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Принципите на родова рамноправност, како основно човеково право кое мора да биде
почитувано од страна на секоја индивидуа и во секоја област од општественото живеење,
земаат сè поголем замав, особено последниве неколку години, односно по повторното
отворање на голем број прашања за кои, на прв поглед, се чини дека се решени многу одамна.
Таков е и случајот со родовата рамноправност и еднаквост, особено во делот на нивното
практикување во одделните сектори, меѓу кои спаѓа и секторот земјоделство и рурален
развој.

Земјоделството е една од најраспространетите активности во светот, која има клучна улога во
производството на храна, заштитата и зачувувањето на животната средина, вработувањето во
руралните средини и безбедноста на храната. Глобално, жените остваруваат трипати повеќе
неплатен труд во однос на мажите.[1] Само 38 % од жените во руралните средини се сметаат
за економски активни, а преостанатиот дел влегуваат во т.н. неформална економија, каде што
статусот на жената во однос на здравствената и социјална заштита не е регулиран. На тој
начин директно се зголемува постоечката дискриминација, што ги прави жените од руралните
средини уште поранлива категорија.[2]
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Вклучување на родовите перспективи во
политиките за земјоделство и рурален развој

Жените од руралните средини се соочуваат со голем број предизвици, како што се:
социјалната исклученост, невработеноста, родовата дискриминација, нееднаквата
распределба на приходите и ресурсите, доминацијата на традиционалните норми,
лишувањето од сопственост на земјоделско земјиште и имот, лишувањето од правото на
платено родителско отсуство, ограничените пристапи и понудата на образование,
информации, здравствена заштита, јавни и социјални услуги.

Ваквите услови ги принудуваат жените од руралните средини да живеат во поголема
сиромаштија и ја поттикнуваат миграцијата. На таквата слика дополнително влијаеше и
кризата предизвикана со Ковид-19. Околу 62 % од жените од руралните средини не се
активни на пазарот на трудот поради обврските што ги имаат во домаќинството и грижата за
децата, а 47 % од невработените жени од руралните средини вршат неплатена работа во
семејните земјоделски стопанства.[3] Според изворот на семејниот приход, домаќинствата
кои живеат од земјоделски приходи се втори според нивото на сиромаштијата (57,4 %), а
највисоко ниво на сиромаштија има кај семејствата кои имаат приходи од социјална помош
(90,6 %). Од сите жени од руралните средини, 58 % немаат лични примања, што е двојно
повеќе во споредба со мажите во руралните средини.[4] Жените работат во просек 11,06
часа на ден (41,7 % од вкупниот обем на работа отпаѓа на неплатената работа). Мажите
работат во просек 9,68 часа на ден и тоа е, главно, платена работа.[5]

[1] Извештај на UN Women за прогресот на жените во светот 2019 – 2020, достапно на:
https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women
[2] Повеќедимензионална анализа на сиромаштијата во Република Македонија, Федерација на фармерите на РМ,
Скопје, 2017, достапно на: https://bit.ly/3cxO3uC
[3] Трендафиловска, О.; Ристевска, Б.; Jовановска, П., „Од рурална жена до успешен претприемач без стереотипи и
предрасуди", Зелена берза, Битола, 2019
[4] Ибид.
[5]„Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството, со примена на експериментален економски метод“,
студија спроведена од Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, а поддржана од UN Women, 2019

