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 Проект „Институционална поддршка на НФФ“

Главната цел на проектот „Институционална поддршка на НФФ“, кој е поддржан од 
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на земјоделците во земјата со цел  претставување на гласот на земјоделците  во 
реализирање на своите права и заеднички интереси. Проектот е структуриран 
во четири компоненти: организациски развој,  развој на бизнисот, лобирање и 
застапување и родова еднаквост. Главниот пристап на проектот е пристап базиран на 
човекови права. Специфичните цели вклучуваат: социо-економски развој во руралните 
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рамка за развој на земјоделството, поддршка на процесите за пристапување во ЕУ.
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ВОВЕД

Одделението за лобирање и развој на Националната федерација на фармери во 
соработка со професорките од Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје го 
подготвија Водичот за лидерство и претприемништво на жените во руралните средини 
во насока на зајакнување на жените и подобрување на нивниот економски, социјален, 
образовен и општествен статус, како и јакнење на лидерските способности за поголемо 
вклучување на жените во креирањето на земјоделските политики и политиките за 
рурален развој на локално и национално ниво. 

Во водичот се опфатени едукативни содржини од областа на родовата еднаквост,  
поттикнување за менување на традиционалните вредности, каде што се уште  доминација  
има патријархалното воспитување, законските одредби кои ги овозможуваат еднаквите 
можности, меѓународните правни механизми кои се однесуваат на родовата еднаквост, 
статистики и анализи за состојбата на жените во руралните средини и пристапот до 
финансиски услуги. Во рамките на мотивацијата се дадени позитивните искуства на жени 
од рурални средини и споделено е искуството, резултатите и алатките на заедничко 
дејствување на жените од руралните средини преку Националната федерација на 
фармери со поддршка на  проектот „Институционална подршка на НФФ“, поддржан од 
We Effect.

Водичот е поделен на три делови: 

	Преку едукација до подигнување на свеста

	Преку едукација до поттикнување на лидерска способност

	Преку информација до инклузивност

	Мотивација 

Водичот е дел од активностите на проектот „Институционална поддршка на НФФ“ поддржан 
од Шведската организација за развој We Effect, која во својата стратегија за родова еднаквост 
ги приоретизира сопственоста, пристапот до финансиски ресурси, економското јакнење на 
жените во руралните средини како и воспоставување на родовата еднаквост како услов за 
одржлив рурален развој. 
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ПРЕКУ ЕДУКАЦИЈА ДО  
ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА

Род, пол, стереотипи и предрасуди

Жените при остварување на стратешките родови потреби се носителки на промени 
кои доведуваат до долгорочни промени во општеството

	Што е пол и род

	 Пол (sex) сe однесува на биолошките и физиолишките карактеристики на 
човекот и е релативно трајна категорија која ги определува природните 
разлики на човекот уште од неговото раѓање

	 Род ги означува општествено конструираните улоги, однесувања, активности 
и атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за мажите; 

	Што се стереотипи

	Стереотипите се мисли/мислења што некој/одредена група ги има за друг/друга 
група кои вообичаено не ја одразуваат реалноста. Стереотипите не само што 
опишуваат други индивидуалци/групи туку тие и ги “дефинираат” какви треба да 
бидат. Тие се сведуваат на правење генерализации за групи или индивидуалци.

	 Типови на родови стеротипи

1.Во однос на личните карактеристики - од жените се очекува да бидат пасивни 
и субмисивни, додека од мажите се очекува да имаат висока самодоверба и 
да бидат агресивни.

2.Во однесување во домот – се претпоставува дека жените имаат подобро развиени 
вештини и способности поврзани со грижа за децата, додека поправките во домот 
најдобро ќе бидат направени од мажот.

	Што се предрасуди 

     Предрасудите се вкоренети во идејата дека одредена група вреди помалку и се 
помалку способни од останатите. Тие се штетни и го игнорираат фактот дека 
секој поеднинец и група има свои способности, сили, желби, мисли, чувства. 
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Патријархатот најголема кочница 

„Нашето општество е патријархално“

Војската, индустријата, технологијата, универзитетите, науката, политичките 
канцеларии, финансиите, бизнисите, односно моќта во општеството, во најголем дел е 

во рацете на мажите.

	Што е патријахат? 
Патријахат е социјален систем кој се карактеризира со машка доминација над жените. 

	Какво е влијанието на патријахалната култура врз жените?
Патријархалната култура придонесува жените често да ја прикриваат својата 
интелектуална компетентност во присуство на мажи. 
Капацитетите на жените неприродно се ограничуваат, бидејќи тие претежно 
се посветуваат на своите домови и на работните обврски поврзани со нивните 
традиционални улоги во домаќинството.
Оние жени, коишто се докажале дека се вешти во делата поврзани со мажите, 
често се потсмевани и не се признаени од страна на мажите.

СТРУКТУРИ ШТО ГО ПОДДРЖУВААТ ПАТРИЈАХАТОТ

Социјални структури (на пр. Семејство): 
Кога мажот се смета за глава на домаќинството, а жената за помошничка.
Политички структури (на пр. Влада, политички партии): 
Кога мажите повеќе се вклучени во политиката на национално и повисоко ниво, а 
жените локално во неформални  комуникации.
Образовни структури (на пр. Училишта): 
Кога семејните финансиски ресурси приоритетно се насочени кон образование на 
момчињата во семејството, а не на девојчињата.
Економски структури (на пр. Работни места, бизниси): 
Кога пристапот до профитабилна кариера и контролата на финансиските и 
продуктивните ресурси (кредити и заеми, сопственост на земјиште, управување на 
стопанството и сл.), се поизразени кај мажите во однос на жените.
Религиозни структури: 
Кога жените имаат помалку важна улога во однос на мажите во верските институции.

