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СÈ ШТО Е ДОБРО 

КРАТКО ТРАЕ

Затоа, кра�от на нашиот проект
би сакала да го сметам за
почеток на кра�от на една ера со
чи� кра� целиот ово� проблем ќе
биде решен.

 

Ова е последниот
е-магазин што го об�авуваме во
рамките на проектот „Еднаква
моќ“ и затоа имаме малку повеќе
личен пристап кон него,

всушност како што правевме и
со претходните издани�а. 

 

Ние самите мора да �а
претставуваме промената, да го
парафразирам Ганди. 

 

Не се преправа�те дека не ве
засега. Ве засега.

Наталие Цвикл Постружник
раководителка на проектот „Еднаква моќ за жените“

Сè уште, после толку многу
години. Започна во 1909

година. Сто и десет години
подоцна сè уште целиме
кон зголемена еднаквост, сè
уште зборуваме за проблеми
во образованието,

финансирањето, достапноста
на ресурсите, родовите
разлики во платите, итн. Како
е ова можно?

 

Не преправа�те се
дека не ги забележувате
разликите во пристапот,

различните можности,

различните прилики за
мажите и жените.

 

Немо�те! Затоа што
разликите посто�ат. 

 

Де�ствува�те веднаш.
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пролог

Проектот „Еднаква моќ за жените“

се роди затоа што беше потребно
да се направат промени во
целиот свет и ка� секо� поединец,

промени за подобро утре во
однос на родовото прашање,

промени од мене и мо�от
сопруг за нашите три ќерки. 

 

Во овие три години додека
траеше проектот „Еднаква моќ за
жените“, од 2017 до кра�от на 2019

година, од една страна може да
забележиме извесен напредок на
полето на родова еднаквост, а од
друга страна некои бро�ки
укажуваат дека состо�бата е уште
полоша од почетокот. 



Автори: Митрова Л., Василова И.,
Ристин Б., Еднаква моќ, ИКС,
Интегрирани маркетинг комуникации,
предавач Наталиe С. Постружник
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ИНФОГРАФИКОН ЗА
РОДОВА ЕДНАКВОСТ
 

МАКЕДОНИЈА



РОЗОВИ ОЧИЛА

Децата седеа неподвижни над дрвените
училишни клупи и со широко отворени
очи гледаа духови или „мзунги“, како што
нè викаа нас, белите луѓе, во Бурунди.

Мзунгу е збор што не е ниту позитивен
ниту негативен. Значи тоа што значи...

Збор за белец/белка среде црната
Африка.

 

Подоцна истиот ден отидов заедно со
Ва�олет и не�зините деца до нивниот дом
што беше близу училиштето. Сакав да
дознаам како „нашето“ училиште го
сменило животот на не�зините деца. Јас и
Ва�олет сме врснички, а и двете сме
ма�ки. Таа е ма�ка на осум, а �ас на три
деца.

 

Обично, жените во општеството во
Бурунди немаат право на збор. Таква
беше ситуаци�ата и кога го посетив
не�зиното семе�ство во нивниот дом.

Таткото посто�ано потенцираше колку е
убаво да се има училиште толку блиску,

како то� самиот помогнал во изградбата и
колку е важно сите деца, вклучително и
ќерките, да го завршат училиштето.

Ма�а Ахац

„Знаете, ако одат на училиште, тогаш не
мора да се мажат толку рано. Дево�чињата
се мажат подоцна, па не мора да раѓаат
деца додека и самите сè уште се деца“. И
покра� тоа што ги знам фактите и бро�ките
за бракови со деца, личните приказни
секогаш ме погодуваат. Децата треба да
бидат деца. Оставете ги да одат на
училиште, да прават будалаштини и да си
играат со топка. Блиското училиште им
даде детство на ќерките на Ва�олет.

 

Ва�олет молчеше за време на мо�ата посета.

