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Вовед

Женски Форум-Тетово (ЖФ) е невладино, 
непартиско, непрофитно и хуманитарно 
здружение, основано во јануари 2001 
година во Тетово. ЖФ е со седиште во 
Тетово, но своите активности ги реализира 
во поширокиот регион на северниот и 
западниот дел од Македонија. ЖФ брои 
околу 30 членови кои се активно вклучени 
во активностите на здружението.

Визија  на  Женски Форум-Тетово е 
постигнување на еманципација на жената, 
о с о б е н о  о д  р у р а л н и т е  с р е д и н и , 
с а м о о с в е с т у в а њ е  н а  ж е н а т а  и 
подигнување на свеста за нејзиниот 
нерамноправен статус во општеството, 
заштита на човековите права и родова 
еднаквост. Зацртаната визија ќе ја постигне 
преку подигање на свеста на жената за 
нејзино осамостојување, јакнење на 
нејзината самодоверба и непречена 
интеграција во општествените текови. 
Главна цел е промовирање на жената како 
рамноправен партнер во донесувањето на 
одлуки и придонесување кон зајакнување 
на жената во заземање на значајни улоги 
во развојот на цивилното општество. Во 

согласност со Стратешкиот план 2013-2016 
година, стратешки цели и програми на 
здружението се: институционален развој 
(jакнење на сопствените капацитети), 
економски развој и јакнење на жената и 
заштита и унапредување на човековите 
права.

Здружението во 2015 година започна со 
реализација на проектот ,,Граѓанска акција 
за родова еднаквост“. 
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Проектот е  под држан од страна на 
Агенцијата на Соединетите Американски 
Држави за меѓународен развој - УСАИД, 
преку Фондацијата oтворено општество – 
Македонија во рамките на Проектот на 
УСАИД за граѓанско општество. Целта на 
проектот е да се информираат граѓаните на 
општина Тетово за родовите права и да се 
поттикне нивно  вклучување во креирањето 
на политики за родова еднаквост на 
локално ниво. На ваков начин би се 
придонело за надминување на родово 
заснованите предрасуди кај жителите на 
општина Тетово, но и кај претставниците   на 
општинската администрација,  избраните 
советници/чки како и други креатори и 
донесувачи на политики.

Освестувањето би придонело кон креирање 
на родово чувствителни политики и услуги 
како и во исполнување на клучната цел од  
„Европската повелба за еднаквост на 
жените и мажите во локалниот живот“, што 
ја разви Советот на европските општини и 
региони, која укажува дека локалните 
власти не се само обврзани да осигураат 
дека нивниот систем на владеење одговара 
на различните потреби, интереси и 
приоритети на жените и мажите, туку и дека 

родово-одговорното владеење е клучно за 
општествениот и економскиот развој на 
локално, регионално и на национално ниво. 
„Ако сакаме да создадеме општество 
базирано на еднаквост, од суштинско 
значење се локалните и регионалните 
власти со своите политики, во начинот на кој 
се организирани и во своите практики, 
целосно да ја земат предвид родовата 
димензија. Во денешниот и во светот утре, 
вистинската еднаквост на жените и мажите 
е клуч за нашиот економски и општествен 
успех – не само на европско или на 
национално ниво, туку и во нашите региони, 
градови и локални заедници“.¹

¹ Council of European Municipali�es and Regions, “The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life,” Innsbruck, May 
2006, page 4. Достапно на h�p://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf. Последна посета 08.07.2014. Верзијата на 
македонски јазик, со терминолошки пропусти во преводот, е достапна на интернет страната на Заедницата на единиците на 
локалната самоуправа на Република Македонија 
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Контекст

Тетово се наоѓа на северозападниот дел на Република Македонија. Општина Тетово 
зафаќа простор од 1080 км² и според податоците од пописот 2002 година живеат 86 
580 жители, а врз основа на проценката на Државниот завод за статистика за 
31.12.2012  година живеат 90 650 жители. Процентуалната застапеност на двата 
пола е скоро еднаква т.е. 50%. 

Советот на општината за мандатот 2013-2017 се состои од 31 советник од кои 8 се 
жени советнички т.е. 25.8 % што е помалку од зацртаното учество од 30% на жените 
советнички во Советот на општината. 

Учеството на жените советнички во Советот на општината во претходните изборни 
циклуси е  претставено подолу:

Состав на Совет на 

општината 

2013-2017 2009-2013 2005-2009 2001-2005 

Вкупно 31 31 31 23 

Жени вкупно и во 

проценти 

8 25,8% 10 32,3% 7 22,6% 1 4,3% 

Мажи вкупно и во 

проценти 

23 74,2% 21 67,7% 24 77.4% 22 95,7% 

 

2 h�p://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaXI.pdf

Од горенаведеното може да се заклучи дека учеството на жените во Советот на 
општина Тетово во периодот 2001-2005 било многу ниско, т.е. само една жена била 
избрана во Советот (4,3%). 
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По воведувањето на родови квоти за 
кандидатите на локалните избори 
(Закон за локални избори од 2004) 
учеството на жени советнички во 
Советот на општина Тетово забележува 
позитивен тренд, бројот на избраните 
жени се зголемува на 7, но процентот 
останува на 22,6% т.е. не се постигнува 
зацртаната квота од 30%. 

Локалните избори во 2009 резултираа 
со 10 избрани жени советнички, а со 
тоа и се постигна  квотата од 30%. За 
жал, во 2013 процентот на жени  
советнички се намали на  25,8%, што 
укажува дека механизмите за родова 
еднаквост не успеале да ја подобрат 
состојбата, дури напротив таа се враќа 
(квантитативно) во состојбата кога тие 
механизми не беа законски пропишани 
(Закон за еднакви можности се донесе 
во 2006, а локалните избори се случија 
во 2005).

Општина Тетово е една од 4 општини 
к о и  с е  р а к о в о д е н и  о д  ж е н а -
градоначалничка. Кога оваа анализа се 

пишува веќе се навлегува во втората 
половина на мандатот и е релативно 
рано да се дадат оценки дали со жена 
н а  п о з и ц и ј а  г р а д о н а ч а л н и к  с е 
постигнуваат позитивни поместувања 
во однос на положбата на жените и 
еднаквите можности во општината. 
Досегашните краткорочни резултати 
укажуваат на потреба за поинтензивно 
и порешително делување на планот на 
унапредување на положбата на жената 
во општина Тетово, што се потврдени и 
со наодите на оваа анализа. 
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Кога станува збор за Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при 
Советот на општината, во Тетово напорите за поставување на оваа комисија 
датираат дури и пред донесување на Законот за еднакви можности на жените и 
мажите во 2006 година. Имено, уште во 2004 и 2005 година во рамки на проектот 
,,Промовирање на родот на локално ниво“ инициран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје,  
поддржан од амбасадата на САД и реализиран од страна на Министерството за труд 
и социјална политика/сектор за еднакви можности, е започнато со градење на 
потребните човечки и институционални капацитети за поставување и 
функционирање на Комисија за еднакви можности.³ Како резултат на овој проект 
Комисија за еднакви можности во Тетово⁴ беше формирана во 2004 година, две 
години пред да се донесе Законот за еднакви можности на жените и мажите. Може 
да заклучиме дека институционален механизам за унапредување на родовите 
односи во општина Тетово во форма на Комисија за еднакви можности на жените и 
мажите  е поставен веќе подолго од 10 години.

