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ПРЕПОРАКИ ЗА
ПОДДРШКА НА ЖЕНИТЕ
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И
РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
ВО УСЛОВИ НА РАБОТА
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД COVID-19

Во јуни 2019 година, Телото на Обединети Нации за родова еднаквост и
зајакнување на жените (UN Women) склучи Меморандум за разбирање
(МзРР) со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопансво (МЗШВ), со цел унапредување на родовата еднаквост на Република
Северна Македонија. Соработката е дефинирана преку следниве чекори: институционализација на родово-одговорно буџетирање во стратешкото планирање на развојот на земјоделството и руралниот развој,
креирање на политиките и буџетските процеси во согласност со меѓународните и националните обврски, вклучувајќи ја и Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените (CEDAW) и други
договори на ОН за човековите права, целите за одржлив развој (SDGs) и
Пекиншката платформа за акција (BPfA).
Како резултат на МзРР, беше формирана Работната група за родова еднаквост и зајакнување на жените во рамките на МЗШВ. Работната група
има за цел да спроведува активности поврзани со воведување на родовата перспектива во политиките и националните програми за земјоделство
и рурален развој. Работната група е составена од претставници од релевантни владини институции, научно-образовна институција и претставници од невладин и граѓански сектор.
Имајќи ги предвид случувањата во земјоделскиот сектор и руралните средини поврзани со појавата на COVID-19, Работната група за родова еднаквост и зајакнување на жените како дел активностите за поддршка на жените
во земјоделството и руралните средини, во изминатиот период работеше
на анализа за дефинирање на соодветни препораки за подобрување на условите за живот и работа на жените во услови предизвикани од COVID-19.
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1.1. Ефектите од COVID-19 врз земјоделството
Ефектите предизвикани од COVID-19 имаат последици врз пазарот
на земјоделските производи и начинот на работа во земјоделството и
руралните средини. Истражувањата (World Bank 20201, Lusk et al. 20202)
предвидуваат дека последиците ќе имаат поизразени ефекти преку:
}} Пазарни промени во понудата и побарувачката;
}} Поголемо влијание врз трудоинтензивните култури;
}} Нарушувања во синџирот на понуда (поради органичување на протокот на храна и движења на работната сила. Нарушувањата се веќе
евидентирани на пазарот со овошје и зеленчук (World Bank 2020b3);
}} Нарушувања во производството на земјоделски култури (недостаток на инпути и работна сила). Според World Bank 2020b, ниската
достапност на пестициди веќе влијаат врз заштита на земјоделските
култури и веројатно има влијание врз намалување на приносите во
текот на годината. Расположливоста на работната сила во синџирот на понуда се повеќе станува проблем, особено за високо-трудоинтензивните сектори, како што се овоштарство, градинарство,
месо и производството на млечни производи;
}} Потенцијални долгорочни промени од зголемување на транспортните трошоци;
}} Појава на неповрзани синџири на понуда;
}} Промена во однесувањето на потрошувачите;
}} Зголемување на супституција помеѓу производите.
Состојбата со COVID-19 има изразени и директни последици и врз животот и работата на жените во земјоделството и руралните средини.
Имајќи ги предвид ваквите состојби, Работната група за родова еднаквост
и зајакнување на жените, на состaнокот одржан на 28 Април 2020 година,
ги разгледа информациите и извештаите на Националната федерација на
фармери, Руралната коалиција и останатите членови на Работната група
и го подготви овој документ со препораки за справување со состојбата во
земјоделството и руралните средини предизвикана од COVID-19.
1

World Bank 2020, Special Focus, A Shock Like No Other: The Impact of COVID-19 on
Commodity Markets; https://bit.ly/2MrKQCf

2

Lusk et al. 2020, Special edition: COVID-19 impact on agriculture, Purdue University;
https://bit.ly/36YcHDD