Кришум �а следев со поглед. По некое
време, веќе не можев да издржам. Побарав
од преведувачот да ми ги преведе
зборовите: „Ва�олет, што ти се допаѓа
на�многу ка� новото училиште?“ Кратко
изгледаше како да размислува што да каже,

исплашена воопшто да прозбори. Потоа,

таа полека почна да об�аснува: „Ми се
допаѓа што до�довте. Жена. Им покажавте
на моите ќерки, на нашите дево�чиња дека
и жените можат да постигнат нешто во
животот. Мхм. Да, тоа ми се допаѓа. Ми се
допаѓа што Вие бевте на чело на ово�
училишен проект. И докажавте дека жена
може да го стори тоа“.

Ма�а Ахац, координаторка за
застапување, АДРА Европа
(ADRA Europe)

Интересно е како
одредени луѓе несвесно
го допираат мојот живот
и го менуваат засекогаш.
Вајолет влезе во мојот
живот на само еден час.
Таа и нејзините зборови
долго ја надживеаа
нашата физичка средба,
која се случи во еден
жежок и спарен
септемвриски ден, во
едно зафрлено село во
срцето на Африка.
 

Слушнав придушен
кикот, како срамежлива
смеа. Се свртев да видам
од каде доаѓа. Мајките
беа собрани пред
вратата на училницата.
Вајолет беше меѓу нив.
Слушнале дека нешто
необично се случува во
училиштето и дошле да
видат дали е сè во ред со
децата.
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личен
поглед



Cbетот ќе биде подобар за секого:

• кога нема да има повеќе родови разлики,

• кога ќе се искоренат штетните по�ави како
обрежување на дево�чиња и жени, бракови на деца,

предвремени и присилни бракови,….

• кога во општеството ќе �а признаеме вредноста на
неплатената работа во домот и истата ќе биде еднакво
распределана на сите членови на семе�ството,

• кога ќе им обезбедиме на сите деца пристап до
образование, здравствена и соци�ална заштита,

• кога жените ќе имаат еднаков пристап до платена
работа и ќе бидат вклучени во процесите на
донесување одлуки на политички и на економски план.

 

Кога �а посетив Ва�олет пред некое време, сакав да
видам промена во средината заради „нашето“

училиште. Несомнено, училиштето донесе промена.

Сепак, на�големата промена се случи во мене.

Сознанието дека живеам во средина со големи
привилегии ме натера да ги преиспитам
одговорностите што ги имам кон моите деца и кон
човештвото.

 

Јас сум жена ко�а може да го промени светот…. За нас
самите, за Ва�олет и за нашите деца. За сите. И затоа го
правам тоа. Поради Ва�олет.
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Од то� ден, Ва�олет е дел од
мо�от живот. Не�зините зборови
ме смени�а и го смени�а мо�от
поглед кон животот. Ако сакаме
да ги промениме работите и да
постигнеме еднакви можности
за жените и за мажите, тогаш
жените и ма�ките мора да
станат примери на своите деца,

особено на ќерките, и мора
меѓусебно да се поддржуваат.

 

Родовата еднаквост не е само
основно човеково право, таа е
темел за мирен и одржлив свет
ко� се развива. Ден денешен,

750 милиони дево�чиња
стапуваат во брак пред да
наполнат 18 години, 200

милиони жени и дево�чиња се
подложени на осакатување на
гениталиите преку обрежување,

а секо�а петта жена во светот
доживеала физичко или
сексуално насилство.

EQUALPOWER
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5 секо�дневни активности што
може да ги преземете за да �а

поддржите родовата еднаквост
1. Охрабрете ги децата во вашиот живот да играат како што сакаат
Ако одите во некоја продавница за играчки ќе видите дека делот означен за момчиња има спортска
опрема, ликови од акциски филмови и тркачки автомобили. А во делот за девојчиња? Кукли
принцези и сетови со шминки. Какви пораки испраќаме кога ова се општите избори што им ги
даваме на нашите деца? Да одвоиме малку време и да ги преиспитаме нашите сопствени стереотипи
за тоа со какви играчки си играат нашите синови или ќерки.
 