Претставниците на општина Тетово или пак граѓанските организации кои се залагаат 
за еднакви можности, до сега не спровеле сеопфатно истражување за постигањата и 
ефектите од 10 годишното постоење на Комисијата за еднакви можности врз 
животот на жителите на општината, родовите односи и еднаквите можности. Но, 
информациите од терен со кои располага Здружение Женски Форум Тетово, како и 
состојбите констатирани во други анализи и истражувања укажуваат на  значителна 
потреба за понатамошна работа на ова поле. Имено, извештајот за примена на 
Законот за еднакви можности во општина Тетово изготвен од страна на Здружение 
Женски Форум Тетово во 2010 година, укажува дека граѓаните во општина Тетово не 
се запознаени и не ги уживаат загарантираните родови права. Ова го поткрепуваат и 
резултатите од истражувањето на перцепциите за родовата еднаквост во општина 
Тетово во 2010 година, спроведено од Реактор-истражување во акција.⁵

³ h�p://www.osce.org/skopje/30745?download=true страна 10, посетено на 18.07.2015
⁴ Освен во Тетово комисиите за еднакви можности беа формирани и во Велес, Пробиштип, Делчево, Кочани, Кавадарци, 
Прилеп, Битола, Кривогаштани, Тетово и Струга.
⁵ h�p://www.reactor.org.mk/CMS/Files/Publica�ons/Documents/Tetovo%20-%20mak%20FINAL.pdf Пристапено на 18.07.2015
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Цели на анализата

Општа цел на анализата е да придонесе кон градење на родово - одговорна власт во 
општина Тетово, а со тоа да придонесе процесите на владеењето да бидат 
порамноправни, повклучителни и поотчетни. Владеењето кое е порамноправно, 
повклучително и поотчетно, со самото тоа е поефикасно и поефективно. 

Родо в о  -  од го в о р н ат а  л о ка л н а 
самоуправа прифаќа еден од клучните 
аспекти на доброто владеење. Се 
грижи и одговара на различните 
потреби, интереси, приоритети и 
прашања на жените и мажите како 
рамноправни граѓани. Родово - 
чувствителната локална самоуправа 
дејствува за да им излезе во пресрет на 
овие различни потреби и да ги вклучи 
в о  с и те  п р о це с и  н а  л о ка л н ото 
вл а де е њ е  –  в о  к р е и р а њ ето  н а 
политиките, во планирањето, во 
распределбата на буџетот, во развојот 
на програмите, испорачувањето на 
локалните услуги и во следењето на 
изведбата – за директно да одговори 
на постојните родови нееднаквости.
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Резултатите од оваа анализа ќе помогнат во неколку насоки. Пред сѐ ова ќе биде 
прва анализа од ваков тип која со емпириски податоци ќе установи какво е 
познавањето на локалната заедница за прашања од доменот на родовата 
рамноправност и еднаквите можности. 

Оваа анализа воедно ќе послужи и како почетна проценка (Baseline assessment) врз 
основа на која може понатаму да се прават други мерења и следења на состојбите, 
откако одредени активности ќе се спроведат, а со тоа и да се набљудува ефектот на 
спроведените мерки во однос на тоа колку истите помогнале во менување на 
ставовите и/или менување на однесувањето кон подобро. Како таков, овој 
документ може да послужи и за Комисијата за еднакви можности во општина 
Тетово за да ги предвидат мерките и програмите за работа во наредниот период врз 
основа на детектираните резултати.

„овој документ може да 
послужи и за Комисијата за 
еднакви можности во општина 
Тетово за да ги предвидат 
мерките и програмите за 
работа во наредниот период 
врз основа на детектираните 
резултати“
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Методологија

Резултатите на анализата се базираат на комбинација на следните истражувачки 
методи:

А. Анкета со жителите на општина Тетово. Анкетата беше спроведена од врата до 

врата, секоја четврта врата, за половина од  предвидениот број на испитаници. 
Другата половина од предвидениот број на вкупно анкетираните се спроведе со 
претставници на институции кои функционираат на територија на општина Тетово  
(училишта, амбуланти, болница, итн). Преку комбинација на пристапот врата до 
врата и претставници/вработени во институции се постигна сеопфатен и 
репрезентативен примерок на анкетираните жители на општина Тетово.

Анкетата се спроведе од страна на 5 анкетарки користејќи претходно развиен 
прашалник на албански и македонски јазик поради етничкиот состав на жителите на 
општината. Сите 5 анкетарки заедно со претставничките  на Здружение Женски 
Форум Тетово претходно поминаа обука којашто имаше за цел да го изедначи 
пристапот на анкетарките при спроведување на  анкетата, да ги разјасни дилемите 
по однос на одредени прашања но, исто така, обуката придонесе и кон едукација на 
самите анкетарки по одос на еднаквите можности, правата на жените и нивното 
освестување за родовите прашања. 

Обуката беше организирана во три блока, додека во секој блок беа обработени две 
теми т.е. 6 теми вкупно. Начинот на работа беше интерактивен т.е. комбинација на 
предавање помогнато со презентација/слајдови, дискусија и прашања. 
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Исто така, во рамките на секој блок беше одржана симулација на интервју преку 
играње на улоги со тоа што секоја од учесничките доби можност да вежба како да 
пристапи кон интервјуто. Исто така сите прашања беа разјаснети, а дилемите во 
разбирање на секое  прашање посебно одговорени.

Кога станува збор за капацитетот и претходното искуство на анкетарките за 
спроведување на анкета, сите анкетарки поседуваа претходно искуство во 
спроведување на анкети, било да се тие директни (преку интерву - еден на еден) или 
индиректни преку on-line-анкета. Обуката во овој случај повеќе беше фокусирана 
кон зајакнување на капацитетите и знаењата по однос на родовите прашања, а 
посебен осврт беше даден на поврзаноста на родовите прашања со темите 
релевантни на локалната самоуправа.

Б. Фокус-групи со претставници  на општинската администрација и претставници  

на граѓанското општество. Вкупно беа одржани две фокусни групи. Првата фокусна 
група беше наменета за претставници на администрацијата на општина Тетово и се 
одржа во просториите на општината. За потребите на фокусната група беше развиен 
посебен прашалник кој помогна во истражување на ставовите на администрацијата 
по однос на  еднаквите можности и правата на жените.

Втората фокусна група беше составена од претставници на цивилното општество кое 
делува во општина Тетово. И за оваа група беше развиен уште еден посебен 
прашалник.   
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1. Родот и полот се една иста работа

2. Родовите улоги се одредени од полот

3. Родовите улоги се менуваат со текот на времето 

4. Разбирам од каде произлегуваат нееднаквостите помеѓу мажите и жените

5. Го разбирам концептот за еднаквите можности

6. Ги познавам клучните меѓународни документи релевантни за прашањата 
за родова еднаквост како што се CEDAW-Конвенција за елиминација на 
сите форми на дискриминација врз жената, Пекиншката декларација и 
Платформата за акција

7. Познати ми се клучните национални документи релевантни за прашањата 
за родова еднаквост  како што е Стратегија за родова еднаквост 2013-2020, 
Национален акциски план за родова еднаквост 2013-2016

8. Познат ми е Законот за еднакви можности на мажите и жените на 
Р.Македонија и одредбите кои се однесуваат на единиците на локална 
самоуправа.

9. Ја разбирам поврзаноста на родовата еднаквост со развивањето на 
правични и ефикасни политики во областа: образование  во единицата на 
локална самоуправа 

Истражувачки прашања

Анализата за ставовите на жителите на општина Тетово за родова рамноправност и 
познавањето на законската рамка и придобивките од неа за еднаквите  можности 
треба да даде  одговори  на следните ставови и прашања:
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10. Ја разбирам поврзаноста на родовата еднаквост со развивањето на 
правични и ефикасни политики во областа: социјална заштита 

11. Ја разбирам поврзаноста на родовата еднаквост со развивањето на 
правични и ефикасни политики во областа: здравство

12. Ги користам мехнизмите и алатките кои ги имам на располагање во 
единицата на локална самоуправа за постигнување на родова 
рамноправност

13. Знам кои се членови на Комисијата за еднакви можности на жени и мажи 
(КЕМ) при Советот на општина Тетово

14. Сум ги контактирал/а советниците кои членуваат во КЕМ  за прашања 
поврзани со родова рамноправност

15. Сум добила повратен одговор од советник/чка по однос на поставеното 
прашање

16. Знам кој е одговорен координатор за еднакви можности во општина 
Тетово 

17. Сум контактирала со координаторот за прашања поврзани со  родова 
рамноправност

18. Сум добила повратен одговор од координаторот по однос на поставеното 
прашање

pyetje ?
questions ?

прашања ?
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Преку фокусните групи подлабоко се испитани следните прашања:⁶

1. Дали ја знаете разликата помеѓу термините “Род”  и “Пол”? На што се 
должи таа разлика?

2. Дали некогаш сте посетувале обука за родови прашања? Доколку да, од 
кого беше обуката спроведена? 

3. Дали  ги интегрирате родовите прашања во развој на локалните политики?  
Доколку ги интегрирате, како? 

