
 1

+ 
 
Women’s Civic Initiative  
 
_____________________________________________________________________________________  
 

Соопштение до јавноста 
 

Кампања 
„16 дена активизам за борба против родовото и семејното насилство“ 

 
 
Насилството врз жените е еден од најголемите проблеми на денешницата. Затоа, за решавањето 
на ова антицивилизациско, ретроградно и деструктивно однесување треба да пристапиме, 
енергично, темелно и одлучно. 
 
Насилството врз жените е најсрамното и најгрубото прекршување на  човековите права.Тоа е 
посегнување врз личноста на жртвите и нивното човечко достоинство. Тоа е криминал врз телото 
и умот. Не можеме и не смееме и да ги затвориме очите пред овој криминален чин. 

 
Една од три жени насекаде во светот страда од насилство врз база на род во нејзиниот живот.  
 
Во 1991 Институтот Women’s Global Leadership покрена Светската кампања „16 дена активизам за 
борба против насилството врз жените“. Кампањата започнува на 25 ноември и завршува на 10 
декември со Меѓународниот ден на човековите права, со што симболично се истакнува дека 
насилството врз жените е криминален акт и кршење на човековите права на жените. 
Благодарение на напорите и посветеноста на многу активисти ширум светот во изминатите 19 
години – повеке од 2,800 организации од 156 земји се вклучија во оваа кампања и влијаеја да се 
посвети меѓународно внимание на прашањата околку родовото насилство.  
 
Резултатите на многубројни истражувања во светот, и кај нас, даваат податоци кои алармираат 
дека проблемот е мошне сериозен. Во Република Македонија секоја втора жена е жртва на 
психичко насилство, секоја 5 -та жена на физичко насилство, а, пак, секоја 10 – та е жртва  на 
сексуално насилство.  

Корените на родовото насилство се длабоко скриени во половата нееднаквост и се одржуваат од 
страна на патријархалните родови структури на моќ кои ја одредуваат машката супериорност и 
женската инфериорност. Насилството е еден од главните механизми кој влијае во одржувањето на 
нерамнаправната положба помеѓу половите. 

Жените ширум светот, се изложени на сите видови на насилство: физичко, психичко, сексуално, 
економско од страна на семејството, општеството и државата. Во праксата разликуваме насилства 
кои во повеќето случаи се директно насочени кон нејзиното тело (силување, телесно 
злоставување и убиство, напад на нејзината репродуктивна функција и сексуалност). Освен тоа, 
жените се соочуваат и со структурално насилство изразено во идеологија на помала вредност и 
непочитување на нејзиниот статус.  
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Женската граѓанска иницијатива Антико традиционално и оваа година се приклучува кон 
Светската Кампања „16 дена активизам против родовото и семејното насилство “ преку 
спроведување на Кампања со широк спектар на активности во 10 локални заедници во Република 
Македонија. Кампањата има за цел, да даде придонес кон елиминирање на насилството врз 
жените и семејното насилство, односно подигање на јавната свест за проблемот со насилството, и 
во неа ќе се вклучат над 100 активистки членки на Антико и волонтери од локалните заедници – 
Скопје, Тетово, Куманово, Гостивар, Кичево, Ресен, Битола, Пробиштип, Струмица и Дебар.  
Околу 25.000 примероци информативен, едукативен и промотивен материјал ќе бидат 
дистрибуирани во 10те локални заедници, ќе се емитува ТВ Спот и ќе се организираат  најмалку 
10 јавни перформанси и над 20 јавни настани  на локално ниво. 
 
Една од главните цели на Антико е сензибилизирањето на младите / особено средношколците од 
машкиот и женскиот пол, за активно учество во заложбите за елиминирање на родовото 
насилство, преку формирање на позитивни ставови за постигнувањето на родовата 
рамноправност, елиминирање на родовите предрасуди и стреотипи а со самото тоа,  и родовото и 
семејното насилство.  
 
Оваа година кампањата се реализира во рамките на  годишна програма поддржана од 
програмата Цивика Мобилитас, имлементирана од страна на Центарот за институционален 
развој Цира и финансирана од Швајцарската агенција за Развој и соработка, Претставена од 
Швајцарската Канцеларија за Соработка во Македонија. 
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