2. Поддржувајте филмови и медиуми со жени во главните улоги и на режисерските позиции
Од 2002–2012 година, помалку од 5 проценти од најпопуларните 100 домашни филмски изданија беа
режирани од жени. Недостатокот на застапеност во најпопуларните производи на Холивуд ги
алармираше љубителите на филмот и познатите личности. Организацијата Miss Representation се
бори против штетните стереотипи и сексизмот во медиумите.
 
3. Спротивставете се на уличното вознемирување
Некои студии покажуваат дека 80 до 90 проценти од жените биле вознемирувани или малтретирани
на јавни места. За среќа, во денешниот свет на социјалните медиуми, локални активисти во 84 града
и 25 земји се здружија и го формираа Hollaback!, движење чија цел е да се стави крај на уличното
вознемирување. Тие дури направиле едноставни инфографици за тоа како да реагирате на уличното
вознемирување доколку Ви се случи лично Вам и што можете да сторите како минувач доколку сте
сведоци на свиркање или дофрлање на улица.
 
4. Вклучете момчиња и мажи во разговорот
Честа, но погрешна претпоставка е дека родовата еднаквост значи само фокусирање на жените, кога,
како што кажува и самото име, станува збор за еднаквост на родовите. И мажите и момчињата треба
да бидат вклучени во разговорот, дури и активно да се залагаат за промени за себе и за другите околу
нив.
 
5. Користете ги социјалните медиуми за да го свртите вниманието кон родовата
нерамнотежа
Дали некогаш сте прочитале список на луѓе на највисоките позиции во дадена професија на кој
жените биле одвај застапени (или немало жени, во случајот со Највлијателните економисти на
„Економист“ од 2014 година)? Можете да ги користите социјалните медиуми за да го свртите
вниманието кон родовата нерамнотежа.
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Извор: https://firstperson.oxfamamerica.org/2017/03/5-everyday-
actions-you-can-take-to-support-gender-equality-and-theyre-not-

all-what-youd-expect/

Кристина Нги�ен 
(Krystina Nguyen), „Оксфам“ Америка

https://firstperson.oxfamamerica.org/2017/03/5-everyday-actions-you-can-take-to-support-gender-equality-and-theyre-not-all-what-youd-expect/
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Факти од светот за родовата
нееднаквост
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Извор: Forbes

https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2016/10/27/7-important-facts-about-the-global-gender-gap/#5cee0ba44c22


УСПЕШНА

ПРИКАЗНА

ПРИКАЗНИ Т Е  ОД  ДЕ Т С Т В О Т О  

ИНСПИ РАЦИ ЈА  ЗА  С ОП С Т В ЕНА  ВИНА РИ J A

В Е Н Е Р А  Г Е Л Е Б Е Ш Е В А  К Р С Т И Ќ ,  Е Н О Л О Г  И  С О П С Т В Е Н И К  

Н А  В И Н А Р И Ј А Т А  „ Ј О С Т Е Л А “

ВЕНЕРА ГЕЛЕБЕШЕВА КРСТИЌ РАСТЕЛА СО
МИРИСОТ НА ФЕРМЕНТИРАНО ВИНО ВО
ВИНАРСКАТА ВИЗБА НА ТАТКО Ѝ.

СЛЕДЕЈЌИ ГО СВОЕТО ЖИВОТНО МОТО
„СРЕЌЕН Е ОНОЈ ШТО ГО РАБОТИ ТОА
ШТО САКА“, ТАА СЕ ЗАПИШАЛА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ.

ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СТУДИИТЕ
ОСТАНАЛА ДА РАБОТИ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ И СЕ
ПОСВЕТИЛА НА НАУКАТА И
ИЗУЧУВАЊЕТО НА ГРОЗЈЕТО. ПО ЦЕЛИ
СЕДУМ ГОДИНИ РЕШИЛА ДА РАБОТИ ВО
ПРОИЗВОДСТВО И ОД ФАКУЛТЕТ
ЗАМИНАЛА ВО ВИНАРИЈА.