4. Дали има некоја политика, програма или услуга која обрнува внимание на 
родовите прашања и еднаквите можности? Наведете која.

5. Што  би посочиле како најголемо постигнување на КЕМ при општина 
Тетово?

6. Набројте ги трите  
најголеми/најбитни  
предизвици  за работа на КЕМ 
при општина Тетово.

7. Дали КЕМ во рамките на овој 
мандат има разгледувано 
и/или вратено некои 
стратешки документ на 
општината по однос на 
еднаквите можности? 
Доколку има, наведете кои? 

⁶ Прашањата и за двете фокусни групи се претставени  

кумулативно
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8. Кои се, според вас,  најбитни  прашања кои треба да ги спроведува КЕМ во 
својата работа?  

9. Дали има соработка помеѓу КЕМ и други комисии на Советот на 
општината? Доколку да, наведете пример. 

10. Дали има соработка помеѓу КЕМ и општинската администрација? Доколку 
има, наведете пример.

11. Дали има соработка помеѓу КЕМ и претставниците на цивилното 
општество? Доколку има, наведете пример.

12. Дали знаете кои се членови  на Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите во општина Тетово? Доколку знаете, како сте стигнале до 
оваа информација?

13. Дали имате некогаш упатено барање/прашање до КЕМ во рамките на овој 
мандат? Доколку имате, наведете  ја природата на барањето/прашањето? 
Каков бил одговорот?

14. Дали КЕМ некогаш била експонирана во медиуми? (локални или на 
државно ниво).
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Ограничувања на истражувањето

Спроведувањето на анкетата од врата 
до врата и темата на истражувањето се 
покажаа како ограничувачки фактор, 
поради политичкиот контекст во 
државата и општата недоверба по 
однос на тоа каде и за што ќе се 
искористат одговорите. Одреден дел на 
испитаници на кои им беше пристапено 
не се согласија да одговорат на 
прашалникот, додека другиот дел 
од г о в о р и ј а  с о  г о л е м а  д о з а  н а 
внимателност и без дополнително 
елаборирање на одговорот. 

Слична состојба се забележа и во 
ф о к у с н а т а  г р у п а  с о с т а в е н а  од 
п р е т с т а в н и ц и  н а  о п ш т и н с к а т а 
администрација.

Ова ограничување се надмина, така 
што анкетарките даваа дополнителни 
објаснувања по однос на проектот ѝ ја 
објаснија детално постапката како ќе се 
обработат одговорите и за која намена 
истите ќе се искористат. 

Дополнителен олеснувачки фактор во 
в о с п о с т а в у в а њ е  н а  п о л е с н а 
комуникација со испитаниците беше 
фактот што анкетарките беа од Тетово и 
добро познати/почитувани во својата 
заедница, факт којшто послужи како 
гаранција и основа за градење на 
довербата.
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Податоците од општина Тетово се базираат на примерок од 

787 анкетирани граѓани од кои 442 или 56,2% се жени а 

354 т.е. 43,8% се мажи.

Демографија на примерокот

56,2%     43,8%    

Возраста на испитаниците е од 20 до 70 години, каде 22,9% се на возраст од 

20 до 30 години, 248 или 31,5% се на возраст од 31 до 40 години, 174 или 22,1% се 
на возраст од 41 до 50, 131 или 16,6% се на возраст од 51 до 60 години и 54 или 
6,9% од 61 до 70 години . 

²

²
²

²

²

»

»

º

º

º

31-40 год.
248 (31,5%)

20-30 год.
180 (22,9%)

41-50 год.
174 (22,1%)

51-60 год.
131 (16,6%)

61-70 год.
54 (6,9%)

возраст
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Националност
Од нив 528 или 67,1% се Албанци/ки, 
231 или 29,4% се Македонци/ки, 28 или 
3,6% се изјасниле како други.

Образовната структура на 

примерокот е следна: без завршено 
основно образование 12 или 2%,  со 
основно образование 124 или 16%, 294 
или 37%  од испитаниците имаат 
завршено средно образование и 356 
или 45% имаат завршено високо 
образование.

Вработеност
Од вкупно анкетираните испитаници 
427 или 53,3% се вработени, а 360 или 
45,7% се невработени.

По однос на фокусните групи, вкупно 
беа вклучени 17 испитаници од кои 10 
п р е т с т а в н и ц и  н а  л о к а л н а т а 
самоуправа, а 7 претставници на 
цивилното општество во општина 
Тетово.  

Демографија на 
примерокот
во бројки

Женски 442 56.2%

Машки 345 43.8%

20-30 години 180 22.9%

31-40 години 248 31.5%

41-50 години 174 22.1%

51-60 години 131 16.6%

61-70 години 54 6.9%

Македонска 231 29.4%

Албанска 528 67.1%

Друга 28 3.6%

Без образование 12 2%

Основно образование 124 16%

Средно образование 295 37%

Високо образование 356 45%

вработен(а) 427 54.3%

невработен(а) 360 45.7%

Пол

Возраст

Националност

Степен на образование

Статус на вработеност
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Наоди од анкета
Анализа на група на прашања по однос на освестеноста на жителите 
на општина Тетово за родовите улоги во општеството

Со долунаведените прашања ја испитуваме освестеноста  преку поставување на три 
заемно поврзани прашања:

① Родот и полот се една иста работа? 

Со цел да се измери степенот на освестеноста на  
жителите на општина Тетово по однос на разликата 
помеѓу термините род и пол и поаѓајќи од фактот што род 
е социјална категорија, а пол е биолошка  категорија, го 
поставивме првото прашање формулирано да испита 
колку испитаниците се свесни за разликата. 

Дури 343 или 43,6% испитаници знаат дека термините род и пол се разликуваат, 
додека 276 т.е. 35,1% испитаници сметат дека овие два термина означуваат иста 
работа. Дури 21,3% т.е. 168 испитаници одговориле со „не знам“ што укажува на 
фактот дека во општина Тетово има доста голем број на жители т.е. 56,4% кон кои би 
требало да се делува за нивното понатамошно  родово освестување.  

Битно е да се спомене дека нема голема разлика по однос на одговорите дадени од 
мажи и одговорите дадени од жени. 

Да                 Не            Не знам
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Дури 32% жени и 39% мажи не ја знаат разликата помеѓу овие два термини, а од 
друга страна приближно ист процент на мажи и жени  ја знаат разликата (45% жени и 
42% мажи одговориле со „не“ на прашање ,,дали род и пол се иста работа“?). 
Произлегува дека во Тетово нема голема разлика помеѓу освестеноста, или 
неосвестеноста  на мажите и жените, бидеќи процентуално мажите и жените 
подеднакво се освестени (45% наспрема 42%). Од друга страна, процентот на 
неосвестени жени и мажи од една третина на испитаниците е доста голем. Па оттука 
произлекува потреба од дополнителни мерки и активности за родово освестување на 
мажите и жените во Тетово. Етничката припадност укажува на разлики во одговорите 
при што 44% испитаници со албанска припадност одговориле позитивно, а 67% 
испитаници од македонска припадност одговориле негативно. 

Нема значителна разлика по однос на етничката припадност за тие што одговориле 
неутрално. Кога станува збор за нивото на образование и родова освестеност не е 
изненадувачки одговорот од „не знам“ за 75% испитаници кои немаат завршено  
основно  образование, или пак  високиот процент од дури 53% испитаници со завршено 
високо образование кои одговориле со „не“, што укажува на фактот дека  
образованието игра значителна, позитивна,  улога во процесот на родово освестување.

Пол Да % Не % Не знам %

Женски 141 32% 198 45% 103 23%

Машки 135 39% 145 42% 65 19%

Возраст Да % Не % Не знам %

20-30 години 68 38% 87 48% 25 14%

31-40 години 78 31% 122 49% 48 19%

41-50 години 62 36% 69 40% 43 25%

51-60 години 53 40% 44 34% 34 26%

61-70 години 15 28% 21 39% 18 33%

Родот и полот се една иста работа?
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Родот и полот се една иста работа? 

② Родовите улоги се одредени од полот?

Под терминот родова улога подразбираме активности, очекувања и однесувања 
кои се поврзуваат со мажи или жени, а се дадени од страна на општеството. 
Родовата улога не е детерминирана од полот, туку општеството поради полот 
определува одредена улога за мажи и одредена улога за жени. Нашето општество 
препознава две родови улоги:  машка улога и женска улога.