3

World Bank 2020b, Three imperatives to keep food moving in a time of fear and confusion;
https://bit.ly/36Wug76
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2. ПРЕГЛЕД И СОСТОЈБА НА ЖЕНИТЕ ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
Негативните ефекти од здравствено - економската криза во државата
предизвикана од COVID – 19 влијаат врз жените во руралните средини, бидејќи нивниот обем на работа сега е зголемен и дома и на поле, а
нивниот труд и понатаму не е доволно вреднуван.
Во глобални рамки, жените се најчесто вклучени во неформалната
економија и нивниот труд не е признаен и платен.4 Ваквата состоjба е
особено видлива и зазема се поголеми размери во услови на кризни
или вонредни состојби.
Со оваа состојба се соочува и нашата земја поради глобалната криза
предизвикана од ширењето на вирусот COVID – 19. Уште поалармантен е фактот дека само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а останатиот дел влегуваат во т.н. неформална економиjа каде што не е регулиран статусот на жената во однос
на здравствената и социjална заштита. Поради тоа директно се зголемува jазот на веќе постоечката дискриминациjа и ги прави жените од
руралните средини уште поранлива категорија.
Жените од руралните средини се соочуват со голем број на предизвици, а тоа се социјална исклученост, невработеноста, родова дискриминација, нееднаква распределба на приходите и ресурсите, доминација на традиционалните норми, лишување од сопственост на земјоделско земјиште и имот, лишување од право на платено родителско
отсуство, ограничени пристапи и понуда на образование, информации, здравствена заштита, јавни и социјални услуги. Ваквите услови ги
принудуваат руралните жени на живот во поголема сиромаштија и ја
поттикнуваат миграцијата. Околу 62% од руралните жени не се активни на пазарот на трудот заради ангажирање во домаќинството и грижа
за деца, а 47% од невработените рурални жени вршат неплатена работа во семејни фарми. Според изворот на семејниот приход, домаќинствата кои живеат од земјоделски приходи се втори по нивото на сиромаштијата (57,4%) - највисока кај семејствата со приход од социјална помош (90,6%). Од сите рурални жени, 58% немаат лични примања,
двојно повеќе од мажите во руралните средини.5
4

UN Women Report on Progress of the World’s Women 2019 – 2020; https://www.
unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/
progress-of-the-worlds-women-2019-2020-en.pdf?la=en&vs=3512

5

Повеќедимензионална анализа на сиромаштијата во Република Македонија,
https://bit.ly/3cxO3uC
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Жените работат во просек 11,06 часа на ден (41,7% од вкупниот обем на
работа потпаѓа на неплатена работа). Мажите работат во просек 9,68
часа на ден - главно, платена работа.6
Состојбите во услови на криза секако имаат поголемо негативно влијание врз ранливите категроии на граѓани, па така и здравствената криза предизвикана од COVID-19, која прерасна во економска и социјална
криза, особено ги погодува жените во руралните средини.

