од 2013 до 2016 година има 

намалување на женската активност во повеќе региони и тоа: Источниот, Југозападниот, 

Југоисточниот, Полошкиот и Североисточниот регион. 

 
Табела бр.6 Анализа на Пелагонискиот регион 
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Загрижуваат статистичките податоци кои се однесуваат на старосната граница, бидејќи и кај 

мажите и кај жените таа е доста висока. Просечната возраст на носителите на земјоделски 

стопанства се движи во границите од 56 - 65 години. 

 

Во Пелагонискиот регион просечната возраст на машките носители на земјоделско 

стопанство изнесува 57, додека кај жените таа изнесува 60 години. 

Споредено со податоците од 2013 година старосната граница во 2016 кај жените се зголемила 

за 1 година. 
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1.5 Интервју - Стории 

Вовед 

Согледувањето на состојбите со кои се соочува руралната жена и нејзиното поттикнување за 

вклучување во социјалниот живот, како и стимулација за развивање на нејзините 

претприемачки способности, најдобро може да се постигне со директно присуство помеѓу 

руралните жени, во средините во кои што живеат, создаваат или обесправени се борат за 

својот опстанок. Зелена берза во рамките на проектот „Од рурална жена до успешен 

претприемач, без стереотипи и дискриминација“, спроведе интервју со 32 жени, со различен 

брачен статус, степен на образование и возрасна група. Во интервјуата, беа опфатени 

следните прашања: Колку едукација за новитетите во земјоделието добивате? Колку вашата 

идеја за воведување на новитети е слушната и вреднувана? Колку има законска поддршка за 

руралната жена да се оствари како самостоен претприемач? Колкави се шансите да се 

остварите како самостоен претприемач? На кое ниво е развиена свеста за важноста на 

придонесот на жената? Дали руралната жена има еднаков третман за вработување во 

споредба со мажите? Дали руралната жена има еднаков пристап до културен и социјален 

живот во споредба со неруралните жени? Колку трудот на жената е признат и платен? 

Најчестите коментари на жените за шансите за остварување како претприемач се дека немаат 

доволно финансиски средства, немаат време, не предводат во земјоделието. За тоа дали 

трудот на жената е признат и платен, констатацијата е дека: трудот во домаќинството никој 

не го вреднува, сопругот располага со финансиите тие не се самостални, жената вложува 

многу труд, а тој не е признат. Во однос на прашањето: на кое ниво е развиена свеста за 

важноста на жената и нејзиниот придонес, разочарувачки е фактот дека свеста не е доволно 

развиена, а дома, сеуште е дискриминирана во однос на мажот. Што се однесува на 

прашањето поврзано со културниот и социјален живот, податоците говорат дека руралните 

жени немаат пристап и време, отсечени се и без превоз, повлечени се не се дружат, нема 

такво ниво на воспитување, а имаат и недостаток на слободно време. Прашањата се 

одговараа врз основа на скала од 1 до 5, каде 5 е највисоко, а 1 најниско ниво. 
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Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација 

 
 Зелена Берза 

40 

 

 

Сепак, секоја рурална жена со себе носи различна приказна, која на некој начин, како да 

испреплетува различни периоди, а сепак се работи за иста доба, во која овие жени делумно 

живеат живот како своите претци, но истовремено тивко се борат за новите предизвици.  

Сториите на 11 жени, кои ги избравме како најдобар пример за отсликување на состојбата се 

направени во периодот ноември 2019 до април 2020 година и претставуваат голем чекор 

напред кон гласното говорење на руралната жена за нејзината положба. Тоа со себе 

повлекува и низа делувања кон исполнување на законските одредби кои се залагаат за 

антидискриминација и еднаквост помеѓу мажите и жените. 
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Жена!- Затоа што животот почнува од нејзините раце 

Жената е дом, а домот е темел на општеството, вели стара индиска поговорка!  

За тој дом да биде носител на модерно и рационално општество и во него цврсто да бидат 

втемелени сите добра на нашата традиција и обичаи од ова тло, потребна ни е едуцирана 

млада жена. Жена која мисли со својата глава, анализира, одлучува, отфрла, подучува. 

Жените отсекогаш биле столбот на самата структура што ја нарекуваме општество.   

Жените се битни, но за жал, остануваат  неценети  без оглед на демографските и културните 

граници што не раздвојуваат.  Тие молчат, не се борат за признанија за нивните 

достигнувања. Јасно е дека, без разлика дали станува збор за урбана фаза или рурален 

амбиент, самиот поим на општеството ќе пропадне во нивно отсуство. Кога жената напредува, 

целото општество има придобивки и кога жените имаат пристап до земјиште, се зголемува 

домаќинството, земјоделството и родовата еднаквост .  

Што е потребно за да се премости јазот кај руралните жени?   

Креирање на пристојни работни места, обука за претприемништво и пристап до образование, 

инфраструктура и финансии се клучното.  Заштита на руралните жени од неприфатливи 

форми на работа, зајакнување на социјалната заштита, осигурување на нивниот глас и 

затварање на јазот на дискриминација се клучни елементи потребни за трансформативно 

дејствување. Преку антидискриминација – можност за еманципација и рурална сатисфакција. 

СТОП за дискриминацијата на руралната жена!  

Токму поради тоа, за„Зелена берза“ е пресудно да се слушнат искрените животни стории на 

жените од село испреплетени со проблеми и предизвици во секојдневното живеење. Решивме 

да им оддадеме почит за улогата што ја играат во руралниот развој и унапредувањето на 

земјоделството низ целата должина и ширина на оваа земја. 

Всушност, денес, животот на руралните жени иако во основа се разликува во однос на 

животот на нивните баби и прабаби, сепак таа патријархална слика и поделбата на  „машки“ 

и „женски“ улоги  во нивните животи е се уште  застапена, некаде повеќе, некаде помалку. 



 
Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација 

 Зелена Берза   

43 

И сега е така кога се однесува за домот, само што нашите жени сега се вклучени и во 

земјоделие, работат исто како и своите сопрузи, рамо до рамо. Дури некои од нив не се 

стеснуваат да кажат дека тутунот, комплетната обработка е само женска работа, од садење, 

берење, до нижење и предавање на откуп. Сигурно ќе признаете дека не е само тутунот и 

само грижа за децата и за старите и болните членови на семејството, туку ќе се најде и уште 

нешто додека главата да се стави на перница. 

Но, на тие „експлоататорски“  и  „дискриминаторски“  услови  за  работа и на двојното работно 

оптоварување  за чудо жените ќе ви кажат дека се „навикнале“. Иако знаат дека неплатената 

работа, како земјоделската така и домашната, одзема многу време и енергија, а воопшто не 

придонесува за финансиско јакнување на руралните жени. Напротив ја ограничува жената во 

време, во текот на денот да може да се посвети на друга работа која ќе и донесе плата, 

пензиско и здравствено осигурување, да се образува или едноставно да се посвети на самата 

себе.  

Правата на жените во Република Северна Македонија се загарантирани со Уставот, а тука е 

и спроведувањето на Законот за еднакви можности, сепак за жал може да се каже дека во 

нашата држава сѐ уште има села каде што живеат жени кои немаат можност да оформат 

солидно образование, не можат да се вработат, рано стапуваат во брак, зошто така им налага 

традицијата, раѓаат по неколку деца и оформуваат семејства, имаат ограничен пристап кон 

социјалната и здравствената заштита, што на крајот на краиштата им носи неквалитетен 

живот. Формалната вработеност на жените во земјоделството, шумарството и 

водостопанството е 20,3% од вкупниот број на вработени жени во државата. 

Според податоците, пак, за неплатени семејни работници - 64% се жени. 

Жените од руралните средини според многу статистики често спаѓаат меѓу најсиромашната 

популација, нивниот труд е ниско вреднуван, немаат имот на свое име, а нема ни благодарам 

за домаќинството, семејните обврски и работата на нива . Во овие домаќинства, мажот 

кажува, мажот ги има парите во џебот, што ги прави жените целосно зависни во семејството. 

Она за што жената сонува е самостојноста, да нема поделба на „женски“ и „машки“ работи, 

туку заеднички брачните партнери да се надополнуваат во извршувањето на домашните 

обврски и распределбата на семејниот буџет.  
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“Жените се лидери насекаде каде што гледате - од извршната директорка кој води компанија 

од Fortune 500 до домаќинка која ги одгледува своите деца и го води своето домаќинство. 

Нашата земја познава силни жени и ние ќе продолжиме да ги рушиме ѕидовите на 

дискриминација и да им пркосиме на стереотипите.” (Н.Пелоси)  

Едноставно жените од руралните средини заслужуваат поголеми можности.  

А ние во „Зелена Берза“ сме убедени во тоа  и ќе се потрудиме да ја убедиме и целата наша 

читателска публика!  

Христина Фуна 
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1.5.1 Трудот на жената не е ниту признат, ниту платен 

Од Слепче младите си заминуваат барајќи поубав живот, а оние што одамна го напуштиле 

селото, сега се враќаат на старите огништа. 

„Од девет години работам тутун. Сега имам 77 години и не можам повеќе, го „парнисав“, вака 

својата животна приказна накусо за „Зелена берза“ ја раскажува Ристана Јошковска од селото 

Слепче, Демир Хисар, која и како девојче обработувала тутун во родното Журче. 

„Кога се омажив продолжив да работам тутун. Се работеше рачно, а тутунот е многу тежок. 

Сега живеам од пензијата на мажот ми. Немам своја, иако работев тутун 68 години. Сега веќе 

не можам, сѐ ме боли, се пожали таа. 

Ристана вели дека не е единствена жена во селото што живее од пензијата на сопругот. Ги 

имало 7-8 жени на кои им починале сопрузите, па ја наследиле пензијата. Дали навиката или 

традицијата е во прашање, но и покрај нарушеното здравје, се уште по малку се занимаваат 

со бавчите, со дворовите, садат малку пипер, доматче, гравче, за свои потреби. Од време - 

навреме одат на прошетки со пензионерите.  

Слично како и на други места и овде жените покрај извршувањето на работите низ домот, 

обработуваат и тутун, а ако можат работат и во други места. Производството на тутун им 

помага да заработат пари и да си го олеснат животот. 

Олгица Петревска е 45 годишна жена која од Бучин се омажила во Слепче. Тутун работела 

од мала и вели дека навикнала да станува рано, пред зори.  

„Работев во Конзервната, па во Монополот, а и во слаткарница. Арно ама откажав оти се 

поболив. Ме фати ишијасот и еве 6 години како не работам. Немам пензиско и здравствено 

осигуру-вање, на старост не знам што ќе се прави. Дури работев имав осигурување. И сега 

обработуваме тутун како се-мејство, но најмногу се вложуваат мажот ми и двете деца“, 

раскажува Олгица.  
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И покрај маката вели дека во Слепче убаво се живее, особено жените и дека не се поттурнати, 

но сепак треба нешто да се направи за да се подобри животот, не само за нив туку и за децата 

за да не мора да бараат работа некаде  надвор од родното место. Ја најдовме како на 

шпоретот зоврива солило за правење расол. Вели дека тука летно време готви, а и ја 

подготвува зимницата. 
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Ни кажа дека во селото има околу 250-до 260 домаќинства, но од последниот попис бројот на 

населението е преполовен. Младите си заминуваат, па во куќите остануваат само 

повозрасните. 

„Двете мои деца имаат завршено шумарско училиште, ама не работат по струката. Едниот е 

во фабриката за балетанки, а другиот чека абер да замини во Хрватска. Ништо не е сигурно, 

политиката ги подели луѓето, многу е тешко, не стасуваат парите“, се пожали Олгица. 

Понекогаш се собират со сосетките на кафе - муабет, но како што вели единствено 

излегување од дома и е кога оди во Демир Хисар, да се пријави во Агенцијата за 

вработување. 
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Границата помеѓу рамноправноста и дискриминацијата 

1.5.2 Киното и театарот луксуз за руралната жена 

Албина Домазетовска од селото Сопотница, Демир Хисар, иако завршила Виша економска 

школа, сепак целиот нејзин работен стаж го поминува на нивите со тутун, пченка, грав, 

пченица. Регистрирана е како индивидуален земјоделец. 

Во време кога во општеството во кое 

што живееме се случуваат многу 

процеси насочени кон подобрување на 

општото добро и кога сè повеќе се 

говори за родова еднаквост и 

недискриминација, руралната жена е 

соочена со многу предизвици. Зборот 

дискриминација е многу познат, но кога 

се говори на оваа тема... молк. Не се 

размислува многу, затоа што она што 

треба да биде препознаено како 

дискриминација е нешто многу 

„нормално“ всадено во традицијата и 

менталитетот на живеење. Тоа што по 

сите дефиниции се смета како 

дискриминација, руралната жена без 

да размислува го прифаќа, а од мали нозе и е всадено во мозокот дека таа е женско и некои 

работи сакала или не, не смее да ги менува. Секако дека овде големо влијание има 

економскиот стандард, но не секогаш парите се услов за подобар живот на жената. Иако 

законски жената ги има сите права како и мажот, сепак во секојдневниот живот тоа изгледа 

малку поинаку. Секоја жена сака да биде сакана, почитувана и трудот што секојдневно го 

вложува да и биде признат. Прифаќањето на состојбите такви какви што се и помагаат само 

да издржи во она што го работи, а тоа е опстанокот на семејството. 