Целта на ова прашање е иста како и на првото прашање преку кое ја мериме 
освестеноста на жителите по однос на родовите прашања и родовите улоги во 
приватниот и јавниот живот. Преку добиените одговори ќе го испитаме ставот на 
ж и т е л и т е  д а л и  ж е н и т е  т р е б а  д а  с е  а н г а ж и р а а т  и с к л у ч и в о  в о 
обрските поврзани со домот, растење и воспитување на децата и нега на 
с т а р и л и ц а  и л и  и с т о т о  б и  т р е б а л о  д а  г о  п р а в а т  и  м а ж и  и  ж е н и ,

Националност Да % Не % Не знам %

Македонска 37 16% 154 67% 40 17%

Албанска 233 44% 177 34% 118 22%

Друга 6 21% 12 43% 10 36%

Степен на образование Да % Не % Не знам %

Без образование 1 8% 2 17% 9 75%

Основно образование 35 28% 43 35% 46 37%

Средно образование 111 38% 111 38% 73 25%

Високо образование 129 36% 187 53% 40 11%

Статус на вработеност Да % Не % Не знам %

вработен(а) 159 37% 198 46% 70 16%

невработен(а) 117 33% 145 40% 98 27%
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или мажите треба да се единствени во семејство (или главни) кои ќе заработуваат и 
ќе напредуваат во професионална или политичка кариера. Со други зборови 
родовите улоги се социјална категорија која не би требала да се одредува од страна 
на билошката припадност. Родовите улоги се менливи, додека половата припадност 
е неменлива категорија.

Резултатите од ова прашање укажуваат дека 41% од мажите сметаат дека родовите 
улоги се одредени од половата припадност, додека имаме релативно изедначен 
одговор и на мажи и на жени кои сметаат дека родовите улоги не се одредени од 
полот (39% жени наспрема 35% мажи).

По однос на старосната структура нема 
големи отстапувања, освен што 42% 
испитаници на возраст помеѓу 20-30 години 
сметаат дека родовите улоги не се 
одредени од полот. 

Фактот што дури 43% од испитаниците на 
возраст од 61-70 години не  го знаат 
одговорот, укажува на мошне висок 
процент на неосвестеност кај повозрасната 
популација, која не размислува околу поврзаноста на родовата улога и билошката 
припадност и како тие влијаат една на друга. Постои значителна разлика во 
одговорите по однос на етничката припадност. Дури 39% од испитаниците од 
албанска етничка заедница сметаат дека родовите улоги се одредени од полот, а 
46%, од македонската етничка заедница одговориле негативно, т.е сметаат дека 
билошката припадност не треба да влијае врз родовата улога.

Да                  Не              Не знам
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Произлегува заклучокот дека голем процент на вработени сметаат дека родовата 
улога зависи од биолошка припадност (пол) што укажува дека постои широк простор 
за делување во областа на економското јакнење на жените и промовирање на 
успешни модели на жени во професионална сфера на делување.

Значителна разлика во ставовите се забележува и во зависност од тоа дали 
испитаниците се вработени или не. Така, 41% од вработените одговориле 
позитивно, наспрема само 28% позитивни одговори кај невработените. 

Родовите улоги се одредени од полот?

Пол Да % Не % Не знам %

Женски 132 30% 174 39% 136 31%

Машки 142 41% 121 35% 82 24%

Возраст Да % Не % Не знам %

20-30 години 69 38% 75 42% 36 20%

31-40 години 87 35% 95 38% 66 27%

41-50 години 62 36% 64 37% 48 28%

51-60 години 42 32% 44 34% 45 34%

61-70 години 14 26% 17 31% 23 43%

Националност Да % Не % Не знам %

Македонска 62 27% 106 46% 63 27%

Албанска 206 39% 176 33% 146 28%

Друга 6 21% 13 46% 9 32%

Степен на образование Да % Не % Не знам %

Без образование 1 8% 5 42% 6 50%

Основно образование 30 24% 40 32% 54 44%

Средно образование 96 33% 96 33% 103 35%

Високо образование 147 41% 154 43% 55 15%

Статус на вработеност Да % Не % Не знам %

вработен(а) 174 41% 167 39% 86 20%

невработен(а) 100 28% 128 36% 132 37%
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③ Родовите улоги се менуваат со текот на времето?
 
Третото прашање од групата на прашањата за 
освестеноста и ставовите го потврдува фактот дека 
голем процент на испитаници немаат став, т.е. 
многу малку или воопшто не се информирани за 
родовите улоги. 

За конкретново прашање дури една третина, т.е. 
36% од испитаниците не знаат дали родовите 
улоги се менуваат со текот на времето.

Родовите улоги се менуваат со текот на времето?

Да              Не         Не знам

Пол Да % Не % Не знам %

Женски 163 37% 106 24% 173 39%

Машки 133 39% 102 30% 110 32%

Возраст Да % Не % Не знам %

20-30 години 81 45% 52 29% 47 26%

31-40 години 89 36% 65 26% 94 38%

41-50 години 67 39% 40 23% 67 39%

51-60 години 43 33% 37 28% 51 39%

61-70 години 16 30% 14 26% 24 44%

Националност Да % Не % Не знам %

Македонска 100 43% 47 20% 84 36%

Албанска 189 36% 156 30% 183 35%

Друга 7 25% 5 18% 16 57%

Степен на образование Да % Не % Не знам %

Без образование 3 25% 2 17% 7 58%

Основно образование 23 19% 38 31% 63 51%

Средно образование 94 32% 70 24% 131 44%

Високо образование 176 49% 98 28% 82 23%
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Заклучоци и препораки по однос на освестеноста 
за родовите улоги

Жителите на општина Тетово имаат потреба од понатамошно освестување 
во однос на родовите прашања и правата на жените, затоа што голем 
процент на испитаници немаат изградено став за одредени прашања. 

Доколку истите се освестуваат тие заедно со веќе освестените жители би 
придонеле кон создавање на позитивен јавен дискурс кој би помогнал во 
унапредувањето на положбата на жената во Тетово.

Освестувањето треба да се спроведе преку различни мерки и активности 
кон пошироката популација при што мерките треба да бидат насочени 
подеднакво и кон жените и кон мажите, затоа што не се забележува 
суштествена разлика во однос на одговорите на жените и на мажите.

Доколку ги анализираме подетално тие што одговориле со „не знам“ произлегува 
дека  тоа се скоро во еднаков процент и мажи и жени со старосна граница од 41-60 
години (78%), од кои 58% се без завршено основно образование и 42% се 
невработени.

Статус на вработеност Да % Не % Не знам %

вработен(а) 185 43% 111 26% 131 31%

невработен(а) 111 31% 97 27% 152 42%
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Анализа на група на прашања во врска со познавањата за еднаквите 
можности и стратешките документи кои го уредуваат ова прашање

Во оваа група на прашања го испитуваме степенот на запознаеност на  жителите со 
концептот за еднакви можности, причините кои придонесуваат кон нееднаквост 
помеѓу мажите и жените како и главните стратешки меѓународни и државни 
документи  со кои се уредуваат прашањата во овој домен.

Разбирам од каде произлегуваат нееднаквостите 
помеѓу мажите и жените 

Скоро 35% од испитаниците до некаде разбираат од каде произлегуваат 
нееднаквостите, а на 28,6 % од испитаниците им е јасно од каде произлегуваат  
нееднаквостите. Средна вредност за овој одговор е 3,23. 

Воопшто не 
го разбирам

Делумно не 
го разбирам

До некаде 
го разбирам

Го разбирам
Потполно го 

разбирам

60
7,6%

127
16,1%

225
28,6%

275
34,9%

100
12,7%
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Го разбирам концептот за еднакви можности 

Произлегува дека на  голем дел на жителите им е јасен концептот за еднакви 
можности т.е. 29,2% одговориле дека го разбираат и 34,7% до некаде го разбираат. 
Средна оценка на одговорот за ова прашање е 3,16 што укажува на позитивен 
резултат. Секако преку ова прашање не сме испитувале што подразбираат под 
терминот еднакви можности, но земајќи ги предвид одговорите на првата група на 
прашања, охрабрувачки е фактот што еднаквите можности како концепт е познат на 
повеќе од една третина на испитаници. Тоа дава добра основа за понатамошна 
работа.