Родова екнаквост и родова рамноправност

„ Слободата на жената е  
знак за социјална слобода“  

Роза Луксембург
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Родовата еднаквост подразбира еднакви права и можности за мажите и жените. 
Родовата еднаквост се однесува на еднаков пристап кон општествените добра, услуги, 
ресурси и на еднаквите можности во сите сфери на животот и за мажите и за жените.
Родовата рамноправност е процес кој е правичен кон мажите и кон жените. Родовата 
рамноправност всушност служи за израмнување на теренот и зајакнување на жените. 
Што е зајакнување на жените?
Тоа е способноста на жената да ја контролира и управува својата судбина, животот, 
иднината. Тоа е процес преку кој жената/ите  и мажите кои се во неповолна состојба, 
го зголемуваат својот пристап до информации, ресурси, моќ како и својата свесност 
за потребата од активно вклучување во општествениот живот во локалната или 
националната заедница со цел да достигнат извесно ниво на контрола во/врз средината 
во која живееат. 
Феминизам е опсег на општествени и политички движења, кои имаат заедничка цел 
да се дефинира, да се воспостави и да се постигне политичка, економска, лична и 
социјална еднаквост на половите и да се воспостават образовни и професионални 
можности за жени кои се еднакви на оние на мажите. Феминизмот е движење кое се 
залага за социјални, политички, правни и економски права на жените еднакви со оние 
на мажите.

ПРЕКУ ЕДУКАЦИЈА ДО ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ЛИДЕРСКА СПОСОБНОСТ

Женско лидерство

„Културите се менуваат“

Со воведување на нови социјални практики, културата може да се промени. 
Општеството не е статично. Зголемената свест за вредноста и капацитетот на жените 

може да ја променат патријархалната култура.

Жените имаат капацитет и потенцијал да бидат компетентни колку и мажите. Тие треба 
да го уживаат истото право како и мажите кога станува збор за лидерски позиции.

Лидерството е многу широк концепт и затоа постојат различни теории и дефиници на 
лидерство. Една дефиниција е според Таненбаум, Вешлер и Масарик, кои лидерството 
го дефинираат како интерперсонално влијание кое се спроведува и насочува во 
определена ситуација преку процесот на комуникација, а се со намера да се постигнат 
определените цели . Женското лидерство е само една гранка на овој концепт и може 
да се дефинира на различни начини. Некои го разбираат женското лидерство како факт 
дека жените можат да бидат и се лидери, други може да го дефинираат од феминистички 
аспект, како прашање на еднаквост и право да ги имаат истите можности. Тоа се однесува 
на одредени женски карактеристики кои се вредни во денешните организации . Сепак, 
лидерството како широк поим, воопшто не треба да се разликува од аспек на полот 
кој го практикува, односно дали мажи или жени. Концептот на лидерство е фокусиран 
на повеќе аспекти како што се: ресурси, и особено човечките ресурси и останатите 
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ресурси, материјални, финансиски и сл., па на целите, влијанието, иднината и сл.
Голем број на студии покажуваат дека жените, без оглед на тоа дали се препознаени од 
општеството по своите особини и вештини, тие имаат карактеристична компетентност 
да придонесуваат за општеството и организациите. Овие студии откриваат и дека во 
области на управувањето и лидерството преку донесување на одлуки, жените се исто 
толку компетентни како мажите, а во некои случаи се способни и да ги надминат. 
Жените лидери се карактеризираат со професионализам и лидерски квалитети кои 
создаваат импресивни резултати во една компанија или стопанство. Ова присуство на 
вакви жени на работното место често ги надополнува вредностите на компанијата и ги 
применува стандардите на компанијата. Овие лидерски способности создадоа простор 
за повеќе жени да се докажат на работното место. Жените имаат способност да бидат 
ефективни лидери кои управуваат успешно со деловните цели и даваат резултати. Тие 
внесуваат силна работна етика и го мотивираат тимот. Ефикасноста што ја постигнуваат 
жените како лидери се гледа низ многу истражувања, но во истражувањето кое трае 
со години од различни платформи и организации на жени лидери е констатирано дека 
ако жените би учествувале подеднакво со мажите на исто рамниште, тоа би можело 
да доведе до раст од 28 трилиони американски долари на светско ниво - големина 
на економиите на САД и Кина заедно. И, во просек, ќе има зголемување од 11 % на 
глобалниот БДП, доколку секоја земја постигне најбрза стапка на напредок кон родова 
еднаквост во својата работна сила во својот специфичен регион. Овај податок е 
извадок од Ефикасност кај жените лидери подготвено од Women in work place - https://
womenintheworkplace.com.

„Лидерството е родово-инклузивно„

Жените треба да се вклучат сè повеќе во лидерските позиции. Идеално, мажите и 
жените треба да бидат партнери во дефинирање и постигнување на заедничките цели.
Лидерството не значи шефување! Лидерот не треба да се наметнува над другите за да 
им покаже дека е подобар од нив. 
Лидерство значи делување во корист на другите! Добриот лидер ги инспирира 
другите да преземат акција така што тој прво ќе преземе своја акција. 
Лидерство значи да се биде дел од групата! Лидерот има и една дополнителна улога - 
Да ја одржува групата организирана и добро функционална. 
Лидерство значи чувство на одговорност и емпатија!  Лидерот е одговорен кон 
потребите на групата и останатите луѓе во опкружувањето.
Лидерство значи да се покаже одговорност за себе и да се направат лични промени! Тоа е исто 
токлу важно како и водењето група на поединци или менувањето на поголема заедница.
Лидерство значи комуникација! Лидерот треба да умее да комуницира, затоа што 
никој не може да научи во изолација.
Лидерство значи почит! Лидерот треба да ги надмине сите предрасуди и да научи да не 
ги наметнува своите идеи врз другите, да ги прифаќа различностите, да го контролира 
својот гнев, да гледа позитивно во другите, да го препознае талентот и да простува. 
Лидерство значи тимска работа! Лидерот треба да поттикне синергија - Координација, 
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единство и чувство за соработка, што не значи дека сите треба да се согласуваат на сè, 
туку дека треба да се ценат и почитуваат едни со други.
Лидерство значи донесување одлуки! Лидерот треба да носи одлуки во корист на 
заедницата.
Зошто жените треба да имаат еднаков удел како и мажите во лидерството и 
донесувањето на одлуки?

• Затоа што жените се исто толку компетентни како и мажите во областа на 
управувањето. 

• Затоа што жените подобро се справуваат со конфликтите и кризните ситуации 
и обично имаат тенденција да обезбедат попродуктивни, конструктивни и 
ненасилни решенија. 

