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СТРАВ ОД ФЕМИНИЗАМ?
Повеќе од очигледно е занемарувањето и девалвирањето на женските

права од институциите во последниве години во Македонија. Овие права се

игнорираат и во сферата на јавниот дискурс во земјата, каде зборот феминизам

е несоодветно препознаен, а на феминистичкото движење не се гледа како на
алатка за унапредување на женските права. Секојдневно на социјалните медиуми

среќаваме мислења кои прават разлика помеѓу феминистки и жени кои тоа не

се, иако целите за кои што би се бореле и едните и другите се исти. Зошто жените
се плашат од феминизмот? Како дојде до тоа феминизмот да се условува како

зборот на Ф, без разлика дали со тоа се потенцира нелогичниот страв од неговата
употреба и идентификување или пак се сугерира на забрана на негово спомнување,

како нечист збор, валкан... Дали феминизмот е валкан и нечист збор? За жал во

таква конотација е перцепиран. Тоа е лесно согледливо од реките коментари полни
со омраза кои осамнуваат секојпат кога на социјалните мрежи промовираме или
објавуваме настан во чиј опис е наведен токму зборот феминизам. Во овој дневник

ќе се обидеме да го објасниме значењето на феминизмот како форма на активизам

за унапредување на женските права и зошто е тој потребен во средината во која
живееме.

ЗОШТО ФЕМИНИЗАМ?
Што е со овој жежок збор? Зошто предизвикува бурни реакции ширум

светот? Што сѐ тој збор носи со себе? Ги прашавме нашите пријатели да ни

одговорат, сите на свој начин, кое е значењето на феминизмот за нив. Значи,
зошто феминизам?

Искра Гешоска
ОДБИВАЊЕ ЗАРАДИ КОНСТИТУИРАЊЕ
Одбивам да се скривам и да поданичам пред немирот, што го исцртуваат сенките
на втолпените наративи на заедницата. Одбивам да ги голтам солзите притајувајќи се
во еден агол од културата на тишината. Одбивам да бидам обликувана од општествената
диктатура чиишто диригенти наложуваат да се отпее животот само во еден тоналитет,
само во еден виолински клуч. Одбивам да му припаѓам на „моралното мнозинство“.
Одбивам да бидам трауматски отпадок на паланечкото кое се вткајало во политичкото.
Одбивам да бидам алатка за задскривање на тортурата зад парадигмите на културата.
Одбивам да бидам катализатор за гревовите на насилната историја. Одбивам да бидам
обезглавен врат. Одбивам да бидам фрагментирано, расчеречено тело. Одбивам да бидам
обестелеснет сон. Одбивам да бидам муза за поттик.
Одбивам да бидам трансфер на колективната вина.
Одбивам да исчезнам во привидот на правдата.
Одбивам да бидам парола. Одбивам да бидам
кошница за собирање гласови. Одбивам да бидам
само текст испишан на транспарент. Одбивам
наместо живот да имам сон. Одбивам да бидам
заедно само за да не сум сама. Одбивам да бидам
сама затоа што не се впишувам во концептите за
заедно зададени од државниот и идеолошкиот
апаратус, од малограѓанските стереотипи и од
лажните морални концепции. Одбивам да бидам
болка и рана затоа што не можам да си го најдам
одразот во колективното огледало на нормираната
идеолошка стварност. Одбивам да бидам радост
која е во агендата на некоја рекламна агенција што
нуди решенија за среќен живот во современото доба.
Одбивам да бидам, а да не сум.
Одбивањето не е нихилизам – тоа е патување
низ трепетливата кревкост на соочувањето. Да се
одбие зададената состојба значи да се оприсутни
свеста за копнежот по отсутната, посакувана
состојба. Слично како и во сликарството – животот
кој „сакам да го родам“ се обидува да создаде детериторијализација на лицата, пејзажите,
вообичаените контексти и социо-културни норми, преку реактивација на телесноста или
преку ослободување на заробените линии и бои.

ЖИВЕАМ
Живеам како везилка. Затоа што сме везилки кои внимателно ги расплетуваат
најзамрсените конци на љубовта соочувајќи се со смртта како со пријателка. Затоа што сме
тела кои со своето „срце кое мисли“ ја ткаат тајната на времето.
Живеам во тело во кое се вчитуваат и отчитуваат трагите од парадигмите на моќта, на
јазикот, на говорот, на меланхолијата, на љубовта, на стравот, на слободата, на посветеноста,
на припаѓањето. Живеам во солидарно тело, кое постои од дамнина до денес, содржејќи ги
во себе форматите на битка со интимните и колективните политики на опстојување и на
траење. Живеам за да ја потврдам средбата на раскриленоста, средбата со заедницата, со
себеси, средбата преку која се креира автономниот простор на слобода и дејствителност.

Марија Савовска
Зошто феминизам?
Затоа што ми овозможува лична моќ, самосвест, интегритет, ми овозможува да
го видам, препознам и разберам патријархатот. Големата слика и неговите поединечните
гестови. Да мислам со сопствена глава. Да бидам свесна за неправдата кон мене, но
и неправдата кон сите други, Мажи и Жени со фабричка
грешка. Да го препознавам и преиспитувам, и кај себе и кај
другите, она што е ЗАКОН /НОРМА. Да им се спротивставам
на оние кои ме сведуваат на тело и тоа долниот дел од телото,
секогаш знаат подобро од мене и си дозволуваат да ме поучат
што сум, колку вредам јас или она што го правам и каде ми
е местото. И особено и најважно, да чепкам во забранетото,
и тоа политички, јавно, или субверзивно, тивко, во обид
да ги предизвикам авторитетите, кои и да се. Постојан,
исцрпувачки предизвик да се измести она што се нарекува
природен поредок. Копање тунел низ Хималаите со она
малечко пластично лажиче за мешање кафе. Но, јас сакам
предизвици.

Зорица Зафировска
Зошто феминизам?
Затоа што имам 34 години, не сум мажена и немам деца, ама имам потреба да ја
чувстувам слободата, да ја имам, да ја издишувам и едноставно да го чувствувам
свежиот мирис на феминизмот!
Зошто феминизам?
Затоа што го носам презимето на татко ми!
Затоа што живеам во суров патријахат и го чувствувам во секоја пора на општеството!
Затоа што постои суровиот капитализам, социјалната неправда, деца на улица,
сиромаштија, гладни и жедни!
Затоа што сум чудна и најдобриот пријател ми е хомосексуалец!
Зошто феминизам?
Затоа што во детството бев преслаба, немав забележливи
гради, личев на машко и бев постојано критикувана за тоа!
Затоа што, од кога пораснав пријателите, роднини и странци,
на улица, на работа, во град, ми даваат совети како да
ослабам, да се омажам и како да раѓам!
Затоа што 8 години работев полно работно време непријавена
и не доволно платена!
Затоа што сега сум најдолу во пирамидата на голема
корпорација!
Затоа што, на работа никој не го знае моето име!
Затоа што работната средина прави да се чувствувам како
дух, невидлива... Затоа што, за големата корпорација за која
работам, јас сум само број...