https://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://bit.ly/3cxO3uC


Учеството на жените во вработувањето и во економскиот раст е од клучно значење за
постигнувањето на целите од Стратегијата на ЕУ 2020, при што земјоделството и руралниот
развој како област може да даде свој придонес во таа насока. Во 2014 година, на ниво на
ЕУ-28, земјоделството беше седмиот по големина работодавач на жените (3,3 %). За мажите,
пак, земјоделството е малку поважно во смисла на обезбедување вработување (5,2 %).[6]
Сепак, овие податоци можат да бидат нецелосни бидејќи не ја покриваат неформалната
рурална економија, во која сè уште се вклучени жените. Тие имаат клучна улога во руралните
семејства, заедници и економии и се движечка сила за одржување, зачувување и развој на
руралните средини, и во културен и во економски контекст. Жените придонесуваат за
зачувување на богатото и диверзифицирано културно наследство и во пренесувањето на
традициите. Тие, исто така, претставуваат значителен дел од работната сила во
земјоделството и придонесуваат за развој на руралниот сектор во услови на постојана
депопулација. За жал, жените во руралните средини се невидлива сила, нивното присуство и
улога не се прецизно рефлектирани во статистиката,затоа што постои тенденција да се
пријавуваат како невработени, особено кога вршат неплатена земјоделска работа.
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Претходно наведениот факт се потврдува и со податокот доставен од Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), според кој од вкупно 175.088
регистрирани семејни земјоделски стопанства во последниве две години, бројот на
регистрирани семејни земјоделски стопанства во кои носител е женски член од семејството
бележи пораст, и тоа од 36.685 (во 2019) до 38.328 (или околу 21,7 %) носителки на семејни
земјоделски стопанства до јуни 2020 година.[7] Ваквиот нагорен тренд во бројката на
регистрирани жени земјоделки, меѓу другото, се должи на олеснувањето на критериумите за
добивање дополнителни бодови или пак дополнителни проценти на субвенции, социјалната
и здравствената сигурност, како и на можностите за сопствено пензиско осигурување. Исто
така, особено влијание врз ваквиот нагорен тренд на вклучување и регистрирање на жените
во секторот земјоделство и рурален развој имаат и мерките кои во фокусот ги имаат жените
како носители на семејните земјоделски стопанства, како што е случај со мерката 115 за
поддршка на активен женски член во семејното земјоделско стопанство, која беше креирана
со вклучување на сите засегнати страни во секторот и која за првпат се објави кон крајот на
2019 година.[8]

[6] Анализа на перспективите на жените во земјоделските и во руралните средини во Република Северна Македонија,
Национален совет за родова рамноправност, Здружение за локален и рурален развој и Рурална Коалиција, Скопје, 2019
[7] Извор: МЗШВ, Сектор за рурален развој
[8] http://www.mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=813
[9] Евиденција на регистрираните семејни земјоделски стопанства
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Носители на семејни земјоделски стопанства

Број на мажи носители на семејни земјоделски стопанства

Број на жени носителки на семејни земјоделски стопанства

Млади земјоделци до 40 години

Вкупен број семејни земјоделски стопанства

2019

135.978

36.685

24.285

172.663

2020

136.760

38.328

24.423

175.088

Табела 1: Извештај од ЕРЗС , состојба во август 20209

http://www.mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=813


Република Северна Македонија е земја кандидатка за членство во ЕУ и има повеќе
воспоставени механизми за еднакви можности, т.е. за родова еднаквост. Инспирирана од
заедничката земјоделска политика на ЕУ, земјата ја потврди својата политика за рурален
развој. Ова е особено важно бидејќи 45 % од населението во земјата живее во рурални
средини. Но, несомнено е дека е потребно вклучување на родот во политиките за рурален
развој, како и дефинирање на развојните приоритети за жените од руралните средини во
другите области (како што се образованието, здравството, социјалната заштита и
економијата), со оглед на тоа дека 49 % од жителите на руралните средини се жени.[10]
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[10] Анализа на перспективите на жените во земјоделските и во руралните средини во Република Северна Македонија,
Национален совет за родова рамноправност, Здружение за локален и рурален развој и Рурална Коалиција, Скопје, 2019
[11] Закон за земјоделство и рурален развој, консолидиран текст, март, 2017, достапно на:
http://zpis.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20zemjodelstvo%20i%20ruralen%20razvoj%20mart%202017.pdf
[12] Ибид.
[13] ИПАРД 2 програма (2014 ‒ 2020), достапно на: https://ipard.gov.mk/mk/ipard-2014-2020-
2/%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4-2014-2020/%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-2014-2020/
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Поставеноста на политиките и стратешкиот развој на секторот, планирањето на развојот на
земјоделството и на руралниот развој во нашата држава, целите на националната
земјоделска политика, планирањето, следењето и проценката на националната земјоделска
политика, партнерството со социјалните и со економските партнери од областа
на земјоделството, мерките за уредување и поддршка на земјоделските пазари, директните
плаќања и руралниот развој, државната помош во земјоделството и во руралниот развој,
формите на организирање и здружување во земјоделството и контролата и надзорот над
спроведувањето на мерките се регулирани со Законот за земјоделство и рурален развој.
[11]
Согласно наведениот закон, целите на националната земјоделската политика на Република
Северна Македонија се насочени кон:

· Обезбедување стабилно производство на квалитетна и поевтина храна и
   обезбедување  на населението со доволни количества храна;

· Зголемување на конкурентната способност на земјоделството;

· Обезбедување стабилно ниво на доход за земјоделските стопанства;

· Оптимално искористување на природните ресурси, со почитување
   на начелата за заштита на природата и на животната средина.