Од графиконот погоре се гледа дека само 10,3% на испитаници во потполност го 
познаваат концептот, што пак наведува дека има потреба од поинтензивни напори 
насочени кон запознавање со основните начела и принципи на еднаквите можности 
во општина Тетово.

Воопшто не 
го разбирам

Делумно не
го разбирам

До некаде 
го разбирам

Го разбирам
Потполно го 

разбирам

67
8,5%

136
17,3%

273
34,7%

230
29,2%

81
10,3%
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Ги познавам клучните меѓународни документи 
релевантни за прашањата за родова еднаквост како што се 

CEDAW - Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз 
жената,  Пекиншката декларација и Платформата за акција

Средна вредност на добиените одговори по однос на ова прашање е 2,12, т.е. 
најголем процент од 37,7% на испитаниците изјавиле дека  воопшто не ги познаваат 
меѓународните документи, а само 2,3% изјавиле дека во потполност ги познаваат 
наведените меѓународни документи.

Добиените одговори на ова прашање всушност ги потврдуваат претходните 
резултати, каде што голем број на испитаници одговориле дека донекаде го 
познаваат концептот за еднакви можности.

Воопшто не 
ги познавам

Делумно не 
ги познавам

До некаде 
ги познавам

Ги познавам
Потполно ги 

познавам

297
37,7 % 

208
26,4%

188
23,9%

76
9,7%

18
2,3%
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Познавање на меѓународните документи се очекува да се има кај испитаниците кои 
во потполност ја владеат оваа проблематика и се запознаени во потполност со 
еднаквите можности, ги применуваат начелата на еднакви можности во практика и 
во секојдневната работа или активно се залагаат за истите. Жителите на општина 
Тетово не припаѓаат на ваков профил на испитаници со високо познавање на родови 
прашања. 

Познати ми се клучните национални документи 
релевантни за прашањата за родова еднаквост  како што се  

Стратегија за родова еднаквост 2013-2020 и Национален акциски план за 
родова еднаквост 2013-2016

Слично со претходното прашање, одговорите во однос на познавањето на 
националната рамка за родова еднаквост се со средна вредност од само 2,08. На ова 
прашање дури 39% од испитаниците одговориле со „воопшто не ги познавам 
клучните национални документи“, а пак само 2% одговориле со „во потполност ги 
познавам“.

Ниските познавања укажуваат на тоа дека институциите задолжени за 
промовирање на еднаквите можности на национално и на локално ниво се 
неефикасни и многу малку или воопшто не работеле со популацијата за нивно 
информирање и запознавање со концептот, а и со правата кои им следат по однос на 
еднаквите можности. 
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Воопшто не 
ги познавам

Делумно не
ги познавам

До некаде 
ги познавам

Ги познавам
Потполно ги 

познавам

307
39 % 

208
26,4%

191
24,3%

65
8,3%

16
2 %

Заклучоци и препораки по однос на познавањата за еднаквите 
можности и стратешките документи кои го уредуваат ова 
прашање

Жителите на општина Тетово до некаде се запознаени со концептот за 
еднакви можности и родова еднаквост но, многу мал процент на 
испитаници одговориле дека во потполност се запознаени, што укажува на 
потребата за понатамошно интензивно промовирање на концептот и 
начелата на родова еднаквост на општо ниво, но и на специфично ниво, т.е. 
во секојдневната работа.  

заклучоци
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За запознавање на пошироката јавност се препорачува делување со општи 
кампањи преку електронски и социјални медиуми, како и промовирање 
на позитивни примери и практики кои се залагаат и ги применуваат 
еднаквите можности.

Кога станува збор за специфични активности се препорачува воведување и 
примена на родовите концепти во секојдневната работа (gender 
mainstreaming). Овој принцип на работа е веќе прифатен и промовиран во 
стратешките документи на државно ниво и не претставува новина. 
Постојат и позитивни практики кои се спроведуваат во други ЕЛС од кои 
може да се учи. За почеток, овој принцип би требало да се применува од 
страна на општинската администрација.

Во горенаведените кампањи, би требало да се вклучат информации за 
меѓународните и државни документи со кои се уредува прашањето на 
еднаквите можности. Општинската администрација, советниците на 
Советот на општината, како и членовите на Комисијата на еднакви 
можности треба да бидат први кои ги применуваат и инсистираат на 
принципите за еднакви можности во севкупната работа на општината. 
Клучна улога за постигнување на оваа препорака треба да има 
координаторот за еднакви можности на општината, како и претседателот 
на Комисијата за еднакви можности,  секако со подршка на 
градоначалникот.
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Анализа на група прашања за познавањето на одговорностите на 
општината за унапредување на родова еднаквост и нивна примена  
во развивање на  политики и давање на услуги

Единиците на локална самоуправа  со процесот на децентрализација се здобија со 
право и одговорност за креирање на секторски политики и давање на услуги на 
граѓаните. 

Уредувањето на еднаквите можности во работата на ЕЛС е до некаде објаснето во 
Законот за еднакви можности на жените и мажите на Р. Македонија но, оставен е и 
простор секоја ЕЛС да ги уреди и применува принципите на еднакви можности во 
зависност од степенот на развиеност, капацитетите и можностите специфични за 
определена ЕЛС. 

Како минимум стандарди кои треба да ги исполни секоја ЕЛС во оваа насока  се: 
формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите при Советот на 
општината, номинирање на координатор за еднакви  можности од редот на 
вработените во општинската администрација, подготвување на акционен план за 
работа на комисијата, како и подготвување на годишен извештај за работата до 
Министерство за труд и социјална политика – сектор за еднакви можности. 

Во овој сет на прашања ги испитуваме анкетираните колку се запознаени со 
одговорностите на општината во одредени сектори и колку еднаквите можности се 
отсликани во развивање на секторските политики од кои понатаму зависи и 
давањето на услуги на граѓаните.
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Познат ми е Законот за еднакви можности на жените и 
мажите во Р. Македонија и одредбите кои се однесуваат 
на единиците на локална самоуправа

Жителите на општина Тетово имаат многу слабо познавање на  Законот за еднакви 
можности на жените и мажите во Р.М. Средна вредност на добиениот одговор е 2,39, 
затоа што голем процент од дури 25% одговориле со „воопшто не го познавам“, а 
30% дека слабо го познавaат. Кумулативно овие два одговори го рефлектирaат 
ставот на повеќе од 50% од испитаниците.

Од табелата се гледа дека само на 26 испитаници, т.е. 3,3% им е познат Законот и 
одредбите кон локалната самоуправа. Ова претставува  доста низок резултат 
посебно во однос на тоа што Законот е донесен во 2006 година и беше промовиран и 
рефериран често на државно ниво. Овој одговор ги потврдува претходните 
констатации за многу ниската освестеност и информираност на жителите на 
општина Тетово за еднаквите можности и родовата рамноправност. Ова исто така 
укажува и на неефикасност на локалните механизми задолжени за промоција и 
примена на еднаквите можности во единиците на локалната сампоуправа.

Одговор Број %

1-Воопшто немам познавање 199 25,3%

2-Делумно немам познавање 238 30,2%

3-До некаде имам познавање 219 27,8%

4-Имам познавање 105 13,3%

5-Потполно имам познавање 26 3,3%
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Ја разбирам поврзаноста на родовата еднаквост со 
развивањето на правични и ефикасни политики во 
областа образование во единицата на локална 
самоуправа

Образованието е еден од првите сектори кој беше децентрализиран, а поради 
директната и масовна интеракција на жителите со образовните институции (преку 
училиштата, во улога на родител или вработен) може да се каже дека овој сектор е 
релативно добро познат на популацијата. 

Со ова прашање се испитуваат познавањата на жителите не само за образование 
туку и за еднаквите можности и нивната примена во образованието. Средната 
вредност на добиените одговори е 2,66. Најголем процент на дадените одговори се 
однесува на опцијата „делумно ги разбирам“ 31,4% и „донекаде ги разбирам“ 
29,6%.