Затоа што сум помалку платена од моите машки колеги, а од мене се очекува да ја работам
и јас ја работам нивната работа, а воедно и да платам или да бидам казнета за нивните
грешки.
Затоа што свештеникот кој ѕвони на нашата врата ми кажува дека на нашиот дом му
треба светец и кој да биде тој!
Затоа што носам високи потпетици само на свадби!
Зошто феминизам?
Затоа што сестра ми работеше за 7 илјади денари!
Затоа што на мајка ми единствено наследство ú се старите алишта од баба ми!
Затоа што татко ми е татко на женски деца и затоа што половината од неговото најблиско
семејство не заборави после неговата смрт!
Зошто феминизам?
Затоа што живееме во постојана култура на силување!
Затоа што сум била повикувана и насилно допирана од соученици, странци, гости, на
училиште, во автобус, во град, на работа, насекаде...
Затоа што двајца постари луѓе го имаат пикнато јазикот во моето уво и зашто викав
прегласно да не го прават тоа!
Зошто феминизам?
И за крај, затоа што мојата другарка беше силувана од странец!
Најмногу зашто, друга моја пријателка била силувана од роднина, на нејзина единаесет
годишна возраст! И истата таа пријателка после 40 години, чувствува дека сѐ уште не
може да и каже на мајка ú што се случило од страв дека ќе и го скрши срцето!
Ете затоа!
Зошто феминизам!?
За да живеам, сакам и мразам, простувам и љубам Јас кого сакам!
Ете затоа!

Христина Иваноска
ЗОШТО ФЕМИНИЗАМ?
Корените на нашата еманципација треба да ги бараме во
нашето минато, во гласовите на сите знајни и незнајни жени и мажи
кои допринесоа денес да ја живееме, но и никогаш да не престанеме
да ја браниме слободата на изразување, правото на образование,
правото на економска независност, креативна слобода, правото на
еманципирано мајчинство и контрола врз сопственото тело. За жал
не можеме да се пофалиме со исцрпно познавање на стратегиите
на отпор меѓу женската популација на територија на Македонија ниту имаме целосен увид на
имиња на жени и настани кои постигнале или означуваат било какво исчекорување во својата
средина во минатото. Непобитен е и фактот дека најчесто се толкуваме себеси користејќи туѓи
референци. Токму затоа алармирам кон надминување на оваа состојба што поскоро, зашто
документите и сеќавањата бледеат и исчезнуваат. Процесите на еманципација и стратегиите
на отпор на нашите предци ќе ја додефинираат и зајакнат нашата, но и потребата за нужна
рамноправност и еднаквост на нашите деца.

Зошто феминизам?
Жарко Трајановски
Мојот академски интерес за феминизмот почнува во раните 1990-ти уште како
студент по филозофија. Во 1994, во првиот број на списанието „Маргина“ подготвив
темат „Феминизам и филозофија“ во кој главниот текст беше од Рози Браидоти. Подоцна,
имав можност да учествувам во првите јавни дебати за феминизмот (во списанието
„Форум“) и на првиот отворен семинар за современата
феминистичка мисла (на Философскиот факултет во
Скопје во 1999), по што активно се вклучив во работата
на „Истражувачкиот центар за родови студии“, основан
од Катерина Колозова во Институтот „Евро-Балкан“.
Таму имав прилика да учествувам на многу проекти,
конференции и настани кои придонесоа за воведување
на дистинкцијата „пол/род“ во македонскиот јазик и за
популаризирање на „женските студии“ и идентитетот
феминист/ка, не само во академски, туку и во
активистички контекст.
Имав прилика да спроведам истражување
„Идеологијата на женските невладини организации
во Македонија“ (објавено 2002), како и да учествувам
во основањето на првото феминистичко списание во Македонија - „Идентитети:
Списание за политика, род и култура“ (од 2001, како ко-уредник со Катерина Колозова).
Подоцна, како предавач на неформалната школа за род и политика имав прилика да
ја заголемувам свеста кај активистките за човековите права на жените и за потребата
од феминистичко движење во Македонија. Прашањето „Зошто феминизам?“ многу пати
сум си го поставувал. Уште како студент по философија станав свесен за мизогинијата
во академијата и за потценувачкиот однос кон жените, па сметав дека феминистичката
мисла може да биде лек против овие академски „сипаници“. Среќен сум што придонесов
за тоа многу познати македонски мислители да ги прележат овие „сипаници“, иако на
некои од нив им требаше многу повеќе време.
Потценувачкиот однос и отпорот кон феминизмот беше присутен и кај многу
активистки од женското движење во почетокот на 21-от век, па сум многу среќен што
придонесовме голем дел од женските активистки да ги прележат овие предрасуди
кон феминизмот. Со моето отворено декларирање како феминист во еден патријархален
стигматизирачки контекст каде што идентитетот „феминист/ка“ се перципираше
како чудовишен концепт, мислам дека придонесов за разбивање на негативните
стереотипи кон феминист(к)ите, вклучително и за предрасудите дека прашањата за
родовата еднаквост се „женски прашања“. Накусо: Зошто феминизам? За разбивање
на патријархалното угнетување, за борба против родовата нееднаквост и за еднакви
права на жените, мажите и оние кои не можат да се вклопат во хетеропатријархалниот
„двопартиски полов систем“.

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ПРЕДАВАЊАТА НА ШКОЛАТА ЗА ФЕМИНИЗАМ
Школата беше организирана во рамки на проектот Едукација
и акција за промоција на женските права. Преку јавен повик на школата
се пријавија 55 учеснички и учесници! Одржани се 9 предавања со
цел да се образложи потребата од феминистичкото промислување на
јавните политики или постојаната негативна кампања врзана за поимот.
Предавањата беа одржани од активист(к)и и феминист(к)и кои имаат
обемни познавања од феминистичката теорија како и солидно активистичко
искуство. Предавач(к)и на школата беа: Каролина Ристова Астеруд, Ана Мишковска Кајевска,
Николина Кениг, Сузана Милевска, Елизабета Баковска, Дијана Стојановиќ Ѓоргевиќ,
Катерина Колозова, Јелисавета Благојевиќ заедно со Славчо Димитров и Јасна Котеска. По
секое предавање следеше дискусија во која активно учествуваа и слушател(к)ите. Проследете
ги заклучоците кои тие сами ги напишаа за своите предавања:
Д-р Ана Мишковска Кајевска 				