 

„КАКО ЕНОЛОГ САКАМ ДА РАБОТАМ ВО
ВИНАРИИТЕ, ТАМУ Е КРЕАТИВНО И
ДИНАМИЧНО. ТАЈНАТА НА ДОБРОТО
ВИНО Е КОГА НАУКАТА И УСЛОВИТЕ ШТО
ВИ ГИ ДАВА ВИЗБАТА ГИ СПОЈУВАТЕ ВО
ЕДНО“, РАСКАЖУВА ГЕЛЕБЕШЕВА КРСТИЌ.

Венера работи во винари�ата „Сковин“, но
од минатата година е и сопственичка и
управителка на семе�ната винарска визба
„Јостела“, ко�а постои од 2005-та година.

Омилен дел од работата ѝ е
производството на вино и грижата за него.

 

Венера раскажува дека бизнисот го
развила од сопствени средства и сè што
заработила вложила во семе�ната винари�а.

 

„Позици�ата носи бенефити, но и бара
голема одговорност. Да се биде директор
на производство и главен енолог во голема
визба - позици�а на ко�а бев девет години -

не е многу едноставна работа. За да имате
добар производ и успех потребна е тимска
работа, да се балансира помеѓу
различностите и да се на�де заеднички
�азик со секого за да може добро да се
организира целиот процес на
производство. Ово� принцип на работа го
применувам и во мо�ата винари�а и сметам
дека имам успех“, вели Венера.

 

Ментор во работата ѝ бил и сè уште е
не�зиниот татко. То� не само што ѝ �а
пренел љубовта кон
виното, туку и та�ните за одржување и
добро менаџирање на ово� бизнис.

 

Во винарскиот сектор во Македони�а има
многу жени енолози, но многу малку
сопственички на винарии.

 

„Последните десетина години се` повеќе
жени се на раководни функции и
подеднакво се носат со мажите во
раководењето и управувањето со фирмите.

Жените имаат подобра смисла за
организаци�а. Веро�атно тоа им е
предодредено затоа што на�често тие го
организираат домашниот живот,

семе�ството, децата. Таа нивна

способност посебно доаѓа до израз кога се
на раководни функции во неко�а компани�а
и кога работата е покомплицирана знаат да
на�дат брзо и правилно решение на
проблемите“, вели Венера.

 

Во еден бизнис не е важно дали сте машко
или женско, на�важно е да се воспостави
при�ателски однос со вработените, да
имате разбирање за секо� од нив, за
нивните лични и семе�ни проблеми, да  им
помагате кога им треба, но и матери�ално
да ги мотивирате. За Венера ова е та�ната
на успехот во секо� бизнис, но и можност да
ѝ пркосите на конкуренци�ата.

 

„Конкуренци�ата во винскиот бизнис е
многу голема и би можела да кажам
нело�ална. Различноста е тоа што не
одржува на пазарот. Се трудиме нашите
вина да бидат поразлични од останатите
односно да има нешто по што ќе бидат
препознатливи ка� потрошувачите. Исто
така, пристапот до клиентите, начинот на
ко� ги презентираме нашите вина  е
поразличен“, об�аснува Венера.

 

Не�зината порака до жените е: „Да не се
плашат. Секо� почеток е тежок, но потоа
доаѓаат бенефитите и заслугите. Секогаш
има доволно време да се усклади
домашниот живот со деловниот. Кога една
жена е успешна на деловен план, таа е
исполнета и се цени многу повеќе самата
себеси“.

 

Таа е сопруга и ма�ка. Голема поддршка во
тоа што го работи има од сопругот и синот,

а на�добрите и искрени критики ги добива
од при�ателите.
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Не ми е �асно?!? Што се крена олкава
фама во последно време за Жените на
моќни позиции, движењето #metoo,

рекламите како „Дево�ките не се
помалку вредни од момчињата“ и
(р)еволуци�ата на улогата на жените во
денешното општество?