Само мал процент на испитаници во целост ја разбираaт поврзаноста (4,2%) што е 
изненадувачки факт, бидејќи напорите за вметнување на еднаквите можности во 
образованието започнаа многу одамна од страна на централната власт преку 
програми за обука на училишниот кадар, ревизија на училишните книги итн. 

Сето ова укажува на загрижувачка состојба во Тетово, бидејќи и покрај спроведените 
мерки за свеста и поврзаноста на еднаквите можности и образованието на локално 
ниво,  сè уште е на базично ниво.
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Познат ми е Законот за 
еднакви можности
на жените и мажите 
во Р. Македонија и 
одредбите кои се 
однесуваат на единиците 
на локална самоуправа

Ја разбирам поврзаноста 
на родовата еднаквост 
со развивањето на 
правични и ефикасни 
политики во областа 
образование во 
единицата на локална 
самоуправа

Воопшто немам 
познавање

Делумно немам
 познавање

До некаде 
имам познавање

Имам 
познавање

Потполно 
имам познавање

Воопшто немам 
познавање

Делумно немам
 познавање

До некаде 
имам познавање

Имам 
познавање

Потполно 
имам познавање

199
25,3 %

238
30,2 % 219

27,8 %

105
13,3 %

26
3,3 %

247
31,3 %

120
15,2 %

233
29,6 %

154
19,6 %

33
4,2 %
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Ја разбирам поврзаноста на родовата еднаквост со 
развивањето на правични и ефикасни политики во 
областа социјална заштита, и
Ја разбирам поврзаноста на родовата еднаквост со 
развивањето на правични и ефикасни политики во 
областа здравство

Прашањата на поврзаноста на родовата 
еднаквост со политиките, следствено и 
услугите на локално ниво во областите  
социјална заштита и здравство ќе ги 
а н а л и з и р а м е  з а е д н о  б и д е ј ќ и 
одговорите се скоро идентични. За жал 
т и е  у к а ж у в а а т  н а  м н о г у  н и с к о 

п о з н а в а њ е  н а  п о в р з а н о с т а .  З а 
социјалната заштита средна вредност 
на одговорот е 2,69, додека за здравство 
с р ед н а  в р ед н о с т  н а  д о б и е н и т е 
одговори е нешто малку повисока  т.е. 
2,79. Табелите со деталните одговори се 
прикажани подолу:

Одговор Број %

(1) Воопшто не ја разбирам 110 14.0%

(2) Делумно не ја разбирам 207 26.3%

(3) До некаде ја разбирам 258 32.8%

(4) Ја разбирам 166 21.1%

(5) Потполно ја разбирам 46 5.8%

Одговор Број %

(1) Воопшто не ја разбирам 108 13.7%

(2) Делумно не ја разбирам 238 30.2%

(3) До некаде ја разбирам 260 33.0%

(4) Ја разбирам 149 18.9%

(5) Потполно ја разбирам 32 4.1%

социјална заштита здравство
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Ја разбирам поврзаноста 
на родовата еднаквост со 
развивањето на правични 
и ефикасни политики во 
областа социјална 
заштита

Ја разбирам поврзаноста 
на родовата еднаквост 
со развивањето на правични 
и ефикасни политики во 
областа здравство

Воопшто немам 
познавање

Делумно немам
 познавање

До некаде 
имам познавање

Имам 
познавање

Потполно 
имам познавање

Воопшто немам 
познавање

Делумно немам
 познавање

До некаде 
имам познавање

Имам 
познавање

Потполно 
имам познавање

108
13,7 %

238
30,2 %

260
33 %

149
18,9 %

32
4,1 %

207
26,3 %

110
14 %

258
32,8 %

166
21,1 %

46
5,8 %
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Најзастапените одговори се „делумно ги разбирам“ и „до некаде ги разбирам“ што 
укажува на потребата од информација, едукација, интензивно јакнење на 
капацитетите на избраните советници, општинската администрација, како и јавните 
установи (здравствени домови, Центар за социјалната работа) одговорни за овие 
секторски прашања. Потребно е  вметнување на принципите, начелата и 
реализирање на активностите од доменот на еднаквите можности и родовата 
еднаквост во секторите  здравство и социјалната заштита. 

Тука во голема мера може да биде од помош веќе постоечката експертиза во рамки 
на цивилното општество,  познавањата и искуствата на централната власт, како и 
постоечките добри практики од другите општини во државата или во регионот 
(надвор од државата).

заклучоци
Заклучоци и препораки поврзани со познавањето на 
одговорностите на општината за унапредување на родова 
еднаквост и нивна примена во развивање на политики и 
давање на услуги

За жал жителите на општина Тетово многу малку ја познаваат поврзаноста 
на ингеренциите на локалната самоуправа со еднаквите можности и 
нивната примена во секторските политики, т.е. во здравство, социјална 
заштита и образование.
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Ова укажува на фактот што прашањата на еднаквите можности често 
пати се сведуваат на репрезентативност т.е. квантитативна застапеност 
на жените во одредени сектори и нивна застапеност на раководни 
функции. Кога станува збор за вметнување и примена на принципите на 
еднакви можности во секторските политики (квалитативна примена на 
еднаквите можности), за жал постоечките капацитети на локално  ниво 
не се доволно развиени за да го спроведат истото.

Оттука и констатираната состојба на непознавање на поврзаноста на 
локалната самоуправа со еднаквите можности во секторските политики  
не е  изненадувачка, бидејќи истата не се познава и од страна на тие што 
се одговорни за секторските политики, па следствено на тоа и 
познавањето на општата јавност е уште на пониско ниво.

Се препорачува да се формира работна група за еднакви можности во 
рамки на општинската администрација раководена од страна на 
координаторот за еднакви можности и да се направи план за работа во 
кој би се осмислиле и импелементирале активностите за спроведување 
на еднаквите можности во секторските политики и последователно, 
услугите на граѓаните.

За почеток се препорачува групата да известува на редовна основа на 
градоначалничката.

40



Анализа на група на прашања за познавање и ефикасност на 
механизмите за еднакви можности на локално ниво

Механизмите за еднакви можности за единиците на локална самоуправа се дадени 
во Законот за еднакви можности на жените и мажите. Истите се подетално 
специфицирани (во зависност од самата ЕЛС) во општинските документи како што е 
статутот, локалните стратегии, програмата за работа на општината, акционен план за 
еднакви можности итн. Механизмите ги сочинуваат Комисија за еднакви можности 
при Советот на општината, координатор за еднакави можности, а во некои ЕЛС и 
работните групи и други тела и органи.

Со овој сет на прашања ги испитуваме познавањата на жителите на Тетово за 
постоењето на механизмите за еднакви можности, како и нивниот став по однос на 
работата и ефикасноста на тие механизми.

Ги користам механизмите и алатките кои ги имам на 
располагање во единицата на локална самоуправа за 
постигнување на родова рамноправност

Жителите на општина Тетово не ги користат механизмите во локалната самоуправа 
за постигнување на родова рамноправност. Средната вредност на одговорот е 2,25, 
со тоа што најголем дел на испитаниците одговориле со „воопшто не ги користам“ 
36,8%, а 25% донекаде ги користат.
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Доколку се надоврземе со претходните прашања, произлегува дека КЕМ и 
координаторот не се доволно познати, ниту пак преземаат соодветни активности. 
Следствено на тоа, мал број на жители ги користат можностите кои овие два 
механизми ги нудат на  локално ниво.

Ги користам механизмите и 
алатките кои ги имам на 
располагање во единицата 
на локална самоуправа за 
постигнување на родова 
рамноправност

Воопшто не ги
користам

Делумно не 
ги користам

До некаде 
ги користам

Ги
користам

Потполно 
ги користам

172
21,9 %

290
36,8 %

202
25,7 %

85
10,8 %

38
4,8 %

Одговор Број %

(1) Воопшто не ги користам 290 36,8%

(2) Делумно не ги користам 172 21,9%

(3) До некаде ги користам 202 25,7%

(4) Ги користам 85 10,8%

(5) Потполно ги користам 38 4,8%
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Знам кои се членови на Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите (КЕМ) при Советот на општина Тетово

Сум ги контактирал/а советниците кои членуваат во КЕМ  за 
прашања поврзани со родова рамноправност

Сум добил/а повратен одговор од советник/чка по однос на 
поставеното прашање

Слично со претходното прашање, 
голем број на испитаниците т.е. 80,6% 
не знаат кои се членови на КЕМ, додека 
91,2% никогаш не ги контактирале 
советниците кои членуваат во оваа 
комисија.