• Затоа што жените посветуваат внимание на различните гледишта и приоди на 
работите.

• Затоа што жените се фокусирани на тимска работа што доведува до зајакнување 
на партнерствата и соработката. 

• Затоа што жените и мажите имаат комплементарен лидерски стил и заедно 
можат да придонесат повеќе за организациите.

• Жените лидери е можноста за управувањето со повеќе одговорности 
истовремено.

• Жената лидер самоуверено ги превзема водечките улоги и ефикасно управува 
со тоа предизвикувајќи раст. 

• Како менаџери, тие можат да ги препознаат областите на кои им треба фокус и 
како ќе ја подобрат стратегијата со времето. 

• Жените посветуваат внимание на деталите и притоа го насочуваат вниманието 
на вработени, што е клучен квалитет за една организација. 

„Нашето општество… треба да биде рамноправно“

Моќта во општеството треба да биде рамномерно распределно помеѓу мажите и 
жените...секој треба да има еднакви можности.

Социјални структури (на пр. Семејство): Кога мажот и жената се рамноправни во 
семејството во донесување на сите одлуки што се од важност за семејството. 
Политички структури (на пр. Влада, политички партии):Кога мажите и жените 
поедеднакво се вклучени во сите нивоа на водење на политика.
Образовни структури (на пр. Училишта):Кога семејните финансиски ресурси 
поеднакво се насочени кон образование на момчињата и девојчињата во семејството.
Економски структури (на пр. Работни места, бизниси):Кога пристапот до 
профитабилна кариера и контролата на финансиските и продуктивните ресурси 
(кредити и заеми, сопственост на земјиште и сл.), се подеднакво достапни за мажите и 
за жените. 
Религиозни структури:Кога жените и мажите имаат подеднаква улога во верските 
институции.
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„Општеството треба да е родово-инклузивно„

Жените-лидери придонесуваат до подобрување на  
општеството во коешто живеат.

ПРИДОНЕС НА РОДОВО – ИНКЛУЗИВНО ОПШТЕТСВО

Светски факти и проценки 

Земјите коишто имаат поголем удел 
на ЖЕНИ во редот на ВРВНИТЕ 
ОДЛУЧУВАЧКИ СТРУКТУРИ 
во законодавството, имаат 
понизок степен на нееднаквост во 
приходите.

Кога жените имаат поголема улога 
во лидерските позиции, компании 
се попрофитабилни. РОДОВАТА-
ИНКЛУЗИВНОСТ ја зголемува 
веројатноста за 21% да се надмине 
националниот просек.

Одржувањето на мировните  
договори имаат 35% поголема  
веројатно да траат најмалку  
15 години ако се  
вклучени ЖЕНИ-ЛИДЕРИ 
 во нивното создавање  
и спроведување.

Земјите со поголемо учество 
на ЖЕНИТЕ во кабинетите на 
МИНИСТЕРСТВАТА, покажуваат 
дека народот има поголема доверба 
во  
нивната Влада.

Зголемувањето на пристапот 
до ресурси за ЖЕНИТЕ ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, 
придонесува кон  
зголемување на земјоделскиот 
 принос за 20-30%.

Зајакнувањето на ЖЕНИТЕ ВО 
ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКИ во 
домаќинствата, придонесува до 
 зголемување на приходот на 
 домаќинството и подобрување  
на пристапот до образование и 
здравствена заштита.

20-30%
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шТО Е ДИСКРИМИНАЦИЈА?
„Имаме само една планета. Немаме каде да одиме на друго место.  

Ако соодветно ги искористиме нашите креативни потенцијали,  
нема ни потреба да одиме на друго место“

Сер Кен Робинсон 

Дискриминација по основ на пол е секоја разлика, исклучување или ограничување 
врз основа на пол, што има за последица или за цел да го загорози или оневозможи 
признавањето, остварувањето или практикувањето на човековите права и основните 
слободи врз основа на еднаквост на жените и мажите во политичко, економско, 
општествено, културно и граѓанско или друго поле, без оглед на нивната раса, боја 
на кожа, род,  припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, 
државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, образование, 
политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна 
попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена 
состојба или која било друга основа; 

Директна дискриминација врз основа на пол е кога едно лице било третирано, се третира 
или би се третирало полошо врз основа на полот отколку друго лице во слична ситуација. 

Индиректна дискриминација врз основа на пол е  кога навидум неутрална одредба, 
критериум или обичајно право става лица од еден пол во особена неповолна положба 
во споредба со лица од другиот пол, освен ако таа одредба, критериум или обичајно 
право е објективно оправдана со легитимна цел, а средствата за постигнување на таа 
цел се соодветни и неопходни; 

Преку информација до инклузивност
Национална законска рамка за еднакви можности во Република Северна Македонија

Еднаквите можности се алатка која ќе овозможи /обезбеди еднаков пристап до 
можностите. Тоа значи и еднакво учество на жените и мажите во сите области на 
јавиот и приватиот живот, еднаков третман во реализација на своите права и во 

развојот на индивидуалниот потенцијал.

Законот за еднакви можности, донесен во мај 2006 година, има за цел да ги уреди 
основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви можности за жените 
и мажите, како и надлежностите, задачите и обврските на субјектите одговорни за 
воспоставување на еднакви можности. Од 2006 до сега Законот претрпе неколку 
измени. Актуелниот закон е од 2012. 
Цел на овој закон е воспоставување и спроведување на принципот на еднакви можности 
на жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната, културната, 
здравствената, граѓанската и било која друга област од општествениот живот. 
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Одговорни субјекти за спроведување на законот