 

Да не ме сфатите погрешно – поддржувам
еднакви права за жените. Само што уште
повеќе ги поддржувам еднаквите
ЧОВЕКОВИ права. Она што ме чуди е од
каде одеднаш се по�ави толкав интерес
за тоа во денешново општество?!?

 

Можеби не разбирам поради фактот дека
кога имав 6 години, на ма�ка ми и
ди�агностицираа еден вид на леукеми�а и
лекарите ѝ рекоа дека ако има среќа, ќе
живее уште само 6 месеци. 33 години
подоцна, таа сè уште е жива и полна со
енерги�а. И добро се чувствува, затоа што
татко ми ѝ помогна да �а преброди
болеста и ѝ беше поддршка во животот.

То� ги презеде обврските околу домот,

додека ма�ка ми се бореше за живот.

Животот во таква семе�на средина ме
научи дека не постои разлика помеѓу
машки и женски работи. Дека и мажот
и жената се подеднакво важни во
одгледувањето на детето и
заработување за семе�ството.

 

Од друга страна, жените биле на власт
и во минатото. Низ вековите знаеме за
жени кои:

• Вли�аеле на подемот на империите -

како што направила Клеопатра во
Египет или кралицата Елизабета
(I и II), како и кралицата Виктори�а за
Англи�а.

• Постигнале и поттикнале научни
открити�а - како Мари�а Кири.

• Го направиле
светот подобар - на начинот на ко�
Ма�ка Тереза   им помагала на
сиромашните во Инди�а.
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ДАЛИ  С Т ИЛО Т  НА  ЛИДЕ Р С Т В О  ВИ  Е  МАШКИ

ИЛИЖЕНСКИ ?  Н Е  Е  ВАЖНО  –  С È  ДОДЕКА  Н Е

С Е  ОДНЕ СУВА Т Е  КАКО  Г ОМНАР !

Автор: Сања Мештеровиќ, САП Хрватска



Claudia de Castro Caldeirinha

Можеме до недоглед да набро�уваме
неверо�атни жени кои придонеле за
благососто�бата на човештвото…
 

Вистината е дека сега, повеќе од порано,
жените имаат моќ да се издигнат на врвот -

ако сакаат. Посто�ат конференции што се
залагаат за тоа. Списани�ата го прикажуваат
тоа на насловните. На соци�алните медиуми
посто�ано се зборува за тоа. Насекаде е
присутно. Понекогаш мислам дека е само
трик на службите одговорни за односи со
�авноста, со цел да се подигне свеста за
клучните индикатори за успешност за
родовата рамноправност на ООН, затоа што
е на агендата на денешните светски лидери,
сврстено во 17-те цели на одржлив разво� на
ООН. Родовата еднаквост се чини дека е
лесна цел за достигнување. Барем многу
полесна отколку да се развие акци�а за
решавање на климатските проблеми во
светот... А дури и тоа им го препуштаме на
жените. И тоа малолетни - како Грета
Тунберг, 16-годишна активистка за
климатски прашања.
 

Тогаш, што може да стори една
организаци�а за да им помогне на луѓето
да напредуваат со тоа што ќе
го доби�ат на�доброто од двата света?
 

Прифатете ги �инот и �ангот:
Рамнотежата победува

Ако �а пренесеме оваа премиса во
контекст на бизнис, моето мислење е
дека и мажите и жените се неопходни за
баланс на енерги�ата и моќта во една
организаци�а. Едниот не може да постои
без другиот. Во спротивно би бил
неурамнотежен - исто како �ин и �анг.
Секо� маж има елементи на женска
енерги�а… и секо�а жена може да на�де
машки црти во себе. 
 