Дата 26.11.2015

Влијанието на (пост)југословенските војни на комуникацијата и пријателствата
помеѓу белградските и загрепските феминистки во деведесетите години на 20. век
Ставовите на белградските феминистки во врска со (пост)југословенските војни се
разликувале од ставовите на загрепските феминистки. Понатаму, ставовите во првата половина
на деведесетите (во врска со војните во Босна и Херцеговина и Хрватска) се разликувале од
ставовите во втората половина на деведесетите (во врска со НАТО бомбардирањето на Сојузна
Република Југославија и етничкото чистење на Косово). Тоа значи дека треба да се води сметка
за географскиот и временскиот контекст, без да се прават брзи аналогии и генерализации.
Кога се зборува за ставови направени во услови на војна, треба да се води сметка за тоа дека тие
се формираат во контекст на (непосредна) близина на насилство, егзистенцијална несигурност,
страв, страдање и техтонски општествени промени. Во тие услови постои и недостаток на
проверени информации, балансирано информирање и повици на соживот, како и вишок на
подбуцнувачка пропаганда, говор на омраза, демонизација на спротиставената страна и повици
на насилство. Едноставно кажано, за да се разберат тие ставови, потребно е да се разбере и
контекстот во кој тие се создадени.
Во ситуација кога постои огромна разлика во моќ помеѓу завојуваните страни, како
и во нивната одговорност за военото насилство, да се вели дека сите страни се подеднакво
одговорни (или дека сите страни се исти), значи да се игнорира разликата во моќ и одговорност,
т.е. да се поддржува посилната и поодговорната страна. Истовремено, кога се критикува
страната што е поодговорна и помоќна, не треба да се заборави дека и другите страни чинат
воени злосторства, имаат одредена моќ и сносат дел од одговорноста. Ако тоа се заборави, се
создава црно-бела слика на сторител и жртва што ја искривува реалноста и не допринесува кон
помирување.
Проф. д-р Николина Кениг					

Дата 15.12.2015

Теориски објаснувања на родово базираното насилство
1. Родово заснованото насилство ги опфаќа “сите облици на насилство што се насочени
кон жените само затоа што се жени или, пак, ги засегаат жените во многу поголема пропорција
од мажите“(CEDAW) Оттука, се смета за најраспространет, а сепак, најмногу толериран (во
смисла и на неказнивост и на непрепознавање) облик на кршење на човековите права.

2. Во Македонија, родово заснованото насилство речиси се изедначува со половите
напади и со семејното насилство (каде иронично, диспропорцијата по пол во однос на засегнатост
и на вршење е најмала) бидејќи родовата димензија кај останатите видови главно тешко се
идентификува и не се адресира.
3. Од теориска гледна точка, објаснувањето на динамиката на родово заснованото
насилство е исклучително важно, бидејќи овие модели се одразуваат на начинот на кој тоа се
третира и превенира.
4. Познати теориски објаснувања за родово заснованото насилство се: моделот на
дебаланс, психопатолошкиот модел, еволуционистичкото гледиште, теоријата на социјално
учење, теоријата на социјална размена и феминистичките објаснувања.
5. Феминистички ориентираните теории за родово заснованото насилство не се
монолитни, така што може да се препознаат неколку различни корпуси објаснувања како што се
марксистички заснованите, оние фокусирани околу радикалниот феминизам и постмодерните.
Интересно е да се забележи дека феминистките далеку помалку се занимаваат со прашањето
за развивање теорија за РЗН и уште помалку со емпириска проверка на моделите, во споредба
со нивното ангажирање во превенција, лобирање и организирање сервиси за помош. Оттука,
критиките упатени кон феминистичките модели се жестоки.
6. Денес, доминатна теориска рамка во која се сместени истражувањата и практиката
ориентирана кон заштита од РЗН во светски рамки е тн. еколошка теорија која адресира 4 нивоа
на фактори: општество, потесна заедница, релација, поединец и е фокусирана на проценка на
ризиците во даден контекст. Иако овој модел не е сосема слеп за родовата димензија, неговата
комплексност може да доведе до тоа овој фактор да се третира како помалку важен.
Проф. д-р Сузана Милевска

				

Дата 29.02.2016

Низ лупата на една феминистка:
претставувањето на жената и женското тело во уметноста и визуелната култура
Главната цел на предавањето беше укажувањето на потребата од критичко
промислување на реципрочната условеност меѓу визуелната култура и одржувањето и
продлабочувањето на патријархалните односи во современото македонско општество. Покрај
феминистичката аргументација на детерминираноста на визуелната култура и уметноста од
историските и општествено-политичките услови во кои се создава културата, предавањето
понуди и продлабочена анализа на начините на кои сексистичките репрезентации на жената
и женското тело го овозможуваат зацврснувањето на постојните стереотипи и предрасуди за
разликите меѓу родовите. Вкрстувањето на различните феномени како што се родот, нацијата,
етницитетот, класата и сексуалната ориентација беа презентирани преку промената на
каноните во претставувањето на женското тело и неговата експлоатација. Клучните термини
од феминистичките теории (на пр. есенцијализација, објектификацијата, конструктивизам) како
и различните бранови на феминистичките движења беа објаснети во контекст на визуелната
култура како специфично поле на истражување што нуди обединување на анализите на
различни визуелни појави и примери од културата и уметноста. Посебно важно беше и
осврнувањето кон институционалната критика на културната политика на институциите што
се занимаваат со дефинирање на ликовната уметност, почнувајќи од критиката на вградените
стереотипи во самата дисциплина на историјата на уметност и анализата на родовите разлики
во презентацијата на уметниците и уметничките дела во музеите и галериите.
Пред сè, аргументацијата за итната потреба од темелна феминистичка критика на
визуелната култура беше поддржана со анализа на различните примери на недостиг на женски

претстави во јавниот простор или на сексистичките презентации на ретките женски фигури меѓу
огромниот број на скулптури и споменици на машки личности од историјата на Македонија и
сегашноста. Реципрочната релација меѓу патријархалните општествени односи и визуелната
култура беше анализирана преку различни примери на размножување и циркулација на родово
несензитивни претстави во различните медиуми и дела од областа на ликовната уметност,
фотографијата, филмот, телевизијата, како и во монументалната и јавната уметност. Посебно
релевантен предмет на анализа претставуваше владиниот урбанистички проект „Скопје 2014“
и одделните споменици реализирани во Скопје во рамките на овој проект.
На крај, посебен акцент беше ставен врз творештвото на неколку жени уметници кои
преку своите уметнички дела докажуваат дека феминистичката визуелна уметност не само
што може да понуди нови аргументи кон критичката анализа на предрасудите и закоравените
патријархални односи меѓу родовите туку може да влијае и врз промена на стереотипните
претстави во визуелната култура.
Елизабета Баковска					

