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Во автомобилот на Акција Здруженска сме ние неколку жени 

вработени во организацијата и две фотографки што доаѓаат со нас да 

ги документираат средбите со локалните жени. Автомобилот полека се 

движи по лошиот пат кон Дебар. На плоштадот во Дебар нѐ 
пречекуваат седнати мажи кои целосно го освоиле јавниот простор. 

Како што се распоредуваме на плоштадот, тие  се повлекуваат од 

другата страна. Во „ослободениот“ простор, конечно ги здогледуваме 

жените минувачки кои сега се чувствуваат послободно и доаѓаат да 

разговараат со нас за тоа што им недостига во нивната општина. 

Од Дебар патот нѐ води кон Гостивар, каде што на улиците нѐ 
дочекуваат тажните лица на изнемоштените питачи. Жените во 

Гостивар послободно зборуваат за ситуацијата во нивната заедница, но 

многу ретко зборуваат за своите потреби: секогаш прво ги наведуваат 

потребите на децата и на постарите лица од семејството. 

Во Тетово се среќаваме со жени со погледи вкопани во земја кои 

брзаат да нѐ одминат и воопшто не сакаат да зборуваат. Налетуваме 

на еден млад брачен пар. Сопругот не ѝ дозволува на жената да 

зборува со нас, велејќи дека тој ќе ни одговори на сите прашања што 

би сакале да ѝ ги поставиме. На нашето одбивање тој да зборува во 

нејзино име, ни беше кажано дека сѐ што ѝ треба на неговата жена е 

да биде дома со него: „Еднаквост, што по ѓаволите?“ 

По Тетово, патот нѐ води кон Свети Николе, каде што во ек е 

празнувањето на Тодорица. Реки луѓе од околните села и градови се 

слеваат кон градскиот плоштад за панаѓурот. Повеќето жени со кои 

што застануваме да поразговараме се расположени за разговор , но не 

и да запишат проблем или предлог на нашата табла. Една од нив е 

неисцрпен ресурс, испишува цел лист со тековни потреби на жените од 

заедницата. 













Во Битола на Широк Сокак нѐ израдува големата раздвиженост: 

жени од сите возрасти доаѓаат да зборуваат со нас, заинтересирани за 

нашата посета. Но, набрзо сфаќаме дека интересот не оди подлабоко од 

љубопитството за новодојденците, во моментот кога ќе ги поставиме 

прашањата за работата на локалната власт и како според нив би можел 

да се подобри животот на жените во Битола, добиваме одговор „не знам 

и не ме интересира“. 

Нашето патување низ Македонија го завршуваме во Куманово, 

каде што нѐ пречекува силна партиска поделеност меѓу локалните 

жени. Речиси невозможно е да се оддели политичкото феминистичко 

прашање за состојбата на жената и уделот на локалната власт од 

партискиот контекст. 







Во сите шест градови што ги посетивме, жените немаат информација 

колку изнесува општинскиот буџет и како локалната власт ги користи 

јавните пари, а во поголемиот број на случаи и не се интересираат да 

дознаат, велејќи дека тоа „не е нивна работа“. Речиси во секој од 

градовите жените тешко почнуваат разговор за тоа што им треба ним 

лично, а многу често и само нѐ одминуваат брзајќи дома, како да е 

некаков прекршок да се застане на улица и да се каже својот став. 

Поголемиот број од жените се чувствуваат неудобно да разговараат во 

јавен простор и се обидуваат што побрзо да го напуштат – да се 

сокријат во приватноста на домот. Ова се невидливите жени на 

Македонија. 
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