Собранието на предлог на Владата  ја усвојува Стратегија за родова еднаквост и го следи 
нејзиното спроведување во секторските политики и програми. Собранието формира и 
го определува составот и надлежностите на Комисијата за еднакви можности на жените 
и мажите како постојано работно тело. 
Министерство за труд и социјална политика има Одделението за унапредување на 
рамноправноста меѓу половите во секторот за труд , кое се занимава со прашањата за 
родова еднаквост и рамноправност. Со донесувањето на Законот за еднакви можности на 
жените и мажите, во Министерството се формираше посебен Сектор за еднакви можности. 
Останати важни и одговорни субјекти покрај Сектор за еднакви можности во рамките 
на Министерството за труд и социјална политика се Комисиите за еднакви можности на 
жените и мажите во единиците на локалната самоуправа; Комисиите во сите министерства, 
Координатори за еднакви можности на жените и мажите во сите владини министерства, 
Координатори за еднакви можности во единиците за локална самоуправа.
Други надлежни субјекти за заштита на правото на еднаков третман се Правен 
застапник согласно Законот за еднакви можност на жените и мажите, Народниот 
правобранител согласно Законот за Народен правобранител, Комисијата за заштита 
од дискриминација, согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација. 
Закон за спречување и заштита од дискриминација обезбедува поефикасна заштита 
од дискриминација, се прошируваат основите за дискриминација, се менува и подобро 
се дефинира дискриминација и се професионализира Комисијата за заштита од 
дискриминација која треба да работи на превенцијата освен на заштита, и се доуредува 
начинот на избор и условите за избор на членови.
Формирана Координативна група за родова еднаквост во Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство која е од советодавен карактер 
за вклучување и дефинирање на родовите перпсективи во креирањето на 
мерките,политиките, програмите, стратегиите и законите кои се однесуваат на 
земјоделството и руралниот развој. Во координативната група членуваат претставници 
на државни институции, научни институции и невладини организации. Координативната 
група е поддржана од страна на UN Women

Меѓународни правни документи

Конвенцијата за елиминирање на сите форми на  
дискриминација врз жените (CEDAW)

Еднаквоста на правата на жените е основен принцип на ООН. Генералното собрание на 
ООН во Париз на 10 декември 1948 ја донесе Универзалната декларација за човековите 
права и слободи.

. 
Во преамбулата на Повелбата на Универзалната Декларација за 

човековите права и слободи на ООН, родовата еднаквост е поставена како една 
од централните цели на организацијата во однос на реафирмација на  вербата во 
основните човекови права, во достоинството и вредноста на човековата личност, во 
еднаквите права на мажите и на жените.

Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW) 
е донесена од Организацијата на обединетите нации во 1979 , и е еден од најзначајните 
документи за заштита на правата на жените . Македонија ја ратификуваше  Kонвенцијата 
во 1994 година.
Според CEDAW основна задача на државата е во националните устави, закони и 
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подзаконски акти да ги признае женските човекови права и во сите сфери да обезбеди 
нивна заштита.
Конвенцијата содржи 16 членови , така што членот 14 се однесува на жените од 
руралните средини : руралните жени имаат право на достоинствен живот, учество во 
креирање на развојни и земјоделски политики, пристап до образование, социјални и 
здравствени услуги, транспорт и финансиски услуги.
Комитетот за елиминирање на дискриминацијата врз жените задолжен за следење на 
имплементацијата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација 
врз жената во извештајот од 2018 наменет за Република Северна Македонија 
искажува загриженост во врска со можностите жените да наследуваат земја, немање 
на индикатори во програмите и статистиките за следење на развојот, проблемите и 
предизвиците на жените во руралните средини, малиот процент на учество на жените 
во финансиските инструменти,  неадекватни мерки за надминување на последиците од 
климатските промени кои директно и негативно влијаат на жените .
Препораки во CEDAW извештајот 2018 за РСМ на Комитет за елиминација на 
дискриминација врз жените за руралните жени :
а) Да развие стратегија за да обезбеди пристап на жените од руралните средини до 

земјиште и сопственост и да преземе мерки за заштита на нивната безбедност од 
аспект на сопственоста на земјиштето, вклучувајќи кампањи за подигнување на 
свеста за предизвикување на културни и традиционални начини кои спречуваат 
еднаков пристап и контрола на земјиштето од страна на жените;

(б) Да усвои мерки за тенденција и обезбедување на придобивки од политиките за 
рурален развој што ќе ги олеснат и промовираат правата на жените од руралните 
средини, без оглед на нивниот граѓански статус, занимање или сопственост на 
земјиште, и во својот следен периодичен извештај да обезбеди информации за 
конкретните политики, индикатори и цели за еднакво вклучување на жените од 
руралните средини во јавните политики и планови;

(в) Да обезбеди жените од руралните средини да имаат пристап до субвенции и мерки 
за поддршка на руралниот развој до највисок можен степен;

(г) Да усвои мерки за да им се обезбеди на жените од руралните  средини да бидат 
застапени во процесите на донесување на одлуки на сите нивоа во земјоделскиот 
сектор, вклучувајќи ги и политиките за намалување на ризикот од катастрофи, 
управување со штетите од катастрофите и климатските промени;

(д) Да ги вклучи жените од руралните средини во создавањето и развојот на 
здравствените услуги и програми во руралните средини и да обезбеди сеопфатни и 
достапни за сите здравствени услуги на територијата на целата држава. 