Дата 12.03.2016

Женското писмо (не) постои
Навидум јасен и апсолвиран (барем четириесетина, ако не и повеќе години) и од
феминистичката теорија и од книжевната критика, поимот женско писмо и денеска останува
многузначен, комплексен и недофатлив за една универзална дефиниција. Така, женското
писмо отвора низа прашања, од кои многу, по својата природа, се онтолошки – пред сè, овде
се наметнува суштинската дилема: постои ли воопшто женско писмо? Женското писмо како
такво се истражува и се анализира од два аспекта (кои се и комплементарни): од една страна, од
аспект на самото писмо, внатрешно, инхерентно, речиси лингвистички (т.е. со претпоставка дека
во јазикот постои женска иманентност), и од друга страна, од аспект на авторството на писмото,
т.е. надворешно, условено, речиси есенцијалистички (со претпоставка дека родовата припадност
на авторот веќе ја условува, ја детерминира природата на писмото). Дистинкцијата меѓу овие
две разбирања на женското писмо се гледа и во нивните оригинални именувања – écriture
féminine и women’s writing, според француската феминистичка теорија и англоамериканската
феминистичка критика, како што ги опишала Торил Мои во својата книга Сексуална/текстуална
политика (1985).
Почетоците на теориските размсили за женското писмо се наоѓаат уште кај Вирџинија
Вулф, во есејот Сопствена соба (1929), во кој причините за историското отсуство на жената
од книжевноста го наоѓа во социјалното и општественото милје, велејќи дека „жената мора
да има пари и сопствена соба за да може да пишува“. Од француската феминистичка теорија
поинтересни размисли можат да се најдат кај Елен Сиксу, особено во нејзиниот есеј-манифест
Смеењето на Медуза (1976), своевиден повик до жените да пишуваат на свој, автентичен
начин. Јулија Кристева во својата книга Револуција на поетскиот јазик (1974) зборува за
„семиотичкото“ во јазикот, за Телото на Мајката наспроти јазикот кој настанува со влегувањето
во симболичното, т.е. Законот на Таткото. Лис Иригаре во Спекулум на другата жена (1974)
ја деконструира позицијата на субјектот како историски машка, преку анализа на делата на
Платон и на Фројд. Од страна на англоамериканската феминистичка критика, интересно е да
се спомене гинокритичкиот пристап на Елејн Шоволтер во нејзината книга Нивна сопствена
книжевност (1977), во кој зборува за британските писателки во еден подолг историски период.
Феминистичкиот пристап кон книжевноста, т.е. теориските и критичките осврти
кон македонското женско писмо (како écriture féminine или women’s writing) започнуваат дури
кон крајот на осумдесеттите години на минатиот век, со збирката есеи приредени од Катица
Ќулавкова, Феминистички стратегии (1998). Посеопфатен пристап кон македонското женско
писмо (преку гинокритички пристап кон сите книжевни жанрови) има кај Јасна Котеска во
Македонско женско писмо (2002). Освен нив, за македонското женско писмо (повремено)

пишуваат критичарките Елизабета Шелева, Наташа Аврамовска, Славица Србиновска, Весна
Мојсова-Чепишевска, Јасмина Мојсиева-Гушева, Ангелина Бановиќ-Марковска и Соња
Стојменска-Елзесер, но и самите писателки, како Оливера Ќорвезироска, Јадранка Владова
или Лидија Димковска. Женското писмо во прозните дела на македонските писателки ја
докажува својата разновидност и многупојавност, манифестрирајќи се како écriture feminine во некои раскази на Гордана Михаилова Бошнакоска, како тематско фокусирање
на некои специфични женски искуства во некои раскази на Оливера Николова, или како
постмодерснистичко поигрување со позицијата на субјектот во расказите на Јадранка Владова.
Дијана Стојановиќ-Ѓорѓевиќ					

Дата 11.04.2016

Жените во политиката
Предавањето беше интерактивно и освен на теоретскиот дел беше фокусирано и на
практични примери карактеристични за Република Македонија, при што присутните учесници
беа поттикнувани да ги искажат своите мислења за позицијата и активноста на жените во
политиката кај нас. Помеѓу присутните на предавањето се разви дебата околу потребата и
употребливоста на изборната квота за 30% застапеност на жените во политиката, при што
одредени учеснички имаа став дека квотата е деградирачки механизам кој што не гарантира
квалитет, а како пример беше наведено изгласувањето на Законот за прекинување на
бременоста во 2013 година кога ниту една од пратеничките присутни во Собранието не
гласаше против. Сепак, по деталната презентација за учеството и застапеноста на жените на
сите парламентарни изборни циклуси од осамостојувањето до денес, беше согледано дека
во периодот кога во Република Македонија застапеноста на жените во политиката не беше
загарантирана преку изборна квота, незначителен број на жени освојуваа пратенички мандат.
На крајот по исцрпната дебата, повеќето од присутните учесници на предавањето се согласија
дека во нашето општество, квотата, како гарантен механизам е се уште потребна, но истовремено
политичките партии мора да вложуваат дополнитлни напори и да ги едуцираат и испраќаат на
обуки сите свои кандидати за пратеници.
			
Проф. д-р Јасна Котеска 					

Дата 13 јуни 2016 година

Предавање „Феминизам и психоанализа“
На предавањето „Феминизам и психоанализа“ се дискутираа врските помеѓу две
хуманистички дисциплини: феминизмот и психоанализата. Беа покриени бројни прашањата за
односот на Фројдовската дисциплина кон женската субјективност. Од аргументите против ги
анализиравме најчестите забелешки против психоанализата:
1) Дали Фројд бил претставник на патријархалниот, конзервативен свет на Виена;
2) Како Фројдовата суптилната мизогинија помогна да се редуцира жената до
„обожувана девојка во младоста“ и „почитувана жена во зрелоста“;
3) На каков начин Фројд го развива комплицираниот модел за жените како „паднати,
кастрирани мажи“ и како ја изведува својата теорија за „зависта од пенис“;
4) Фројд малку ја ценел брилијантноста на своите женски следбенички и кон нив
имал двоен однос;
5) Фројд сметал дека за жените е невозможно да бидат добри мајки и добри во
својата професија и сметал дека жените нема да профитираат од феминистичкото движење;

6) Иако психоанализата е родена од женската желба да ги артикулира своите
фантазии и копнежи, како и од желбата на аналитичарот да ги чуе и да ги анализира,
придобивките од таа размена не биле рамноправно распоредени, бидејќи жените добиле
значително помалку во таа размена од самата психоанализата.
На предавањето беа наведени и аргументите кои одат во корист на соработката на
двете дисциплини:
1) Психоанализата е меѓу првите хуманистички науки во кои женскиот субјект е сфатен
на комплексен начин, а самата психоанализа е родена од брилијантноста и елоквентноста на
првите Фројдови пациентки;
2) Од психоанализата се изродени некои од најзначајните увиди во женската позиција
во патријархатот и иако во некои сегменти психоанализата дополнително ги хистеризираше
жените, таа сепак останува една од првите хуманистички дисциплини што отворено декларираше
дека жените се во потчинетата позиција во културата;
3) Психоанализата дава значаен увид за женскиот идентитет, сексуалност и
субјективност и е отворена за прашањата за женскоста, што не може да се каже за повеќето
други социјални и хуманистички науки;
4) Едно од првите легитимирања на психоанализата доаѓа од перото на Ема Голдман,
пионерка на феминистичкото движење, заговорничка на слободната љубов и анархистка, која
по серијата предавања на Фројд на Кларк Универзитетот во Америка во 1909 година, објавува
краток есеј во кој вели дека за феминизмот и психоанализата се партнерски дисциплини кои
заедно стојат на почетоците на проектот на Модерната;
5) Фројд за прв пат дава елабориран увид дека животот во патријархатот за жените е
тежок, дури и неподнослив заради што жените во неврозата „наоѓаат спас“ од неподносливите
контрадикторни барања наметнати од културните норми;
6) Статистиките покажуваат дека психоанализата во однос на другите гранки од
медицината е најотворена за жените во професионална смисла;
7) Психоанализата ја објаснува флуктуирачката сексуалност и дава увиди дека
луѓето се сексуално полиморфни, а културолошки не постои стриктна граница помеѓу женскоста
и машкоста;
8) Пост - Фројдовската психоанализа, особено таа што започнува со Лакановската
психоанализа дополнително ги објасни контроверзните ставови на Фројд за „зависта од
пенисот“, покажувајќи дека и женскиот и машкиот субјект во културата се жртви на истата
фалоцентрична логика.
Најголем дел од предавањето беше посветено на интерактивна анализа на Фројдовата
најконтроверзна студија „Женскост“ (1933).