*** 
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Албина Домазетовска од селото Сопотница, Демир Хисар, раскажува дека уште на нејзини 5 

години родителите почнале да ја носат на нивата со тутун. На почетокот, само за друштво, да 

не биде сама нејзината мајка на нива, за потоа, со самото растење да работи рамо до рамо 

со повозрасните членови на семејството. Како што растела, ги учела сите активности, што и 

како се работи на нива, паралелно учејќи ги и моралните норми на однесување што 

подразбирале дека „утре - други ден“ ќе треба да се соочува со многу работи кои по некое 

непишано правило треба да ги извршува само жената.  

Ако во денешно време психолозите советуваат кога човек има проблем, да се искаже и да 

говори за тоа, во руралните средини важи изреката „Поарно да ме знај куќата, отколку цело 

село“.  

Албина родум е од Мренога, а веќе 25 години живее со своето семејство во Сопотница. Иако 

завршила Виша економска школа, сепак целиот нејзин работен стаж е на нивите со тутун, 

пченка, грав, пченица и др. Регистрирана е како индивидуален земјоделец и не се жали. 

Работи од утро до мрак без да размислува за дискриминација или нешто друго и целата 

енергија ја насочува да обезбеди подобра егзистенција за себе и своето семејство, па вели 

дека со добра организација на денот може да се стигне сè. 

-Обработуваме над 40 декари земја. Оваа година се занимавам исклучиво само со тутун и 

мала работа грав и пченка. Има работа и мора да има организација. Со сите одам и јас на 

нива.Тутунот е многу мачен, ама не е како порано, сега со механизацијата е олеснато. Рачно 

само се копа и се бери, останатото се работи машински. Располагаме со земјоделска и 

приклучна механизација, но потребно е нивно обновување. Обновата е тешка, сами не 

можеме, а сите обиди да добиеме нешто по некоја од Програмите, до сега се без успех, 

раскажува Албина за „Зелена берза“.  

Таа има свое размислување за тоа колку и дали е вреднуван трудот на руралната жена? 

-Сега децата за сè што ќе сработат однапред се пазарат. Во мое време немаше такво нешто. 

Работиш со родителите затоа што живееш со нив, тие се грижат за тебе. Кога има потреба 

нема да те одделат и ќе ти дадат онолку колку што е потребно, а не колку што си сработил. 

Не одам да работам за дневница за да споредам дали трудот на мажот е повеќе вреднуван. 

Кога станува збор за обврски, на нива сите работиме, но кога ќе се вратиме дома сите „фаќаат 
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кревет“ и чекаат кога ќе биде готово јадењето. Готвење, чистење и се останато по дома е моја 

работа. Но, ова не го сметам за дискриминација, оти се мои. Во летниот период е потешко и 

станувам рано наутро во 4 часот за на нива. Таму сум до кај 9:30 и потоа продолжувам дома 

со појадок, суредување, па готвење ручек и потоа пак се навраќам на сложување на тутунот 

и негово нижење, вели Албина. 

Слободно време има многу малку за дружење,за кафе муабет и други занимации, нема време. 

Вели дека никој во семејството не е вработен, немаат постојани примања и затоа мора многу 

да се работи. Време за себе скоро и да нема, а одењето в град е резервирано само кога има 

потреба.  

Албина раскажува дека порано во селото имале кино, ама тоа сега не функционира така што 

културно - забавен живот нема во нејзиното место. 

-За себе имам најмалку време. Секогаш треба јас и да пречекам и да испратам. На фризер 

одам еднаш годишно. Кино и театар се луксуз за жената од село. Овде во Сопотница 

порано имало кино, ама сега нема ништо. Ниту се организира нешто. Нема ништо ни за 

младите, па камоли за нас. Одењето в град е само кога имаме потреба да пазариме. 

Единствено славите се тие кога малку се одмораме од работата, да се видиме со роднините 

и пријателите, објаснува Албина. 

И покрај сите тешкотии таа е ведра и она што посакува е нејзините деца да имаат 

подобар живот. 
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Пелагонија-Ношпал  

1.5.3 Елизабета Дуковска – образована, вредна на нива, вешта во кујната 

Имав понуди од млекарниците во Битола да работам, но не ми одговараа смените, немав 

превоз за на село, а не сум ни возач, вели Елизабета Дуковска. 

Елизабета Дуковска од пелаго-

ниското село Ношпал има 42 

години. Таа е дипломиран 

инженер по биотехнологија на 

анимални производи на 

Биотехничкиот факултет во 

Битола, но иако имала понуди 

не се реализирала да работи 

според професијата, туку 

животната егзистенција ја 

обезбедува од земјоделие, 

работи неуморно на нивите со 

тутун, пипер, на бавчите со 

раноградинарски култури.  

Дуковска дипломата ја тргнала 

на страна, а како една од причините за тоа вели дека бил несоодветниот превоз од нејзиниот 

дом во Ношпал до една од млекарниците во Битола. Пречка за нејзиното реализирање во 

исто време е што таа не поседува возачка дозвола.     

-Јас сум дипломиран инженер по биотехнологија, а работам земјоделие. Имав понуди од 

млекарниците во Битола, но не ми одговараа смените, немав превоз за на село, а не сум ни 

возач. Работата беше во смени, а автобусите од градот до Ношпал не се редовни, требаше 

со саати да чекам превоз или пак воопшто да немам автобус. Децата ми беа мали и не се 

решив на тој чекор, вака Дуковска ја започнува својата приказна за „Зелена берза“. 



 
Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација 

 Зелена Берза   

53 

Не крие дека жали за пропуштената шанса, но сепак максимално се посветила на 

земјоделието.  

-Многу ми е криво, мака ми е што не работам со професијата. Никогаш не е доцна да го 

заменам земјоделието со работа во фабрика. Старите велат ако не заврне  ќе капне, во 

фабриките е постабилно, а вака со земјоделието секогаш сме оставени под ведро небо, вели 

Дуковска. 

Руралните општини со ограничен пристап до јавен превоз 

Селскиот  живот и недостатоците што произлегуваат од него им влијаат на жените од 

руралните средини на различни начини. И покрај тоа што руралните жени имаат многу 

заедничко со жените од урбаните области, сепак разликите се определени од големите 

растојанија на руралните средини од центарот на градот, и ограничените понуди на јавните 

услуги, ограничениот пристап до јавен превоз. Сликата во целост е дека  руралното население 

не е задоволно со основните услуги и со инфраструктурата што ја имаат на располагање.  

Тука важно е да се разгледа капацитетот за користење превозни средства во приватна 

сопственост, но и за тоа секој не е во можност. За жал родовите стереотипи што се однесуваат 

на управување моторни возила сè уште постојат. Бројни анализи покажуваат дека бројот на 

жени што управуваат со моторни возила е помал од бројот на мажи во руралните средини, 

додека управување тешка земјоделска машинерија се уште се смета за машка работа. 

Земјоделието како начин на живот 

Семејството Дуковски обработува 30 декари сопствено земјиште и 26 декари по наем. 

Тутунот е застапен на 12 декари ниви, исто толку и пиперката (куртовска капија). Годинава 

Дуковски предале 1,8 тони тутун. Поголемиот дел бил преценет втора класа на 218 денари, 

за што очекуваат субвенција од 72 денари по предаден килограм. 

-Не сум регистриран земјоделец и сметам дека во земјоделието е најнеизвесен пласманот на 

производите и цените. Можеби тутунот е најстабилен, но со пиперката-капија секоја година е 

катастрофално. Еве годинава на почеток беше добар откупот, потоа веднаш криза. На почеток 

ни плаќаа 22 денари, па намалија на 20, па на 18 денари за килограм. Потоа трговците го 
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прекинаа откупот, па падна драстично цената. Големи манипулации, а ние имаме работа на 

нивите и не можеме да одиме по пазарите самите да продаваме, објаснува нашиот соговорник 

и не крие дека последните години целото семејство е вклучено во обработката на нивите и 

помалиот син од 16 години и повозрасниот од 21 година. Сепак Дуковска не размислува да се 

оствари како жена претприемач, сама да води земјоделско стопанство.  

-Неколку години сами работиме и успеваме да 

сработиме. За сега воопшто не сум размислувала 

да се остварам како жена претприемач, пред се 

заради административните процедури кои што ме 

нервираат. Знам за мерките што можеме како 

регистрирани земјоделци да ги користиме, но ете 

досега не сум се одлучила на тој чекор. 

Механизацијата ни е стара, наследена од нашите 

родители, сами си обновуваме се што ни треба, 

за да ни биде полесна работата, вели Дукoвска.  

Жените од руралните средини немаат многу 

слободно време, особено не за кино и театар. 

Дуковска вели дека и она малку време што го има 

на располагање го користи за да се одмори од 

земјоделските работи, да си посвети внимание на 

себе.  

-Порано одевме и на концерти и на забави. Но 

затоа пак сега се дружиме со соседите. Ќе 

излеземе на порти, понекогаш и кафе ќе се 

напиеме, си муабетиме, и песна знаеме да си 

удриме, вели таа.   

Вредна на нивите-вешта во кујната 

Дуковска, сепак, наоѓа време за да ги покаже своите кулинарски вештини. Да се биде мајстор 

во кујната не е едноставна работа, особено не кога зготвените специјалитети треба да се 
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претстават пред јавноста на разни манифестации или пак, да се донираат во добротворни 

цели. Дуковска со гордост ги покажува своите дипломи за учество на бројни манифестации за 

домашно подготвена храна и специјалитети од нашата традиционална кујна.   

-Секаде каде што имам можност учествувам на натпревари со готвење на храна. И добро 

поминувам. Готвам главно јадење и благо. Мој специјалитет се еклерите, за што треба да се 

погоди печењето во добар електричен шпорет. Тајната е да се знае како да се испечат.  
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1.5.4 Интервју – Без социјален живот и слободно време 

По 49 години живот и работа во Пешталево, Фикрета неможе да добие македонско 

државјанство 

-Овде сум странец. Пробав на неколку пати да поднесам документи за да добијам 
македонско државјанство, но без успех. Сите мои се овде и тие имаат државјанство, а јас 
никако да добијам. Зошто?- никој не ми објаснува, се пожали Фикрета. 
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Фикрета Шабановиќ во селото Пешталево, Општина Долнени е од својата 7 година. Се 
преселила тука, заедно со своето семејство од Босна и Херцеговина. Судбина било тука да 
се омажи и да го продолжи својот живот заедно Сафет Шабановиќ.  

Се занимаваат со сточарство. Имаат вкупно 70 крави, „мало-големо“. За потребите на својата 
фарма произведуваат храна на површина од 80 декари земја, што ја зеле под концесија од 
Министерството за земјоделство. Покажувајќи ни го патот до шталата, Сафет ни рече дека сѐ 
што имаат постигнато досега е благодарение на неговата сопруга Фикрета. Од шталата 
излезе ситна жена облечена со облека за работа во штала, гумени чизми на нозете и шамија 
на главата. Гостите ја прекинаа во молзењето на кравите. Но, таа со насмевка на лицето ни 
рече дека нејзиниот работен ден трае 24 часа. 

-Од утро до вечер сме со обврски. Мачно е, ама ако имаш волја ништо не е мачно, ако немаш, 
тогаш сѐ ќе ти биде тешко. На сабајле пиеме по едно кафе и веднаш во шталата, молзење, 
чистење, па носење храна итн. Потоа продолжувам дома со работа, ручек, па повторно во 
шталата или нешто друго што треба да се сработи. За одмор едвај еден час имаме, објаснува 
Фикрета. 

Вели дека како и останатите жени во селото нема многу слободно време. Жените немаат 
којзнае каков социјален живот, в град одат само по потреба, а со комшивките навечер се 
собираат на кафе муабет.  

-Ех...женски муабети колку што сакаш. Кој каде бил, кој дошол, каде пошол, а политиката е 
последно нешто за што муабетиме. Не ме интересира, нека им е гајле на оние во 
Парламентот. Мене најубаво ми е кога одам во моето родно место во Босанска Отока во БиХ, 
вели Фикрета. 

За разлика од нејзиниот сопруг Сафет кој се пожали на животот во селото, велејќи дека сѐ е 
„катастрофа“, таа се пожали на институциите во државата.  

-Овде сум странец. Пробав на неколку пати да поднесам документи за да добијам македонско 
државјанство, но без успех. Сите мои се овде и тие имаат државјанство, а јас никако да 
добијам. Зошто?- никој не ми објаснува. И син ми не може да добие државјанство. Тој работи 
овде и му плаќа данок на државата, а државјанство не може да добие. Се оддадовме од пари 
и никако. Јас го поминав моето, ама барем синот. Немаме луксузен живот, со стока, тутун и 
земјоделие имаме еден среден живот, за повеќе не може. Бидејќи овде ме третираат како 
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странец не може да аплицирам 
и да искористам нешто од 
програмите што ги објавува 
Министерството за земјодел-
ство. Немам ништо на мое име, 
се пожали Фикрета. 