                        Агенда 2030 за одржлив развој -: „ Трансформирање на нашиот свет“

Целите за одржлив развој (ЦОР) претставуваат сет од 17 цели, 169 специфични цели 
и 230 индикатори за промовирање. Инаку се познати уште и како глобални цели и ги 
засегаат сите сектори на владеењето и развојот и повикуваат на акција од страна на сите 
земји. Агенда 2030 е глобална по својата природа и универзална според примената, 
затоа е применлива за сите земји, како за развиените така и за тие во развој, при што 
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се земаат предвид различните национални состојби, капацитети и ниво на развој. 
Клучните чинители во спроведувањето на Агендата за 2030 година се владите на 
земјите, кои треба да ги прилагодат политиките кои ја одразуваат нивната национална 
реалност и да обезбедат регулаторни и поттикнувачки структури за да помогнат во 
постигнувањето на новите цели.
Цел број 2 : Да се стави крај на гладувањето, да се постигне безбедност на храната и 
подобрување на исхраната и да се промовира одржливо земјоделство.
 Во оваа цел се потенцира дека до 2030 година треба двојно да се зголеми земјоделското 
производство и приходите на малите производители на храна, особено на жените, 
земјоделските семејства, сточарите и рибарите, вклучени преку безбеден и еднаков 
пристап до земјиште, други продуктивни ресурси и инпути, знаење, финансиски услуги, 
пазари и можности за остварување на дополнителни вредности и други неземјоделски 
облици на вработување. Да се осигураат одржливи системи за производство на 
храна и спроведување на прилагодливи земјоделски практики кои ја зголемуваат 
продуктивноста и производството и помагаат да се одржат екосистемите и зајакнување 
на капацитетот за адаптација кон климатските промени, екстремните временски 
услови, суши, поплави и други природни катастрофи, како и да се осигура постепено 
подобрување на земјиштето и квалитетот на почвите. Воедно да се одржува генетската 
разновидност на семињата, култивираните растенија, зголемување на инвестициите 
во руралната инфраструктура и земјоделските истражувања и да се спречат било 
какви трговски рестрикции на светскиот земјоделски пазар и усвојување на мерки за 
обезбедување на правилно функционирање на пазарот на храна и нејзините суровини 
за производство.
Цел број  5: Постигнување на родова еднаквост и зајакнување на  жените и девојчињата. 
Во оваа цел се потенцира дека треба да запрат сите видови на дискриминација кон жените 
и девојчињата,елиминирање на сите видови на насилство и обезбедување на универзален 
пристап до заштита на сексуално и репродуктивно здравје, елиминирање на сите штетни 
практики, како детските, раните и принудните бракови. Признавање и вреднување 
на неплатената работа во негата и домаќинството преку обезбедување јавни услуги, 
инфраструктура и политики за социјална заштита и поттикнување на заедничката одговорност 
за домаќинството и семејството, согласно националните околност. Обезбедување целосно 
и ефективно учество на жените и еднакви можности за водечки позиции на сите нивоа на 
одлучување во политичкиот, економскиот и јавниот живот. Преземање реформи за да им се 
овозможат на жените еднакви права на економските ресурси, како и пристап до сопственост 
и контрола врз земјиште и други видови имот, финансиски услуги, наследство и природни 
ресурси, согласно националното законодавство и подобрување на користењето на 
информатичка технологија, како и усвојување и зајакнување цврсти политики и применливи 
закони за унапредување на родовата еднаквост и зајакнувањето на жените и девојчињата 
на сите нивоа.
Пекиншка декларација

На Четвртата светска конференција за жената, организирана од ООН во Пекинг, 
НР Кина, во септември 1995, беше донесена Декларација (позната како Пекиншка 
декларација) и Платформа за акција. Со прифаќањето на Пекиншката декларација и 
Платформата за акција, меѓународната заедница се обврза за подобрување на статусот 
на жените и нивно зајакнување во јавниот и во приватниот живот. Земјите членки на 
ООН се обврзаа за имплементација на Платформата за акција, која опфаќа области од 
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посебен интерес за жените. Областите се однесуваат на жените и на сиромаштијата, 
образованието, жените и здравјето, насилството, жените во вооружените конфликти, 
жените и економијата, жените и моќта и учеството во процесите на донесување на 
одлуки, институционалните механизми за зајакнување на жените, жените и човековите 
права, жените и медиумите, жените и животната средина и грижата за девојчињата.

Истамбулска конвенција

Советот на Европа ја усвои Конвенцијата за спречување и борба против насилството 
врз жените и семејното насилство (позната како „Истанбулска конвенција“). 
Истанбулската конвенција е општоприфатена како најдалекусежен правен инструмент 
во спречувањето и борбата против насилството врз жените и семејното насилство, како 
една од формите на кршење на човековите права. Конвенцијата стапи на сила во 2014 
година, само три години по нејзиното усвојување, покажувајќи ја потребата земјите-
членки да имаат правно обврзувачки меѓународен договор на кој ќе се засноваат 
напорите за целосно спречување на родово базираното насилство, како и нивната 
политичка посветеност на принципите и вредностите вградени во конвенцијата. 
Конвенцијата е усвоена во Истанбул на 7 април 2011, а Македонија ја потпиша на 8 јули 
истата година и оттогаш документот чекаше шест години конечно да биде ратификуван 
(Собранието на РСМ на 22 декември 2018 ја ратификуваше Конвенцијата), со што ова 
прашање доби на значење, а институциите би требало засилено да се борат против 
искоренување на насилството врз жените и домашното насилство.

Пристап до финансиски услуги

„Жената во руралните средини нема соодветен пристап до капитал“

 Пристапот до кредити и други финансиски производи генерално е тежок за 
сите земјоделски производители, а особено за жената, поради недоволната 

информираност, слабата вклученост во донесувањето на одлуки и/или 
неисполнување на условите за користење на овие услуги

ФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА ВИД НА УСЛУГА

Комерцијални банки 	 Комерцијални кредити 
(краткорочни и долгорочни)

	 Кредити поддржани од ЗКДФ 
(долгорочни) 

	 Штедни влогови
Штедилници

Македонска банка за поддршка 
на развојот (државна развојна 
банка)

	 Кредити со пониска камата 
(краткорочни и долгорочни)

	 Извозен факторинг

ДОСТАПНИ 
ФИНАНСИСКИ 
ИЗВОРИ И 
ПРОИЗВОДИ ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
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КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ ШТЕДИЛНИЦИ

Ориентирани кон профит Таргетираат население со ниски 
приходи

Поригидни услови Пофлексибилни услови

Позајмуваат поголем износ на 
кредит Позајмуваат помал износ на кредит

Нудат пониски каматни стапки Нудат повисоки каматни стапки

Не нудат совети при креирање 
на кус бизнис план

Нудат совети при креирање на кус 
бизнис план

Други достапни кредити и финансиски услуги во земјоделството: 

	Кредит за основање на бизнис и отворање на нови работни места (преку 
Агенција за вработување) 

	Субвенционирана каматна стапка за ИПАРД инвестиции (преку Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство)

	 Гарантна шема (преку Комерцијална банка, ПроКредит банка, Стопанска 
банка-Битола, штедилница ФУЛМ и Штедилница Можности)

ДОСТАПНИ КРЕДИТИ ЗА ЖЕНИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

„Олеснетиот пристап до финансиски средства ја зајакнува жената и нејзината улога 
во општеството“

 Сè поголема е свесноста во нашето општество за потребата да се зајакне жената, 
особено на жената во руралните средини вклучени во земјоделското производство.