6

Студија „Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството со примена
на експериментален економски метод“, имплементиран од Факултетот за земјоделски
науки и храна – Скопје а поддржан од UN Women, 2019
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3. ВЛИЈАНИЕТО НА КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД
COVID – 19 ВРЗ ЖЕНИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
Кризата предизвикана вирусот COVID-19, врз основа на препораките
на Владата, ги принуди наjголем дел од вработените да продолжат да
ги завршуваат работните активности од дома, како една од мерките за
превенција од ширење на заразата. За жал, поради спецификите на
секторот, жените во руралните средини не се во можност да ги следат
овие препораки бидејќи работата во земјоделството бара присутност
на нива. Нивната работа е зголемена и дома и на полето, бидејќи во
земјоделството има недостаток на сезонски работници, па семејствата
сами ги извршуваат активностите на поле. Сепак, товарот на домашните
обврски целосно се пренесува на жените77. Дополнително, поради
нивниот ангажман околку домот доцни земjоделската работа поради тоа
што е период на прихрана, сеење на леи, садење на дел од културите, а
грижата за стоката е секоjдневна и продолжува.
Зголемувањето на домашните обврски е проблем и кај самохраните
родители, оние кои се грижат за стари лица и семејствата кои имаат
лица со попреченост. Во ваквите ситуации негата и грижата е целосно
префрлена на жената. Овие фактори, надополнети со традиционалните
вредности кои се доминантни кај руралното население, ги ставаат жените
во земјоделството и руралните средини во тешка и крајно неповолна
положба ограничувајќи го нивното движење, пристапот до информации
и расположливи можности за развој.8
Жените во земјоделството и руралните средини се соочуваат
со ограничен пристап до информации и интернет. Каj дел од нив
компjутерската писменост е минимална, а дополнителен предизвик е и
пристапот до интернет, во услови кога е потребно да помагаат на своите
деца во следењето на on-line наставата и едукациjата.
Во однос на здравствената и социjална заштита, евидентни се разликите
кои постоjат во законската регулатива во однос на осигурувањето односно неусогласеноста на Законот за здравствено осигурување со Законот за вршење на земjоделска деjност, Законот за пензиско и инвалидско осигурување. На регистрираните жени-земjоделки не им се покрива
7

Втора теренска анализа на Националната федерација на фармери за влијанието на
здравствено – економската криза предизвикана od Covid 19 врз земјоделството.

8

Согласно последното истражување на Рурална Коалициjа 96% од жителите во
руралните средини имаат потреба од добивање на секоjдневни, редовни и ажурирани
податоци и информации.
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во целост осигурувањето во зависност од основата по коjа се осигурани.
Исто така, постоjат и поголем броj на основи или начини за осигурување
што создава целосна забуна каj жените од руралните средини. Оваа состојба е сериозен ризик и пречка за соодветна здравствена нега за жените
во земјоделството и руралните средини кои немаат никаква здравствена заштита во услови на здравствена криза предизвикана од COVID-19.
Жените во овоj период не одат да продаваат на пазарите, не носат дел
од своите производи од врата до врата ниту остваруваат продажба
директно од фарма, со што се намалени нивните приходи и се доведува
во прашање економскиот опстанок на нивните мали семеjни агробизниси. Од овие причини од големо значење е донесувањето на
„Правилникот за услови и хигиена за производство и ставање во промет
на храната од неживотинско потекло наменета за директно снабдување,
во географско или економски ограничувања, како општите и посебните
барања за примена на традиционални методи на производство,
преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики“,
преку кои жените имаат можност да реализираат директна продажба на
земјоделските производи и преработки. Покрај тоа, важноста на овој
правилник беше нагласена и при работата на групата во креирање на
критериумите за мерката 115. Од суштинско значење за успешноста на
инвестицијата и ефикасноста на мерката е овозможувањето на полесен
пристап на жените до пазарите и продажба на производите со цел да се
остварат побрзи ефекти од мерката и повраток на инвестицијата.
Ваквите состојби бараат итна интервенција и долгорочна стратегија за
намалување на штетните последици во согласност со меѓународните
препораки.9

9

Во согласност со препораките на CEDAW, во извештајот 2018 за РСМ на Комитетот
за елиминација на дискриминацијата врз жените на Обединетите нации, наменети за
жените од руралните средини, се нагласува: „ За руралните жени треба да се обезбеди
пристап до субвенции и мерки за рурален развој до највисок можен степен и брза
реализација “. Нашата држава како членка на Обединетите нации има обврска на
почитување и спроведување на CEDAW препораките.
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4. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Брзите и ненадејни случувања и одговори од појавата на здравствена
криза предизвикана од COVID-19 и на глобално ниво и во Република
Северна Македонија не дозволи владите и институциите во засегнатите
земји да го препознаат степенот до кој економските последици од
кризата различно ќе ги погодат жените и мажите, особено во руралните
средини.
Оттука, Работната група предлага да се земат во предвид примарните
и секундарните ефекти од тековната криза врз различни поединци
и заедници, како фундаментален чекор за разбирање и предуслов
за создавање на понатамошни ефективни, правични политики и
интервенции.
Работната група ги предлага следниве препораки за дефинирање на
идни мерки:
1.

