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Почитувани, 

Од името на нашите организации и нашите членки, ви се обраќаме во врска со 

прашањето на зголемување на стапката на фертилитет во Македонија, едно од 

најактуелните во изминатиов период. Поттикнати од изјави од страна на 

претставниците на различни институции, проследени со најави во медиумите дека 

Владата подготвува пакет мерки за да го зголеми фертилитетот, би сакале да 

предложиме мерки кои Владата би требало да ги вклучи, а кои се базираат на 

истражувања, докази и искуства од други држави.  

Воедно, сакаме да ја искажеме нашата загриженост за начинот и контекстот во 

кој беа третирани правата на жените, кои се сосема спротивни на актуелните политики 

за постигнување на родова еднаквост. Владините функционери се обврзани со бројни 

закони и национални стратегии, па дури и со Стратегијата за демографски развој, да 

играат водечка улога во промовирањето и унапредувањето на еднаквоста помеѓу 

жените и мажите и да го интегрираат принципот на родова еднаквост во сите владини 

политики, мерки и активности, вклучувајќи ги и оние за демографски развој. Значи, да 

се обвинува - условно кажано - “еманципацијата на жената” за нискиот наталитет е 

спротивно на заложбите на државата да ја промовира родовата еднаквост. 

Дозволете ни во оваа прилика да посочиме дека демографските политики не се 

во спротивност со политиките на родова еднаквост. Напротив, најновите истражувања 

укажуваат на позитивна корелација меѓу унапредувањето на родовата еднаквост и 

зголемувањето на стапките на фертилитет. Сметаме дека тоа е единствениот начин кон 

решавање на овој проблем. На тоа, меѓу другото не обврзуваат и низата меѓународни 

конвенции кон кои сме пристапиле како држава и сме ги ратификувале, како и 

усвоеното домашно законодавство. 

Постојат многу истражувања кои покажуваат дека во развиените држави 

демографските политики се најуспешни кога на централно место е ставено 

унапредувањето на правата на жените (политики за балансирање на приватниот живот 

и работата, пристап до поволна и квалитетна грижа за деца, како и родителско отсуство 

за двајцата родители), а дека наспроти ова мерките во кои централно место заземаат 

традиционалните семејни вредности (долги породилни отсуства и субвенции за 

многудетност) не ги даваат посакуваните резултати (како што е случајот со Германија, 

во која фертилитетот е на пониско ниво од кај нас).  



Во прилог ви доставуваме анализа на дел од факторите кои треба да се земат 

предвид при креирање на идните мерки во контекст на демографската политика, 

проследени со нашите препораки за можните насоки за идните мерки.  

На крај, сакаме да ја искажеме нашата подготвеност да учествуваме во 

развивањето на пакетот мерки, како и да ви доставиме дополнителни информации 

доколку е тоа потребно. 

 

Со почит, 

 

 

 

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска,  
 

 

 

Реактор-Истражувањето во акција 
 

 

 

 

Поддржано од: 

 

Национален совет за родова рамноправност - СОЖМ,  

„Женски Форум“-Тетово,  

Женска граѓанска иницијатива „Клеа“ ,  

Женски центар „Жени на 21 век“-Куманово,  

Граѓанска иницијатива на жени-Свети Николе,  

Женска граѓанска иницијатива - Антико,  

Македонско Женско Лоби-МЖЛ, 

Здружение за локаллен и рурален развој,  
Кристина Хаџи-Василева – магистерка по родови и етнички студии,  

Ирена Цветковиќ – магистерка по родови студии, 

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ-ЕСЕ   

 


