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Семејството е најважна алка во општеството од каде што всушност се’ 

започнува. Тоа е местото каде што се гради личноста, се воспитува и се насочува. И 

мажот и жената подеднакво треба да придонесат за да се изгради здраво поколение. 

Значајноста на улогата на жената во општеството се повеќе и повеќе се зголемува, 

гледано во поширок контекст на нештата кои нас сите длабоко не засегаат. Според 

член еден од Уставот, Република Македонија е дефинирана како суеверна, самостојна, 

демократска и социјална држава во која суверенитетот произлегува од граѓаните и им 

припаѓа на граѓаните. Во согласност со Уставот на Република Македонија, граѓаните 

имаат еднакви слободи и права, без оглед на полот, расата, бојата на кожата, 

национално и социјално потекло, политичко и религиозно убедување, имотот и 

опшествениот статус. Македонија ја има потпишано Конвенцијата  на ОН за 

елиминирање на сите форми на дискриминација против жените, истотака Македонија 

го има потпишано Факултативниот протокол кон Конвенцијата за елиминирање на 

сите форми на дискриминација против жените во 2000 година.Според Уставот, сите 

работни места на пазарот на трудот се достапни за сите без дискриминација врз основа 

на полот, сепак сметам дека правата на жените треба постојано да се унапредуваат и 

тие не смеат да бидат категорија која што еднаш засекогаш е регулирана. 

Легислативата која всушност ја уредува оваа материја би требало постојано да се 

менува и подобрува и притоа да црпи примери од земјите каде што правата на жените 

се на едно многу завидно ниво. Улогата на жената не се гледа само низ биолошката 

призма, да биде мајка, таа има и други функции кои се значајни и воопшто не треба да 

се занемаруваат. Притоа еволутивниот развој на правата на жената не е соодветно да се 

изразува само низ бројки затоа што на тој начин ќе добиеме само квантитативно 

задоволување, па под прашање се става квалитетот . Нашето општество се движи по 

определени маргини веќе подолг временски период , и би можела да кажам дека на 



некој начин сме робови на стереотипни мислења во семејните односи па и во другите 

сегменти од животот како политиката, работните места и сл. Добро организираното 

општество всушност е во тесна ако не и во директна корелација со улогата на жената 

во него.  Во нашата земја темата за рамноправноста на жената постојано се 

актуелизира и она што погоре го кажав иако според Уставот и законите сите се наоѓаме 

на едно исто ниво, сепак не е така и во пракса.  На пример, одредбите содржани во 

законите и подзаконските акти не покажуваат нерамноправен третман на жените, 

додека во неколку закони, рамноправноста на полот е доста нaгласена. Постои закон за 

еднакви можности на жените и мажите кој е донесен во 2006 година и унапреден 

донесен во 2012 година. Законот има за цел да ги уреди основните и посебните мерки 

за воспоставување на еднаквите можности за жените и мажите, како и надлежностите, 

задачите и обврските на субјектите одговорни за воспоставување на еднакви 

можности. Закон за работни односи на Република Македонија (2005) содржи одредби 

за рамноправен третман на мажите и жените во однос на пристапот до вработување, 

стручна обука и унапредување, како и во поглед на работните услови. Дополнително, 

законот содржи посебни заштитни одредби за вработените од женски пол во поглед на 

бременоста, ноќната работи и други видови работа.  

Во институциите за здравство и социјална заштита , како и во администрација 

се вработени најголем дел од жените од неиндустрискиот секотор, но многу ретко на 

високи позиции во процесот на донесување одлуки. Статистички податоци посочуваат 

на тоа дека жената е недоволно искористен ресурс во бизнис секторот, само 6% од 

бизнисите на светско ниво се водени од жени па доколку жените претставуваат 

половина од светската популација, а се застапени во многу помал дел во работната 

сила или во бизнис-популацијата, мора да се заклучи дека, барем во овие услови, 

жените се недоволно искористени.
1
 Само мал број земји имаат комплетен статистички 

профил за жените во бизисот. Во Македонија, иако има расположение за бизнис и 

регистрирани бизниси, не се знае колку точно од нив се во сопственост на жени. 

Но,како позитивна страна можеме да кажеме  дека  секаде каде што постои статистика 

која се занимава со жените во бизнисот посочува на тоа дека расте бројот на компании 

кои се поседувани од жени. Во Македонија во сферата на образованието најмногу е 

воспоставен еднаков третман на мажите и на жените. Така да основното образование е 

задолжително и  се однесува на сите деца во земјата без разлика на нивниот пол. Исто 
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така Законите за наследување и за семејство, нагласуваат дека мажите и жените се 

еднакви во однос на правата и обврските кои произлегуваат од односите во семејсвото, 

родителството и во бракот.Но во пракса, овие права не се еднакви за мажите и жените. 

Традиционалната улога на македонската жена во семејството е една од главните 

причини за малиот процент на невработеност на жените, но и недоволната образовна 

структура го зголемуваат овој процент како проблем за вработување. Жените повеќе се 

застапени во секторите каде што има пониски примања. Застапеноста на жените и 

мажите во вработувањето покажуваат висока стапка на невработеност кај жените од 

38,8
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 отсто според Анкетата на работната сила. Сигурно е дека за разликите меѓу 

мажите и жените уште долго ќе се разговара – се додека постои човештвото. Секако 

дека постојат билошки разлики меѓу половите, но неможеме да кажеме дека ’Бидејќи 

постојат биолошки разлики, судбината на мажите и жените е запечатена’! Едноставно, 

ние сме апсолутно слободни. Но оваа слобода постои само во теорија. Општеството е 