Регионалниот лезбејски форум „Сестри аутсајдерки“, собрајќи ги лезбејките и
другите феминистки на едно место, овозможи платформа за отворање и разговарање за
прашања поврзани со лезбејската егзистенција и делувањето во регионот. Форумот ни даде
прилика, тука, во Скопје, да чуеме политички ставови, спротивставувања и пресекувања,
лични приказни и стремежи за лезбејското делување. Имавме прилика да чуеме и видиме
делови од лезбејската активистичка историја во регионов, да споделиме активистички
искуства и приказни и да позборуваме за тоа како понатаму.
На форумот зборуваа жени кои со својата исклучителност, посветеност и храброст ги
менувале и се’ уште ги менуваат тековите и состојбите на лезбејките преку различните сфери
на делување. Ни дојдоа жени уметници, писателки, новинарки, политички аналитичарки,
теоретичарки... сите феминистки и активистки кои секоја на свој начин, преку своето поле
на делување, го поставуваат лезбејското (прашање) во јавната сфера и во јавниот простор,
жени кои ги отвораат и продлабочуваат темите за кои претходно не се зборувало.
Програмата на форумот беше распределена во 4 дена, од 26 до 29 ноември 2016,
а се засноваше на три столбови испреплетени низ агендата: а) контекстуализација која
вклучуваше три панели, почнувајќи од историските разлики и линиите на континуитет
во лезбејскиот активизам во регионот, преку културниот активизам и уметноста како
платформа за лезбејски политики на отпор и критика до последниот панел кој беше насочен
кон градењето на алијанси помеѓу лезбејските движења, критиката на национализмот и
класната борба; б) обид да се направи заеднички манифест за идно регионално лезбејско
делување засновано на заеднички вредности и принципи; и в) простор за лезбејската
култура и уметност преку вклучување на видео предавање, промоција на збирка лезбејски
раскази и проекција на филм. Во неформалниот дел од форумот, се создаде и безбедно место
за споделување на лични искуства поврзани со лезбејската егзистенција, процесите на
каминг аут и лезбејските врски.

Отворање на форумот
Влијанието на (пост)југословенските војни на
комуникацијата и пријателствата помеѓу белградските
и загрепските феминистки во деведесетите години на
20. Век
		
Предавањето на Ана Мишковска Кајевска со кое се
отвори Форумот, претставуваше пресек помеѓу Регионалниот
лезбејски форум и Школата за феминизам. Предавањето даде
осврт на феминистичкото движење во Белград и Загреб, како
два од трите најголеми политички и културни центри во
Југославија во кои има развиено феминистичко движење и
кои се зафатени од военото насилство во девеесеттите години.

		
А) Концептуализација
ПАНЕЛ 1: ЛЕЗБЕЈКИ ВО ТРАНЗИЦИЈА - УЛОГАТА НА ЛЕЗБЕЈСКАТА БОРБА ОД
СОЦИЈАЛИЗМОТ ДО ПОСТ-ТРАНЗИЦИСКИОТ КАПИТАЛИЗАМ И ИНТЕГРАЦИСКИТЕ
ПРОЦЕСИ НА ЕУ

Панелот даде ретка прилика на една маса да седат лезбејките активистки и
феминистки - основоположнички на почетокот на движењето во социјалистичка Југославија
со претставнички од поновите движења во регионот. Панелот направи компаративна
перспектива на почетоците на движењето, неговите специфичности и политички програми
со актуелните форми на активизам и преобразби кои се случуваат во таканаречениот
транзициски период по распадот на поранешната држава. На панелот чувме за првиот јавен
каминг аут во Косово и основањето на женската мрежа потоа за успесите и ограничувањата
на историските трансформации и линиите на развој на тековните борби, за архивирањето
на трагите на минатите борби на нашите соборки и нагласувањето на нивните посебности
во однос на лезбејското мејнстрим движење на Западот, како и за влијанието на
евроинтеграциските процеси врз лезбејскиот активизам и придобивките и загубите од
истите. Говорнички на панелот беа Татјана Грајф (Словенија), Ана Бракус (Хрватска), Лепа
Млаѓеновиќ (Србија), Игбалe Ругова (Косово), Биљана Гинова (Македонија), а истиот го
модерираше Уранија Пировска.
ПАНЕЛ 2: КУЛТУРНИОТ АКТИВИЗАМ И УМЕТНОСТА КАКО ПЛАТФОРМА ЗА
ЛЕЗБЕЈСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ОТПОР И КРИТИКА
Овој панел отвори простор за размислување за улогата на уметноста, медиумите
и културната продукција како силни, релевантни и неопходни агенти во процесите за
критичка, културна и социјална рефлексија на хетеронормативноста и лезбејската опресија.
Се зборуваше за формите на уметничка, медиумска и културна продукција кои се своевидни
платформи на кои се практикува политичка трансформација и демократски и отворени
форми на сексуално и родово одредено граѓанство.

Беа споделени и различните позитивни практики и примери на испреплетување на
уметностите, културата и активизмот со цел искажување критика на хетеронормативноста
и патријархатот во земјите на поранешна Југославија. Панелот даде обид за преиспитување
на ограничувањата и стратешкиот придонес на уметноста и културниот активизам за
пошироката борба на лезбејките од една страна и недостатоците на популарните форми
на политичка борба и застапување кои исклучуваат форми на уметничка и културна
продукција, од друга. На панелот говореа Ана Хофнер (Австрија/Србија), Барбара Грегов
(Хрватска), Уршка Стерле (Словенија), Славчо Димитров и Биљана Гинова (Македонија), а
модерираше Драгослава Барзут (Србија).
ПАНЕЛ 3: ГРАДАЊЕ НА АЛИЈАНСИ: ЛЕЗБЕЈСКИТЕ ДВИЖЕЊА, КРИТИКАТА НА
НАЦИОНАЛИЗМОТ И КЛАСНАТА БОРБА

