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Почитувана г-ѓо Грозданова, почитувани 

градоначалници,  

Дами и господа, 

 

Со огромно задоволство денеска сме домаќини на 

настанот со кој се одбележува успешното затворање на 

проектот финансиран од ЕУ, кој има за цел да се 

зајакне родовата еднаквост во руралните заедници. 

 

Постигнувањето на родова еднаквост е една од 

основачките вредности на Европската унија, и затоа тоа 

се наоѓа во сржта на европското acquis. Тоа потекнува 

од 1957 кога принципот на еднаква плата за еднаква 

работа стана дел од Договорот од Рим. 

 

Покрај тоа, во Лисабонскиот договор, Европската унија 

себеси се дефинира како „општество во кое 

плурализмот, недискриминацијата, толеранцијата, 

правдата, солидарноста и еднаквоста помеѓу жените и 

мажите преовладуваат“.  

 

Во текот на последните децении, ЕУ оствари 

значителен напредок во постигнувањето на еднаквост 
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помеѓу жените и мажите. Тоа се должи главно на 

законите за еднаков третман, родовиот меинстриминг и 

конкретни мерки за унапредување на жените.  

 

Стратегијата на ЕУ за еднаквост помеѓу жените и 

мажите претставува работна програма на Европската 

комисија за родова еднаквост за периодот од 2010-

2015. Тоа е една сеопфатна рамка со која Комисијата се 

обврзува да ја промовира родовата еднаквост и 

зајакнувањето на жените во сите свои политики.  

 

Покрај тоа, Стратегијата го истакнува придонесот од 

родовата еднаквост за економскиот раст и одржливиот 

развој, и ја поддржува имплементацијата на 

димензијата за родова еднаквост во „Стратегијата 

Европа 2020“.  

 

Во однос на овој процес во земјата, ние го 

поздравуваме усвојувањето на Законот за еднакви 

можности на жените и мажите, кој беше усвоен 

минатата година. Меѓутоа, во Извештајот за напредокот 

од минатата година се наведува (цитат): „женските 

права и родовата еднаквост, дискриминаторските 

практики, традиции и стереотипи се широко 

распространети и ги поткопуваат основните права на 
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жените, особено на жените од руралните области. 

Активното учество на жените во политичкиот живот 

останува на ниско ниво, особено на локално ниво... 

Институциите не ја вршат својата улога соодветно при 

обезбедувањето на подобро интегрирање на родовата 

перспектива во областите на политики.“ 

 

Останува уште многу да се направи за да се отстранат 

пречките кои го спречуваат целосното учество на 

жената во општеството. Оттаму, потребни се повеќе 

активности за промовирање на родовата еднаквост и 

зајакнување на жените.  

 

Овој проект, финансиран во рамки на Европскиот 

инструмент за демократија и човекови права, 

претставува одличен пример за успешно постапување 

со кој се зајакнува родовата еднаквост во руралните 

заедници преку институционализација на пристапот за 

родов меинстриминг во креирањето на политики.  

 

Жените во руралните области се клучните двигатели за 

промена и тие се значајни за развојот на руралните 

области. Од клучна важност е нивниот придонес да се 

зајакнува и да се признава, а нивните гласови да се 
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вклучат во процесите на носење одлуки на сите нивоа 

на власта.  

Би сакал да искажам благодарност за заложбите на 

градоначалниците од општините Боговиње, Брвеница, 

Желино и Врапчиште, како и на општинските комисии за 

родова еднаквост за креирањето и усвојувањето на 

локалните акциски планови за родова еднаквост. Јас 

сум уверен дека тие ќе придонесат кон нашата 

заедничка цел: општество со поголема „родова 

еднаквост“.  

Би сакал да им се заблагодарам на сите оние кои беа 

вклучени во проектот, особено на организацијата која го 

спроведуваше проектот – Асоцијација за локален 

рурален развој од Тетово и нивните партнери за 

добрата работа! 

 

 

Ви благодарам! 

 