Во најкраток можен рок, да се објават резултатите од огласот
за финансиска поддршка за мерката 115 за поддршка на активен
женски член-носител на семеjно земjоделско стопанство со цел
навремено спроведување на идни активности повзрзани со мерката. Предлог: До 30 јуни 2020 од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој да бидат
разгледани сите апликации и одобрени оние што ги исполниле
условите. На ваков начин директно ќе се поддржат жените во
земјоделството и руралните средини, кои се соочуваат со голем
број на предизвици во овој период.

2.

Да се прошири бројот на прифатени апликации со што ќе се овозможи да се поддржат сите кои ги исполниле условите и поднеле
комплетна документација за мерката 115 за активен женски член
во земјоделско стопанство од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој 2019.

3.

Во најкраток можен рок, да се донесе „Правилникот за услови и хигиена за производство и ставање во промет на храната од неживотинско потекло наменета за директно снабдување, во географско
или економски ограничувања, како општите и посебните барања
за примена на традиционални методи на производство, преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики“.
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4. Да се спроведе анализа на конкретните проблеми и критичните
точки со цел да се дефинира и поддржи решение за успешен
модел на поврзување на земјоделските производите со крајните
потрошувачи. Да се поврзат жените производителки со краjните
потрошувачи со цел да се надминат нарушувања во синџирот на
понуда како последици од сегашната состојбата на пазарите.
5. Да се подобри достапноста на информации од јавен карактер, како
и советодавни информации за производство и пласман кое може
да се реализира преку подрачните единици на МЗШВ, АПРЗ и
општините. Оваа препорака е во согласност со Целите за одржлив
развој и Агенда 2030 (пример: преку телефонска инфолинија,
навремено поставување на информации на нивните веб страни,
социјални медиуми, навремени соопштенија во локалните медиуми
кои ги адресираат тековните проблеми и можни решенија).
6. Да се поттикнува и промовира регистрирањето на жените како
индивидуални земjоделки со целосно здравствено и социjално
осигурување, како и да се пристапи кон целосно усогласување на
законите кои што се поврзани со регистрациjата.
7.

Да се зголеми нивото на дигитална/информациска писменост на
жените во земјoдeлството и генерално на руралното население.

8. Да се подобри меѓуинституционална соработка со цел да се
обезбедуваат навремени, редовни, точни и целосни податоци
од АФПЗРР за изработка на соодветни анализи. Соодветна база
на родово-разделени податоци и темелна анализа се основа за
планирање и градење на идни стратегии, политики и мерки за
поддршка на жените во земјоделството и руралните средини.

Овие препораки се изработени од страна на работната група за родова еднаквост при Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија, поддржана од UN Women во рамките на проектот
„Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република
Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за
меѓународна соработка и развој - Сида.
Мислењата и ставовите изразени во оваа публикација се мислења и ставови на авторите и нужно не ги претставуваат мислењата и
ставовите на UN Women, Обединетите нации или на другите придружни организации.

Препораки за поддршка на жените во земјоделството и руралните средини во услови на работа предизвикани од Covid-19
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RECOMMENDATIONS
FOR SUPPORTING
WOMEN IN AGRICULTURE
AND RURAL AREAS IN
RESPONSE TO CHALLENGES
CAUSED BY COVID-19