Таа и сопругот велат дека 
заради синот се мачат и сакаат 
нему да му го олеснат животот. 

-Синот ме држи инаку не ќе 
можам да функционирам. Мла-
дите сите заминуваат, а јас го 
врзав синот овде. Инвестирав 
во машинерија и го врзав да 
работи стока и земјоделие. А, 
цела фамилија ми е на Запад. 
Моја грешка е што тоа го 
направив. Требаше да го пуш-
там да оди, да живее како 
човек, а не овде ко стока, се 
пожали Сафет. 

 

 

Во Пешталево се негуваат добри меѓусоседски односи 

Во селото Пешталево живее мултинационално население. Има Македонци, Турци, Албанци, 
Бошњаци и сите имаат добрососедски односи и се почитуваат едни со други. Најчесто се 
занимаваат со тутун и со стока, но стандардот не им е на којзнае какво ниво.  

Сретнавме и млади луѓе кои за волја на вистината ги има сѐ помалку. Оние што успеале да 
се снајдат, заминале во странство, а оние што останале овде се обидуваат да го живеат 
животот како што знаат и умеат според  традицијата и адетите во селото. Од дворот на Сафет 
се упативме на друго место да видиме како размислуваат останатите мештани. Наидовме на 
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млада мајка со дете која сакаше да остане анонимна. Се пожали на животот во селото и дека 
нема социјален живот.  

-Никој не нѐ брани, ама нема многу раздвиженост и заеднички дружби. Не знам дали е тоа од 
патријархалната традиција или нешто друго. В град не можеме често да одиме, само кога 
имаме некоја потреба, а да одиме во странство тешко. Треба и таму некој да имаш кој ќе те 
прифати и ќе ти помогне барем во прво време, објаснува младата мајка. 

Зимскиот период е време кога населението може малку повеќе да се одмори и да здивне од 
работите по полето.  

Сретнавме уште едно семејство кое само го потврди разговорот од претходните соговорници. 
Чекаа тутунот да им го проценат, па да знаат што понатаму. Додека тие размислуваат што и 
како понатаму, ни рекоа дека нивните деца воопшто не размислуваат да се занимаваат со 
земјоделие. Напротив својата иднина ја гледаат во некоја странска земја за што и прават 
напори.  

За животот на жената не кажаа многу поразлично од претходните. Рекоа дека многу 

информации учат од списанието „Зелена берза“ што им доаѓа на домашна адреса. Иако се 

активно вклучени во производството на тутун не размислуваат за нешто поголемо и 

посериозно женско претприемништво. Велат, нема услови за тоа. 
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1.5.4 Недостиг од социјално здружување 

Среќен е оној кој знае колку му е доволно 

Каде се живее поубаво во селото или градот? Жителите од село ќе речат во градот, а и 

обратно оние од градот ќе речат во село се живее поубаво. Секој со свои аргументи за и 

против, но никој со волшебна формула за среќа. По некое непишано правило од мудрите луѓе 

среќен е оној кој знае колку му е доволно. Кој како ќе си го сфати животот. Било кој да е и било 

каде ако не знае да ужива во секојдневните моменти не ќе може да му помогне ниту волшебно 

стапче. 

Гордана Ночевска од с. Прибилци демирхисарско е една од ретките земјоделки која и покрај 

сета тешкотија во земјоделието задоволна е од животот во Прибилци и не би го менувала 

селото за живот во град. 

- И во детството и сега вклучена 
сум во земјоделието. Според  
мене земјоделието е најтешката 
работа. Ама  кој како ќе ја сфати. 
Тешко е да работиш земјоделие  
оти ништо не се исплаќа. Што и да 
почнеш трошоци има, а приходи 
не. Сепак  задоволна сум од 
животот, овде ни е  добро. Јас 
лично не би заминала во градот.  
Овде ми е сигурно, за живот  
имам сè што ми е потребно. Кој 
работи има, ако не работи и во 
град и во село ќе нема, вели 
Гордана. 
 
Гордана заедно со својот сопруг 
обработуваат  од 15-20 декари 
земја, нешто сопствено, а 
остатокот земена под закуп од 
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жители што одамна заминале од овие простори и не ја обработуваат. Тутун, пченка, грав, 
компир и пипер се културите што ги одгледуваат. Некое коковче и прасе, но за свои потреби. 
Во моментов најмногу се исплати тутунот, вели таа. 
 
-Оваа година сме задоволни од тутунот. Го имавме на 6,5 декари површина. Само јас и 

сопругот го работиме. Пред Нова година предадовме околу 1800 кг тутун, квалитетот беше 

добар и го проценија онака каков што си беше. За другите не можам да кажам каков имале 

или како го процениле. Имавме договор во три компании Секе, Сокотаб и Орбита. И за следна-

та реколта планираме иста површина да засадиме, рече за Зелена берза Гордана Ночевска. 

Гордана веќе 11 година е регистриран земјоделец. Успеала да ги искористи поддршките што 

ги дава државата на земјоделците набавувајќи земјоделска механизација и се она што и е 

неопходно за да си ја олесни работата. Не размислува за нешто поголемо, бидејќи, како што 

вели доволно и е она што го има во моментов. Но, за една жена да води свој бизнис потребна 

е поголема поддршка од државата, смета таа. Ниски откупни цени и немање организиран 

откуп се најголемите пречки не само за жените да почнат свој бизнис, туку и за мажите, смета 

таа.  

- Слушнав за мерките 

на кои може како жена 

да аплицирам и да 

добијам повеќе бодови, 

но не се заинтересирав 

оти ова што го имам ми 

е доволно. Сами сме со 

сопругот, децата не ми 

се тука. Да има некој да 

ми помага во ред ама 

вака, доволно ми е. 

Ќерката е мажена, а 

син ми по завршува-

њето на студиите во 

Скопје остана таму да 



 
Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација 

 
 Зелена Берза 

62 

живее. Понекогаш доаѓаат да поможат околу тутунот, но немаат време, не се слободни, 

објаснува Гордана. Досега успевавме да стигнеме, отсега колку можеме толку, додава таа. 

Животот на Гордана не се разликува многу од оној на жените во другите рурални места. Не 

се чувствува дискриминирано. Но што се однесува за слободното време, според неа слободно 

време е она што го троши по дома, кога не е на нива. Женското здружување во Прибилци не 

е развиено. Заеднички потрошеното време на кафе муабет жените го трошат на теми од 

секојдневието, за тоа кој колку посеал, колку произвел и колку заработил.  Единствено за 

празникот на жената - 8 март одат на заедничко дружење во Битола. Кој како ќе се организира. 

Стигнуваат да прошетаат и да одат на одмор. Она на што се посебно горди сите Прибилчани 

е здравата храна што ја произведуваат без никакви хемикалии. Убавата природа во кое е 

сместено селото е само уште една причина повеќе животот да се продолжи токму таму, во 

Прибилци. 
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1.5.5 Интервју – Рурална жена - жртва на семејно насилство  

Пелагонија 

Бев жртва на семејно насилство, во животот ја искусив и правдата и неправдата 

Од 1 јануари до  30 септември 2019 година пријавени се 44 случаи на семејно насилство врз 
жени во градот Битола и 13 случаи на насилство врз жени по селата. 

Аница Аврамовска (58), од пелагониското село Новаци е жртва на семејно насилство. Млада 
останала  самохрана  мајка, со две деца и по смртта на нејзиниот сопруг била нападната од 
свекорот. Случајот го пријавила во полиција. Судот во Битола пресудил во нејзина корист, но 
по пресудата свекорот ја избркал од семејната куќа во која со години живееле и 
придонесувале со сопругот.  

-Бев жртва на свекорот, по смртта на сопругот ме нападна во купатилото, додека се капев. На 
што личеше тоа, свекор да ти влези во купатило? Тоа беше најтрагичното. После тоа не 
избрка. Сакаше да ме убие, да не сум 
постоела веќе. Го пријавив, на судот 
падна и ме исфрли од куќата. 
Судијата беше жена и само што ме 
виде рече-има многу вакви случки, и 
го осуди свекорот, раскажува Аница 
констатирајќи дека - Повеќето жени 
по селата „се жртви на насилство 
од своите дома, но за тоа најчесто 
се молчи“.  

Случајот на Аница е пред десеттина 
години, но ситуацијата со семејното 
насилство во државата не се менува 
на подобро, напротив од година во 
година е се полошо. 

Според официјалните бројки на 
Центарот за социјални работи во 
Битола и во првите девет месеци на 
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2019 година,  регистрирани се 57 случаи на семејно насилство врз жени, и од градот и од 
селата. 

-Според нашата статистика од 1 јануари до  30 септември 2019 година пријавени се 44 случаи 
на семејно насилство врз жени во градот Битола и 13 случаи на насилство врз жени по селата 
што се под надлежност на Центарот, изјави Моника Стојчевска, ве-де директор на Центарот 
за социјални работи во Битола за „Зелена берза“. 

 

Голготата на Аница  

Голготата на Аница започнала кога сестрите на покојниот сопруг, покренале судска постапка 
да и ја одземат семејната куќа во која живеела со синот, а која се уште била имот на нејзниот 
свекор.  Иако за неа и за многумина било несфатливо, судот пресудил да и се одземе куќата, 
така  Аница и синот преку ноќ се нашле на улица, а ќерката пред тоа ја омажиле.  

-Сопругот ми почина на 47 години, млад, само три години по неговата смрт моите золви, 
односно неговите сестри ми ја зедоа куќата, со син ми преку ноќ не исфрлија на улица. И 
замислете, отидовме на суд и на Основен суд пресудија дека имаме право на куќата, ама кога 
предметот отиде на Апелација, пресуди дека немаме право на нашиот дом. Со децении со 
сопругот градевме и работавме на таа куќа. Тој работеше возач во ЗК Пелагонија, земаше 
пари, вложуваше во нејзиното  одржување, побаравме дел од куќата, судот и тоа не ни го 
дозволи. Куќата беше проценета на 50 илјади евра, барем 10 илјади евра да ни дадеа да 
почневме од некаде. Не, не сме имале право ни рекоа и на ден Велигден ни дојде пресуда - 
како знајте да се иселите, ја раскажува Аница својата животна приказна за „Зелена берза“. 

Рокот за иселување од куќата првично бил два дена, за потоа по жалба да се пролонгира на 
15 дена. Во тоа време едвај успеале да најдат засолниште.  

-Тешко беше, за кусо време отидовме под кирија, три пати се селевме, па решивме да градиме 
наша куќа. Премногу тешко го поминав тој период, особено како самохрана мајка. Не бев 
вработена и малку тутун што работев на нивата, со тоа живеев, да го предадам тутунот, па 
да имаме за лебче. Тешко беше, тежок животот. Кога останав сама  имав 42 години, и додека 
да стигнам до правото на семејна пензија, едвај доаѓавме до парче леб, се присетува Аница.   
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Мора да се успеe и да се створи нов дом  

Жителите  на селото 
Новаци и дале поддршка во 
целата ситуација. Ја пома-
гале колку што можеле, ја 
охрабрувале да продолжи 
во битката. 

-Сите ми даваа поддршка и 
се чудеа  како  семејството 
на мојот покоен сопруг се 
однесуваше кон нас, особе-
но кон синот. Луѓето посво-
јуваат деца за да има на 
кого да го остават имотот, а 
дедо му го избрка на улица. 
Ова нашето е чудо, зборува 
таа со разочараност.   

Се присетува дека во тие моменти, сепак наоѓала сила да се справи со сите препреки и да ја 
води позитивна мисла да створи наново дом за синот. 

-Во најтешките моменти не знам од каде ми доаѓаше таа сила и храброст, само си велев- 
мора, мора, мора да се успее, да се работи и да се створи нешто. Така си купивме место после 
некоја година, си изградивме куќа на два ката, синот го оженив, сега имам четири годишно 
внуче. Се чувствувам уште похрабра, уште трчаме, работиме за дома, и сега не се жалам туку 
можам да се пофалам дека имаме се што ни треба. И синот има такси  фирма и снаата работи, 
а јас го чувам внучето, што има поубаво од тоа, вели Аница, додавајќи дека на своја кожа ја 
искусила и правдата и неправдата.  
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Загрижувачки тренд на прифаќање на насилството во Македонија 

Во речиси 90 проценти од сите пријавени случаи на семејно насилство жртвите се жени, 
говорат анализите на Хелсиншкиот комитет6.  

Заклучно со септември годинава, во Македонија биле пријавени 709 случаи на семејно 
насилство во државата, од нив, 610 жртви биле жени. И во светски рамки, бројките се 
поразителни - секоја трета жена била жртва на некаква форма на насилство во домот.  

Од Хелсиншки предупредуваат дека, само два отсто од жените кои доживеале насилство од 
сегашен партнер го пријавиле тоа во полиција, па оттука, бројката на жртви веројатно е далеку 
поголема. 

Истражувањето, пак, на ОБСЕ покажува дека постои и загрижувачки тренд на прифаќање на 
насилството во Македонија, односно дека Насилството врз жените се смета за прилично 
распространет феномен во земјата. Според ова истражување, три од пет (60%) жени сметаа 
дека насилството врз жените е вообичаено, а речиси три од десет сметаат дека тоа е многу 
честа појава7. 

