
ПРЕКУГРАНИЧНА МРЕЖА ЗА СОРАБОТКА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ МАКЕДОНИЈА - КОСОВО 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАЛОЖБА
Ние, долупотпишаните, 

Водени од начелото дека промовирањето на родовата еднаквост како вредност е одговорност на сите актери во 
нашите општества;

Верувајќи дека целосното почитување на женските права, како и континуираните систематски напори водени од 
стратешкиот пристап кон родовата еднаквост се клучен предуслов за социјален и економски развој;

Поздравувајќи го напредокот во развојот на правна и политичка рамка, но истовремено истакнувајќи го и недоволното 
и неефективно спроведување на законите и политиката како одговор на дел од клучните предизвици на родовата 
еднаквост кои постојат во нашите земји;

Потврдувајќи ги придобивките и видливите ефекти од меѓусебната поддршка, размената на информации и 
воспоставените врски со проектот „Меѓугранична еднаквост и родовa интеграција“ поддржан од ЕУ во рамките на 
ИПА инструментот за прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово. 

Ја изјавуваме нашата заложба  

За продолжување на прекуграничната соработка преку воспоставување и понатамошен развој на неформална 
мрежна соработка заснована на солидарност, еднакви вреднување и почитување на сите организации учеснички.

 За размена на информации и ресурси и преземање на заеднички иницијативи насочени кон:

•	 Поддршка на влијателно граѓанско учество на жените во процесите на донесување на одлуки;    

•	 Менување на патријархалните вредности и традиционалните улоги на жените исклучиво како мајки и 
домаќинки, коишто го ограничуваат нивното учество во општествениот, политичкиот и економскиот живот на 
локалната заедница;  

•	 Застапување за подобрување на основната инфраструктура и социјалните и здравствените услуги коишто го 
оптоваруваат секојдневието на жените, особено во руралните средини и спречуваат реализација на нивните 
економски, социјални, политички и други интереси;

•	 Застапување за политики за вработување коишто ќе обезбедат надминување на економската нееднаквост 
на жените којашто опстојува и се манифестира преку висока стапка на економска неактивност, ограничен 
пристап до пристојни работни места, нееднаквост во приходите и сиромаштија при вработеност; 

•	 Застапување за ефективна политика и институционален одговор на широко распространетите различни 
форми на дискриминација и насилство врз жените во јавниот и приватниот живот;

•	 Застапување за фер распределба на јавните ресурси, вклучително и за заштита на правата на жените и 
остварување на родовата еднаквост. 

 Во Скопје, 22.11.2016 
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