In June 2019, the United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women (UN Women) signed a Memorandum of
Understanding (MoU) with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water
Economy (MAFWE) to promote gender equality in the Republic of North
Macedonia. The cooperation is defined through the following steps:
institutionalization of gender-responsive budgeting in the strategic planning of
agricultural and rural development, policy development and budget processes
in accordance with international and national commitments, including the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW) and other UN human rights treaties, the Sustainable Development
Goals (SDGs) and the Beijing Platform for Action (BPfA).
As part of the MoU, the Working Group on Gender Equality and
Empowerment of Women within the MAFWE was established. The Working
Group aims to implement activities related to gender mainstreaming in
policies and national programmes for agriculture and rural development. The
Working Group is composed of representatives from relevant government
institutions, scientific-educational institutions and representatives from the
non-governmental and civil society sector.
Taking into account the latest developments in the agricultural sector and rural
areas related to the outbreak of COVID-19, the Working Group on Gender
Equality and Empowerment of Women, as part of its activities to support
women in agriculture and rural areas, assessed the situation and defined
recommendations for improving the living and working conditions of women
under the circumstances caused by COVID-19.
Recommendations for Supporting Women in Agriculture and Rural Areas in Response to Challenges Caused by Covid-19
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1.1. The effects of COVID-19 on agriculture
The effects of COVID-19 can be observed in the agricultural products market
and the manner of operation in agriculture and rural areas. Recent research
(World Bank 20201, Lusk et al. 20202) predicts that the consequences shall
have more pronounced effects based on:
}} Market changes in supply and demand;
}} Greater impact on labour-intensive crops;
}} Disruption to supply chains (due to limited flow of food products and
labour force movements. Disruptions are already evidenced in the fruit
and vegetable market (World Bank 2020b3);
}} Disruptions to agricultural commodity production (lack of input and
labour force). According to World Bank 2020b, the low availability of
pesticides is already affecting crop protection and is likely to have an
impact on yield reduction throughout the year. The availability of labour
force in the supply chain is increasingly becoming a problem, especially
for very labour-intensive sectors such as fruit production, vegetable
production, meat and dairy production;
}} Potential long-term changes based on increased transport costs;
}} Emergence of unrelated supply chains;
}} Change in consumer behaviour;
}} Increased product substitution.
The situation with COVID-19 has particularly harsh and direct consequences
on the lives and work of women in agriculture and rural areas.
Taking into account this situation, the Working Group on Gender Equality
and Empowerment of Women, at its meeting held on 28 April 2020,
reviewed the information and reports provided by the National Federation
of Farmers, the Rural Coalition and other members of the Working Group
and prepared this document with recommendations for addressing the
challenges caused by COVID-19 in agriculture and rural areas.
1

World Bank 2020, Special Focus, A Shock Like No Other: The Impact of COVID-19 on
Commodity Markets; https://bit.ly/2MrKQCf

2

Lusk et al. 2020, Special edition: COVID-19 impact on agriculture, Purdue University;
https://bit.ly/36YcHDD

3

World Bank 2020b, Three imperatives to keep food moving in a time of fear and confusion;
https://bit.ly/36Wug76
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2. OVERVIEW AND SITUATION OF WOMEN
IN AGRICULTURE AND RURAL AREAS
The negative effects of the health and economic crisis in the country caused by
COVID-19 affect women in rural areas, because their workload has now increased
both at home and in the field, and their work is still not adequately valued.
Globally, women are most often involved in the informal economy and their labour
is not recognized and paid for.4 This situation is particularly evident and increases
in scale in times of crisis or emergency.
Our country is also facing this situation due to the global crisis caused by the
spread of the COVID-19 Coronavirus. Even more alarming is the fact that only 38%
of women in rural areas are considered economically active, and the rest belong in
the so-called informal economy where the status of women in terms of their health
and social protection is not regulated. This directly increases the gap in the already
existing discrimination and makes rural women an even more vulnerable category.
Women in rural areas face a number of challenges, including social exclusion, unemployment, gender discrimination, unequal distribution of income and resources, dominance of traditional norms, deprivation of the right to agricultural land and
property, deprivation of the right to paid parental leave, limited access to education,
information, health care, public and social services. Such conditions force rural women to endure greater poverty and encourage migration. About 62% of rural women
are not active in the labour market due to household duties and childcare, and 47%
of unemployed rural women perform unpaid work on family farms. According to the
source of family income, households living on agricultural income are ranked second according to the poverty level (57.4%), with the highest level observed among
families with income from social assistance (90.6%). Of all rural women, 58% do not
have personal income, twice as many as men in rural areas.5 Women work an average of 11.06 hours a day (41.7% of the total workload falls in the category of unpaid
work). Men work an average of 9.68 hours a day - mostly paid work.6
The conditions in times of crisis undoubtedly have a greater negative impact
on the vulnerable categories of citizens, which also applies to the health crisis
caused by COVID-19, that has grown into an economic and social crisis, especially
affecting women in rural areas.
4