„Не постои борба со само една цел како што не постои човек кој во животот има само
една цел.“, вели лезбејката, црната поетеса и активистка Одри Лорд. Тргнувајќи од оваа
премиса, панелот постави цел да ги оспори тесно ориентираните програми на политиките
базирани на идентитет и да ја преиспита точката на преклопување и на несогласување
на различните борби за еднаквост, лезбејски и квир заложби. Се отворија дискусии за
можностите за градење заеднички делувања надвор од границите на идентитетот сепак
земајќи ги предвид и не неутрализирајќи ги спецификите на различните форми на опресија
и на истории на формации и борби за идентитет. Разговорот понуди увид во егзистенцијата
на џувњарките - Ромки лезбејки, во опфатот на прашањата на национализам, новите форми
на капиталистичка експлоатација, растечките класни разлики и патријахалните структури
во феминистичкото делување во регионот, како и осврт на пристапот на радикалниот
феминизам и сепаратизмот како друга крајност. Дискусијата, пак, даде критика на
левичарските движења во земјава и недостатокот на свесна интерсекцијалност кај нив за
вклучување на прашањата на женската и лезбејска егзистенција и воопшто прашањата на
останатите сексуални и родови малцинства, што постави основа за воспоставување мостови
за дијалог и солидарност. На панелот зборуваа Ана Мишковска Кајевска (Македонија), Ана
Бракус (Хрватска), Вера Куртиќ (Србија) и Џоди Рој (Србија), а модерираше Ирена Цветковиќ
(Македонија).
Б) Заеднички манифест
ТОЧКИ НА ПРЕСЕКУВАЊЕ (ЛЕЗБЕЈСКИ МАНИФЕСТ ПРВА ФАЗА)
„Точки на пресекување“ беше фасилитирана дискусија на претставничките од
регионот кои ги пренесоа локалните контексти, искуства и планови со цел креирање или
надополнуање на постоечките платформи за заедничко делување. Дискусијата понуди
преиспитување на заедничките вредности, стремежи и полиња на заедничката борба
врз кои ќе се надоградува политичкото делување во регионот согласно принципите на
солидарност, сестринство и борба против патријархатот, мизогинијата, хомофобијата,
национализмот, класната нееднаквост. Заклучокот од дискусијата посочи на тоа дека
Лезбејскиот манифест не е статичен документ и дека ќе биде разгледуван, надополнуван

и унапредуван на идните лезбејски и феминистички собири во регионот. Во дискусијата
учествуваа сите учеснички на Форумот, но претходно увид во контекстите на делувањето
во своите држави дадоа Блерта Морина (Косово) и Марија Вулетиќ (БиХ), а разговорот го
модерираше Драгослава Барзут (Србија).

В) Лезбејска култура и уметност
ТЕШКИ СЛИКИ – ПРЕДЛОЗИ ЗА РАБОТА СО
ВИЗУЕЛНА МЕМОРИЈА ПРЕКУ НАСТРАНОСТ
Во своето видео предавање Ана
Хофнер го постави прашањето „Како можеме да
работиме со сликите од трауматските настани
кои ни влијаат многу и да го претвориме
товарот што го продуцираат во нешто
продуктивно? Врз основа на нејзината работа,
таа презентираше уметнички практики
кои работат со визуелна меморија, војна и
трансформација преку перформанс, видео и
фотографија. Фокусот беше на настраноста
како својство на меморијата и можностите
што ги отвора за поинакви релации на
индивидуални биографии и историски настани.

РЕЛАЦИИ: 25 ГОДИНИ ОД ЛЕЗБЕЈСКАТА ГРУПА ШКУЦ-ЛЛ (2012)
Филмот во режија на Марина Гржиниќ, Аина Шмид и Звонка Т. Симчиќ ги
претставува различните видови на процеси на маргинализација и борбата за правата на
лезбејската и ЛГБТ заедница во Словенија и пошироко во екс- Југословенските простори. Тоа
е борба за видливост, но и сведоштво за неверојатната моќ на лезбејското движење, неговиот
уметнички и културен потенцијал, критички дискурси и еманципаторски политики.
Филмот се состои од интервјуа, презентација на документи, уметнички проекти, сцени
од ноќниот живот, примери на политички претставувања и на кртички дискурс. Тој
зборува и за Европа, глобалниот светски капитализам и за статусот на лезбејките денес.
Останатите теми што ги покрива се здруженијата, историјата, односите, феминизмот, геј,
трансродовост и квир, AIDS и дикцијата на хомосексуалноста. Искажува силна критика
против дискриминацијата, расизмот и фашизмот во Европа денес. По проекцијата на
филмот следеше разговор со учесничките од Словенија Татјана Грајф и Уршка Стерле, како и
со Лепа Млаџеновиќ од Србија како учесничка во филмот.

пРАЗГОВОР СО УРШКА СТЕРЛЕ, ДРАГОСЛАВА БАРЗУТ и ИРЕНА ЦВЕТКОВИЌ
Промоција на збирката лезбејски раскази „Пристоен живот“
Регионалниот лезбејски форум направи простор и за промоција на книгата „Пристоен живот“,
која е втора збирка лезбејски раскази објавена на македонски јазик, после „Оргазмични
писма“ на Ирена Цветковиќ. Збирката е објавена во издание на Темплум, во едицијата
Квир Сквер, а содржи 23 раскази од 15 авторки од земјите на поранешна Југославија.
Полумодерираниот разговор понуди увид во интимните стремежи на авторките, за нивниот
поттик за пишување и за важноста на присуството на „лезбејското“ во издаваштвото, како
и за важноста, па дури и нужноста и неопходноста на една ваква антологија, особено во
средини како македонската.

							

Дата 28.11.2015

ЈА ИМАМЕ МОkТА, ЈА ВРАkАМЕ
НОkТА! ЖЕНСКИ МАРШ ПРОТИВ
СЕКСУАЛНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ
ЖЕНИТЕ

Регионалниот лезбејски форум, во својата програма вклучи и ноќен женски марш
против сексуалното насилство врз жените „Ја имаме моќта, ја враќаме ноќта!“, во чија
организација покрај „ЛезФем“ - Хелсиншки комитет за човекови права“, „Тиииит! Инк.“,
Бори се женски“ и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните
заедници“, се вклучија и членките на „Националната мрежа против насилство врз жени и
семејно насилство“, „Реактор“ и „Акција Здруженска“.
„Маршираме затоа што: секоја од нас има преживеано некаков облик на
насилство во текот на својот живот! Одбиваме да молчиме за насилство врз жените во
јавните простори! Не сакаме вината да се препише на жените, насилникот е одговорен за
насилството и вината е исклучиво негова! Нема оправдување за насилството! Насилството
над жените не е приватна работа, туку политички и општествен проблем. Со протест се
започнува во давањетo поддршка и создавање на промена! Слободата на движење треба
секогаш да е загарантирана, и во текот на ноќта кога сме сами на улица! Повеќекратно
дискриминираните жени: ромките, лезбејките и жените со инвалидитет се често изложени
на насилство. Женската солидарност е нашата сила! Да се потсетиме дека како жени имаме
сила и дека заедно сме уште посилни! Да се присетиме на преживеаните наши сестри како и
на оние кои не се веќе помеѓу нас! Сакаме да ја искажеме нашата желба и потреба да живееме
без закани и страв од насилство!“

Рекоа за лезбејскиот регионален форум
Изјава од Татјана Грајф
,,Секоја средба, семинар, конференција како онаа во Скопје, е
исклучително важна за лезбејскиот феминизам. Тоа подразбира
меѓусебно запознавање, дружење, размена на искуства и знаења,
но – пред сѐ - давање поддршка, разбирање и љубав една на друга.
Исто така подразбира огромна солидарност меѓу нашите сестри
лезбејки од регионот, со кои делиме слична култура, традиција
и историја, која влијае на нашите животи. Тоа ни дава сила за
понатамошна борба за праведно општество.”
Изјава од Лепа Млаѓеновиќ
,,Форумот беше прекрасна можност за унапредување
на солидарноста на нас феминистиките од поранешните
југословенски простори, низ страсни дискусии и размени кои ни
ги исполнија срцата со нашите политики и сништа за нов свет на
љубов.”