Финансиска институција: ШТЕДИЛНИЦА ХОРИЗОНТИ

Производ: АГРО КРЕДИТ
Висина на кредит е од 30 000 до 90 000 МКД.
Годишна каматна стапка за краен корисник е 0%. 
Месечен управувачки надоместок: 1,60% месечно од износот на кредитот.
Рок на отплата е до 12 месеци со грејс период 1-8 месеци.
Намената на овој кредит е за индивидуални земјоделски производители, при што како 
корисник се јавува жената, за набавка на семенски материјал, ѓубрива, суровини и други 
тековни средства.

Критериуми: 1) Формирање на солидарна група од најмалку 3 члена,  
2) Остварување приходи од најмалку 2 земјоделски култури, 3) Годишен приход од 
земјоделство до 25 000 ЕУР и 4) Исполнува кредитоспособност согласно финансиска 
анализа на бизнисот.
Обезбедување: Меница потпишана од сите солидарни должници во форма на нотарски акт.

ОСНОВНИ 
РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ 
ФИНАНСИСКИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ
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Производ: АГРО ИНВЕСТ КРЕДИТ и АГРО ИНВЕСТ ФЛЕКС КРЕДИТ

Висина на кредит е од 120 000 до 600 000 МКД.
Годишна каматна стапка за краен корисник е 11% (опаѓачка). 
Месечен управувачки надоместок: од 0,21% до 0,41% месечно во зависност од износот на 
кредитот.
Рок на отплата е до 18, 24, 36 и 48 месеци со грејс период 1-6 месеци.
Намената на овој кредит е за индивидуални земјоделски производители, при што како 
корисник се јавува жената, за набавка на стока, земја, опрема, механизација и други 
основни средства.
Критериуми: 1) Остварување приходи од најмалку 3 (или 2 за ФЛЕКС кредиотот) 
земјоделски култури, 2) Годишен приход од земјоделство до 55 000 ЕУР и 3) Исполнува 
кредитоспособност согласно финансиската анализа.
Обезбедување: Жиранти-административна забрана на плата, со редовен работен однос и 
меница на нотарски акт со еден или двајца. 

Родовата еднаквост во земјоделството во Република Северна Македонија
Родовиот аспект во политиките и програмите за земјоделство и рурален развој

	 Извор: Студија „Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството во РСМ 
со примена на експериментален економски метод“ имплементиран од Факултетот за 
земјоделски науки и храна во Скопје и подржан од UN Women, 2019
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СОСТОЈБА СО АКТИВНОСТА НА ЖЕНИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Производство 
Придонес во 

производствени 
одлуки 

•	 Константно ниско учество на жените во процесот 
на донесување на одлуки во производствените 
активности и контрола над користењето на 
приходите

Ресурси Сопственост на 
средства 

Имот/куќа
•	4.07% од жените се сопственици на имотот/куќата
•	95.9% од мажите се сопственици на имотот/куќата
•	Кај 21.96%, нивните родители се сопственици на 

имотот/куќата 
Сопственост на земјиштето

•	12.01% од жените се сопственици на земјиштето
•	87.99% од мажите се сопственици на земјиштето
•	90.35% од мажите донесуваат одлуки за 

активностите поврзани со земјиштето
•	Само 9.65% од жените донесуваат одлуки за 

активностите поврзани со земјиштето
•	50% од жените кои се сопственици на земјиште не 

се активни во процесот на донесување на одлуки за 
активностите поврзани со земјиштето 

Пристап до кредити

Штедилници
•	58.6% од жените се сметаат себеси за неподобни за 

кредитите кои ги нудат штедилниците (жените се 
понеподобни од мажите)

Банки
•	47.6% од жените се сметаат себеси за неподобни 

за кредитите кои ги нудат банките (жените се 
понеподобни од мажите)

Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
•	67.9% од жените се сметаат себеси за неподобни за 

кредитите кои ги нуди МБПР 
ИПАРД/Програма за рурален развој 

•	 61.85% од жените се сметаат себеси за 
неподобни за овие програми

Приходи
Контрола над 

користењето на 
приходите

•	Кога жената е одговорна за водење евиденција 
или сметководство на фармата, таа има значително 
зајакната улога и јазот на родова нееднаквост е многу 
помал

Лидерство Членство во групи
•	Само 5% од жените се активни членки на групи или 

здруженија

Распределба на 
време Обем на работа

•	Жените работат во просек 11.06 часа на ден (41,7% од 
вкупниот обем на работа потпаѓа на неплатена работа)

•	Мажите работат во просек 9.68 часа на ден  - 
главно, платена работа 

Извор: Студија „Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството во РСМ со 
примена на експериментален економски метод“ имплементиран од Факултетот за земјоделски 
науки и храна во Скопје и подржан од UN Women, 2019
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Жените и земјоделството во ЕУ

•	Жените сочинуваат 52% од вкупното европско население,
•	Бројот на жени во земјоделството полека се зголемува во последните години. 
•	Податоците укажуваат дека, во просек, околу 30% од фармите ширум ЕУ се 

управувани од жени, со значителни разлики помеѓу земјите, од Холандија со само 
5% до Литванија со 47%. 

•	Во Литванија и Летонија, скоро половина од сите фарми се управувни од жени. 
Спротивно на тоа, во Финска, Малта, Германија, Данска и Холандија уделот на 
жени раководители на фарми не надминува 10%.

•	Во земјоделскиот сектор доминира постарата популација.
•	Сегашните податоци покажуваат дека само 4,9% од земјоделците се жени на 

возраст под 35 години. 
•	Постои потенцијал родовиот јаз во земјоделството да се прошири во наредните 

години, со оглед на тоа дека скоро 40% од жените кои работат во земјоделството 
се над 65 години (за разлика од само 27,6% кај мажите).

•	ЕУ не само што ќе ги поддржува новите земјоделци преку вообичаениот систем за 
поддршка на приходите, туку може да обезбеди и фондови за рурален развој за да 
им помогне на младите жени да започнат со земјоделство. 

