Записник од работилницата:
Тематски групи – социјална вклученост, подгрупа Родова еднаквост и
јакнење на руралната жена,
Одржана на 25.12.2018 во Скопје, Сити Парк во организација на Мрежата за рурален
развој на Република Македонија
По пристигнувањето на членовите и нивна регистрација се одржаа две презентации:
1. Презентација натематските групи во рамките на МРР ,
2. Презентација за родова еднаквост
Следеше избор на председател на тематската подгрупа за родова еднаквост.
Предложена и едногласно избрана е Ранкица Божиноска од Здружението на жени
фармери – МОЈА ФАРМА од Гостивар. Председателот на МРР Петар Ѓорѓиевски даде
појаснувања за улогата на председателот: да ги координира членовите од групата, да
закажува состаноци, вклучува и соработува со други чинители кои можат да
придонесат за развој на групата како што се медиуми за изведување на анализи и
вклучување на експерти.
Отворена е дискусија во контекст на темата: како се третира прашањето за родова
еднаквост кај членките, каков е составот мажи/жени кај членките и колкава е родовата
свесност.
Јоана Коцева - ,,Визија – Кавадарци,, истакна дека со задоволство ќе се вклучи во
работата на групата затоа што: жената е запоставена на пазарот на трудот, постои
дискриминација при добивање на работно место, а исто така и по износот на платата,
трудот не и е соодветно награден, а таа е немоќна да се избори за своите права.
Родовата статистика покажува дека жената не поседува имот, а недоволно е вклучена
и во политиката.
Ранкица Божиноска ги нотира проблемите на руралната жена: не поседување на
сопствен имот, а со тоа не можат да аплицираат по програмите за поддршка во
земјоделството и руралниот развој, малку жени се регистрирани како индивидуални
земјоделци, а со тоа не можат да остварат право на пензија, па во староста се зависни
од останатите членови на семејството, а исто така немаат право на користење на
породилно боледување.
Лилјана Јоноски од Рурална Коалиција сподели податоци од нивните истражувања: од
125 потпишани договори по ИПАРД Програмата само 15 се жени, од 5-те региони од

анкетирани 500 жени и 100 мажи само 2% од руралните жени користеле породилно
боледување. Исто така неинформираноста на руралната жена е присутна во однос на
тоа што е поседување на имот а што поседување на земјоделско земјиште, и дали
имаат контрола врз истото. Само 6% од испитаничките поседуваат земјоделско
земјиште, додека бројот на оние што поседуваат земјоделска механизација е поголем.
Лиле посочи дека нема меѓуинституционална соработка (МЗШВ и Министерство за
труд и социјална политика) за да се донесат квалитетни мерки со кои би се спречила
родовата дискриминација. Затоа за надминување на ваквата состојба треба да се
работи многу директно на терен, со спроведување на обуки со кои ќе се информираат
членките, но за тоа треба да се обезбеди место каде би се собирале.
Весела Ламбеска од МРР во контекст на предходната дискусија, предложи да се
организиараат студиски кружоци на кои може да се претстават сите можности кои
можат да ги искористат жените од руралните и другите средини.
Томе Тимов од ,,Хорти Еко,, - Мал е процентот на млади жени кои се доволно
информирани. На проект што го спроведувале 7 месци поминале со кампања и обука
на над 150 жени. Смета дека поголеми успеси би се постигнало ако се работи со
помладите, затоа што повозрасните потешко ги менуваат навиките и стереотипите.
Даут Думани од ,,Чиста вода,,: Да се вклучат сите институции во подобрувањето на
состојбата на жената, а исто така да се обезбедат повеќе работни места за жените во
руралните средини за да се спречи миграцијата.
Лилјана Јоноски: Успешни приказни позитивно влијаат на менување на свеста.
Томе Тимов: После добиените проекти на неколку апликантки – грантови од 500 евра,
се зголемил бројот на заинтересирани.
Петар Ѓорѓиевски ја сублимира дискусијата со следните заклучоци:
1. Градење насвеста на целата јавност – прелог. Поврзување со медиуми, дебатни
емисии по оваа тема каде што ќе може да се анимира јавната свест;
2. Работата на тематските групи е добар медиум за развивање на идеи за проекти и
партнерства за добивање на грантови. Треба да се иницираат различни теми,
специфични идеи и проекти, за да имаат можност да се реализираат. После оваа прва
средба на наредните ќе произлезат идеи за развивање на теми за работа. Останува
координаторот на групата во координација со МРР да ја закаже наредната средба и да
даде насоки за работа на групата.
Скопје, 25.12.2018
Записничар: Јелица Бешлиќ - ,,МОЈА ФАРМА,,