UN Women Report on Progress of the World’s Women 2019 – 2020;
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2019/progress-of-the-worlds-women-2019-2020-en.pdf?la=en&vs=3512

5

Multidimensional poverty analysis - the Republic of Macedonia, https://bit.ly/3cxO3uC

6

“Measuring Women’s Empowerment in Agriculture with Survey-Based and Experimental
Economic Method”, a study implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food Skopje and supported by UN Women, 2019
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3. THE IMPACT OF THE CRISIS CAUSED BY
COVID-19 ON WOMEN IN RURAL AREAS
The crisis caused by the COVID-19 Coronavirus, based on Government’s
recommendations, has forced most employees to continue to perform their
work activities from home, as one of the measures to prevent the spread of
the infection. Unfortunately, due to the specifics of the sector, women in rural
areas are not able to follow these recommendations because agricultural
work requires their presence in the fields. Their workload has increased both
at home and in the field, as there is a shortage of seasonal workers in the
agricultural sector, and thus families perform the work in the field themselves.
However, the burden of domestic responsibilities is fully transferred to
women.7 In addition, due to their engagement in the household, agricultural
work is delayed while there are many activities to be performed in this period
as plant fertilization, sowing in raised beds, planting some of the crops, and
the care for livestock continues on a daily basis.
Increased domestic responsibilities also pose a difficulty for single parents,
persons caring for the elderly and families that include members with
disabilities. In such situations, the care activities are completely transferred
to women. These factors, complemented by the traditional values that are
dominant in the rural population, put women in agriculture and rural areas
in a difficult and extremely unfavourable position and limit their movement,
access to information and available opportunities for development.8
Women in agriculture and rural areas face limited access to information and
the Internet. Some of them have minimal computer literacy skills, while one
additional challenge is access to the Internet, in conditions where they need
to help their children in attending on-line teaching and educational courses.
Regarding health and social protection, there are evident differences that
exist in the legislation regarding insurance, i.e. the lack of compliance of the
Law on Health Insurance with the Law on Performing Agricultural Activity
and the Law on Pension and Disability Insurance. The insurance of registered
women-farmers is not fully covered, depending on the basis on which they
are insured. In addition, there are larger numbers of bases or ways to be
insured, which creates complete confusion for women in rural areas.
7

Second field analysis of the National Federation of Farmers (NFF) on the impact of the health
and economic crisis caused by COVID19 on agriculture

8

According to the latest survey of the Rural Coalition, 96% of rural residents need to receive
daily, regular and up-to-date data and information.
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This condition poses a serious risk and an obstacle to adequate health care for
women in agriculture and rural areas who do not have any health protection
during the health crisis caused by COVID-19.
During this period, women do not go to the markets to sell their products, do
not sell some of their products from door to door, and do not sell directly from
their farms, for which reasons their income is reduced and the economic
survival of their small family agribusinesses is threatened. For these reasons,
of particular importance is the adoption of the “Rulebook on conditions and
hygiene standards for production and market placement of food of nonanimal origin for direct supply, and general and specific requirements for the
application of traditional methods of production, processing, and distribution
of food with traditional characteristics”, which provides opportunities for
women to make direct sales of agricultural products and processed food
products. In addition, the importance of this Rulebook was emphasized in
the work of the Group, while developing the criteria for measure 115. Essential
to the success of the investment and the effectiveness of the measure is to
enable easier access of women to markets and sale of their products in order
to achieve faster effects of the measure and return on investment.
These conditions require urgent intervention and a long-term strategy to
reduce the harmful consequences in line with international recommendations.9