•	Оваа заложба за решавање на родовиот јаз на ЕУ е содржана во Заедничката 
земјоделска политика: 

•	Од земјите на ЕУ се бара детална анализа на ситуацијата на жените во руралните 
области кога се развиваат програмите за рурален развој.
Извор: EC, 2019. EU Commision, Female entrepreneurs. https://ec.europa.eu/growth/smes/
promoting-entrepreneurship/we-work-for/women_en.

Европската политика кон родовата еднаквост во земјоделството

•	Во текот на подготовките на земјата за интеграција во Европската унија (ЕУ), 
националната политика постојано се прилагодува кон политиките на ЕУ.

•	Во согласност со Заедничката земјоделска политика на ЕУ, земјите континуирано 
ја анализираат положбата на жената во земјоделството и руралните средини. 

•	Резултатите се земаат предвид при креирање на програмите за рурален развој 
со цел да се надминат општествените стереотипи за родовите улоги кои го 
ограничуваат пристапот на жените до можности, а со тоа да се воспостават 
родоворамноправни рурални општества (ФАО 2018). 

•	Со оглед на тоа што ЕУ промовира политика за земјоделски и рурален развој 
и програми кои го поддржуваат прашањето на родова еднаквост, нашата земја 
треба континуирано да работи на постигнување на родова еднаквост и да даде 
приоритет на прашањето за зајакнување на улогата на жените во националната 
политика за земјоделство и рурален развој. 

Законодавство со еднаков 
третман на жените и 
мажите

Интеграција на родовата 
перспектива во сите 
политики

Специфични мерки за 
поддршка на жените 
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Во 2018 Националната федерација на фармери, Мрежата за рурален развој  
Министерството за труд и социјална политика и Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на Меѓународниот ден на руралната жена потпишаа 
Декларација за подобрување на социјалната и економската положба на жените во 

руралните средини. Самиот настан беше подржан од UN Women и We Effect.

МОТИВАЦИЈА
Бруто заработувачката на час на жени  
е во просек 16,2% пониска од  
онаа на мажите во ЕУ-28; 
Според статистичката анализа на податоците, родовиот 
 јаз во платите варирал од 5,2% во Романија до 25,3% во Естонија.
Родовиот јаз во однос на пензијата е 37,6% 
Исклучително важна е улогата на задругите во  
координирањето и размената на искуства и  
активности поврзани со пазарот на земјоделските производи. 
Улогата на националните и локалните власти е да ја обезбедат потребната социјална и 
физичка инфраструктура што ќе овозможи учество на жените од руралните средини во 
проекти и активности што резултираат во одржливо земјоделско производство, преработка, 
транспорт и маркетинг на земјоделско производство.
Потребно е поголемо образование и обука, со фокус на изработка на бизнис планови, развој 
на лидерски вештини и книговодство за жените во руралните области. 
Персонализираното тренирање прилагодено на потребите на жените е поважно од 
традиционалното предавање во училницата.

Искуства и резултати на Националната федерација на фармери

Националната федерација на фармери (НФФ) е организација која постојано работи на 
родова еднаквост и зголемување на учеството на жените во процесот на донесување 
одлуки.  Со голема поддршка на Шведската организација за развој We Effect преку проектот 
„Институционална поддршка на НФФ“, Федерацијата дејствува во насока на јакнење жените 
од руралните средини и нивно активно вклучување во креирање на земјоделската политика.
НФФ дејствувања:

- Родова еднаквост, една од четирите главни компоненти во  Стратегијата на НФФ  за 
период од 2019-2023

- Повеќе од 30% од индивидуалното членство на НФФ се жени и бројот на активни жени 
– членки  изнесува 147 

- Мрежата на жени фармери  има Национална координаторка  за координирање на 
Мрежата и осум локални координаторки

- Сите активности на НФФ се родово чувствителни и промовираат родова еднаквост
- Во февруари 2020 Управниот одбор на НФФ ја изгласа Родовата политика на 

организацијата, чија намена е да се воспостави јасна рамка за идентификација, 
спроведување и координација на интервенциите на НФФ, дизајнирани за 
постигнување родова еднаквост и зајакнување на жените во руралните и 
земјоделски средини. Политиката е водич за сите засегнати страни во планирањето, 
распределбата на ресурсите, спроведувањето, следењето и оценувањето на 
програмите и политиките кои имаат  родова перспектива.

 - НФФ, исто така, се грижи за поголема застапеноста на жените во потсекторските 
групи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, така што таа 
е единствената земјоделска организација која има номинирано жени членки во овие 
групи (Од страна на НФФ учествуваат 10 жени и 15 мажи). 
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- НФФ со поддршка на Националниот  ромски центар (НРЦ) и  We Еffect подготви Извештај 
до Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жените (CEDAW)за неговата 
71-та седница, која се одржа во 2018 година наменета за Република Северна Македонија 
(РСМ) со нагласување на вистинските проблеми и предизвици на жените од руралните 
области и  понуди конкретни препораки за решавање на нивните проблеми. Комитетот 
прифати голем дел од препораките на НФФ и  ги достави како задолженија до Владата  на 
РСМ за подобрување на статусот на руралните жени. 

Пред три години, организацијата избра претседателка на Националната федерација на 
фармери, Васка Мојсовска. „Започна една нова ера на организацијата“ , потенцираат 
самите  членови. Покрај тоа, три жени се дел од Управниот одбор на НФФ (Васка 
Мојсовска, Вангелина Пармачка и Фросина Ѓоргиевска) кој се состои од вкупно 9 
членови. Во последните неколку години, тие работат на родова еднаквост, со силен 
фокус на застапувањето и економското зајакнување на жените. Во активностите за 
застапување, земјоделките настапуваат пред локалните и националните институции. 

Васка Мојсовска, претседателка на НФФ: „Да се биде земјоделка во нашата држава е 
благородна и многу напорна професија, која бара многу откажувања и секојдневно 

докажување најпрво пред себе а потоа и пред другите. Балансот кој што треба да го 
направиш во работата на поле, семејството, децата и времето поминато за сопствена 
едукација и социјализација  е предизвик со кој што секоја жена во руралните средини 
се соочува и мора да го контролира. Но, земјоделката не би била земјоделка, ако не е 
борец,  бидејќи таа така лесно не се предава и секогаш  гордо ги поминува препреките 
на кои што наидува. Таа е столбот на секое  земјоделско семејството. Големи 
бариери се патријахалното и традиционално воспитување “.