Според годишниот извештај на Министерството за труд и социјална политика, во 2018 бројот 
на жртви од семејно насилство е 919. Најбројни се кривичните дела „телесна повреда“ и 
„загрозување на сигурноста“. При семејно насилство извршени се и 23 дела „тешка телесна 
повреда“, две дела „убиство во обид“, три дела „против правно лишување од слобода“, две 
дела „присилба“, седум „убиство“8.  

 

 

                                                
6 Насилството врз жените не е приватна работа, тоа е општествена појава која треба да се искорени – 
Соопштение по повод 25 Ноември, Меѓународен ден на елиминирање на насилството врз жените  
https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-
iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2  
7 „Благосостојбата и безбедноста на жените“ – истражување спроведено од ОБСЕ за насилството врз жените во 
Северна Македонија https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true  
8 „Нема брза реакција за заштита на жртвите на семејно насилство, кажаа невладините на собраниската 
расправа за родова еднаквост“ – Хелсиншки комитет за човекови права 
https://mhc.org.mk/media/nema-brza-reakcija-za-zashtita-na-zhrtvite-na-semejno-nasilstvo-kazhaa-nevladinite-na-
sobraniskata-rasprava-za-rodova-ednakvost/  

https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2
https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2
https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true
https://mhc.org.mk/media/nema-brza-reakcija-za-zashtita-na-zhrtvite-na-semejno-nasilstvo-kazhaa-nevladinite-na-sobraniskata-rasprava-za-rodova-ednakvost/
https://mhc.org.mk/media/nema-brza-reakcija-za-zashtita-na-zhrtvite-na-semejno-nasilstvo-kazhaa-nevladinite-na-sobraniskata-rasprava-za-rodova-ednakvost/
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1.5.6 Каква е состојбата на руралната жена во пошироки рамки? 

Неплатена работа дома, грижа за децата и старите лица, полно работно време на нивата и 

во шталата, ниту платено, ниту пак пензиско осигурано, од рано утро до касно навечер, секој 

ден исто. 

За нив се недостапни бројни социјални и здравствени услуги. Тие се најчесто без социјален 

или културен живот. Нивната борба е со една единствена цел: да подигнат здраво потомство 

и да го задржат семејството заедно, здраво и нахрането.   
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Тоа се жените во руралните средини ширум светот. 

Ако тие успеваат да го сработат сето ова за еден ден, тогаш можете да замислите каков е 

нивниот капацитет. Неразбраните можности и моќ на овие жени се недоволно искористени, 

затоа што живееме во патријархално општество. Тоа општество се оправдува дека културата 

низ светот е таква па позицијата на жените е секогаш подредена во однос на мажот. Но, едно 

сме сигурни, луѓето ја прават културата и таа треба да се смени. Со тоа значително ќе се 

олесни позицијата на жените во семејството и во општеството, па тие ќе можат да учествуваат 

повеќе во секој сегмент од животот и на тој начин ќе добиеме еден просперитетен, здрав и 

мирен свет.  

Претставено низ факти и бројки позицијата на руралната жена во светот би изгледала вака: 

Жените и земјоделскиот посед9: 

Во светот: Помалку од 20 проценти  

Во Северна Африка и Западна Азија: помалку од 5 проценти 

Во субсахарска Африка: во просек 15 проценти. 

Родовата нееднаквост е главна причина и ефект на глад и сиромаштија. 

Се проценува дека 60 проценти од хронично гладните луѓе се жени и девојчиња. 

(Извор: Родова политика и стратегија на WFP.) 

Во просек, Околу 43% од земјоделската работна сила во земјите во развој се жени =еднаков 

пристап > приносите на нивните фарми за 20 на 30% > вкупното земјоделско производство 

во овие земји за 2,5 на 4 % = < бројот на гладни луѓе во светот за околу 12 – 17%. 

Развој на политики и програми кои се однесуваат на нивните потреби, интереси и 

ограничувања. 

70% од вработените жени во Јужна Азија и 60% во субсахарска Африка работат 

земјоделие 

                                                
9 Women Watch Information and Resources on Gender Equality and Empowerment of Women 
https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/facts-figures.html 

https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/facts-figures.html
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Пелагонија  

1.5.7 Обработката на „жолтото злато“ е во рацете на руралната жена  

 

На кантар студен со туч го мерат 

а можат ли да го измерат, 

нашиов тутун – нашава мака 

нашава солена пот! 

Кочо Рацин 

 

И по  80 години откако овие стихови на 
Рацин ја здогледаа виделината, не се 
заборави  и не е намалена суштината и 
тежината на пораката што тие ја пренесу-
ваат. Во време кога интензивно се врши 
откуп од годинешната реколта на тутунот, 
производителите се плашат дали ќе го изме-
рат  вагите вложениот труд и ќе биде ли до-
волно платена маката што ја вложиле? 

Производството на тутун во Македонија 
зазема посебно место и во минатото, па и 
денес влијае врз животите на многу се-
мејства. Не случајно го нарекуваат жолто 
злато. На нашиве простори се одгледувал 
уште во Отоманската Империја. Голем дел 
од традицијата, обичаите и животот се по-
врзани со тежината и радоста на тутунот. За 
Индијанците бил симбол на мирот, а кај нас 
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можност за егзистенција. Ако се почитуваше  индијанската симболика досега ќе требаше 
светот да биде оаза на мирот. 

Според информациите од Годишниот земјоделски  извештај за  2017 година тутунот 
претставува главна индустриска култура која е застапена на 15.961 хектари или на 67% од 
површините под индустриски култури. Површините под тутун бележат благо намалување за 
418 хектари  или 33% во споредба со 2016 година. Производството на тутун изнесува 22.885 
тони, што претставува намалување од 2.558 тони или за околу 10% во споредба со 2016 
година во услови на благо намалено просечно производство на тутун. 

Маката на тутунарите никогаш  не е доволно платена 

Покрај развојот на науката и технологијата  и појавата на различни машини кои го помагаат 
неговото производство, тутунот сè уште важи за култура  за чие одгледување е потребна 
поголема работна сила. Во семејствата што го одгледуваат вклучени се сите членови од 
најмали до најголеми. Искуството покажува дека во неговата преработка најмногу се вклучени  
жените. 

Лилјана Симоновска од с. Добромири за „Зелена берза“ ја раскажува својата приказна со 
наслов „Тутун“. Како и други тутунари и таа е задоволна од произведеното од последната 
реколта и следствено на тоа очекува добар приход.  

Вклучени се сите членови од семејството, децата, сопругот, но таа и снаата се најактивни. За 
разлика од порано сега работата им е олеснета, но сепак треба да се стане рано наутро и 
дури не фатиле жештините да се набере и наниже. Нижењето го прават машински, но 
берењето се врши рачно и е операција која бара вештина од берачот. 

-Мачно е, ама мораме. За берење иди и мажот ми, децата помагаат, ама останатото е сè мое 
и на снаата. Откако ќе се вратиме од нива мажите си продолжуваат со нивни работи, а жените 
продолжуваме со нижење, па низ дома и така со ред сè што е потребно, објаснува Лилјана. 

И покрај маката вели дека се исплатело. Работела во текстилна фабрика 6 години, но ја 
напуштила работата бидејќи не била доволно платена. 

-Малку плата, а треба да се облечеш, да се нашминкаш, не може така да одиш, имаше 
трошоци. Математиката покажа дека повеќе се исплаќа тутунот, објаснува таа.  

Во семејството обработуваат 4 хектари земја. Покрај тутунот сеат пченица, пченка  и малку 
бавча за домашни потреби. Без механизација не се може. Располагаат со трактор и останата 
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приклучна механизација. Се надополнуваат 
едни со други и успеваат да ги завршат сите 
работи. 

Животот на руралната же-на е многу 
променет, раска-жува Лилјана. Работи рам-
но со мажот, но може да си посвети 
внимание и за себе. Покрај седенките  на 
кафе муабет со комшивки-те стигнува да 
оди и во градот, да прошета на дру-ги 
места, да  оди на одмор. Вели дека омилена 
дести-нација и е Дојран. 

Сега очите на сите се свртени кон откупот 
на тутунот, бидејќи од тоа за-виси иднината 
на семеј-ството, дали ќе има нов 
автомобил, можеби трак-тор, куќа, свадба 
или крш-тевка. Ќе има ли надеж за ново 
утре и за нов почеток? 

Лилјана вели дека надеж секогаш постои, 
но дека маката никогаш не е доволно 
платена. 
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ФАКТИ ЗА СОСТОЈБАТА СО ЖЕНИТЕ ВО СВЕТОТ 

Најдобрите и најлошите држави за жените!  

Ако сте жена најдобро ќе поминете на Исланд. 

Најлошата земја за жените е Јемен, а најопасната Авганистан. 

Мајките живеат најдоброто во Норвешка. 

 

Многу се инвестира во помагање и едукација на жените. Најлошата земја за жени со деца е 

Авганистан, каде жените е поверојатно да умрат за време на породувањето, отколку од бомба 

или куршум. 

Највисок процент на писмени жени има во Лесото. Оваа африканска земја има 95 проценти 

писмени жени, додека процентот на мажи кои читаат и пишуваат е малку помал. Најлошата 

земја во овој поглед е Етиопија, каде само 18 проценти од жените читаат и пишуваат. 

Политичарките минуваат најдобро во Руанда 

Жените имаат 45 од 80 места 

во политиката. Најлоши земји 

за политичарките се Саудиска 

Арабија, Јемен и Оман, каде 

жените не учествуваат во 

политичкиот живот. 

Во Mакедонија, според 

статистиките, половина од 

жените се неактивни на 

пазарот на труд, а најголемиот 

дел од нив се од руралните 

средини. Поради тоа, не 

можеме да го видиме ефектот 
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на жените врз економијата 

бидејќи работата што тие ја 

работат ниту им е платена, ниту 

некаде е евидентирана. Според 

светските статистики, руралните 

жени сочинуваат повеќе од една 

четвртина од вкупното светско 

население. И покрај ваквите 

податоци, македонската рурал-

на жена сеуште не е доволно за-

стапена во земјоделските здру-

женија, во бизнисот, во донесу-

вањето одлуки за развој на зем-

јоделството, економската сигур-

ност, а согласно тоа недоста-

сува и соодветно општествено 

признание за руралната жена. 
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Да се биде мајка и домаќинка е професија од многу висок вид. Но, едноставно 

почувствував дека не е тоа мојата цел и моја струка. Знаев дека сакам и 

кариера.  Фраза што јас често ја користев беше дека „домот секогаш може да 

биде центар на нечиј живот, но тој не треба да биде границата на нечии 

амбиции“. 

Маргарет Тачер 

Интервју во Пелагонија-Будаково  

1.5.8 Младите од руралните средини ги рушат стереотипите 

 

Озлем Алимовска е млада девојка од селото Будаково, студира паралелно два факултети, 
Природно- математички факултет и Турски јазик и книжевност во Скопје. Уште на 
почетокот од студиите се судрила со дискриминација. 

 

Во руралните средини населението претежно се занимава со земјоделие и од тоа најмногу 
им зависи егзистенцијата. Модерниот начин на живот сè повеќе е присутен и малку по малку 
се менува традиционалниот начин на живот. Се менуваат навиките, се рушат стереотипите. 
Повозрасните тешко ги менуваат своите навики, но затоа, пак, младите се борат со 
предрасудите, ги рушат стереотипите, се школуваат, се забавуваат. Сакајќи да живеат 
поубаво на оние на кои им се пружила шанса заминуваат со билет во „еден правец“. 

Озлем Алимовска е млада девојка која живее во селото Будаково, Општина Новаци. Една од 
многуте студенти од рурална средина која не дозволила стереотипите од градот да и го 
попречат патот во остварувањето на нејзините соништа. Студира паралелно два факултети, 
Природно - математички факултет и Турски јазик и книжевност во Скопје. Уште на почетокот 
од студиите се судрила со дискриминација. Колегите од градските средини гледале на неа 
со понижување, дека е помалку вредна како студент од село. Успеала сето тоа да го надмине 
со учење и со знаење, кога им докажала дека не е ништо подолу од сите тие што и се 
потсмевале. 
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-Сакам многу да читам. Најважното што еден човек може да го има е знаењето. На почетокот 
ме навредуваа и ме гледаа со други очи. Ти си од село, ми велеа. Но, подруго е кога ќе седнеш 
и ќе направиш муабет со човек. Кога ме запознаа подобро, видоа дека не сум ништо помалку 
вредна од нив, раскажува за „Зелена берза“, Озлем Алимовска. 
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Животот на село е поинаков, но и тука се менуваат работите. Младите сега имаат повеќе 
можности. Посебно женските деца, порано не им било дозволено да студираат, но сега ако 
сакаат да учат може да го прават тоа. 

-Село си е село. Има многу работа и не можеш да се сконцентрираш на учењето. Но, ако си 
речеш -јас сакам да учам, сакам да студирам и ако имаш можности, тогаш имаш поддршка од 
родителите и можеш да студираш. Нема секој можност да замине негде да студира. Кога сум 
дома им помагам на моите родители, работиме тутун, пипер, бостан, мораме, од тоа живееме, 
раскажува Озлем. 