							

5 мај 2016

Зошто и како до Прво па женско?
Користејки ја логиката на македонската традиционална поговорка, но со
субверзивна позадина, ставајќи го женскиот род во игра, го именувавме нашиот фестивал
Прво па женско. Целта на оваа наша спонтана и другарска иницијатива беше да го
преиспитаме значењето на 8ми март, Меѓународниот ден на жените и начинот на кој овој
празник се перцепира и прославува во Македонија. Едноставно, колегијалните собири
во кафана на ќебачиња и организираните шопинзи во Солун за оддавање ‘’почит’’ на
своите колешки, ни бодеа очи и го носеа примордијалното значење на празникот во некоја
недоволно јасна насока, без содржина и контекст. А толку недостига да се зборува за
состојбата на жените, почнувајќи од работничките права пред сѐ, потоа репродуктивните
права и колку е алармантна ситуацијата со секој вид насилство врз жените. Генерално
мизогинијата е сериозен проблем во Македонија.

Баш така, за овие работи треба да се зборува јавно, да се артикулираат форми
на активизам, да се настојува родовите прашања да бидат присутни во јавноста и да
се спротивставуваат на наметнатата политичка, пред сѐ, националистичка реторика
која ја величи нацијата. Јавниот дискурс стана загаден од идејата за силен национален
идентитет преку кој родовите улоги се однапред јасно одредени. Замислена како големо
семејство на сонародници, нацијата ја сместува улогата на жената во домот и ja одредува
нејзината примарна функција на репродуцирање на нови потомци на тоа проширено
семејство. Ваквиот новонаметнат контекст во Македонија, пропагандистички отелотворен
во образованието, владините кампањи и медиумите, узурпирањето на јавниот простор
- особено во главниот град преку проектот Скопје 2014, го изостави од националниот
наратив прашањето за родовата еднаквост и разликите во општеството по сите основи.
Просторот во кој маргинализираните можат слободно да се движат и да дејствуваат
се намали. Тоа беше една од главните причини поради кои бевме поттикнати да го
создадеме Прво па женско во Скопје.
Следејќи ги фестивалите од регионот, поточно од главните градови на
поранешните Југословенски републики, почнавме да создаваме програма која сметавме
дека му е потребна на градот. Бездруго, навистина ќе беше тажно Скопје да биде единствен
од овие гореспоменати градови без феминистички фестивал. Денес, имајќи го четвртото
издание на Прво па женско зад нас, особено ни е важно што сме дел од групата на женски
фестивали во регионот за кои веруваме дека претставуваат нужна форма на активизам.
Редоследот по кој би ги набројале фестивалите на овие (пост)југословенски простори би
бил хронолошко-географски, во смисла на тоа дека нивното создавање се случува во
релација север-југ, почнувајќи од Љубљана па се до Приштина и Скопје како најмлади.
Mesto Žensk (City of women) е зачнат во 1995та година во Љубљана, а оваа година во
октомври ќе полни дваесет и две години, додека пак веќе седумнаесет години по ред во
истиот град се случува Rdeče Zore (2000-2016). Загреб го има VoxFeminae (2006-2015),
исто толку време колку што во Сараево се случува PitchWise (2006-2015), додека некоја

година подоцна во Белград започнува BeFem (2009-2015) каде во 2013 за прв пат се
оствари нашиот прв контакт со овие активистки. Приштина и Скопје малку подоцна
се разбудија и во овие градови се создадоа FemArt (2013-2016), фестивал во Приштина
и Прво па женско (2013-2016) во Скопје, две фестивалски врснички на оддалеченост од
стотина километри. Не е случајно зошто ги спомнуваме главните градови на поранешните
југословенски републики кога зборуваме за феминистичките фестивали на Балканот и
зошто ни претставуваат одредница или место од кое поаѓаме за да направиме компарација
со Прво па женско. Македонија во оваа констелација се наоѓаше повеќе од 40 години, ако
сметаме од укинувањето на монархијата. Иако земјите по распадот на Југославија претрпеа
различни транзициски процеси, тие повеќе или помалку се наоѓаат во сличен општествен
и политички контекст и ги карактеризираат слични начини на водење на политики,
особено кога станува збор за човекови права, култура и образование и исправени се пред
истите предизвици во таа Дон-кихотовска борба против мизогинијата, патријархатот
и национализмот. Темата околу женските права во Македонија стана особено жешка
со најавувањето на измените на законот за прекин на бременоста. Со новиот закон се
нарушија правата на жената да одлучува сама за своето тело и повторно политиката
бескрупулозно навлезе во сферата на приватното и интимното. Но овие законски измени
ги обединија организациите кои работат во полето на женските права. Се создаде
платформа од девет организации кои заеднички работеа на покренување на свеста кај
граѓаните за ова прашање. Од печат излезе весникот Избор! кој за една година имаше
четири изданија.

Се разбира, Прво па женско не е првиот ваков тип на настан во Македонија.
Во 2004та година беше организиран анархо-феминистички фестивал во Скопје на кој
учествуваа гости од регионот па и од други европски земји. Потоа, во 2009та година
Мировна акција и Акција Здруженска, со помош на неколку девојки го организираа
ФемФест паралелно во Скопје и Прилеп.

Програмата се одвиваше во цела една седмица и беше составена од разни содржини како
работилници, концерти, дискусии, предавања, перформанси. За жал ФемФест не продолжи
да се случува понатаму. Во годините што следеа се појавија неколку акции, но не и нешто
во форма на фестивал. Кон крајот на 2012 година се оформи неформалната група на девојки
Бори се женски, кои организираа неколку предавања и работилници како и акции низ
градот.

Прво па женско го замисливме како отворен простор каде би можело да се
проследи, да се препознае и вреднува активната женска сфера, кој преку ваквите
солидарни практики би поттикнал креативна слобода, партиципативност, вмрежување
и лоцирање на околностите во кои денес живее жената чиј што профил, интереси, ставови и
лични заложби за самоостварување се спротиставуваат на традиционалните стереотипи,
но и на оние кои денес кај нас насилно се наметнуваат како единствени морални и
општествено-политички подобни со доминантен политички дискурс кој популистички
манипулира. За да фестивалската форма на активизам или како што се нарекува
„артивизам’’, не се препознае како недоволна за директно подобрување на политиките кои
во фокусот ја имаат жената, самото позиционирање на дел од содржините во сферата на поп
културата беше извесен предизвик. Различните форми што ú припаѓаат на поп културата
обично се сметаат за комфорни, нивната рецептивност е голема и тие се атрактивни кај
публиката. Од друга страна пак тука е и проблематичната еднодимензионалност на
женското во поп културата, која потекнува од нејзината насоченост кон искористување на
женското во маркетиншки цели. Женското прашање во Македонија е длабоко потиснато и
за жал сѐ уште се разгледува од биолошка перспектива. Сепак се покажа дека оваа форма
на активирање претставува адекватен начин на јавноста да ѝ се претстават проблемите
и преку конструктивна дискусија да се препознаат како нешто што треба да се менува.
И најпосле, фестивалот промовира отвореност кон различностите, кон индивидуалните
погледи и начини на промислување и изразување спротивно на монолитниот израз во
културната политика во Македонија.