Од г о в о р и т е  н а  д в е т е  п р а ш а њ а 
дополнително го потврдуваат нискиот 
процент на позитивен одговор за 
мала/скоро никаква искористеност на 
можностите на овие механизми во 
Тетово, бидејќи тие се непознати за 
пошироката јавност. 

Следствено, работата на КЕМ и на  
Координаторот за еднакви можности 
треба да се афирмира во пошироката 
јавност, а со тоа и да се направи 
е д у к а ц и ј а  н а  ж и т е л и т е  з а 
р а с п ол о ж л и в и т е  м е х а н и з м и  з а 
постигнување на  родова еднаквост на 
локално ниво.
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Пол Да % Не %

Женски 70 16% 372 84%

Машки 83 24% 262 76%

Возраст Да % Не %

20-30 години 33 18% 147 82%

31-40 години 57 23% 191 77%

41-50 години 32 18% 142 82%

51-60 години 27 21% 104 79%

61-70 години 4 7% 50 93%

Националност Да % Не %

Македонска 25 11% 206 89%

Албанска 126 24% 402 76%

Друга 2 7% 26 93%

Степен на образование Да % Не %

Без образование 1 8% 11 92%

Основно образование 14 11% 110 89%

Средно образование 50 17% 245 83%

Високо образование 88 25% 268 75%

Статус на вработеност Да % Не %

вработен(а) 112 26% 315 74%

невработен(а) 41 11% 319 89%

Знам кои се членови на 
Комисијата за еднакви можности
на жените и мажите (КЕМ) при 
Советот на општина Тетово

²

»
Да

153
19,4%

²

Не
634
80,6%

»
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²

»
Да
69
%8,8 

²

Не
718
91,2 %

»

 Сум ги контактирал/а 
советниците  кои членуваат во 
КЕМ  за прашања поврзани со 
родова рамноправност

Пол Да % Не %

Женски 35 8% 407 92%

Машки 34 10% 311 90%

Возраст Да % Не %

20-30 години 18 10% 162 90%

31-40 години 22 9% 226 91%

41-50 години 15 9% 159 91%

51-60 години 10 8% 121 92%

61-70 години 4 7% 50 93%

Националност Да % Не %

Македонска 18 8% 213 92%

Албанска 51 10% 477 90%

Друга 0 0% 28 100%

Степен на образование Да % Не %

Без образование 1 8% 11 92%

Основно образование 6 5% 118 95%

Средно образование 24 8% 271 92%

Високо образование 38 11% 318 89%

Статус на вработеност Да % Не %

вработен(а) 43 10% 384 90%

невработен(а) 26 7% 334 93%
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Во профилот на тие што изјавиле дека ги контактирале советниците членови на КЕМ 
се подеднакво застапени и мажи и жени (10% наспрема 8% жени) со старост помеѓу 
20-30 години кои имаат завршено високо образование и се вработени.

До кол к у  а н а л и з и р а м е  п о н а т а ка  ш то  е  р е зул т а тот  од  о с т в а р е н и от 
контакт/поставеното прашање до советник член на КЕМ повеќе од половина, т.е. 
66,7% добиле повратен одговор, а една третина не го добиле одговорот.

За жал, една третина неодговорени 
прашања претставува  значителен 
процент доколку се земе предвид дека 
станува збор за избрани претставници  на 
локалната самоуправа кои се одговорни 
пред своите гласачи и им е во интерес да 
комуницираат со нив и да одговорат на 
нивните прашања и барања.

Немање на повратен одговор може да 
посочи  и  на  ниска  освестеност  и 
заинтересираност на советниците за 
прашања за родова еднаквост што е 
п о р а з и т е л н о  б и д е ј ќ и ,  т о к м у  т и е 
советници, како членови на КЕМ, треба да 
се залагаат за родова еднаквост и да го 
промовираат прашањето на еднаквоста 
во пошироката јавност и во нивната 
работа. 

Сум добил повратен одговор 
од советник по однос на 
поставеното прашање

²

»
Да
46

66 7 %,  

Не
23
33,3 %

»

²
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Знам кој е одговорен координатор за еднакви можности во 
општина Тетово 

Сум контактирал/а со координаторот за прашања поврзани 
со  родова рамноправност

Сум добил/а повратен одговор од координаторот по однос 
на поставеното прашање

Од  до б иен ите  од го в о р и м оже д а 
заклучиме дека координаторот за 
еднакви можности не е познат на 
пошироката јавност во општина Тетово. 
Висок процент на испитаници 81,6% 
изјавиле дека  не знаат кој е задолжен 
координатор за еднакви можности, што е 
загрижувачки факт особено доколку се 
земат предвид последните измени во 
Законот за еднакви можности во кои 
к о о р д и н а т о р о т  е  о д г о в о р е н   з а 
севкупните активности во однос на 
еднаквите можности во општината, а не 
како што беше порано да даде поддршка 
на работата на КЕМ.

Знам кој е одговорен 
координатор за еднакви 
можности во општина Тетово

²

»
Да

145
1 %8,4 

Не
642
81,6 %

»

²
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Пол Да % Не %

Женски 80 18% 362 82%

Машки 65 19% 280 81%

Возраст Да % Не %

20-30 години 34 19% 146 81%

31-40 години 45 18% 203 82%

41-50 години 35 20% 139 80%

51-60 години 24 18% 107 82%

61-70 години 7 13% 47 87%

Националност Да % Не %

Македонска 35 15% 196 85%

Албанска 108 20% 420 80%

Друга 2 7% 26 93%

Степен на образование Да % Не %

Без образование 1 8% 11 92%

Основно образование 11 9% 113 91%

Средно образование 46 16% 249 84%

Високо образование 87 24% 269 76%

Статус на вработеност Да % Не %

вработен(а) 97 23% 330 77%

невработен(а) 48 13% 312 87%

Доколку се земе предвид горе наведениот резултат, не е за изненадување високиот 
негативен одговор од 93,3% испитаници кои изјавиле дека не го контактирале 
координаторот за некое прашање поврзано со родова рамноправност. Профилот на 
тие што изјавиле дека го контактирале координаторот 6,7% се скоро подеднакво 
мажи и жени на возраст помеѓу 31-40 години и во скоро ист процент испитаници од 
албанска и македонска етничка припадност со завршено високо образование. 
Охрабрувачки е фактот што висок процент  од 86,8%  на тие што го/ја контактирале 
координаторот добиле повратен одговор . 

Знам кој е одговорен 
координатор за 
еднакви можности 
во општина Тетово

48



 Сум контактирал/а со 
Координаторот  за прашања
поврзани со родова 
рамноправност

²

»
Да
53

6 7 %,  

²

Не
734
93,3 %

»

��� Да % Не %

Женски 31 7% 411 93%

Машки 22 6% 323 94%

Возраст Да % Не %

20-30 години 12 7% 168 93%

31-40 години 19 8% 229 92%

41-50 години 8 5% 166 95%

51-60 години 9 7% 122 93%

61-70 години 5 9% 49 91%

Националност Да % Не %

Македонска 21 9% 210 91%

Албанска 32 6% 496 94%

Друга 0 0% 28 100%

Степен на образование Да % Не %

Без образование 1 8% 11 92%

Основно образование 6 5% 118 95%

Средно образование 16 5% 279 95%

Високо образование 30 8% 326 92%

Статус на вработеност Да % Не %

вработен(а) 31 7% 396 93%

невработен(а) 22 6% 338 94%
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Заклучоци и препораки  по однос на познавањето и 
ефикасноста на механизмите за еднакви можности на 
локално ниво

Жителите на општина Тетово не ги познаваат, ниту пак ги користат 
механизмите во локалната самоуправа за постигнување на родова 
рамноправност. Членовите на Комисијата за еднакви можности и 
координаторот за еднакви можности не се доволно познати за жителите 
на општината и меѓу другото ова придонесува овие механизми да не се 
користат од страна на граѓаните за остварување на родова еднаквост и 
рамноправност.

Во многу мал процент граѓаните ги контактирале Комисијата и 
координаторот и во тој случај добиле повратен одговор.

