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Разговорот го водеше: 
Рената МАТЕСКА

Која е потребата од донесување За-
кон за еднакви можности меѓу жените и 
мажите и не сметате ли дека доцниме со 
него, имајќи предвид дека сме меѓу пос-
ледните во регионот во однос на ова 
прашање?

ГРОЗДАНОВА: На 9 април 2000 го-
дина, меѓу Република Македонија и Ев-
ропската заедница и нејзините земји-
членки склучена е Спогодба за стаби-
лизација и асоцијација, како документ 
со кој се воспоставува асоцијација меѓу 
Заедницата и нејзините држави-членки, 
од една страна, и Република Македонија, 
од друга страна. Покрај другите цели на 
оваа Спогодба, една од целите е да се 
поддржат напорите на Република Ма-
кедонија за развој на економската и на 
меѓународната соработка и прилаго ду-
вање на нашето законодавство со за-
конодавството на Заедницата во це лост. 
Соработката меѓу странките ќе вклучи и 
прилагодување на законо дав ството на 
Република Македонија во од нос на ра-
ботните услови и еднаквите можности 
за жените и за мажите, со цел да се обез-
беди поцелосна законска ре гу латива во 
врска со оваа проблематика, а согласно 
стандардите кои се про пи шани со ре-
гулативите на ЕУ. Во рамките на овој 
процес е предвидено хармо низирање 
на законодавството во врска со ед нак-
вите можности за жените и за мажите, 
од кои причини и во Програмата за ра-
бота на Владата на Република Ма ке до-
нија за 2005 година е предвидено доне-
сување посебен закон за еднакви мож-

ности на жените и на мажите. При прав-
ното уредување на прашањата во врска 
со еднаквите можности на жените и на 
мажите потребно е да се почитуваат на-
челата, кои се прифатени како дел од 
европските прописи, односно аки-ко-
муните во целост, а кои се преземени и 
во законодавствата на повеќето земји-
членки на ЕУ.

Сметам дека изработката и доне-
сувањето на Законот се случува во вис-
тинско време и фактот дека сме меѓу по-
следните држави кои изработиле и има-
ат ваков закон, го гледам како при до-
бивка затоа што имавме можност многу 
да научиме за позитивните и за нега-
тивните искуства од донесувањето и од 
имплементирањето на ваквите закони 
во другите земји, особено во нашиот 
регион. Овие искуства зборуваат дека 
не треба да се биде преамбициозен со 
ваквиот Закон, туку тој да биде во со глас-
ност со реалната состојба во др жавата, 
гледано од сите аспекти.

Со оглед на фактот дека живееме на 
Балканот, каде имаме закоравени тра-
диции за односот меѓу половите, сме та-
те ли дека за овој Закон ќе има не га тив-
ни реакции и од двата пола, следбеници 
на традицијата "жената мора да е по-
корна и само домаќинка"?

ГРОЗДАНОВА: Традициите, стерео-
типите и предрасудите, за жал, сè уште 
имаат огромно влијание врз улогата и 
местото на жената во нашата држава, 
особено во некои средини. Но, сметам 

ните придобивки, да ги надминеме тра-
дицијата и стереотипите и декла рира-
ната рамноправност да ја спроведеме и 
во практика. Затоа сметам дека овој За-
кон ќе претставува само дополнителна 
алатка или механизам, чекор по чекор 
да ја постигнеме целта. 

И покрај огромните напори жената 
да стане "фактор" на политичката сцена, 
сепак немаме многу жени на високи 
функции, таму каде што директно се од-
лучува. Зошто?

ГРОЗДАНОВА: Значајни и сеоп фа т-
ни активности беа преземени со цел 
кван  титативно, но и квалитативно учес-
тво на жените во политиката и во јав-
ниот живот. Искуствата од преземените 
акции покажаа дека е потребно да се 
преземаат акции на повеќе нивоа, со 
кои систематски ќе се подобри учес тво-
то на жената во сите сфери на од лу чу-
вање. За жал, недоволното учество на 
жените во оваа сфера, покрај социо-
економските услови, се должи и на тра-
диционалните вредности и норми. И 
покрај позитивните заложби и законски 
решенија со кои се предвидуваат квоти 
за застапеност на жените на канди дат-
ските листи, тие не се почитуваат до-
волно. Не постојат сериозни заложби 
од страна на политичките партии за 
предвидување исти вакви мерки во нив-
ните програми.

Досега, по повод донесувањето на 
овој Закон се одржаа многу трибини во 
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дека во изминатиот период на овој план 
е направено многу преку едукативни 
семинари, кампањи и обуки, со цел да 
се надмине ваквиот, би рекла, мен та ли-
тет или сфаќање за улогата и за местото 
на жената. Ова може особено да се за бе-
лежи кај помладата популација со која 
работиме и кои своите ставови и ми-
слења во однос на рамноправноста или 
еднаквите можности ги гради врз про-
мените на севкупниот начин и динамика 
на живеење, кои веќе се присутни и во 
нашата средина. Имајќи предвид дека 
на скандинавските држави им биле по-
требни повеќе од 100 години за да ја 
постигнат рамноправноста, сметам де-
ка ние во моментов сме во многу по-
волна ситуација базирана на прет ход-
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   ПРАВНОСТА МЕЃУ ПОЛОВИТЕ, МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

државава. Главно, какви беа реакциите, 
забелешките...?

ГРОЗДАНОВА: Со оглед на тоа дека 
пошироката јавност беше запозната од 
поодамна за ваков Закон, реакциите на 
учесниците на трибините беа позитивни 
и иницијативата за донесување на За-
конот беше поддржана од сите учес ни-
ци, особено од фактот што со овој Закон, 
а во согласност со останатата позитивна 
законска регулатива во Република Ма-
кедонија прв пат се дефинираат и се ре-
гулираат голем број термини и со стојби, 
кои подеднакво се однесуваат и на ма-
жите и на жените.