Младите сакаат да работат нешто поразлично од земјоделие 

Како и младите во поголемите места така и овде во с. Будаково младите сакаат да излезат, 
да прошетаат и да се забавуваат. Да одат во кафулиња, да се дружат. Озлем вели дека во 
селото нема услови за забава. За да егзистираат младите мора да помагаат и дома, а 
единствена работа од која може да се опстане е земјоделието. Се разбира дека би сакале да 
работат нешто поразлично од земјоделието. 

-Ние растени сме на село и знаеме каков е животот тука, но ако не се смени нешто во 
државата тешко дека некој ќе остане овде. Имам другарки, другари, роднини кои не може 
никаде да најдат работа. Би останала овде ако се променат работите ако има иднина за 
младите, вели таа. 

Радува фактот што во Будаково има млади луѓе, а од нив ги има оние што сакаат да се 
школуваат и продолжуваат со своето образование, но ги има и оние што навикнале на живот 
со земјоделие. 

Доаѓаат нови генерации кои оставаат свој печат во животот  

Под налет на модерното, малку по малку населението ги менува своите навики и обичаи. 
Оние строго поставени адети во турската култура се менуваат, особено за женските деца. Ако 
некогаш изборот на сопруг го правеле родителите, без при тоа да се почитува волјата на 
девојката, сега таа практика се напушта. 

-Јас сама ќе си изберам. Јас ќе си го живеам тој живот, а не мајка ми и татко ми. Макар што 
има случаи старите да бараат зет или невеста не само надвор од селото, туку и од странство, 
вели Озлем. 
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Во Будаково живеат околу 300 жители од турска националност. Некои работи се менуваат, но 
населението ги негува обичаите. Голем дел се роднини, така што својата животна среќа ја 
бараат во соседните села или пак во странство. Старосната граница за мажење и женење 
се зголемува. Во селото има и немажени и неженети, има ергени и на 40 годишна возраст. 
Барајќи подобар живот многу се отселиле особено во прекуокеанските земји. Свадба кога ќе 
има сите се веселат и не се може без чеиз и дарови од невестата и секако златен накит од 
двете страни, но машката страна предничи. Традицијата и обичаите се негуваат, но сепак 
колку и што ќе се потроши зависи од економската моќ на сватовите. 

Како и да е промените се неизбежни. Желбата за повеќе и поубаво е присутна. 

Младите стануваат свесни дека доколку сакаат подобар живот мора да работат и да се 
едуцираат. Исто така, стануваат свесни дека не доаѓа среќата кај нив туку тие треба да ја 
побараат, понекогаш и надвор од родното место. 
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1.6 Европските перспективи на руралната жена во Пелагониско на 

многу ниско ниво 

1.6.1 Јавна дебата 

 

Воспоставувањето на еднакви можности и услови по родова основа е неопходно за 

создавање на одржлив развој на руралните средини. Придонесот на жените во руралната 

економија може да се промовира преку самовработување и мал бизнис. Руралната жена 

може да биде лидер на руралната економија. 

Во рамките на проектот, ЗЕЗ Зелена берза, организираше јавна дебата за европските 

перспективи на руралната жена. На дебатата зедоа учество голем број учесници, граѓани, 

27.01.2020 во просториите на „Синпекс“ – Битола 
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претставници од невладиниот 

сектор и институциите. 

Констатацијата од оваа дебата е 

дека: Со заеднички сили можеме да 

ги срушиме стереотипите и да ја 

промениме сликата за руралната 

жена. 

Методија Илиевски, раководител 

на ПЕ МЗШВ Битола:  

Проблемот не е во градот или 
селото, туку во нашите глави 

 

 

Светлана Петковска-претседател на Организација на жени-Битола 

„Сите жени од руралните средини и оние од градот имаме слични проблеми. Проблемот не е 
во градот или селото туку во нашите 
глави. Се додека тој проблем таму 
стои, така ќе биде. Жените од 
руралните средини не се вклучени во 
ниту една женска организација. Мое 
мислење е, дека ова е првиот 
проблем што го имаат, затоа што 
одредени жени се исфрлаат како 
лидери од одреден регион, а тоа не 
се. Жената мора да се избори сама, а 
не некој друг во нејзино име. Сите ние 
треба да се бориме ама самата жена 
треба посебно“. 
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Неопходни се промени во однос на актуелните состојби на жените во руралните 

средини 

Андреа Соколовски-советник во Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството-Битола 

„Статистички само 5% од руралните жени 
имаат имот во своја сопственост. 58% од 
сите рурални жени немаат лични примања. 
Севкупно, 77% од вработените во 
земјоделството во Р.С.М имаат економски 
статус како семејни неплатени работници, 
од кои 60% се жени. Слаба застапеност во 
одлучувањето на жените од руралните 
средини во локалните и националните 
политики, традицијата, стереотипите и 
обврските во домот и семејството во руралните средини влијаат негативно врз можноста 
жените да се вклучат и афирмираат во областа на земјоделието. Недостасува претприемачки 
дух особено во делот на неформалното образование во руралните средини“. 

 

Сè што се сака се може, информираноста е многу важна 

Фросина Ѓоргиевска - координатор на 
мрежа на жени при НФФ 

„Се што се сака се може. Жената е таа што 
сама може да се избори и да стане видлива. Во 
моментов е невидлива поради стереотипите и 
традиционалните норми кои се наметнуваат. 
Сами треба да се избориме за нештата  да 
бидат подостапни за нас. Ќе ги охрабрам сите 
да почнат да покажуваат сила, да стапуваат во 
членство на здруженија, затоа што на тој начин 
може да се информираат, а информираноста е 
една од најважните работи за една жена“. 
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Жените треба да се повеќе активни  

Менде Ивановски – претседател на ЗЗ РЕС ГРУП-Ресен 

„Ние како машка популација треба да дозволиме жените да се 
истакнуваат. Во ресенскиот крај жените се доста добро едуцирани, ги 
уживаат своите права и способни се, ќе не надминат нас мажите. 
Жените не значи дека треба да се физички посилни за да се борат за 
своите права, треба да се повеќе активни“. 

 

 

 

 

Жената го нема само она право што не сака да го има 

Добре Ангелов-пензионер од Битола 

„Жената го нема она право што не сака да го има. Ако сака може се да направи. Не е 
обесправена. Треба да 
се следат искуствата 
од другите земји и 
потребна е едукација 
не само на жените туку 
и на администрацијата 
во институциите каде 
земјоделците имаат 
потреба од одредена 
услуга или друга 
активност“. 
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Тој што сака има право и може 

Руменка Димовска- с.Арвати- 
Ресен 

„Жените не сакаат многу да се 
дружат, наводно се презафатени 
со домашни обврски, но тој што 
сака има право и може. Вината се 
наоѓа во нас жените оти немаме 
самодоверба“. 

 

 

 

Денес има феминизам во сите професии 

Борче Ангелков- 
професор во пензија 

„Денес има феминизам во сите 
професии, нема машки и женски 
струки, треба некој да ги развие, 
поддржи итн. Јас тврдам дека со мали 
стимулативни средства ќе  дојде 
ситуација во иднина, ќерките на 
мајките и жените да ги искористат 
можностите што им се нудат, се 
менуваат стереотипите, има можности. 
Мора да се даваат пари на тие што 
работат и да се најдат пари за добри 
идеи“. 
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Без жена не се оди на лозје 

Зоки Пешков-Здружение „Напредни лозари“- Кавадарци  

„Во нашето здружение членуваат  жени, но 
кога се организираат некои предавања, не 
доаѓаат. Од 30 жени може да дојдат една 
или две. Најчесто оправдување е дека 
немаат време, зафатени се со домашни 
обврски. Има жени носители на 
земјоделско стопанство, но немаат 
доволно самодоверба и сите оние 
административни работи или поднесување 
на апликации по некоја од објавени мерки, 
од страв да не згрешат нешто, ги 
препуштаат на мажите. Вклучени се во сите 
земјоделски активности, без жена не се оди на лозје“. 

 

Силата на баба ја промовира традицијата и културата во Општина Новаци 

Верка Котевска претседател на Организација на пензионери „Силата на баба“ 

„Жената е вклучена во сè. На нива, дома, а има и 

други работни ангажмани. Членките во нашето 

здружение се пензионери. Не сме имале некои 

активности што се однесуваат на женските права оти 

сметаме дека не сме дискриминирани. Нашите 

активности се поврзани со промоција и презентирање 

на традицијата и културата на Општина Новаци. 

Присуствуваме на најразлични манифестации каде ја 

презентираме нашата традиционална храна и за тоа 

сме добиле низа признанија“. 
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1.6.2 Урбаното живеење и руралните предизвици 

Миграција град – село – Пелагонија - Рибарци 

Три генерации сложно под ист покрив 

Во денешно време младите често сакаат да живеат одвоено од родителите, да бидат 

сами домаќини, тие на една, родителите на друга страна, но кај семејството Ристевски 

од Рибарци е поинаку, сите се во заедница. 

Во руралните средини уште се практикува заеднички живот, на едно место под ист покрив 

живеат повеќе  генерации. Во минатото  ова се сметало за традиција, не само за руралните, 

туку и за урбаните средини. Како што се менувале времињата и како што растела економската 

моќ на семејствата се напуштал животот во заедница. Сепак има фамилии кои живеат под 

еден покрив и успешно функционираат. 

Не бадијала рекле: „Kаде има слога има и Бога“.  

„Зелена берза“ го посети семејството Ристевски од с. Рибарци, Општина Новаци кое брои 11 

члена, шест возрасни и пет дечиња. Се сретнавме со дел од семејството, останатите беа по 

работа, зошто земјоделието  е основа за егзистенцијата и мора многу да се работи. Свесни 

се за сите позитивни и негативни страни на 

заедничкиот живот, а домаќинката  Буна е среќна 

што под ист покрив живее со своите деца. 

-Полна куќа луѓе сме, 11 души, јас, домаќинот, 

синовите, двете снаи  и петте внуци.  Не е 

едноставно, повеќе луѓе, повеќе работа, ама сум 

среќна, сите се околу мене. Секој си ја работи 

својата работа. Јас работам сè. Најчесто сум со 

внуците, ги чувам, а се разбира и кујната ми е 

доверена мене. Снаите се градски невести, ама 

вредни дури и повеќе од овдешните, работат се 

што има по нивите, особено околу тутунот, вели со 

насмевка свекрвата Буна Ристевска. 
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Ривалството меѓу свекрвата и снаите не 

постои. Велат се почитуваат едни со други. 

-Ако  двете снаи доаѓаат од градот ги научија и 

овдешните адети, се навикнаа на овој живот, 

имаме слога, а како велат: „Каде има слога има 

и Бога“, додава Буна. 

За живот во заедница треба да си подготвен 

на компромис 

-Мене ми е исто дали сум  во село или град. 

Како чупе живеев во Битола. Воопшто не се 

чувствувам „хендикепирана“ што живеам во 

село. Градот ми е блиску и секогаш кога имам 

потреба можам да одам таму. Живееме  сите 

заедно и до сега е супер. Со јатрва ми сме 

повеќе од сестри, се сложуваме. Си ги делиме 

работите, една мети, друга мие, а кога има 

работа на нива, ние сме таму, свекрвата ги 

чува децата. Кога сме дома секој  си има свој 

простор и си го работи своето. За сè има 

време, и за на нива, по дома, за децата и 

сопругот, дури и да прошетаме и на одмор да 

одиме, вели  снаата  Дијана Ристевска. 

Слободанка е втората снаа која никогаш не ни 

сонувала дека од Пехчево љубовта ќе ја 

донесе во Рибарци. На почетокот и било многу 

тешко, но била убаво прифатена од 

семејството на сопругот и се навикнала. За неа 

животот во заедница не е лесен, треба да се 

прават компромиси. 
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-Во Пехчево животот ми беше многу поинаков, послободен. Учев на Биотехничкиот факултет 

во Битола каде се запознавме со сопругот. Не стигнав да го завршам факултетот, се зедовме. 

Отпрвин ми беше многу тешко, нова средина, нови луѓе, различни карактери, помлади, 

постари...Времето си го направи своето. Напорно е да се живее во заедница, но има 

компромиси и почитување од сите, инаку нема да биде ништо. Свекрва ми е добра, нас снаите 

како ќерки нè има, објаснува Слободанка Ристевска. 

Домаќинот Флорин задолжен околу организацијата на земјоделското производство 

-Сите сме вклучени во работата по 

нивите. Обработуваме 20 хектари 

земја. Одгледуваме пченица, јачмен, 

пченка и тутун. Од пченицата многу 

малку сум задоволен, од пченката 

воопшто. Цените се многу ниски. Се 

обидуваме да ги примениме сите 

агротехнички мерки, користиме и 

семенски материјал, имам количини 

ама  од продажбата воопшто не сум 

задоволен. Се мачиме, сите 

работиме, ама државата мора да 

помогне  за децата да останат овде. 

За сега само тутунот е единствената 

култура што има некоја сигурност, ама 

така треба да се направи и за 

останатите  култури. Тогаш ќе може 

земјоделците подобро  да си го планираат своето производство, а и животот ќе им биде 

полесен, вели свекорот Флорин.  

