
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЈА 

 
Ние, долупотпишаните 
 
Поттикнати од сеприсутните патријархални вредности, јазот во распределбата на 
општествените добра и моќ, маргинализираниот социјален, економски и политички статус 
и положба на жените во Република Македонија; 
 
Потврдувајќи ја нашата заложба и посветеност на принципот на родова еднаквост 
гарантиран со Уставот и Законот за еднакви можности меѓу жените и мажите; 
 
Признавајќи го досегашниот напредок во развивањето на нормативната и политичката 
рамка; 
 
Свесни за потребата од проширување и забрзување на напорите за промовирање и 
вградување на принципот на родова еднаквост во сите области и на сите нивоа во 
државата; 
 
Препознавајќи дека за надминување на сериозните предизвици и пречки кои го 
оневозможуваат напредокот на планот на родовата еднаквост е потребно конкретно и 
колективно лидерство и напори од сите нас, вклучувајќи мрежи кои работат на родова 
еднаквост; 
 
Водејќи се од премисата дека само преку заедничко делување кое ќе вклучи широк 
спектар на организации, иницијативи и поединци може да се осигури значајно влијание 
врз процесите на вградување на родовата еднаквост во сите сфери и текови на 
македонското општество, 
 
Се здружуваме во 
 
 

ПЛАТФОРМА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 
 
 
Платформата за родова еднаквост е независна и неформална мрежа на македонски 
невладини организации, претставници и претставнички на граѓанското општество и 
индивидуи кои се посветени на градење на родово еднакво општество. 

 
Платформата за родова еднаквост е прогресивно јадро што ја промовира родовата 
еднаквост како вредност, здружено дејствува, проактивно влијае врз центрите на моќ и 
општеството и се залага за заштита на правото на избор. 
 
Таа обезбедува гласност, лидерство и единство во заедничкото дејствување кон 
остварување на родовата еднаквост во општеството, врз основа на солидарност, еднаквост, 
партиципативност, транспарентност, доброволност, одговорност и отчетност. 
 
Платформата за родова еднаквост преку своето делување се стреми да ги постигне 
следните цели: 



 Усогласена, кохерентна и имплементирана легислатива и политика во функција на 
родовата еднаквост. 



 Обезбедени доволни и соодветно распределени финансиски и други ресурси за 
имплементација на законите и политиките кои ќе обезбедат родова еднаквост. 



 Функционална, ефективна и ефикасна родова машинерија на национално и локално ниво. 

 Развиен систем за застапување на родовата еднаквост пред органите на централно и 

локално ниво. 



 Подигање на свеста во врска со постоечката стигматизација и маргинализација на жените 
во јавниот дискурс. 



 Генерирана експертиза во функција на јакнење на внатрешните и надворешните 
капацитети, за унапредување на родовата еднаквост. 

 
Платфрмата за родова еднаквост ги унапредува интересите на своите членки преку 
градење на заеднички стратегиски позиции, следствено, залагајќи се за овие заеднички 
позиции. Платформата дистрибуира информации ги промовира политиките од интерес на 
своите членки. Таа, исто така гради солидарност и соработка меѓу нејзините членки и е 
посветена на подигнување на свеста за потребата од родова еднаквоста, а во таа насока 
неопходноста националните и локални власти да бидат одговорни за целосно 
спроведување на нивните сопствени политички заложби и политики за постигнување на 
родова еднаквост. 
 
Платформата за родова еднаквост функционира по принципот на додадена вредност на 
своите членки. Нејзината работа ги надополнува активностите на своите членки, и 
искористувајќи и потпирајќи се на нивната специфична стручност таа се приклучува и 
работи во области каде подобро е членките да работат здружено. Платформата се залага за 
своите идеи преку развивање на заеднички ставови и промовирање на овие ставови пред 
националните и локални институции, преку изготвување на документи и извештаи, 
спроведување на кампањи, медиумска промоција, учество на конференциии семинари, 
како и редовни средби со претставници на институциите и другите релевантни актери. 
 
Платформата за родова еднаквост во својата работа ги вклучува сите организации, 
иницијативи и поединци кои ќе се обврзат на оваа декларација, ќе ги почитуваат 
принципите и вредностите за кои се залага платформата, континуирано и доследно ќе 
работат на постигнувањето на целите на платформата и активно ќе се залагаат за 
исполнувањето на принципите на кои се основа платформата. 
 
Со работата на платформата раководат сите нејзините членки по принципот на ротирачко 
лидерство. При донесување на одлуки, во платформата се одлучува хоризонтално и 
консензуално во консултација со сите членки. 
 
 
 

 

Во Скопје, 22 декември 2014 
 

Основачки организации и потписнички: 



Асоцијација за здравствена едукација    Бојан Јовановски 

и истражување – ХЕРА 
 

 

Бори се женски Ана Василева 
 
 

 

Здружение за еманципација, Марија Гелевска 

солидарност и еднаквост на жените 
 
 
 

 

Женска граѓанска иницијатива Ѓунер Небиу  
АНТИКО 
 
 
 
 
Здружение Женски форум – Тетово      Џане Крешова 
 
 
 
 
 
Здружение за локален рурален развој     Санела Шкријељ 
 
 
 

 

Здружение за унапредување на Марија Савовска 

родовата еднаквост 

Акција Здруженска 
 
 

Институтот за општествени и Катерина Колозова 

хуманистички науки – Скопје 
 

 

Коалицијата - Сексуални и Ирена Цветковиќ 

здравствени права на 

маргинализираните заедници 
 
 

 

ЛезФем Билјана Гинова 
 
 
 
Мрежа за заштита од дискриминација    Неда Чаловска 



Национална мрежа против насилство     Елена Димушевска 

врз жените и семејно насилство 
 

 

Националниот совет за родова Савка Тодоровска 

рамноправност 
 
 
 
 
Организација на жени на град Скопје     Томка Дилевска 
 
 
 
 

 

Организација на жените „Кумановка“    Виолета Петревска  
Куманово 
 
 
 

 

Организација на жените на општина      Вера Златева 

Свети Николе 
 
 
 
 

Реактор – Истражување во акција Неда Коруновска 
 
 
 

 

Здружение за еднакви можности Ѕала Бојкоска 

СЕМПЕР - Битола 
 
 
Tiiiit! Inc. Јана Коцевска 
 
 
 
 
 
Хелсиншки комитет за човекови права   Уранија Пировска 

на Република Македонија 
 

 

Хуманитарно Здружение „Мајка“ –       Лидија Илијевска 

Куманово 


