
СОВЕТ НА ЕВРОПА 
КОМИТЕТ НА МИНИСТРИ 

ДЕКЛАРАЦИЈА 
ДА ЈА НАПРАВИМЕ РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ РЕАЛНОСТ 

 
(Усвоено од страна на Комитетот на министри на 12 мај 2009 година, на 

119та седница (Мадрид) 
Комитетот на министри при Советот на Европа 
Потсетувајќи се дека главната цел на Советот на Европа е заштитување и 
промовирање на човековите права и нивно целосно уживање, демократија и 
владеење на закон и дека сите негови активности мора да придонесат за оваа 
фундаментална цел; 
Имајќи во предвид дека родовата еднаквост е составен дел од човековите 
права и фундаментален критериум за демократија; 
Потсетувајќи се дека родовата еднаквост значи подеднаква видливост, 
еманципирање, одговорност и учество и на жените и на мажите во сите сфери 
на јавниот и приватниот живот. Родовата еднаквост е спротивност на 
родовата разлика; 
Потсетувајќи се дека политиките би требало да бидат родово сензитивни и 
дека тие би требало да ја имаат предвид социјалната реалност на која се 
однесуваат, имајќи во вид дека општеството е составено од жени и мажи кои 
можат да имаат различни потреби; 
Имајќи во предвид дека правниот статус на жените се подобрил со тек на 
времето, но сепак и 20 години по донесување на Декларацијата за еднаквост 
на жените и мажите, премостувањето на јазот помеѓу родовата еднаквост во 
пракса и во законските рамки сè уште преставува предизвик за земјите 
членки; 
Препознавајќи дека последните децении често беа обележувани со 
занемарување на родовата перспектива во законодавството, политиката и 
други области каде родовата еднаквост се третираше како делумно или 
целосно изолирано прашање, иако родовата еднаквост претставува цел по 
себе и хоризонтално прашање, кое би требало да биде сржта при 
донесувањето на одлуки; 
Препознавајќи ја важноста од вклучување на мажите во постигнување на 
родова еднаквост;  
Изразувајќи жалење за недоволната застапеност на жените во политичкиот и 
јавниот живот и континуираната родова дискриминација врз жените во сите 
сектори на општествениот и личниот живот; 
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Осудувајќи ја постојаната разлика на висината на приходи врз база на пол, 
пречките со кои се соочуваат жените при влез и напредување во пазарот на 
трудот, деградирачките работни услови и експлоатација, преоптоварување со 
неплатена работа во приватните и социјалните сфери, понатамошно 
влошување на економската состојба и насилство, и почестите и подлабоки 
ефекти на сиромаштија кај жените; 
Осудувајќи го фактот дека многу жени се изложени на прекршување на 
нивните човекови права, жртви се на физичко, психолошко, сексуално 
насилство, прогонување и препродавање за различни цели, вклучувајќи 
сексуална експлоатација, и дејства кои се квалификуваат како тортура или 
нечовечки или деградирачки третман (меѓу другото: насилство, силување, 
традиционални ритуали опасни за жените, генитално и сексуално 
осакатување); 
Акцентирајќи дека една вистинска демократија мора во целост да ги користи 
способностите, вештините и креативноста на жените и на мажите за градење 
на едно општество кое ќе обезбеди подобар квалитет на живот за сите а 
притоа почитувајќи ги вредностите врз кои е заснован Советот на Европа; 
 

Ги поттикнува земјите-членки да се обврзат целосно да работат на 
премостување на јазот помеѓу еднаквоста во пракса и во законите и да се 
преземат дејства за: 

I. Елиминирање на структурните причини за нерамномерната распределба на 
моќта помеѓу жените и мажите, вклучувајќи го донесувањето на одлуки во 
политичкиот, јавниот и економскиот сектор; 
II. Обезбедување на економска независност и еманципација на жените преку 
гарантирање дека еднаквоста се почитува на пазарот на труд и во 
економскиот живот. Ова ќе биде возможно преку елиминирање на 
дискриминацијата воопшто, а особено со ослободување од стереотипите за 
родовата припадност, и преку гарантирање на еднакви плати за еднаква 
работа или работа со еднаква вредност; 
III. Адресирање на потребата од елиминирање на воспоставените стереотипи 
преку понатамошно инвестирање во вклучување на родовата перспектива во 
образованието и истражување, вклучувајќи истражување фокусирано на 
родовите, со цел да се овозможи и жените и мажите да го достигнат својот 
целосен економски и социјален потенцијал; 
IV. Искоренување на нарушувањето на достоинството и човековите права на 
жените преку превземање на голем број ефективни активности за превенција 
и борба против насилство врз жените базирано на родова припадност, 
обезбедувајќи ја потребната помош и поддршка за сите жртви и осудување на 
виновниците; 
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V. Интегрирање на перспективата за родова еднаквост во власта преку 
обезбедување на отвореност, транспарентност, учество на сите релевантни 
клучни актери, како и превземање на одговорност во процесот на 
постигнување целосна родова еднаквост; 
И во таа насока: 
1. Преземете ги следните чекори кои се од огромна важност за 
надминување на пречките за постигнување на родова еднаквост: 

• идентификувајте ги структурни причини за нееднаквостите кои ги 
погодуваат жените, вклучувајќи ги жените погодени од повеќе форми 
на дискриминација и превземете ги потребните социјални и економски 
мерки за нивно отстранување; 

• елиминирајте ги родовите стереотипи, кои придонесуваат за недоволно 
користење на човечките ресурси и кои претставуваат пречка за само-
реализација на жените и мажите; превземете посебни мерки за 
адресирање и надминување на стереотипите во образованието и 
охрабрувајте ги професионалците и чинителите во секторот на 
медиуми и комуникација, за претставување на не-стереотипна слика за 
жените и мажите преку почитување на човековите права, вклучувајќи 
ја и родовата еднаквост; 

• создавајте услови за безбеден живот во приватните и јавните сфери 
преку превенција и борба против сите форми на насилство врз жените; 

• подигнете ја свеста меѓу жените и мажите за потребата од 
искоренување на насилството, кое претставува закана за мирот, 
безбедноста, човековите права и демократијата согласно одредбите од 
Резолуциите 1325 (2000) и 1820(2008) на Советот за безбедност при 
ОН. 

