препораки

Кон
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преку
v Да се поттикне јавна дебата од страна на

цивилното општество, со цел информирање
на граѓаните, конкретно на жените за
нивните права на наследство.
v Граѓанските здруженија во соработка со

институционалните механизми за
остварување на родова рамноправност да
иницираат кампањи за подигање на свеста
и за информирање за правата на жените за
наследство.
v Централната и локалната власт да

спроведуваат воспитни програми во кои
посебно ќе бидат вклучени жените од
руралните средини за и тие да можат да го
остварат нивниот економски потенцијал и
во соработка со банките во РМ да им
овозможат на жените земање на поволни
кредити за нивни почетни бизниси.

имот
и

наследство
ЖенскиФорум

“

Додека во обичајното право
позицијата на жената беше
дискриминаторска од аспект
на правото на наследство,
актуелниот Закон за
наследство на Република
Македонија ја признава
родовата рамноправност во
наследството.

v Во многу општества жените се зајакнале со

помош на финансиските механизми кои го
принудуваат патријархалниот систем да се
промени. Во овој контекст, со помали
даноци, кога е сопственик жената, ќе биде
добар пристап за привлекување на
сејмеството да го пренесе имотот кај
жените и девојките.

Кон
родова еднаквост
преку

имот
и

Оваа истражување е изработено во рамки на проектот
“ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО
П О Л О Ш К И О Т Р Е Г И О Н П Р Е К У З АСТА П У ВА Њ Е И
П РО М О В И РА Њ Е Н А Н И В Н И Т Е И М О Т Н И П РА ВА ” ,
имплементиран од страна на Здружението Женски Форум
Тетово, во рамки на програмата CIVICA Mobilitas.
CIVICA Mobilitas е проект на Швајцарската агенција за развој
и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска,
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и
Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU)
Општа цел на проектот е да се придонесе кон економско
зајакнување на жените во Полошкиот регион, а специфична
цел е да се поттикне и придонесе кон остварувањето на
имотните и наследните права на жените во Полошкиот
регион.

наследство

истражување
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА
СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО
НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
Примарна цел на истражувањето е идентификување
на ставовите на анкетираните жени и девојки во
врска со користењето на правото на имот и
наследство

резултати
Наследството според населеното место
Има разлика во третирањето на правото на
наследство помеѓу руралните и урбаните населби што
може да биде показател за пофокусирани интервенци
во руралните населби во иднина. Во руралните
населени места само 9% од анкетираните жени зеле
наследство, кај урбаните населени места овој процент
е очигледно повисок (21%)

резултати
Во само 13% од семејствата опфатени во
анкетата, сопственоста е регистрирана на име на
жената и 7,7% од анкетираните жени изјавиле дека
поседуваат заеднички имот. 68,7% од анкетираните
изјавиле дека нивната сопственост е регистрирана на
име на сопругот, односто на таткото.

Причини зошто не е земено наследство
Со истражувањето анкетирани се 300 жени, над 18
годишна возраст од Полошкиот регион.
Етничка припадност
Со ова истражување опфатени се сите етницитети и
тоа:
48 % од албанска етничка припадност,
31,3 % од македонска етничка припадност,
7,3 % од турска етничка припадност,
2,3 % од ромска етничка припадност,
2 % од српската заедница,
8,7% се определиле како останати
Населено место
69 % од анкетираните девојки и жени, живеат во
рурални средини, а 31 % во урбани средини.
Брачна состојба

Добра финансиска состојба
Друго
Страв од прекинување на
односите со семејтвотото
Притисок од останатите наследници
Немам право на тој имот
Не е во традицијата на семејството

Жените во Полошкиот регион немаат пристап до
економските ресурси во семејниот круг. Традицијата
и обичаите во врска со наследството ги
дискриминираат девојките и жените во Полошкиот
регион и со тоа делуваат на нивната економска сила и
социјалниот статус во заедницата
Жените се свесни и заплашени за последиците на кои
ќе наидат ако тие бараат остварување на нивното
право за имотно наследство. Тие не се подготвени да
бараат почитување на ова законско право бидејќи е
спротивно со традиционалните вредности и од
стравот за нарушување на односите помеѓу членовите
на семеството.

Треба да се истакне дека оваа состојба е последица на
тоа што жената и во својата моминска фамилија, но и
после мажењето нема пристап до сопственост или
пристап до друго материјално добро како основа за
нејзино економско зајакнување.
Истражувањето покажува дека еден значаен
инструмент за зајакнување на положбата на жената е
образованието. Истражувањето се осврнува на
односите помеѓу образовното ниво на анкетираните и
остварувањето на правото на имотното наследство.
Ставови за наследството

Кој ќе го наследи имотот
Населено место
69 % од анкетираните девојки и жени, живеат во
рурални средини, а 31 % во урбани средини
Статус на вработеност

Што се однесува на образованието на анкетираните
жени може да се заклучи дека нивото на образование
е во дирекна корелација со пристапот до
наследството. Со други зборови, кај анкетираните
жени со високо образование повисок е процентот на
жени кои го користеле правото на наследство.