Во сво�от TED говор, Паула Стоун
Вили�амс, поранешен извршен директор
на една голема верска невладина
организаци�а, проповедник и водител на
национално телевизиско шоу, зборува за
не�зиното трансродово искуство, веле�ќи
дека живеела на двете страни и е во
можност да каже како �а третираат
поинаку како жена споредено со кога
била маж. Згора на тоа, со одлично
чувство за хумор таа може да направи
осврт за тоа колку неправедно била
третирана на пазарот на трудот кога ги
изгубила сите работни места. Ова ме
води до мо�ата втора поента...
 

Никогаш не поддржува�те го
малтретирањето: применува�те го
правилото „забрането за гомнари“!

 

Како што рече Роберт Сатон, мо�от
професор на универзитетот Стенфорд, во
сво�ата книга “The No Asshole Rule”,

„силеџиско однесување на работното
место го влошува моралот и
продуктивноста“. Се предлага правило да
се исфилтрира токсичниот персонал –

правилото за забрана на гомнари.
Авторот инсистира на употреба на зборот
гомнар, биде�ќи другите зборови како
силеџи�а или кретен „не пренесуваат ист
степен на ужас“. На прашањето за
употребата на зборот во насловот на
книгата, то� рече: „Ваков безобразен
наслов предизвикува емотивна реакци�а.
Изборот што го имате е да бидете
навредливи или игнорирани“.
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Посто�ат два теста кои можат да ви помогнат да
препознаете „гомнар“:

1. По средба со таа личност, дали луѓето се
чувствуваат угнетени, понижени или можеби
на неко� друг начин помалку се ценат себеси?
2. Дали лицето таргетира луѓе што се помалку
моќни од него/неа?
 

… И внимава�те: „правилото за забрана за
гомнари“ не се однесува само на газдите или
луѓето на високи управувачки
позиции. Тоа може да бидат секо� и насекаде,
на секое ниво на организаци�ата. Тоа се луѓето
што испраќаат презриви пораки по
електронска пошта, шират гласини или
сарказам, се ставаат себеси на повисока
позици�а со тоа што ќе засрамат или понижат
неко� друг... Општо гледано, тие прават луѓето
да се чувствуваат лошо.
 

Тогаш, што може да се стори за да се
зголеми различноста и да се за�акне
еднаквоста во една организаци�а?
 

Да се нагласи важноста на одговорноста
и автентичноста
 

Извршната оперативна директорка на Фе�сбук,
Шерил Сендберг, во сво�от TED говор нуди 3

совети за тоа како жените можат да стигнат до
врвот:
 

1) Седнете на масата: самоуверено посегнете
по можностите што ви се нудат и верува�те
дека можете да успеете и дека заслужувате
успех.

2) Направете го вашиот партнер вистински
партнер: споделете �а работата во домот и
животните активности со партнерот, не �а
презема�те сета тежина на рамената. (Исто како
што правеше ма�ка ми).

3) Не заминува�те пред вистински да заминете:
ова се случува често ка� жени кои решиле да
основаат семе�ство. И пораката овде е „не
донесува�те одлуки прерано, притиска�те �а
педалата за гас сè додека не заминете“.

 

Според моето скромно мислење, во
продолжение се дадени моите совети за
организациите кои сакаат да �а за�акнат
родовата еднаквост:
 

1) Овозможете им на вработените да преземат
одговорност за сопствениот разво� и кариера.
Помогнете им на вработените да ве водат вас
како нивен менаџер. Праша�те ги како сакаат
сами да се развиваат и како сакаат нивната
кариера да се развива. Да�те им можност да
седнат на масата.
2) Бидете автентични, без оглед дали сте
лидер или вработен. Бидете оригинални.
Бидете свои. Станете свесни. Прифатете
се себе си со вашите на�добри особини и сите
ваши недостатоци. Затоа што тоа е
единствениот начин на ко� можете да избегнете
да бидете гомнар.
 

… И ако сте родител, да�те сè од себе за да ги
воспитате и момчињата и дево�чињата како
присто�ни и љубезни ЛУЃЕ, така сите ќе го
добиеме на�доброто за човештвото (со
поддршка од Gillette).
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