Единствена забелешка која се пов то-
руваше речиси на сите трибини беше во 

ниот план за акција, Владата на Ре пуб-
лика Македонија треба да го поднесе на 
усвојување до Собранието. Нацио нал-
ниот план за акција треба да ги содржи 
основните начела за еднакви можности 
во согласност со содржината на про-
пишаните долгорочни програмски до-
кументи, а особено насоките и мерките 
за постигнување на целите во посебните 
области на општествениот живот, пред 
сè, во областа на вработување, соци јал-
ната сигурност и здравствената заштита, 
образованието, семејните односи, на-
силството над жената и застапеноста на 
двата пола во јавниот живот; одгово р-
ност за спроведување на мерките за по-
стигнување на целите; содржината, од-
говорните тела и лица за подготвување 

ГРОЗДАНОВА: Со овој Закон се про-
пишува прекршочна одговорност за ра-
ди неспроведување на пропишаните од-
редби од овој Закон, поаѓајќи од ис-
куствата со спроведувањето на оста-
натите законски решенија во нашата 
држава, сметам дека во дефинирањето 
на членовите кои се однесуваат на са н к-
ционирање на сите оние кои нема да го 
спроведуваат Законот, вклучувајќи ги и 
политичките партии, потребно е да се 
земаат предвид искуствата од другите 
држави.

Во однос на овие членови работната 
група повторно ќе се состане и ќе де-
финира одредби кои ќе бидат во со-
гласност со останатата законска регу-
латива од овој домен во Република Ма-
кедонија, со цел да се постигнат вис-
тински резултати во имплементирањето 
на Законот.

Сите потенцираат дека овој Закон е 
мошне важен, значаен. Но, што кон крет-
но ќе се смени и со неговото доне су-
вање?

ГРОЗДАНОВА: Цел за донесување 
на овој Закон е уредувањето на за ед-
ничките основи за подобрување и уна-
предување на статусот на жените и вос-
поставување еднакви можности за же-
ните и за мажите во политичката, еко-
номската, социјалната, образовната об-
ласт и во другите области од општес тве-
ниот живот.

Еднаквите можности на жените и на 
мажите потребно е да се разликува од 
еднаквоста пред Законот, која ја про-
пишува Уставот на Република Маке до-
нија во член 9.

Со овој Закон се дефинираат еднак-
вите можности како обезбедување на 
еднакво учество на жените и на мажите 
во сите области од јавниот и од при-
ватниот живот, еднаков статус, еднаков 
третман во остварувањето на сите пра-
ва и во развојот на нивните индиви ду-
ални потенцијали, преку кои тие при-
донесуваат во општествениот развој, 
како и еднакви придобивки од резулта-
тите произлезени од тој развој.

Дефиницијата на поимот еднакви 
можности произлегува од Конвенција 
за елиминација на сите форми на на-
силство врз жените на Обединетите на-
ции (CEDAW) и истата во основа е иден-
тична со дефинирањето на овој поим во 
законите на другите држави.

Горенаведеното го сметам за многу 
важно и релевантно во однос на За ко-
нот. За да се потврди важноста и реле-
вантноста на овој Закон треба сите за-
едно да работиме не само на планот на 
унапредувањето на статусот на жената 
туку и на обезбедувањето еднакви мож-
ности меѓу жените и мажите во Ре пуб-
лика Македонија.

однос на надгледувањето во импле мен-
тирањето на Законот и во однос на каз-
нените мерки, кои препорачуваат да би-
дат поригорозни и со повисоки каз ни.

Што се подразбира и што е опфа-
тено во Националниот план за акција за 
еднакви можности на жените и на ма-
жите (НПАЕМ)?

ГРОЗДАНОВА: Согласно Пекингш-
ката декларација и Платформата за ак-
ција донесени на Четвртата светска кон-
ференција на жените во 1995 година, 
Министерството за труд и социјална по-
литика изработи Национален план за 
акција за полова рамноправност, кој 
Вла дата на Република Македонија го ус-
вои во декември 1999 година. Нацио-
налниот план за акција е документ во 
кој се дефинирани политиката и мер-
ките во насока на промовирањето и за-
штитата на правата на жената во сите 
области на општествениот живот и има 
за цел постојано подигнување на свеста 
за потребата на дејствување за пос тиг-
нување потполна еднаквост на же ните 
и на мажите. Министерството за труд и 
социјална политика преку Секторот за 
еднакви можности ќе направи реви ди-
рање и дополнување на веќе посто-
ечкиот Национален план за акција за 
полова рамноправност врз основа на 
предлозите од министерствата, локал-
ните заедници, социјалните партнери, 
невладините организации и други ор-
ганизации и индивидуални експерти. 
Откако ќе биде ревидиран Нацио нал-

и спроведување на периодичните пла-
нови кои се во функција на спро веду-
вање на задачите од Планот за акција во 
посебните области на општествениот 
живот; податоци кои треба да бидат со-
брани, обработени, поврзани, зачу ва ни, 
анализирани и презентирани поод дел-
но по полова структура во рамките на 
активностите на Државниот завод за 
статистика; методот за следење и изве-
стување за примената на Планот за ак-
ција; потребните средства за примената 
на мерките од Планот за акција, извори 
и начин за обезбедување на тие сред-
ства.

Политичката партија која нема да 
усвои План за еднакви можности ќе би-
де казнета за прекршок со парична ка-
зна во износ од 200.000 до 300.000 де-
нари. Како ги коментирате казнените од-
редби во Законот?
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