За остварување на овие цели, законодавецот предвидел низа мерки и инструменти за
политиките за уредување и поддршка на земјоделските пазари, директни плаќања и рурален
развој. Националната земјоделска политика се финансира од буџетот на Република Северна
Македонија, буџетот на Европската Унија, од донации и од други извори во согласност со
Законот.[12] 

· Одржлив развој на руралните подрачја, и

Посебна важност за развојот на земјоделството има Инструментот за претпристапна помош
за рурален развој – ИПАРД 2 програмата (2014 ‒ 2020)[13] за Република Северна Македонија,
кој овозможува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош
за одржливо земјоделство и рурален развој,  со фокус на
имплементација на законодавството на Европската заедница во однос на заедничката

http://zpis.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20zemjodelstvo%20i%20ruralen%20razvoj%20mart%202017.pdf
https://ipard.gov.mk/mk/ipard-2014-2020-2/%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4-2014-2020/%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-2014-2020/


земјоделска политика и политиките за конкурентно одржливо земјоделство, силни и
одржливи рурални заедници и разновидна и одржлива рурална животната средина.
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[14] Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР во однос на ИПАРД програмата, мај, 2019, достапно
на: https://cutt.ly/rhziXrD
[15] Извор: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сектор за рурален развој
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ИПАРД програмата содржи мерки во рамките на кои жените земјоделки имаат предност,
односно добиваат повеќе поени при рангирањето, но тие мерки покажуваат одреден ефект
на терен дури во последниве две-три години. Тоа се потврдува и со податоците за
одобрените апликации по објавените јавни повици од страна на Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој. Имено, во првиот период на ИПАРД
програмата 2007 ‒ 2013 година, oд 125 склучени договори, само 15 ги потпишале жени. Во
тој период, само 4 % од жените биле носители на семејно земјоделско стопанство, само 5 %
имале имот на свое име и дури 92 % од жените истакнале дека воопшто не користеле
никаква финансиска поддршка од програмите кои се нудат.[14] Ниту вкупниот процент на
искористеност на средствата не беше на завидно ниво, односно согласно податоците на
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во зададениот
период се искористени само 16 % од средствата наменети за ИПАРД 1. За целосно
искористување на потенцијалите од земјоделството, од исклучителна важност е
едукацијата на земјоделците за значењето на мерките од ИПАРД програмата. Сето тоа ќе
помогне за доближување на македонското земјоделство до европското, како и за создавање
конкурентни производи со висока додадена вредност.

Исто така, во напорите за мотивирање на жените од руралните средини да аплицираат за
искористување средства, МЗШВ им овозможува на жените поврат на средства (до 65 %) за
прифатливите трошоци за реализирана инвестицијата - и преку ИПАРД и преку Програмата
за рурален развој. За поголем поттик на жените, при рангирањето на апликациите за
финансиска поддршка од ИПАРД програмата за мерка 1 и мерка 7 жените добиваат
дополнителни 20 поени, а жените кои бараат поддршка по мерка 3 добиваат дополнителни
10 поени. Жените добиваат дополнителни 20 поени и кога аплицираат за мерки од
Програмата за рурален развој. На овој начин, МЗШВ ги мотивира жените да бидат храбри, да
отвораат свои бизниси и на тој начин да ги развиваат средините во кои живеат.

Согласно последните анализи, искористеноста на средствата од ИПАРД програмата од
страна на жените бележи пораст од 7 %. На првиот повик за мерката 1 од ИПАРД 2, од 893
потпишани договори во 220 потписници се жени и ним им се исплатени 156.554.353,50
денари. На првиот повик за мерката 1 во 2018 година се пристигнати вкупно 1.099 барања,
од кои дури 262 барања се од апликанти жени. За мерката 7 се потпишани 23 договори, а во
9 од нив потписници на договорите се жени, додека годинава од 1.347 пристигнати
апликации за набавка на трактори, во 343 апликанти се жени. Од 481 барање за набавка на
пчеларска опрема, во дури 91 подносители на барањето се жени. За мерката 112, пак, која е
наменета за поддршка на младите земјоделци, од вкупно 526 склучени договори за
започнување агробизнис, 140 договори (или приближно околу 27 % од вкупниот број
потпишани договори за мерката) се склучени со млади земјоделки, кои ќе се јават како
носителки на инвестицијата. За директни плаќања, од вкупно 68.079 корисници на средства
од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството, 11.906 корисници биле жени.
[15]