Семејството Ристевски е само еден пример каде повеќе генерации сложно живеат заедно. Се 

има свои предности и недостатоци, и што би рекле нашите стари кој како ќе си ја нареди. 
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Крушево 

Од љубопитност до бизнис 

Да се истрае и да се биде упорен е многу важно при водењето на еден бизнис. Захарина 
Христовска од Крушево не помислуваше дека нејзината првична љубопитност ќе ја доведе 
до успешна жена претприемач. 

Некои ја нарекуваат сибирска 
боровинка, легендите велат 
дека ја користеле домород-
ните племиња во Северна 
Америка, но факт е дека ова 
растение се одомаќинило и 
на нашиве простори. Плодо-
вите на аронијата не само 
што се вкусни, туку и здрави и 
многу барани. Овие две ка-
рактеристики биле пресудни 
Захарина Христовска од 
Крушево да почне да одгле-
дува аронија. Да се направи 
нешто повеќе за сопственото 
здравје било појдовен мотив, 
но  можноста да се произведе 
и од тоа да се заработи, биле дополнителен мотив. Во време, пак, кога тешко се доаѓа до 
вработување, да се подобри семејниот буџет е одлична работа. На почетокот од љубопитност 
зошто се толку добри овие плодови, за потоа да премине и во бизнис во кој покрај свежа 
аронијата ја има и во преработена форма во вид на слатко, компот, ракија и сл. Веќе осма 
година по ред во местото Трстеник, Крушевско опстојува плантажа со насади од аронија. 

-Со одгледување на аронија се занимавам 7-8 години. Многу се пишуваше за ова растение и 
за неговите хранливи состојки и предностите што ги има за здравјето на луѓето. Од друга 
страна стануваше збор за растение доста отпорно на ниски температури и болести. Со моето 
семејство дознавме дека може да вирее и на повисока надморска височина. Одлучивме на 
земјата што ја имаме во с. Трстеник да подигнеме насади со аронија. На почетокот најмногу 
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се информиравме на интернет, бидејќи немаше доволно литература, но многу ми помогна 
мојот татко Илија, објаснува Захарина, која е носител на земјоделското стопанство. 

Плантажата се наоѓа на 700 м надморска висина и моментално има 300 садници. Не се тешки 
за одржување, бидејќи поднебјето е одлично и не бара некоја посебна заштита и прскање. 
Производот е чист и еколошки. Вели дека обемот на производство не е  многу голем, за сега 
има 700-800 кг од сезона, но задоволна е. Дека се менуваат стереотипите за женското 
претприемништво доказ е успешното функционирање на плантажата. 

-Од самите почетоци бев поддржувана. На моето опкружување не им беше чудно што жена е 
носител на земјоделско стопанство. Имам поддршка од целото семејство. Ја знаеја мојата 
идеја и што сакам да постигнам, така што не само што ме поддржуваа морално туку и директно 
беа вклучени во работата, особено во берењето. На почетокот беше планирано само 
производство на аронија и ја продавав свежа, но подоцна преминав и кон нејзино 
преработување во различни производи: слатко, компот, ракија и др. Свежата најмногу ја 
пласирам овде по роднини и пријатели, а преработената ја пласирам на учество на базари. 
Бидејќи сум член во Здружението на жени „Крушевска жена“ производите ги промовирам и 
продавам на заеднички настани. Мојот скептицизам кој го имав на почетокот го отфрлив токму 
со моето членување во ова здружение, додава Захарина. 

Таа вели дека иако почнала скромно, забележала дека нејзините производи се барани. 
Слаткото од аронија и ракијата со аронија се во тренд. Се обидува секоја сезона да извади 
нов производ. Својата палета производи ја збогатила и со концентрати, сирупи со кои може 
да се помогне во лекувањето на одредени болести, како што е анемијата.  Захарина е 
задоволна од досегашната работа со аронијата и планира и понатаму да се занимава со 
нејзино одгледување. Сака да ги охрабри сите жени да ги искористат своите вештини во своја 
полза, во зачувување на традицијата и културата и да дадат свој придонес во развојот на 
руралниот туризам и на економијата воопшто. 
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1.6.3 Еднаквост – затоа што женската сила е двигател на развојот и напредокот 

и во најтешките времиња 

Џунет Закировска-Кај успешните земјоделци нема делење на машка и женска работа 

Џунет Закировска (35) од селото Лажец, Општина Битола, е жена фармер, на која работата 

во земјоделството е нејзин избор во животот. Таа не вози трактор, но активно е вклучена во 

организирањето на сите активности, ангажирана е околу стоката и домаќинството. Таа е 
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движечка сила, која овозможува добра координација, дури и во време во кое корона кризата, 

навестува силни удари, не само како закана од здравствен, туку и од економски аспект. 

Сопругот на Џунет, работи по нивите. Секој ден треба да се нахранат и измолзат 250 глави 

овци, а и да се организира работата на околу 50 хектари земја. За оние што не фатиле мотика 

ова е невозможна мисија, а за Џунет и нејзиното семејство секојдневие.   

-Ете стигнуваме се да сработиме. Немаме други вработени, па сами со мажот ми и децата 

успеваме да ги завршиме обврските. Нема делење на машка и женска работа, едноставно 

работа што мора да се заврши. Имаме два сина на 13 и 15 години кои  многу ни помагаат. 

Кога ќе си дојдат од училиште работат сè што е потребно. Одгледуваме пченка, грав, компири, 

тутун, а тука е и стадото од 250 грла овци. Порано сè рачно се работеше, сега е полесно. Не 

ми е мака за ништо, ни со стоката, ни по дома, ни на нива, Можам да стигнам сè. Наутро 

станувам во 5-6 часот, ќе се напијам едно кафе и директно кај овците одам, раскажува Џунет. 

Благодарејќи на своите вродени организаторски вештини Џунет успева сите да ги организира 

во семејството. Овците успева да ги измолзи за час и половина, за да премини на домашните 

работи, чистење, готвење и др. Месењето зелник ѝ е секојдневна рутина. Со нејзините 

вештини се сложува и сопругот Улсан. 

- Жената е многу важна, не само во бизнисот, туку за сè. Ако нема дома жена џабе е сè, вели 

домаќинот Улсан. 

За нејзината способност, можеме да посведочиме и од посветеноста со која ги средуваше 

формалните работи околу купувањето на нова машина во продавницата на „Синпекс“- 

Битола. Нејзиниот начин на делување е токму она, за што многу често, фармерите кои ги 

интервјуиравме, знаеа да кажат дека е работа која припаѓа на „машки свет“. Џунет, мислејќи 

на подобра иднина, за која влогот мора да потекнува од секој поединечно, направи во 

нејзиното стопанство да има уште една нова машина, трактор Тафе од серијата 6530. Нов 

помоќен трактор, што ќе им ја олесни работата околу обработката на земјата. 

-Се разбира дека не ни е сеедно за целата ситуација поврзана со корона кризата, но 

земјоделието не може да чека, а само што не сме почнале со сеидба. Имавме потреба од нов 

и помоќен трактор  за да можеме да си ја олесниме работата. Целата механизација што ја 

поседуваме ја имаме набавено од „Синпекс“. Задоволни сме од она што оваа компанија го 
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нуди, па воопшто не се 

колебавме дали да дојдеме 

овде. Знаеме дека продавница-

та работи во вонредни услови, 

но тоа не беше пречка врабо-

тените да ни помогнат да го 

направиме вистинскиот избор, 

вели за „Зелена берза“, Заки-

ровска. 

После Тафето, семејството За-

кировски, продолжува со модер-

низација на своето земјоделско 

стопанство. Нивната следна 

инвестиција, ќе биде набавка на 

машина за молзење на овците 

за да си ја олеснат работата.  

Во целото менаџирање на активностите, Џунет продолжува да чекори, рамо до рамо со својот 

сопруг, затоа што само со еднаквост, меѓусебно разбирање и планско делување, успеваат да 

направат многу повеќе за своето семејство. Примерот на Џунет Закировска, ја отсликува 

важноста на елиминацијата на сите форми на дискриминација, како предуслов не само за 

подобрување на положбата на жената, туку и воопшто за модернизација на земјоделството и 

брз рурален развој. 
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1.6.4 Без стереотипи и дискриминација – состојбите почнуваат да се менуваат 

Стевка Дуковска: земјоделец од акција и визија за претприемач 

Додека државата се соочува со големо иселување на младите барајќи подобар живот, 

радува фактот што сепак има земјоделци кои што сакаат да останат и да бидат свои на 

своето. Не само да останат туку и да напредуваат и да ја градат својата иднина на овие 

простори.  
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Според статистиките уште е мал процентот на жени носители на земјоделско стопанство, но 

малку по малку работите почнуваат да се менуваат. 

Жената не е само нем набљудувач и послушен работник, туку фактор, кој знае што прави и 

знае што сака да постигне.  

Кога ќе се спојат младоста, амбицијата и ентузијазмот, тогаш резултатите се загарантирани. 

Стевка Дуковска е жена земјоделец која одамна ги надминала стереотипите за руралната 

жена. Свесна за своите можности и визијата што сè може да направи во местото каде што 

живее, во Ношпал, ги прифаќа сите предизвици. Тогаш кога беше незамисливо жена на свое 

име да има имот, Стевка ги сруши сите табуа. Сопственоста над земјата што ја обработува и 

овозможи да биде меѓу првите жени, носители на земјоделско стопанство. Веќе 10 години е 

регистриран земјоделец и успешно се справува со сите позитивни и негативни моменти во 

работата. Токму заради ова, не е случајно, што е дел од проектот на Зелена берза „Од 

рурална жена до успешен претприемач без стереотипи и дискриминација “. Ја посетивме  во 

нејзиниот дом и разговаравме за нејзината работа и идните планови. 

Соодветна механизација за модернизирање на земјоделското производство 

Стевка е млада жена на 35 години која никогаш не се плашела од работа. На село, се знае, 

има многу работа. Не ја делат на машка и женска, туку на работа што треба да се заврши. 

Оттука возењето трактор за неа е секојдневие и е само дел од нејзините вештини. 

Семејството Дуковски и тоа како треба да биде добро организирано за да може да ги заврши 

сите активности квалитетно и навремено. За сето тоа да биде правилно направено не е 

потребна само работна сила, туку и знаење, волја и секако, соодветна земјоделска 

механизација. Стевка за сега успева сето она што и е на располагање да го искористи. 

Трактор, плугови, тањирача се само дел од машините со кои располага семејството и со кои 

обработуваат вкупно 10 ха земјоделска површина, а на нив како и останатите земјоделци во 

овој регион одгледуваат: тутун, пипер, пченка и житни култури.  

Стевка е свесна дека современата механизација е неопходна за модерно земјоделство. Онаа 

што ја поседува е веќе амортизирана и потребно е да се замнува со нова. Во зависност од 
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опремата, ќе зависи и тоа кои култури на колкава површина ќе бидат застапени. Токму затоа 

редовно ги следи јавните повици од ИПАРД 2 Програмата, програмата за рурален развој итн. 

-Во пресрет на подготовката на леи за расад за пиперот и тутунот, имаме потреба од фреза. 

Со неа може убаво да се иситни земјата и да се направи леата како што треба. Најважно е 

земјата да биде добро иситнета. Сега сето тоа го работиме рачно и е потребно многу време. 

Со фрезата значително ќе се забрза и ќе се олесни работата. Онаа работа што ќе ја работиме 

рачно два дена со фрезата ќе може да се сработи за два часа. Ние правиме 40 леи на 

1,5декари површина, тоа не е малку, рече Стевка. Се надевам дека ќе може да ја набавам 

преку ИПАРД-от. Потребен ми е и трактор со корпа со кој би ги извршувале потешките работи. 

Цвеклото кое порано го имавме насадено на околу 2 ха  го напуштивме токму заради тоа што 

е тешко, а неговата манипулација од нивата до дома и до откупниот центар  со еден ваков 

трактор ќе ни се олесни и ќе овозможи  цвеклото повторно да го вратиме на нивите, посочува 

Стевка 

Чистењето пак на каналите и средувањето на нерамнините на земјоделските површини би ни 

било дополнителен бенефит, додава таа. 

Консултациите неопходни за модернизирање на стопанството 

Стевка Дуковска како млад земјоделец одамна одлучила да се занимава со земјоделско 

производство и сака да биде успешна и да оди само напред. Свесна е дека само добро 

информиран и едуциран земјоделец може да бележи позитивни резултати. Се интересира за 

новините и се труди информациите што и се од корист да ги учи навреме. Рече дека најчесто 

информациите ги дознава по социјалните мрежи, но кога ќе одлучи да аплицира на некој 

повик, тогаш консултациите со стручните лица од АПРЗ се добредојдени. Зелена берза како 

здружение што се грижи за своите членки се обиде да и помогне на Стевка околу изборот на 

соодветна машина со која ќе си го модернизира производството. 