Се препорачува  КЕМ да се постави централно во работата на останатите 
комисии и Советот на општината, така што ќе се преземат промени во 
статутот на општината за да и се овозможи увид на КЕМ и ревизија на 
програми и политики преку вклучување на родовата перспектива.

Координаторот за еднакви можности би требало интензивно да 
соработува со претставниците на граѓанското општество и да иницира 
заеднички активности помеѓу локалната самоуправа и невладините 
организации  за прашања од  доменот на еднаквите можности.

заклучоци
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Истите треба да се промовираат преку локалните електронски медиуми 
(радио,ТВ), официјалната веб-страница на општината, како и останати 
социјални медиуми .

Споделувањето на позитивни практики и примери треба да е составен дел 
од обраќањето до јавноста, бидејќи само на таков начин пошироката 
јавност ќе се едуцира и освести, а со тоа и ќе го промени своето однесување 
и уверување во однос на еднаквите можности и правата на жените.  
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Наоди од фокусни групи

Фокусна група со претставници  на општинската администрација

Претставниците  на администрацијата на единицата за локална  самоуправа во 
Тетово кои учествуваа во дискусијата на фокусната група не се запознаени со 
разликите помеѓу  поимите род и пол, ниту пак учествувале во некоја обука преку 
која би ги прошириле нивните знаења за оваа и по однос на другите теми во областа 
на родови прашања. Единствена која учествувала на обуката организирана од 
страна на Министерство за труд и социјална политика е координаторката за еднакви 
можности но, се укажува на потреба обуките да се организираат редовно и 
континуирано и за останатите претставници на општинската администрација.

Вработените во администрација не ги интегрираат родовите прашања во 
секојдневната работа, ниту пак во развивање на локални политики и програми 
поради тоа што тие не се обучени за истото но, и поради тоа што такво нешто не е 
барано од нив на систематско ниво. Единствен исклучок претставува  одделението 
за локален економски развој кое за време на одржување на фокусната група ја 
развиваше стратегијата за одржлив развој и укажа за настојувањето родовите 
прашања и еднаквите можности да се вклучат во текстот на оваа стратегија. Во 
општина Тетово, испитаниците не посочија одредена политика, програма или услуга 
која обрнува внимание на родовите прашања. Откако на функцијата градоначалник 
беше избрана жена, се зголеми бројот на жени жителки на општината кои ги 
користат термините определени за состанок со градоначалничката. Ова може да се 
посочи како една позитивна практика по однос на зголемена интеракција на жените 
со претставници и на општината но, и како позитивен резултат кој произлегува од 
поставувањето на жена на раководна функција. 
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Исто така, со именување на жена градоначалничка се зголеми бројот на жените 
вработени во општинската администрација.

За жал работата на КЕМ е многу малку позната и нема простор да се истакне некое 
посебно постигање во последните години. Дел од оваа пасивност се должи и на тоа 
што општината немаше назначен координатор за еднакви можности  во последните 
две години што се вбројува во значителен предизвик за работа во областа на 
родовата рамноправност, но и во работата на самата комисија.

Испитаниците се свесни дека за да се подобрат нештата треба да се направат 
суштински промени и да се мобилизираат сите засегнати страни. Како прво да се 
побара воспоставување на внатрешна процедура за размена на документите и 
нивно разгледување од страна на КЕМ, да се воспостави соработка со останатите 
комисии при Советот на општината, но исто така да се одржува и редовна размена 
на информации и средби со раководителите на сектори во општината и 
претставници  на цивилното општество.
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Фокусна група со претставници на цивилното општество 

Претставниците  на цивилното општество во Општина Тетово не знаат кој членува во 
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите  и сметаат дека родовите 
прашања не се интегрирани во политиките и во работните процеси на локалната 
самоуправа. Некои претставници  биле поканети да членуваат како надворешни 
членови во работата на КЕМ, но за жал останало само на покана без последователна 
конкретна акција.

Бидејќи КЕМ е неактивна тешко е да се наведат активности кои се забележителни 
или пак воопшто спроведени активности од страна на КЕМ. Причина за неактивност, 
освен ниската свест за важноста на прашањето за родова рамноправност, се и 
тешката финансиска состојба на општината и високиот степен на партизација кој 
влијае активностите да се спроведуваат само доколку има придобивка политичката 
партија итн.

Поголемиот број од присутните претставници  на цивилното општество имаат 
добиено поддршка од страна на општината и во случај кога поддршката не 
предвидува финансиски импликации. За жал тоа се сведува на формално и 
протоколарно учество во отворање на проект или пак започнување на активности 
без некој поголем ангажман на општината, а кој би претпоставил партнерски однос и 
заеднички активности за спроведување.

Перцепцијата на претставниците на цивилното општество е дека би требало да се 
развијат капацитетите на КЕМ во однос на тоа што би требало да биде нивна работа и 
приоритет. 
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Предлог-области се: борба против семејното насилство, лица со посебни 
потреби, зајакнување на  ромките и жени од руралните подрачја, итн.

Освен горенаведените области за работата на КЕМ, освестувањето на 
пошироката јавност за прашања од родова еднаквост и положбата на 
жените во општеството е нешто за што КЕМ треба да се залага во 
континуитет. 

Тоа треба да го прави како на ниво на донесување на локални политики 
така, и на ниво на спроведување на конкретни мерки, програми и проекти.
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Завршни препораки

Жителите на општина Тетово имаат потреба од понатамошно освестување 
по однос на родовите прашања и правата на жените, затоа што голем 
процент на испитаници немаат изградено став за одредени прашања. 
Доколку истите се освестуваат тие заедно со веќе освестените жители би 
придонеле кон создавање на позитивен јавен дискурс кој би помогнал во 
унапредување на положбата на жената во Тетово.

Освестувањето треба да се спроведе преку различни мерки и активности 
кон пошироката популација при што мерките треба да бидат насочени 
подеднакво и кон мажите и кон жените затоа што не се забележува 
суштествена разлика во однос на одговорите на мажите и на жените.  

Се препорачува  КЕМ да се постави централно во работата на останатите 
комисии и Советот на општината, така што ќе се преземат промени во 
статутот на општината за да и се овозможи на КЕМ увид и ревизија на 
програми и политики со цел вклучување на родовата перспектива во сите 
стратешки документи на општината.

Координаторот за еднакви можности би требало да соработува интензивно 
со претставниците на граѓанското општество и да иницира заеднички 
активности помеѓу локалната самоуправа и невладините организации за 
прашања од доменот на еднаквите можности. 
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 Истите треба да се промовираат преку локалните електронски медиуми 
(радио, ТВ), официјалната веб-страница на општината, како и останатите 
социјални медиуми. Треба да се преземат интензивни активности за родово 
освестување на пошироката јавност. Еден од можните начини на 
освестувањето е преку споделување на позитивни практики и примери кои се 
реализираат во други општини или во земјите од регионот. Освестувањето на 
пошироката јавност може да се спроведе и преку медиумски  кампањи. Во 
кампањите би требало да се вклучат информации за меѓународните и 
државни документи со кои се уредува прашањето на еднаквите можности. 

Се препорачува да се формира работна група за еднакви можности во рамки 
на општинската администрација, која ќе биде раководена од страна на 
координаторот за еднакви можности. Групата треба да развие  план за работа 
со активности насочени кон интегрирање на еднаквите можности во 
секторските политики и последователно, услугите на граѓаните. За почеток се 
препорачува групата да известува на редовна основа директно на 
градоначалникот/чка.

Општинската администрација, советниците на Советот на општината, како и 
членовите на Комисијата на еднакви можности треба да бидат први кои ги 
применуваат и инсистираат на принципите за еднакви можности во 
севкупната работа на општината. Клучна улога за постигнување на оваа 
препорака треба да има координаторот за еднакви можности на општината 
како и претседателот на Комисијата за еднакви можности, секако со 
поддршка  на градоначалничката.
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Се препорачува воведување и примена на родовите концепти во 
секојдневната работа на општинската администрација (gender 
mainstreaming). 

Овој принцип на работа е веќе прифатен и промовиран во стратешките 
документи и не претставува  новина. Постојат и позитивни практики кои се 
спроведуваат во други ЕЛС од кои може да се учи. 
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