https://cutt.ly/rhziXrD


Во тој контекст, во 2018 година МТСП и МЗШВ ја потпишаа Декларацијата за подобрување на
социјалната и економската положба на жените од руралните средини.[16] Дополнително,
вклучувањето на родовите перспективи во земјоделството и руралниот развој е зголемено и
со основањето на Групата за родова еднаквост и економско зајакнување на жените од
руралните средини. Групата е формирана со поддршка на UN Women и за првпат ги вклучува
сите засегнати страни во секторот – институциите, граѓанските организации, жените
земjоделки, образовните институции и бизнис-секторот. Преку групата за првпат се
издејствува дефинирање и објавување на мерката 115, којашто е насочена исклучиво кон
поддршка на активен женски член кој е носител на семејното земјоделско стопанство.
Мерката се однесува на поддршка на економската активност на жените од руралните
средини и предвидува поддршка на инвестициите во секторот во вредност до 3.000 евра, со
тенденција за натамошно зголемување, сè со цел да се унапреди положбата на жената во
руралната средина и да се придонесе за нејзина економска независност и финансиска
стабилност.
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[16] https://akademik.mk/potpishana-deklaratsija-za-podobruvane-na-sotsijalnata-i-ekonomskata-polozhba-na-zhenite-od-
ruralnite-sredini/
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Со цел ваквиот тренд на зголемување на вклученоста на родовите перспективи во секторот
да се задржи на едно повисоко стратешко ниво, неопходно е да се започне со агресивно
дејствување во насока на достигнување и практикување на родовата рамноправност во
руралните средини, со што ќе се придонесе за целокупниот развој на локалната заедница.
Паралелно со овие процеси, треба да се работи и на создавање простор за дејствување на
жените од руралните средини и нивно влијание врз процесот на креирање родово-
сензитивни земјоделски политики.

Друг многу значаен сегмент кога станува збор за жените од руралните средини е нивното
вклучување во процесот на донесување одлуки, започнувајќи од локалната заедница, па сè
до национално ниво, односно до креаторите на политиките. Имено, иако жените се активно
вклучени во домаќинството и во активностите за помош на заедницата и добро ги познаваат
реалните потреби на граѓаните, тие (од различни причини) поретко се ангажираат преку
механизмите за учество на локално ниво, пред сè затоа што немаат доволно време за вакви
активности, но и поради недоволната доверба во тоа дека нивното вклучување би имало
некаков ефект. А токму помалата активност води кон исклучување на нивните потреби,
ставови и перцепции при креирањето на политиките на локално ниво. Оттаму, учеството на
жените во донесувањето на одлуките е неопходно за обезбедување инклузивна демократија
и вклучување на нивните интереси во локалните политики. Во спротивно, одлуките што би
се донеле од страна на локалната самоуправа без учество на жените од заедницата можат да
се сметаат за неинклузивни и недемократски и да не бидат соодветно прифатени од страна
на сите граѓани. Следствено, вклучувањето на жените може да бара дополнителни напори за
доставување на потребните информации за можностите за учество, за обезбедување
директно (или виртуелно) учество, за овозможување на жените да ги искажат своите
потреби и интереси, како и за соодветното информирање за исходите од нивното учество.

И покрај тоа што живееме во време на модерни технологии, на жените во руралните средини
сепак најмногу им недостигаат информации од областа со која се занимаваат. Најголем дел
од нив не се запознаени со државните програми или, воопшто, со какви било информации
или проекти што им нудат поддршка на жените од руралните средини, па оттаму немаат
доволно информации ниту за ИПАРД програмата.

https://akademik.mk/potpishana-deklaratsija-za-podobruvane-na-sotsijalnata-i-ekonomskata-polozhba-na-zhenite-od-ruralnite-sredini/


