
ЕДНАКВОСТ  
ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО  
ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
КВОТИТЕ СЕ НЕОПХОДНИ, НО НЕ СЕ ДОВОЛНИ
Задоволени се законските регулативи за номинирање и бројна 
застапеност на жените на кандидатските листи, но нивната вклученост 
во донесувањето одлуки значајно се намалува како се оди повисоко во 
институционалната хиерархија. 

Краен исход 

Граѓаните се малку вклучени...  
Околу 1/5 од граѓаните биле вклучени во процесите на донесување 
одлуки. 

Граѓанките уште помалку

Една градоначалничка  

Една претседателка на општински совет

Присуството  
не гарантира влијание 
Тоа што е важно е што жените ги има 
во политичките партии, но некако 
не инсистираат нивните идеи и цели 
да ги прикажат, како да влегуваат 
во програмата на партијата како 
што е, формално и полека полека 
се топат, ги има како имиња, ги има 
како фигури, ги нема кога треба да се 
одлучува. И мене тоа ми пречи!“

„Посебен третман“  
за политички  
активните жени
Жените во политичките партии, кои 
можеби се успешни и достигнуваат 
високо ниво, колку и да работат, на 
крај сепак ќе речат: Само празни 
зборови се нејзините. 

„Ги оставила децата и отишла таму...“

 Ако има некоја жена што се 
истакнала, веднаш „Ете таја сега 
со политика се измеша...Забраила 
на фамилија, на семејство, на маж, 
само по фризери, по козметичари, 
по телевизии...самите  жени тоа го 
коментираат.“ 

Процент на жени кои никогаш не биле вклучени во 
процеси на донесување одлуки 
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УЧЕСТВОТО И МОЖНОСТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ  
- ПРИВИЛЕГИЈА НА ОБРАЗОВАНИТЕ, УРБАНИ ЖЕНИ?

Учеството на жените не гарантира, 
ниту обезбедува планирање 
на родово сензитивен буџет. 
Отсуствува родовата сензитивност 
при планирање на буџетот, односно 
земањето на родовата нееднаквост 
и специфичните потреби на жените 
предвид. 

Во моментов ми текна на една 

иницијатива, писмено барање, 

пред три години, три родителки. 

Нашите деца одат во градинка 

во Јегуновце, имаме бенефиција 

да имаме објект каде може да ги 

сместиме децата. Таа градинка е 

толку руинирана, што е страшно 

каде децата ни престојуваат и ние 

три жени отидовме со петиција 

лично до градоначалникот да ни 

даде простор што општината го 

имаше добиено со донација, друг 

простор, кој стоеше затворен 4-5 

год.  Градоначалникот нè прими, ни 

кажа некои образложенија, дека 

тој простор е строго наменски за 

амбуланта. Во тој објект по неколку 

месеци се смести Јавното комунално 

претпријатие, значи амбуланта до 

ден-денеска не постои, а нашите 

деца сѐ уште одат во тој руиниран 

објект. Ние и преку медиуми, 

ги викнавме Алфа телевизија и 

нашиве локални, го промовиравме 

проблемот, ама ништо... Ние имавме 

некаква иницијатива, но таа запре. 

Џабе ние што се трудиме...“

Ретки 
иницијативи - 
обесхрабрувачки 
исход

Процент на жени кои биле вклучени во процес  
на донесување одлуки организиран од општината,  
според степенот на образование
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КАКО СЕ ОДЛУЧУВА ДОМА?
Навидум еднакви во одлучувањето

Ама овде, овде можеш да имаш 

некакво влијание, на мажот можеш...

може да ти даде секакво право, ама 

од луѓето... Аааа види сега мажот ја 

пушти! Знаеш уште е она, што ќе рече 

некој. Кај некои уште влијае тоа, не е 

сегде, ама некаде уште.“

Сами си се уназадуваме, сами, и да 

сакаш нешто да започнеш – е чекај, 

комшиите што ќе речат, срамота е ова, 

срамота е што да облечеш, срамота 

е ваму да одиш, срамота е со тие да 

се дружиш и сама ќе си се затуцаш 

дома, не ваму, не таму...И плус и 

да си започнеме нешто, нема да нè 

послушаат.“

Ние сме си виновни, за работа те 

пушта, а да одиш негде не, е како 

така? Ако може за работа за пари да 

извадиш, може и за друго.“

Има села каде што жената не може да 

излезе од дома сама“.

Во Теарце жените се послободни, 

нормално треба само да го известат 

дека одат некаде.“

Има случаи каде што жената сака да 

оди на работа, а мажот не ја пушта. 

Има и такви случаи.“

Колку жените 
навистина имаат 
слобода да 
одлучуваат дома?

Како ја оценувате вашата самостојност за трошење пари од 
домашниот буџет?

Машки

Женски
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На кој начин се донесуваат одлуки во семејството/домаќинството

21
,9

%

37
,7

%

75
,0

%

59
,7

%

3,
1%

2,
6%

10
,6

%

43
,1

%

82
,4

%

54
,3

%

7,
1%

2,
0%

Етничка припадност Македонец

Етничка припадност Албанец

Мажот/те 
одлучуваат 

најчесто

Подеднакво 
одлучуваат 
и мажите и 

жените 

Жените 
одлучуваат 

најчесто

Мажот/те 
одлучуваат 

најчесто

Подеднакво 
одлучуваат 
и мажите и 

жените 

Жените 
одлучуваат 

најчесто

Машки Женски



ПРЕПОРАКИ
	Потребни се програми за зајакнување на граѓаните, особено жените за 

вклучување и користење на демократските механизми за вклучување во 

процесите на одлучување во локалната заедница;

	Обезбедување функционалност на механизмите за вклучување на жените од 

различни социјални слоеви во процесите на одлучување и креирање политики 

од страна на локалните власти;

	Едукација и зајакнување на капацитетите на општинската администрација 

за вклучување на родовата перспектива во процесите на планирање на 

програмите и буџетот;

	Проекти на невладините организации за застапување на специфичните 

потреби на жените во остварување на правото за социјални услуги, во 

насока на зголемување на пристапот на жените до социјалните услуги и 

инфраструктурни услови;

	Единиците на локалната самоуправа да воведат специјални мерки за 

овоз можување пристап до основните социјални услуги и да направат 

приоретизирање во инфраструктураните услуги од интерес на жените од 

руралните средини и маргинализирани групи.  

ЗАКЛУЧОЦИ
	Вклучувањето на граѓаните, особено жените во процесите на одлучување е 

многу мало; 

	Недоволната вклученост на жените во процесите на донесување одлуки се 

резултат на постоењето на: слабите демократски капацитети на граѓаните 

и институциите; постоењето на силни патријархални вредности кои го 

определуваат местото на жената во домот, но не во јавниот живот; 

	Ниско ниво на свесност и препознавање на состојбата со нееднаквост на 

позициите на мажите и жените во општеството го ограничува не само учеството 

на жените туку и влијанието во насока на поголема родова рамноправност  и 

се гледа во родовата неутралност на институционалните политики и буџет. 

Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија.
За содржината на овој документ целосно е одговорна Акција Здруженска и во никој случај не ги 
рефлектира позициите на Европската Унија.

Проектот е финансиран  
од Европска Унија

Проектот е спроведуван од:  
Акција Здруженска Скопје и  
Институт за развој на заедницата Тетово

Проект: Меѓугранична еднаквост и родова интеграција