 

 

 



 
Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација 

 
 Зелена Берза 

96 

Легализацијата на објектите проблем за проширување во подоходовен бизнис 

Работа има подеднакво и на нива и дома. Стевка успешно се справува со сите обврски. Освен 

што е одлична во земјоделието таа е подеднакво добра и во својот дом. Откако ќе завршат 

со бербата на сите култури што ги засадиле од нивата активностите продолжуваат дома. Таму 

Стевка е домаќинка што не остава ништо на случајноста и производите што ги има од 

градината во својот дом, гледа правилно да ги искористи. Преминува на подготовка на 

зимница. Полни рафтови со ајвар, слатко, сок, туршија, лутенка и уште многу други производи 

за кои намирниците ги собира од домашната градина. Претприемничкиот дух го има и би 

сакала да ги продава своите 

производи, но смета дека за тоа 

уште нема услови. 

- Во дворот имам вишни и неколку 

корени праски од кои правам 

слатко и сок. Од вишна правам 70 

литри сок за растворање, а од 

праски 300 литри. Правам ајвар 

по 30-40 тегли исто толку и цвек-

ло, потоа пиперки, печени лупени 

во тегли и пастеризирани, турши-

ја, зелка итн. Ги имам во големи 

количини, но луѓето повеќе са-

каат да им подариш, а не да им 

продадеш. Засега е тешко извод-

ливо бидејќи треба да имаш посе-

бен објект, а да го градиш наново 

не ќе може да го легализираш, 

посочува Дуковска. Ова не значи 

дека ако се променат условите 

дека нема да започнам со нешто 

такво. 
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Кој сака да работи има со што да се занимава  

Животот во Ношпал не е како некогаш. Условите се подобрени, има струја вода, а што е 

најважно има и постојан превоз до градот. Кој сака да работи има со што да се занимава и ако 

правилно се испланира, има време за сè, објаснува Стевка. Покрај неа во земјоделските 

активности вклучени се сите членови од семејството, сопругот, свекорот, свекрвата и синот 

кога не е на училиште. 

Вели дека не би одела да работи во некоја компанија. Во земјоделието навистина не е лесно, 

ама таа го работи со љубов. Самата знае и одлучува кога да работи, а кога да одмора. 

Одењето в град или на други места, зимски и летен одмор не е нешто непознато за неа. 
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И покрај целата тежина што ја има земјоделското производство, работната навика ја научила 

како да се справува со тоа.  

- Девет месеци во годината не ни се толку активни колку што имаме работа во трите месеци 

со тутунот. Тие сто дена ни се малку потешки оти има многу работа, а после тоа може да се 

најде слободно време. Бев на зимски одмор во странство, а редовно користиме и летен, да 

бев вработена во некоја фирма се сомневам дека ќе го можев тоа. Денес, на пример ако сакам 

можам да не одам на нива, не е исто како со обврските кога би работела на друго место, рече 

Стевка.  

Вредна и амбициозна жена која ја краси уште една доблест, а тоа е скромноста и она што го 

знае да го споделува со другите. 

Како и да е, на село има работа за секој што сака да работи и ако добро го изменаџира својот 

труд, може и да заработи. Доказ за ова е Стевка Дуковска од Ношпал, Општина Могила. 
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ДЕЛ 2 ЗАКОНСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

РЕШЕНИЈА 
2.1 Законска дефинираност на дискриминацијата и општите мерки 

за еднаквост помеѓу мажите и жените 
Во Член 6 од Законот за спречување и заштита од дискриминација, што Собранието на 

Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 16 мај 2019 година, 

дискриминацијата е дефинирана како:  

Дискриминација е секое разликување, исклучување, ограничување или давање првенство 

што се заснова на дискриминаторска основа, со сторување или несторување, што имаат за 

цел или резултат спречување, ограничување, признавање, уживање или остварување на 

правата и слободите на одредено лице или група на еднаква основа со други. Ова ги опфаќа 

сите форми на дискриминација вклучително и оневозможување на соодветно 

приспособување и оневозможување на пристапност и достапност на инфраструктурата, 

добрата и услугите. 

Основните мерки од член 5 од Законот за еднакви можности на жените и мажите (“Службен 

Весник на Република Македонија” бр. 166/2014) се дефинирани на следниот начин: Основни 

мерки за остварување на принципот на еднакви можности на жените и мажите се нормативни 

мерки од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување, социјалната 

заштита, пристапот до добра и услуги, економијата, работните односи и вработувањето, 

образованието и стручното усовршување, економските и сопственичките односи, 

користењето на јавните производи и услуги, (потрошувачки права), културата и спортот, 

информатичко комуникациски технологии, одбраната, правосудството и управата, 

домувањето, јавното информирање и медиумите, државната и јавната администрација и 

други области определени со овој или друг закон со кои се забранува дискриминација врз 

основа на пол. 

 (2) Основни мерки за остварување на еднакви можности се и мерките за остварување на 

потполна еднаквост меѓу жените и мажите, утврдени во политиките и програмите за 
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систематско промовирање на принципот на еднаквите можности на жените и мажите и 

почитување на различноста, за промена на општествените и културните обичаи во 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. 

 (3) Основни мерки се и мерките со кои се воведува системско вклучување на еднаквите 

можности на жените и мажите во процесот на креирање, спроведување и следење на 

политиките и буџетите во посебните општествени области вклучувајќи го извршувањето на 

функциите и надлежностите на субјектите од јавниот и приватниот сектор.  

 

2.2 Антидискриминативни мерки за финансиски и социјален 

бенефит 

Жените во руралните средини влегуваат во маргинализирани групи, а едни од причините се 

традиционалните норми кои ги ограничуваат во нивниот развој. Според податоците 5% од 

жените се сопственици на земјоделско земјиште. 80% од семејствата во руралните средини 

сопругот или неговиот татко е сопственик на семејната куќа, а во 62% од семејствата во 

руралните средини тие се сопственици и на земјоделското земјиште. И покрај што таа е 

вклучена во земјоделските работи и активности сепак нејзината моќ на одлучување е мала. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во своите политики преку 

конкретни мерки дејствува во економско зајакнување на жените во руралните средини. 

Регистрирањето на жените земјоделци е со повеќекратен бенефит: им се овозможува да 

имаат имот на свое име, ќе имаат трансакциони сметки на нивно име, здравствено 

осигурување и ќе им тече стаж и право на остварување на пензија. На ваков начин, се 

овозможува економско јакнење на жените во руралните средини и поголема одлучувачка моќ 

во земјоделското стопанство.10 

                                                
10 Извор: М-р Андријана Велевска Државен советник за рурален развој во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 
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2.3 Декларација за подобрување на социјалната и економската 

положба на жените од руралните средини 

По повод 15-ти октомври, Меѓународен ден на жената од руралната средина, во 2018 година 

министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство, заедно со министерката за труд и 

социјална политика, со претседателката на Националната федерација на фармери потпишаа 

Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните 

средини.  Со оваа декларација потписниците се заложуваат за подобрување на економската 

и социјалната положба на жените во руралните средини преку зајакнување на ефективноста 

и влијанието на националните програми за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој, креирање и промовирање на мерки за зголемување на можностите за 

вработување од руралните средини, креирање на мерки за признавање на неплатениот труд 

на жените за грижа на семејството и друго. 

 

2.4 Родова еднаквост и зајакнување на жените 

На 13 јуни 2019 година се потпиша Меморандум за разбирање помеѓу Телото на обединтети 

нации за родова еднаквост и зајакнување на жените (UN Women) и МЗШВ на РСМ.  Двете 

институции со потпишување на овој меморандум се согласија да соработуваат со цел да се 

постигне нивната заедничка цел, а тоа е: 

Унапредување на родовата еднаквост во Република Северна Македонија преку 

институционализација на родово одговорно буџетирање во стратешкото планирање на 

развојот на земјоделството и руралниот развој, креирањето на политиките и буџетските 

процеси, во согласност со меѓународните и националните обврски, вклучувајќи ја 

конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW), и други 

договори на ОН за човековите права, целите за одржлив развој (SDGs) и Пекиншката 

платформа за акција (BPfA). 

Постапувајќи по една од обврските на потпишаниот меморандум, министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство формираше работна група за родова еднаквост и 

зајакнување на жените. Работната група е составена од претставници од релевантните 
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институции (МЗШВ, МТСП, АПРЗ, АФПЗРР), Националната федерација на фармери, 

невладини организации, како и UN Women, односно од сите чинители во процесот на 

зајакнување на позицијата на жените претприемачи во земјоделството. 

 

2.5 За првпат почна воведување на можности за поттикнување и 

поддршка на руралната жена 

Во време кога „Зелена берза“, активно на терен ја скенираше состојбата, работеше на поттик 
на руралната жена кон надминување на стереотипното однесување, а со тоа и антидискрими-
нација, се покажа и евидентен институционален интерес за оваа проблематика. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по иницијатива на 
Минстерството за труд и социјална политика и Националната федерација на фармери на РСМ 
направи измена на мерката 115 Поддршка за активен женски член во земјоделското 
домаќинство во Националната програма за развој на земјоделството и рурален развој за 
период од 2018-2022 година. Со оваа мерка ќе се овозможи поддршка во вид на неповратна 
финансиска поддршка за започнување на дополнителна дејност на женски член на 
земјоделско стопанство запишано во ЕРЗС. Во ЕРЗС од вкупно регистрирани 171 000 
земјоделци, запишани се 37 186 жени, односно 21.7% од вкупниот број.11 

Имено, во ноември 2019 година, врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ 
на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата 
за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објави јавниот повик 
бр.07/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година. Станува збор за мерката 115 
„Активен женски член во земјоделското домаќинство“, од Програмата за рурален развој. 
Максималната финансиска поддршка со оваа мерка изнесуваше 180.000 денари или 3.000 
евра во форма на грант.  

                                                
11 Изјава за Зелена берза од М-р Андријана Велевска Државен советник за рурален развој во Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 
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Оваа мерка за финансиска поддршка на жените земјоделки беше воведена за првпат, а има 
за цел да се подобри економската состојба на жените, да се зголеми бројот на регистрирани 
жени, а со тоа подеднакво да придонесат во развојот на земјоделството. Правото на 
користење на средствата од оваа мерка беше определено за земјоделски стопанства чиј 
носител е жена, запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство 
и рурален развој. 

Со овие средства може да се набави опрема за постбербени активности; опрема за ладење 
и замрзнување, сечење, конзервирање итн; опрема за манипулација, утовар и растовар; 
ладилници; опрема за мерење и квалитет, како и слични прифатливи инвестиции.12 

Дополнително,преку мерката “Активен женски член во земјоделско домаќинство” се 
промовира и директна продажба или продажба од праг, за што е подготвен и Правилник за 
флексибилност за производи од животинско потекло со што идентитетот и квалитетот на 
производот којшто го произведуваат жените во руралните подрачја се очекува да дојде до 
израз. 

На повикот за мерката 115 поддршка за активен женски член во земјоделско домаќинство, до 
АФПЗРР пристигнаа вкупно 402 апликации. Во времето на подготовка на оваа публикација 
(април 2020), сеуште се вршеше евалуација на пристигнатите апликации, поради што немаме 
податок колку од апликациите се успешни. Во секој случај, со оваа мерка министерството 
направи голем исчекор кон поддршка на жените во руралните средини и вреднување на 
нивниот труд во земјоделското стопанство. За целта на оваа мерка се спроведоа многу инфо 
денови со поддршка на АПРЗ и Националната федерација на фармери, каде жените во 
руралните средини се информираа за прифатливите проекти, како и прифатливи трошоци за 
оваа мерка, и се поддржаа во изработка на бизнис плановите за аплицирање, информира 
М-р Андријана Велевска, Државен советник за рурален развој во Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

                                                
12 Веб страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
http://mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=814  

http://mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=814
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2.6 Бизнис мотивација за руралните жени 

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство креираше мерки преку кои се 
овозможуваат поволни услови и можности, жените да отвораат сопствени бизниси, да можат 
да работат и делуваат во средините каде што живеат. Во ЕРЗС од вкупно регистрирани 171 
000 земјоделци, запишани се 37 186 жени, односно 21.7% од вкупниот број. За да ги 
мотивираат да аплицираат за искористување на средства, МЗШВ за жените овозможува до 
65 % поврат на средства за прифатливите трошоци на реалиизрана инвестицијата и преку 
ИПАРД и преку Прогарамата за Рурален развој. Заради поголем поттик на жените, кога има 
рангирање на апликациите жените кои аплицираат за финансиска поддршка од ИПАРД 
програмата за Мерка 1 и Мерка 7 добиваат дополнителни 20 поени, жените кои бараат 
поддршка по Мерка 3 добиваат дополнителни 10 поени. Дополнителни 20 поени жените 
добиваат и кога аплицираат за Мерки по Програмата за рурален развој. На овој начин, МЗШВ 
ги мотивира жените да бидат храбри, да отвораат свои бизниси и на тој начин да ги развиваат 
средините во кои живеат.  

Согласно последните анализи пораст од 7 % има кај искористеност на средства од страна на 
жени преку ИПАРД програмата. На првиот повик од ИПАРД 2, мерката 1 од потпишани 893 
договори, 220 се одобрени за жени и ним им се исплатени  156,554,353.50 ден.  