Ваквата состојба се надополнува и со фактот дека дури 52 % од жените во руралните
средини, на скала од 1 до 5, застапеноста на родовите перспективи во националната
аграрна политика ја оценуваат со 2.
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[17] Резултати од теренското квантитативно и квалитативно истражување на 150 жени од руралните средини во
Полошкиот и Североисточниот плански регион, дел од Извештајот за состојбата со родовата рамноправност во
руралните средини во Полошкиот и Североисточниот плански регион, Рурална Коалиција, Скопје, 2019 год., достапно
на: https://rural.mk/wp-content/uploads/2020/02/Izvestaj-RK-finalno.pdf
[18] Извештај за реалната состојба со родовата еднаквост и рамноправност во Североисточниот и Полошкиот плански
регион, Рурална Коалиција, 2019 година, достапно на: https://rural.mk/wp-content/uploads/2020/02/Izvestaj-RK-
finalno.pdf
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На тоа се надоврзуваат и податоците дека ниту една од испитаничките не слушнала како
може да се вклучи во работата на локалните и националните институции (тука пред сè се
мисли на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како клучна
институција во секторот), ниту пак некогаш слушнала дека постои лице за еднакви можности
или контакт-лице за родова рамноправност, кое треба да биде на располагање за сите
прашања поврзани со родовата рамноправност и еднаквост во земјоделството.
Дополнителен поразителен факт што се надоврзува на претходно кажаното е дека
процентот на жени кои слушнале или го практикувале концептот на родово-одговорно
буџетирање во локалната заедница изнесува 0.[18] Истиот процент стои и во делот на
прашањето дали испитаниците некогаш слушнале за родов индекс, што доволно зборува за
недоволната вклученост на родовата компонента (по сите основи) во креирањето на
аграрната политика и во донесувањето на одлуките од страна на институциите во секторот
земјоделство и рурален развој, што веднаш упатува на фактот дека треба постојано да се
вложува во формалната и неформалната едукација на темите поврзани со овој основен
родов концепт.

График 1: Застапеност на родовата еднаквост во процесот на креирање на аграрната
политика во РСМ

(26%) (6%) (16%) (52%)

Родоватa рамноправност и еднаквост се доволно промовирани и
застапени во аграрната политика на државата

[17]

https://rural.mk/wp-content/uploads/2020/02/Izvestaj-RK-finalno.pdf
https://rural.mk/wp-content/uploads/2020/02/Izvestaj-RK-finalno.pdf


Исто така, овие податоци го поткрепуваат фактот дека жените од руралните средини сметаат
дека се недоволно вклучени во процесот на донесување одлуки, почнувајќи од своето
домаќинство, и дека тие сосема се согласуваат со ставот дека сè уште е премногу силно
изразена традиционалната поделба на улогите во домаќинството на машки и женски. Во
делот на женските улоги влегуваат оние кои значат грижа за домот и за семејството,
придонес кон работата во семејното земјоделско стопанство, кој во најголемиот број случаи
останува невидлив, додека одлуките повторно ги носат машките членови во семејството,
односно мажот или свекорот. Ваквата традиција почнува да се менува, а потврда за тоа е
трендот на зголемување (на годишно ниво) на бројот на регистрирани жени кои се носители
на семејните земјоделски стопанства, иако сме сè уште далеку од моментот кога ќе може да
се зборува за реална рамноправност на жените во семејното земјоделско стопанство.
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[19] “Croatian MEP: Women farmers should be key element of the new CAP”, достапно на:
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/croatian-mep-women-farmers-should-be-key-element-in-next-cap/
[20] Females in the field: more women managing farms across Europe; достапно на: https://cutt.ly/GhzsDdh, [последен пат
пристапено на 25.8.2020]
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Ако пак, како репер ги земеме државите-членки на ЕУ, иако има одреден напредок во
вклучувањето на родовите перспективи во земјоделството и руралниот развој, сепак и таму
треба уште многу да се работи на ова поле. Имено, економскиот јаз врз основа на родот е сè
уште присутен во сите сектори, особено во секторот земјоделство и рурален развој. Според
Еуростат, околу 30 % од фармите во секторот земјоделство и рурален развој се управувани
од жени[19], но интересно е да се напомене дека, на пример, во Холандија, Германија и во
Данска, кои се сметаат како земји со висок родов индекс, кога станува збор за управувањето
со семејните земјоделски стопанства од страна на жени, во ниту една од нив процентот не е
повисок од 10, а мошне интересно е дека во Латвија и Литванија тој процент оди дури до 50
%, односно половина од семејните земјоделски стопанства се управувани од мажи, а
половина од жени (График 2).