Фросина Ѓоргиевска, Национална координаторка на Мрежата на жени 
фармери во НФФ: „Жените од руралните средини се соочуват со голем 

број на предизвици, а тоа се социјалната исклученост, невработеноста, 
родова дискриминација, нееднаква распределба на приходите и ресурсите, 

доминација на традиционалните норми, лишување од сопственост на 
земјоделско земјиште и имот, лишување од право на платено родителско 

отсуство, ограничени пристапи и понуда на образование, информации, 
здравствена заштита, јавни и социјални услуги. Ваквите услови ги 
принудуваат руралните жени на живот во поголема сиромаштија и ја 
поттикнуваат миграцијата.”

Изјава на Вангелина Пармачка на осмомартовскиот марш за правата на жените во 
2019 : „Владата да воспостави сет на економски мерки за зголемување на можностите 

за вработување на жените во руралните средини, мерки со кои ќе се препознае 
неплатениот труд на жените за грижа во семејството и земјоделската работа, 

и поголемо наше вклучување во креирањето на земјоделскат политика и на државно и 
локално ниво.Потребни се ефективни а не дискриминаторни мерки.”

Како резултат на интензивната работа на НФФ подржана од Шведската организација за развој We 
Effect, направени се измени во  политиките  на национално ниво во насока на креирање на ефективни 
мерки за поддршка на руралните жени. Владата на Република Северна Македонија на барање на 
Националната федерација на фармери и Министерството за труд и социјална политика  во мај 2019ги 
отстрани дискриминаторните критериуми (жената да има 1 дете, да е мажена, невработена, да живее на 
800 метри надморска височина во населено место со 200 жители) на мерката 115 наменета за активен 
женски член во земјоделско стопанство  од Државната Програма за финансиска подршка за рурален 
развој. НФФ активно учествуваше во креирањето на новите критериуми на мерката кои се подготвија 
во рамките на кординативната група за родова еднаквост во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, подржана од UN Women. Со оваа мерка се овозможува економско 
јакнење на жените фармери чија примарна дејност им е земјоделството и тие имаат најмногу бодови 
во самите критериуми, што и беше барање на НФФ. Од друга страна се овозможува развој  на нивните 
претприемачки вештини во производство и продажба на преработки од примарни земјоделски 
култури како што се сирење, мед, слатка, ајвар, мармалади и сличнo.
Во насока на обединување и подигање на свеста на руралните жени за нивната важна улога во 
локалните заедници и општеството,  Националната федерација на фармери заедно со Мрежата за 
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рурален развој секоја година го организираат  Меѓународниот ден на руралната жена во чии рамки 
во 2017 година во Ресен се одржа првиот марш на руралните жени каде што беа истакнати  нивните 
проблеми и предизвици. Размена на искуства, студиски посети во регионот,  организирање на 
традиционален хуманитарен настан - “Јуфкијада”, на кој учествуваат 60 жени-фармери - членки 
на НФФ, се овозможува размена на искуства, создавање на нови познанства и соработки. 
НФФ користи методи на студиски кружок, фокус групи за заедничко производство и продажба. 
Досега се формирани 4 фокус групи и 1 студиски кружок :фокус група во   Мустафино, село во 
близина на Свети Ноколе за производство на еколошки зеленчуци,  фокус група во неготинското 
село Тимјаник за едукација за префрлање на садници од стратификала на поле со потенцијална 
нивна можност за вработување во компанија, фокус група во Ресен каде што е организирана обука 
за одгледување и култивирање на лековити билки кои се карактеристични за преспанскиот регион 
и обединување за заеднички настапи при организација на кетеринзи со локални преспански 
специјалитети и поттик за нивно обединување во земјоделска задруга , фокус група во кочанското 
село Горни Подлог за производство на јуфки и студуски кружок во неготинското село Тимјаник за 
производство и заедничка продажба на „маџун“.

Жените претприемачи во земјоделството, претставуваат само една третина од 
самовработените луѓе во ЕУ

Најчесто водат помали фарми од мажите, но преземаат повеќе пресметани ризици од нив.
Бројот на жени во земјоделството останува релативно ограничен во земјите 
на Балакaнот. На пример, во Грција како ЕУ земја тие се борат да ги одржат 
сопствените бизниси во дадените услови. „Во други земји, банкарскиот систем ги 
охрабрува жените да ги поддржуваат своите деловни активности, но тука, треба 
да направите сè самостојно“ – Арети Ваиопулу (Грчки производител на добиток од 
Западна Тесалија-Грција), 

Магдалена Вагиел (Полска), освојувач на една од најпрестижните награди за 
иновации на жени фармери-Копа-Кожека 2018, за нејзините напори 
за враќање на земјоделството преку одгледување на пастрмки во 
нејзиниот регион. Нејзините цели вклучуваат и размножување на 
свесни и етички земјоделски практики, едукација на општеството 

за локалната историја и кулинарски традиции и помагање на други жени во нејзиното 
село, во постигнување своите цели во кариерните решенија за нивната иднина.

Снежана Јакоповиќ (Хрватска) освојувач на една од најпрестижните награди за 
иновации на жени фармери-Копа-Кожека 2018, за развивање на иновативна, органска 

козметика од масло од тиква и продажба на производите до крајните 
поизводители, а како резултат на тоа развивање на директни синџири на 
продажба.  Фармата е основана на 2008 година за производство на ароматични 
производи. Заради зголемените потреби, фармата почнала да откупува и од 
околните производители со што се влијаело и на одржување на земјоделското 
производство и не напуштење на руралните средини.

Италијанката Лора Баргионе, освојувач на една од најпрестижните 
награди за иновации на жени фармери  (повратник од странство), ја 
презела семејната фарма и локалното производство на храна „Мариско“, 
која денес ја води заедно со нејзините родители. Таа е вклучена во 
различни проекти на „социјално земјоделство“, грижејќи се за ранливите 

и загрозените лица на кои и им помага да се интегрираат во општеството. „Развојот на 
овој вид на проекти во Италија е сè уште тежок, бидејќи не постои закон за социјално 
земјоделство“, вели Лора.
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