• превземете ги потребните мерки за гарантирање на еднаква поделба на 
одговорностите помеѓу жените и мажите и создавајте услови поволни 
за усогласување на приватниот и семејниот живот со професионалниот 
живот преку фер и балансирано дистрибуирање на ресурсите, имајќи ги 
предвид различните животни ситуации на жените и на мажите; 

• охрабрувајте ги мажите активно да учествуваат во дискусиите и 
активностите насочени кон постигнување на родова еднаквост во сите 
сфери на животот; 

2. За да се забрза постигнувањето на овие цели, треба да обезбеди 
политичка посветеност преку донесување на потребната законодавна и 
политичка рамка и имплементирање на паралелни стратегии и иновативни и 
ефективни алатки за да се препознае родовата еднаквост како предизвик од 
страна на целото општество и во сите негови сектори и да се постави во 
с’ржта на различните процеси на донесување одлуки и креирање на 
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политики, и тоа преку: 

• Израмнување со меѓународните стандарди преку ратификување на сите 
релевантни меѓународни правни инструменти и преку имплементирање 
и мониторинг на истите на национално ниво, особено оние кои се 
содржат во релевантните конвенции на Советот на Европа, како и во 
неговите препораки; 

• Усвојување, имплементирање и евалуирање на политики за родова 
еднаквост преку: 

− усвојување на стратегии, планови и програми на различни нивоа 
во сите области на политиките; 

− препознавање и адресирање на пречките кои го попречуваат 
постигнувањето на родова еднаквост; 

− дефинирање на целни групи, временски рамки и репери за 
ефективна имплементација; и користење на јасни показатели за 
евалуирање на постигнатите резултати и напредок; 

− создавање или зајакнување на механизмите за мониторинг; 

− редовно известување до парламентот за постигнатиот напредок и 
резултати; 

• Усвојување и имплементирање на посебни политики и акциони 
планови на различни нивоа и обезбедување на нивно соодветно 
финансирање; обезбедување позитивни активности усвојување на 
специјални мерки со цел да се постигне балансирано учество, 
вклучувајќи застапување, на жените и мажите во процесот на 
донесување на одлуки во сите сектори од општеството, особено на 
пазарот на трудот и во економскиот живот, како и при донесување на 
одлуки во политичката и јавната сфера; 

• Усвојување и ефективно имплементирање на специфични политики и 
планови за дејствување со цел да се спречи родовото насилството врз 
жените, да се  заштитат жртвите и да се осудат виновниците; 

• Обезбедување на видлива политичка посветеност на стратегијата за 
родово интегрирање во главните текови, вклучувајќи, каде е потребно, 
усвојување на легислатива или други инструменти, како и соодветни 
структури за координирање на истата; 

• Користете го родовото интегрирање ефективно: 

− преку усвојување и користење на алатки како што се родова 
анализа, податоци поделени според пол, и проценка на 
влијанието на родовата перспектива; 

− преку развивање на вештини за сите релевантни актери преку 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


примена на родовото интегрирање во пракса и 

− преку создавање на показатели насочени кон евалуирање на 
нивното влијание врз промовирањето на родовата еднаквост; 

• Истражување на примената на родовото интегрирање преку родово 
буџетирање со цел за гарантирање на еднаква дистрибуција на ресурси 
помеѓу жените и мажите; 

• Зајакнување на национални механизми за родова еднаквост на 
највисоко политичко ниво, гарантирање на нивното ефективно 
функционирање преку давање на мандати, добро дефинирани функции 
и одговорности и обезбедување на потребните човечки и финансиски 
ресурси со цел да се овозможи целосно имплементирање на нивните 
мандати; 

• Поддржување на сите активности кои ја осудуваат дискриминацијата 
врз жените и борба против нееднаквостите помеѓу жените и мажите, 
вклучувајќи постоење на специјализирани институционални механизми 
чија задача е разгледување на жалби од индивидуи и групи против 
наводни прекршувања на одредбите за родова еднаквост; 

• Развивање и поддршка на истражувања на теми со родови прашања, 
вклучувајќи и аналитички студии поврзани со политиката, за 
ситуациите на жените и мажите и за нивното учество на сите нивоа и 
во сите сфери; обезбедување на анализа базирана на докази за властите 
и други креатори на политики со цел да се процени ситуацијата на 
жените и мажите, да се следи и проценува напредокот и да се 
продолжи со интеграција на родовата перспектива во сите политики; 

3. Обновување на нивната посветеност за постигнување на еднаквост 
помеѓу жените и мажите во пракса и во законодавството, како составен дел 
од човековите права и како основен критериум за демократија согласно 
вредностите дефинирани од Советот на Европа и обезбедување на Советот на 
Европа со потребните човекови и финансиски ресурси; 
4. Поканување на Генералниот секретар на Советот на Европа на секои три 
години да извршува мониторинг и евалуација на напредокот при 
имплементацијата на политиката за родова еднаквост во земјите-членки на 
Советот на Европа.  
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