График 2: Број на жени кои се носители на семејни земјоделски стопанства во ЕУ
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Исто така, во извештаите на државите-членки на ЕУ за нивниот прогрес во делот на
родовата еднаквост во земјоделството и руралниот развој се забележува мулти-
функционалната улога на жената на фармите - како домаќинка, мајка, работничка,
негувателка и учителка, како и фактот дека за ваквата работа жената останува економски
невидлива, односно неплатена, па не може да има ниту соодветни здравствени и социјални
услуги.

[20]

Процент на управители на фарми кои се жени, 2016 (%)

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/croatian-mep-women-farmers-should-be-key-element-in-next-cap/
https://cutt.ly/GhzsDdh
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[21] The united voice of farmers and their cooperatives in European Union, достапно на: https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx,
[последен пат пристапено на: 30.8.2020]
[22] Females in the field: more women managing farms across Europe, достапно на: https://ec.europa.eu/info/news/queens-
frontage-women-farming-2019-mar-
08_en#:~:text=The%20most%20recent%20data%20(Eurostat,are%20managed%20by%20a%20woman., март 2019 год.,
[последен пат пристапено на: 25.8.2020]
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Дополнително, на овој факт се надоврзува и податокот дека, според Унијата на фармери на
ЕУ (COPA – COGECA)[21], фармите или семејните земјоделски стопанства кои се управувани
од жени, во однос на големината, се дури за 40 % помали во однос на оние стопанства кои се
управувани од мажи. Тоа се должи на улогата што ја има жената во семејството, па затоа ѝ
останува многу помалку време за да се посвети на својата кариера, што на некој начин го
објаснува и фактот дека разликата во пензиите меѓу мажите и жените во одредени држави-
членки на ЕУ достигнува дури и до 51 % во корист на мажите.

ЕУ ги оправдува ваквите родови показатели со фактот дека во Европа популацијата која се
занимава со земјоделство старее. Доказ за тоа е фактот дека кога станува збор за жените
фармери кои се помлади од 35 години, тие опфаќаат само 4,9 % од вкупната бројка фармери.
Ако на ова се додаде и податокот дека дури 40 % од жените кои работат во секторот
земјоделство и рурален развој се на возраст над 65 години[22], тогаш е многу јасно дека
вистински предизвик за цела Европа ќе биде како да го надмине овој родов јаз што ќе
станува сè повидлив во годините кои следуваат.

https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx
https://ec.europa.eu/info/news/queens-frontage-women-farming-2019-mar-08_en#:~:text=The%20most%20recent%20data%20(Eurostat,are%20managed%20by%20a%20woman.
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01

Родовата статистика и родовите показатели во секторот земјоделство и
рурален развој се клучен елемент за унапредување на практикувањето
на родовата еднаквост во руралните средини.

02

Информираноста, неформалната едукација и здружувањето се неопходни
за економско јакнење на жените од руралните средини, но и за нивно
вклучување во процесите на донесување одлуки во локалната заедница.

03

Подобрувањето на руралната инфраструктура за непречен пристап до
здравствените и социјалните услуги е основен предуслов за инклузија
на жените од руралните средини во општествените текови.

04

Воспоставувањето фонд и мерки наменети исклучиво за поддршка на
економската активност на жените од руралните средини ќе придонесе
за нивната финансиска моќ и независност.

05

Неопходно е воведување родова рамноправност во земјоделството и
руралниот развој, како стратешка цел во Националната стратегија за
земјоделство и рурален развој 2021 ‒ 2027.

06

Олеснувањето на критериумите за аплицирање за ИПАРД програмата и
зголемувањето на бодовната разлика за жените регистрирани како
носители на семејните земјоделски стопанства во сите програми, ќе
придонесе трендот на зголемување на бројот на регистрираните жени
земјоделки да продолжи и понатаму.

07

Зголемувањето на степенот на соработка, доверба и транспарентност
помеѓу институциите, локалната самоуправа и жените од руралните средини
ќе даде зелено светло за нивно вклучување во процесите на креирање на
аграрните политики, како и во донесувањето на јавните одлуки и мерки.

08

Позитивните практики и мерки од државите-членки на ЕУ треба да се
користат како позитивен пример при воведувањето на родовите
перспективи во националната аграрна политика, што во исто време ќе
значи и приспособување кон Заедничката земјоделска политика (ЗЗП).
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