тоа што на момчињата и девојките им ги ограничува развојните можности и тоа само 

поради половата припадност. Девојките се уште се притискаат да се дефинираат во 

улогата на добри мајки. Професионално успешните жени од општеството се примаат 

со недоверба. А, за сето ова не постои никаква причина.Најголем предизвик со кој се 

соочува жената во македонското општество е да биде сфатена сериозно во чекорите 

кои ги превзема, затоа што иако нема да наиде на правни препреки и прекршоци, сепак 

ќе се соочи со туѓите гледишта и дискриминативната природа на општеството. Улогата 

на жената во секое општество е повеќе значајна, гледано во еден поширок контекст на 

нештата кои што сите нас длабоко не засегаат. Правата на жените треба и мора 

постојано да се унапредуваат. Тие не се и не смеат да бидат категорија која што еднаш 

за секогаш е регулирана. На пример, законот за работни односи, не промовира 

никакава дискриминација на жените, тој ја предвидува и осигурува еднаквоста на 

половите во врска со вработување. Но според податоците, сеуште бројот на вработени 

мажи (посебно на високи одговорни позиции) е сеуште значително поголем од бројот 

на вработени жени
3
. Истотака процентот на мажи кој директно учествуваат во власта и 

во процесот  на одлучување е доста поголем од бројот на жените, што претставува еден 

од главните проблеми на половата дискриминација.  

За малиот процент жени во раководството најмногу придонесуваат 

стереотипните мислења во државата и во опшеството, според кои улогата на жената во 
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домот и семејството е да седи дома. Жените уште на прво место го ставаат семејството, 

а високите одговорни позиции подразбираат многу откажувања од приватниот и од 

семејниот живот.  

Семејното насилство во Македонија е добро познато исто така  иако за него 

малку се зборува јавно, под изговор дека се работи за приватна семејна работа. 

Законите несоодветно ги штитат жртвите на насилство, одговорните институции се 

уште не му приоѓаат на проблемот систематски и ефикасно, а постојано постои и 

недостиг од официјални податоци и истражувања на ова поле.  Поради тоа, жените-

жртви не зборуваат за претрпеното насилство, ретко го пријавуваат насилството и се 

обидуваат да ги излечат своите рани само со помош на женските групи. Медиумите ја 

следат оваа шема и го покриваат насилството против жените главно во црната хроника 

базирајки се само на единечни случаи на насилство. Медиумите не му пристапуваат на 

проблемот подлабоко и од различни аспекти. Исклучок прави трговијата со жени, каде 

медиумите посветуваат повеќе внимание, но и тука проблемот се согледува од само 

еден аспект - напорите на државните институции да ја сузбијат оваа недозволена 

трговија. Без да се направат основни промени во пристапот кон овој многу сложен и 

значаен проблем од страна на релевантните институции и медиумите, насилството врз 

жените и неговите жртви и натаму ќе останат присутни главно во таканареченото 

социјално “подземје”. Во Македонија традиционално со години наназад жената била 

третирана во инфериорна позиција во однос на мажот во повеке опшествени сегменти, 

како и во семејството, одтука потекнуваат и проблемите како што е и семејното 

насилство, но сепак денес постојат многу женски организации кои се трудат да и 

обезбедат подршка и заштита на жената. Иако се поголем е бројот на жените кој 

одлучуваат да градат кариера пред семејство, да имаат диплома пред да имаат деца и 

додека се повеќе и повеќе исполнуваат важни цели во опшеството, конвенцијалната 

престава за жените и натаму опстојува. Овој стереотип сугерира дека суштината на 

различноста на половите лежи во старата поделба на улогите помеѓу мажите и жените 

во областа на односите во семејството и пошироко.  

Во услови кога државата, опшеството сметаат дека улогата на жената во домот 

и семејството е да седи дома, многу е тешко самите жени да излезат од таму и да се 

свртат кон нешто друго. Да не ја спомувам дискриминацијата на жената кога е во 

пршање работењето или барањето на работа пред забременување или со мали деца. Ете 

на тој начин државата и опшеството ни покажуваат каде и која и е ,,улогата,, на жената. 

Факт е дека тоа е до склопот на опшеството каде се знае што е традиционално и од 



мали така растеме. Пример кога сме си играле како мали со кукли тоа било во стилот 

оди на работа, готви во кујна, чисти по дома ....и ете од мали нозе која е ,,улогата на 

жената,,. Затоа ние во Македонија изгледа ќе почекаме уште малку. Нас тука се уште 

јавните политики ни се на ниво на враќање на семејните вредности (а тоа сите знаеме 

што значи за жените). На повидок ни е уште една владина кампања за семејните 

вредности . 

На пример се охрабруваат жените да бидат домаќинки, да не се вработуваат и да 

чуваат деца, готват, чистат, а од друга страна се напаѓаат бидејки незнаат ништо 

надвор од домот. Доколку се амбициозни, успешни и одлучни на работа, одма 

добиваат етикета. Некако секој тип на успех на некое поле повлекува и некој вид на 

негативна етикета кога си жена и така се моделира улогата на жената не само во домот 

туку и во општеството и не е чудо што младите девојчиња се збунети. Етикети постојат 

за се нешто во животот. Наш успех е да успееме да се издигнеме над 

малограѓанштината и да гледаме околу нас, за нашето добро и доброто на најблиските. 

Светот секогаш ќе има мерки и стандарди кои ние никогаш нема да можеме да ги 

достигнеме, а не би ни требало, бидејќи не секогаш, најчесто се дури погрешни. Да, 

етикетите секогаш ќе постојат.... Затоа, ако човекот се пронајде себеси во животот, и е 

задоволен со тоа каде е, што прави во моментов, не треба да го интересират такви 

работи. Сите сме способни за надоградување на личноста.  