За првиот повик во 2018-та година за Мерката 1 има пристигнати 1099 барања дури 262 
барања се од апиканти жени За Мерката 7 потпишани се 23 договори од нив 9 договори се 
потпишани со жени. За Мерката 7 потпишани се 23 договори од нив 9 договори се потпишани 
со жени додека годинава од 1.347 пристигнати апликации за набавка на трактори 343 се жени 
За набавка на пчеларска опрема од 481 барање дури 91 се жени.  

На повикот за Помош за млади земјоделци од пристигнати 1. 041 барање, 140 барања се 
одобрени за жените. 

За директни плаќања од вкупно 68,079 корисници на средства по Програмата за финансиска 
поддршка во земјоделството, 11.906 корсиници биле жени. (Извор: М-р Андријана Велевска 
Државен советник за рурален развој во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство) 
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2.7 Новите работни тела треба да донесат видливи резултати 

Во 2020 година, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формираше 
работна група за изработка на Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2021-
2027. Во текот на минатата година, беше спровдено истражување кое ќе претставува основа 
при подготовка на споменатата стратегија. Од страна на UN Women канцеларијата во Скопје, 
работната група ќе биде поддржана и со обуки и со конкретни насоки за интервенција во 
самата стратегија во насока на родово сензибилирање на истата.  

Како една од целите на Работната група за родова еднаквост и зајакнување на жените 
формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство е и да се 
предложат нови мерки за поддршка на жените во руралните средини, не само со директна 
финансиска поддршка, туку и со едукација и стекнување на нови вештини кои ќе допринесат 
и кон личен развој на жените во руралните средини13. 

 

Ова се само неколку примери на институционално придвижување кон поддршка на руралната 
жена во нејзината работа, истовремено истакнувајќи ја нејзината важност, а со тоа и 
валоризирање на нејзиното значење во земјоделското стопанство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Извор: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
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ДЕЛ 3 ЗАКЛУЧОК 
Жените во руралните средини играат важна улога во равојот на земјоделското производство. 

Земјоделскиот сектор претставува главен двигател на руралната економија, со учество од 

околу 10% во националниот бруто домашен производ . Во овој сектор работи околу 17% од 

работната сила во земјава, од кои една третина се жени. Жените во земјоделскиот сектор се 

повеќе оптоварени со работа од мажите во однос на работни саати. Имено жените во просек 

работат околу 11 часови, а мажите работат околу 9 часа дневно. Околу 64% од жените во 

руралните средини не се активни на пазарот на трудот заради нивниот ангажман во дома-

ќинството и грижата за децата, а околу 47% од невработените жени во руралните средини 

вршат неплатена работа во семејните земјоделски стопанства.  Исто така, учеството на 

жените во управувањето на земјоделските стопанства е многу ниско. Само 4% од жените во 

руралните средини се сопственици на имотот односно куќата во која живее семејството, а 

12% од жените се сопственици на земјоделско земјиште, од кои пак само 9% донесуваат 

одлуки за активностите поврзани со земјиштето. Ниската вработеност и учеството на жените 

во управувањето со земјоделските стопанства укажуваат на ограничена вклученост на жените 

во процесот на донесување на одлуки. Патријахалната структура, локалните обичаи, култур-

ните и традиционалните општествени норми придонесуваат за лошата социо економска по-

ложба на жените во руралните средини. 

Сашко Ќосев, во својот труд „Аграрна политика“, констатира дека традиционалните системи 

на социјална сигурност и заштита се покажуваат сè помалку способни да обезбедат сигурност 

за руралните домаќинства од аспект на многубројните различни социо-економски ризици кои 

ги придружуваат во староста, болеста, невработеноста, слабиот принос од земјоделството и 

сезонските проблеми со недостатокот на финансиски средства. Принципите на еднаквост и 

еднакви можности мора да ги препознаат и да ги прифатат различните потреби, приоритети 

и интереси на жените и на мажите, момчињата и девојчињата, како и различните 

ограничувања со кои тие се соочуваат. Притоа, исто така, мора да се земе предвид фактот 

дека обемот на пристап и контрола кои руралното машко и женско население ги има врз 

различните продуктивни фактори варира помеѓу различните социо-економски групи во 

руралните средини. Тоа има влијание врз нивната способност за пристап и употреба на 

различните природни ресурси, вклучувајќи ги тука земјоделското земјиште, водата, стоката, 

земјоделските инпути и услуги. Притоа, ако земјоделството е главниот двигател на руралната 
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економија, кое дава можност руралното население да си го подобри животниот стандард, 

тогаш мажите и жените од руралните области треба да имаат подеднаков пристап до 

руралните финансии. Затоа, руралниот развој треба да се раководи од принципите на полова 

еднаквост, особено од аспект на сопственичките права.14 

Во овој контекст, истражувањата спроведени како дел од проектот „Од рурална жена до 

успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација“, потврдуваат дека ангажманот во 

оваа насока мора да продолжи со силни заложби. 

1. Имено, жената е запозната за своите човекови права, но тоа што по сите дефиниции се 

смета како дискриминација, руралната жена без да размислува го прифаќа, а од мали нозе и 

е всадено во мозокот дека таа е женско и некои работи сакала или не, не смее да ги менува. 

2. Предрасуди има во повеќе сегменти од живеењето. Со заеднички сили можеме да ги 

срушиме стереотипите и да ја промениме сликата за руралната жена. 

3. Информираноста е една од најважните работи за една жена“. 

4. Жените од руралните средни имаат здравствено осигурување, но тоа е од сопругот. 

5. Сеуште голем е бројот на жени кои немаат статус на жена регистриран земјоделец 

6. Недостасува претприемачки дух особено во делот на неформалното образование во 

руралните средини. 

7. Руралната жена треба да се едуцира и да се оствари како самостоен претприемач. Но, 

жените имаат делумно шанси да се остварат како претприемачи, најмногу поради 

финансиската нестабилност. 

8. Трудот на жената, не е ниту признат, ниту пак платен. 

                                                
14 ЌОСЕВ, Сашо Аграрна политика [Електронски извор] / Сашо Ќосев. - Скопје: Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј", Економски факултет, 2015 http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/EKF/Agrarna_politika.pdf  

http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/EKF/Agrarna_politika.pdf
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9. Дискриминација има на повеќе полиња. Жените немаат имот на сопствено име, ретко имаат 

возачка дозвола, па се зависни од превоз. Финансиски се зависни од мажите, немаат голема 

поддршка за студирање, се мажат млади и со обврските немаат време за себе. 

10. Поради недостаток на време, руралната жена нема можност за поголема вклученост во 

културниот живот во урбаните средини. 

Состојбите со кои се соочува руралната жена, бараат многу работа, како на институционално, 

така и на семејно ниво. Рамноправноста во семејството, може да даде голем бенефит кон 

финансиски напредок со голем општествен бенефит. Поделеноста на обврските во 

семејството, како и безусловната поддршка во заедницата, се важен фактор не само за 

напредок на руралната жена, туку и воопшто за социјален, културен, економски и општествен 

напредок. 

Спроведените активности и заложби во овој проект, потврдуваат дека активната работа на 

терен, може да даде видливи резултати.  

Надминувајќи ги стереотипите и предрасудите, преку постојана комуникација, мотивација и 

едукација, руралната жена може да стане успешен претприемач.  

Стереотипи и предрасуди, во руралните средини сеуште постојат, а веројатно ќе бидат меѓу 

нас и во идниот период. Колку побрзо сите надлежни институции ги интензивираат свооите 

работни активности и делуваат во комплетно јакнење на руралните жени од сите аспекти, 

толку побрзо овие маргинализирани групи ќе достигнат еднаквост во своите човекови права, 

а интензивниот рурален развој ќе биде добра причина за општествениот напредок. 
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ДЕЛ 4 ПРЕПОРАКИ 
За да се надминат сите стереотипи и оганичувања и да се подобри положбата на жените во 

руралните средини, потребно е да се вклучат родовите аспекти во сите идни политики, 

програми и практики за земјоделство и рурален развој.  

Потребно е поголемо вклучување на руралната жена во здруженија и организации кои ќе ги 

третираат проблемите со кои таа се соочува, ќе и овозможат поголема информираност, а со 

тоа и подобрување на нејзиниот статус. Зголемениот ангажман на граѓанските здруженија во 

спроведување на антидискриминаторски активности со маргинализираните групи, ќе 

придонесе за значително надминување и на проблемите на руралната жена. 

Покрај тоа, програмите и стратегиите на Министерството за труд и социјална политика, треба 

да покаже реализација на целите и резултатите предвидени во годишната програма, а кои се 

однесуваат на: 

- Воспоставување на еднакви можности на жените и мажите и превенција и заштита од  

сите форми на дискриминација 

- Вклучување на родовата компонента во стратешките планови, политики и буџети, 

- Имплементација на законот за заштита и спречување на дискриминација 

- Подобрено функционирањето на институционалните механизми за еднакви можности 

на жените и мажите на локално и национално ниво. 

Примерот со кој Здружението за едукација на земјоделците Зелена берза, успеа во рамките 

на овој проект, да ги поврзе сите засегнати страни на едно место и да ги мотивира руралните 

жени, гласно да говорат за својата положба во општеството, како и крајниот резултат кој 

потврди дека жената може да се реализира како успешен претприемач е дополнителен доказ 

кој покажува колку голем успех може да даде континуираниот, синхронизиран ангажман на 

институционалните и вонинституционалните субјекти. 

СТЕРЕОТИПИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈАТА МОРА ДА БИДАТ ЕЛИМИНИРАНИ. 

РУРАЛНАТА ЖЕНА САКА, МОЖЕ И ЗНАЕ КАКО ДА ЈА ОСИГУРА СВОЈАТА ИДНИНА, ДА 

СТАНЕ УСПЕШЕН ПРЕТПРИЕМАЧ, ДА ИЗГРАДИ ПОДОБРО УТРЕ ЗА ЦЕЛОКУПЕН 

ОПШТЕСТВЕН НАПРЕДОК. 
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https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true 

„Нема брза реакција за заштита на жртвите на семејно насилство, кажаа невладините на 

собраниската расправа за родова еднаквост“ – Хелсиншки комитет за човекови права 

https://mhc.org.mk/media/nema-brza-reakcija-za-zashtita-na-zhrtvite-na-semejno-nasilstvo-

kazhaa-nevladinite-na-sobraniskata-rasprava-za-rodova-ednakvost/ 

Податоци од Државен Завод за статистика 

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/Perspectives-of-women-in-rural-areas_MKD-2.pdf
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/Perspectives-of-women-in-rural-areas_MKD-2.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Ruralni_Sredini_MK__5_.pdf
https://zdr-adw.weebly.com/uploads/5/6/2/5/56251353/studija_za_siromastija_.pdf
https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true
https://mhc.org.mk/media/nema-brza-reakcija-za-zashtita-na-zhrtvite-na-semejno-nasilstvo-kazhaa-nevladinite-na-sobraniskata-rasprava-za-rodova-ednakvost/
https://mhc.org.mk/media/nema-brza-reakcija-za-zashtita-na-zhrtvite-na-semejno-nasilstvo-kazhaa-nevladinite-na-sobraniskata-rasprava-za-rodova-ednakvost/
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Насилството врз жените не е приватна работа, тоа е општествена појава која треба да се 

искорени – Соопштение по повод 25 Ноември, Меѓународен ден на елиминирање на 

насилството врз жените https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-

toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-

megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2 

Women Watch Information and Resources on Gender Equality and Empowerment of Women 

https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/facts-figures.html 

Веб страна на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

http://mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=814 

ЌОСЕВ, Сашо Аграрна политика [Електронски извор] / Сашо Ќосев. - Скопје : Универзитет 

"Св. Кирил и Методиј", Економски факултет, 2015 

http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/EKF/Agrarna_politika.pdf 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 2014 – 2020, Скопје 

2014 http://arhiva.mzsv.gov.mk/NSZRR%202014-2020.pdf 

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5Zakon%20za%20zastita%20od%20diskrimin

acija.pdf 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА 2016-2020 

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/7.7_Strategija%20za%20ednakvost%20i%20nediskrimin

acija.pdf 

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ 

http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf 

Стратешки план на Министерството за труд и социјална политика 2020 – 2022, Скопје 2020 

http://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx 

Годишен план за работа на Министерството за труд и социјална политика, Скопје 2020 

http://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx 

https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2
https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2
https://mhc.org.mk/news/nasilstvoto-vrz-zhenite-ne-e-privatna-rabota-toa-e-opshtestvena-pojava-koja-treba-da-se-iskoreni-soopshtenie-po-povod-25-noemvri-megunaroden-den-na-eliminiranje-na-nasilstvoto-vrz-zhenite/#_ftnref2
https://www.un.org/womenwatch/feature/ruralwomen/facts-figures.html
http://mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=814
http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/EKF/Agrarna_politika.pdf
http://arhiva.mzsv.gov.mk/NSZRR%202014-2020.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5Zakon%20za%20zastita%20od%20diskriminacija.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,5Zakon%20za%20zastita%20od%20diskriminacija.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/7.7_Strategija%20za%20ednakvost%20i%20nediskriminacija.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/7.7_Strategija%20za%20ednakvost%20i%20nediskriminacija.pdf
http://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf
http://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
http://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
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