9

In line with CEDAW’s recommendations referring to rural women, the 2018 report on RNM
of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women
states the following: “Rural women should be provided with access to subsidies and rural
development measures to the highest possible extent and fast implementation”. Our
country, as a member of the United Nations, has an obligation to observe and implement the
CEDAW recommendations.
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4.CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Rapid and sudden developments and responses to the health crisis caused
by COVID-19, both on a global level and in the Republic of North Macedonia
did not allow governments and institutions in the affected countries to
recognize the extent to which the economic consequences of the crisis will
differently affect women and men, particularly in rural areas.
Hence, the Working Group proposes the primary and secondary effects of
the current crisis on different individuals and communities to be taken into
account, as a fundamental step and precondition for the development of
further effective, fair policies and interventions.
The Working Group hereby proposes the following recommendations
for defining future measures that would address the needs of women in
agriculture and rural areas:
1.

Publish, in the shortest possible time, the results of the public call for
financial support for measure 115 for support of an active female member
- holder of a family agricultural holding to ensure timely implementation
of future activities related to the measure. Proposal: By 30 June 2020,
the Agency for Financial Support of Agriculture and Rural Development
(AFSARD) should review all applications and approve those that meet
the requirements. This will directly support women in agriculture and
rural areas, facing a number of challenges during the pandemics.

2.

Increase the number of approved applications, which will enable
to support all applicants who meet the requirements and have
submitted complete documentation for measure 115 for an active
female member of an agricultural holding under the Programme for
financial support of rural development 2019.

3.

In the shortest possible time adopt the “Rulebook on conditions
and hygiene standards for production and market placement of
food of non-animal origin for direct supply, and general and specific
requirements for the application of traditional methods of production,
processing, and distribution of food with traditional characteristics”.

4. Conduct an analysis of specific problems and critical points in order
develop a successful model for linking agricultural products with end
consumers. Connect women producers with end consumers in order
to overcome the disruptions to the supply chain as a consequence of
the current market situation.

Recommendations for Supporting Women in Agriculture and Rural Areas in Response to Challenges Caused by Covid-19
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5. Improve the availability of public information, as well as advisory
information on production and placement, which can be implemented
by the regional units of MAFWE, the National Extension Agency and
municipalities. This recommendation is in line with the Sustainable
Development Goals and Agenda 2030 (example: via telephone infoline
service, timely posting of information on their websites, social media,
timely announcements in local media addressing current problems and
possible solutions).
6. Encourage and promote the registration of women as individual
farmers with full health and social insurance, as well as initiate complete
adjustment of the laws related to the registration.
7.

Increase the level of digital/computer literacy of women in agriculture
and the rural population in general.

8. Improve inter-institutional cooperation in order to provide timely,
regular, accurate and complete data from AFSARD to conduct relevant
analyses. Relevant gender-disaggregated data and thorough analysis
are the basis for planning and development of future strategies, policies
and measures for supporting women in agriculture and rural areas.

These recommendations are developed by the Working Group for Gender Equality within the Ministry of Agriculture, Forestry and Water
Economy of Republic of North Macedonia, supported by UN Women in the framework of the project “Promoting Gender Responsive
Policies and Budgets: Towards Transparent, Inclusive and Accountable Governance in the Republic of North Macedonia”, funded by the
Swiss Agency for Development and Cooperation and the Swedish International Development Cooperation Agency – Sida.
The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily represent the views of UN Women, the United
Nations or any of its affiliated organizations.
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