Содржината на фестивалот секогаш внимаваме да биде спроведена во склоп
на разни медиуми како перформанси, изложби, презентации, концерти, работилници,
базар на ракотворби, детски работилници, предавања, дискусии, хумани акции. Дури и
женските здравствени прегледи биле дел од Прво па женско. Учесниците и посетителите
се од различни возрасни групи. Почнувајќи од работилниците за деца, Прво па женско е
отворено и за младите, но и за повозрасните како на пример Здружението на домаќинки
од Скопје, учесничките во Народно ослободителната борба
и членки на Сојузот на борци на Македонија. Поддршка и
учествово овој слободен простор има од повеќе организации
и групи од Македонија како и од земјите од регионот.
Бори се женски секоја година учествуваат на фестивалот
со своја смислена содржина- Акцијата Spin-up girl, потоа
објавување на биографии на жени од Македонија на
Википедија- WikiFem. ЛезФем учествувале со поетски
читања две години на фестивалот. Со организацијата
Х.Е.Р.А., како и со овие две претходни сме посестринети
и тие секогаш ја нудат својата помош и екпертиза
кога станува збор за сексуалното и репродуктивното
здравје. Долга е листата на имиња кои би ги спомнале како
поддржувачи и гости но еве, со знаење дека некој/а сигурно пропуштаме, на Прво па
женско сме имале шанса да се дружиме со МКЦ, АКТО, BeFem, VoxFeminae, FemArt, Канал
103, Wasted Rita од Португалија, Sandra Dahlen од Шведска, Helena Janecic, Adela Jusic, Маја
Бојаџиевска, Славица Србиновска, Јасна Котеска, Рајна Кошка-Хот, Искра Гешоска, Ивана
Драгшиќ, Артан Садику, Уранија Пировска, Ирена Цветковиќ, Ивана Коцевска, Women
Make Movies, скопски скејтери и скејтерки, студенти од катедра за италијански јазик и од
ФДУ, хрватските Фрлачи на сенки предводени од Борис Бакал, Сигма Пресс кои нѐ даруваа
со многу нивни прекрасни изданија, нашите другари и другарки вешти уметницибазарџии и многу други. До сега музички гости ни биле Репетитор, Крисус Џајст, Сајси
ЕмСи, Трисам и Ана Ќурчин од Србија, Пунчке од Хрватска, скопските Џун, Палиндром, ,
неповторливиот Џака Накот, ГринФаз и диџејката Алинка од Америка.
По четири реализирани
настани со гордост
и радост можеме да
потврдиме дека на
Скопје му е потребено
ова што го правиме.
Секоја година има
голем број на посетители
на содржините на
фестивалот и тие со
своето присуство и
учество дефинитвно ја
препознаваат идејата,
суштината и целта која
Тиииит! Инк. има со Прво па женско. Останува следните години да ни кажат по кој
пат ќе продолжи да се движи оваа наша активистичка приказна и какви сѐ промени
ќе настанат како последица на сето ова. На крај ве поздравуваме со нашето мото: Бидете
реални, барајте го невозможното! Се гледаме на петката...

Искрено вашите,
Јана, Кика и Јана
Тиииит! Инк.

Ирена Цветковиќ

08.03.2016

ЧЕСТИТ 8 МАРТ! Нека честитк
ава боли.

Ах, еве го денот кога сите
„добронамерни“, просветлени, висо
ко
образовани морализатори ќе ни
кажат
и покажат дека жените пак и
пак секоја
година не научија како се праз
нува 8 Март.
Дека жените (кои и да се тие) се
приглупи,
неосвестени, замолчени. Дека ете
баш тие жени не знаат
дека денес не треба да одат со шефо
т во кафана, не треба да прифаќаа
карминчиња, не треба да си ги
т
облекуваат најновите штикли.
А тоа се оние жени кои сме ги убед
иле дека мораат да го посветат
целиот
свој живот, единствениот кој го
имаме, на другите, онака најп
онизно и со
насмевка. Тоа се оние жени на
кои им кажале дека имаат тело
за да раѓаат
деца, дека имаат тело за да задо
волат други, дека имаат тело кое
подобро
никогаш самиtте да не си го допр
ат. Тоа се оние жени чиј животен
сон
го сведоа на попусти и распрода
жби. Тоа се оние жени кои вчера
вечер
чекале да помине 22.00 за на евти
на струја да исперат, испеглаат
и зготват за утре. Тоа се оние жени
кои понекогаш работат и по три
смени во текстилните фабрики.
Тоа се оние жени кои седативит
е
ги нарекуваат со деминутиви
небаре им се деца: лексилиумче,
дијазепамче, апауринче, хелек
сче. Тоа се оние жени кои не пија
т
ракија од сабајле за циркулација
туку навечер за да ја победат
несоницата предизвикана од прем
ор и стрес.
Нема 8 Март без силно феминист
ичко движење, независни
и силни синдикати, јасна поли
тичка и идеолошка
позиционираност, еманципација
, солидарност и емпатија.
За тоа се потребни посветеност
и оптимизам. Сè друго,
простете, е само поза. И во тако
в манир, кармините и
кафаните ми делуваат дека се
неминовна издишка и
пауза од секојдневието кое ни ја
шмука и последната
жива клетка.

Честит Осми март!

ФЕМ УЛИЧНИ АКЦИИ
Дата 08 март 2012 (НЕ)ВИДЛИВИ ЖЕНИ
Изборот на мотото „(Не)видливи жени - дискретни хероини„ е резултат на
улогата на жената во историјата кај нас и нејзината неафимираност/невидливост во јавната сфера.
Иницијативата се однесува кон зголемување на јавната свест за улогата и степенот
на „видливоста“ на жената во Македонија во јавниот живот. – група на граѓани

Дата 08 март 2013 ЖЕНИ БОРКИ
На 8ми март во заедничка акција другарките Бори се женски и ЛезФем,
потсетуваат на жените кои се бореле, а на кои историјата им посветува малку внимание.
Да продолжиме да се сеќаваме!

СТИКЕРИТЕ НА ЉУПКА

СТАВИ ТВОЈА ФЕМ АКЦИЈА/ИДЕЈА/ФОТОГРАФИЈА/ЕСЕЈ

Дата 7ми март 2015
Верка Бунтеска

8ми март – Меѓународен ден на жените
-дел од излагањето на авторката на третото издание на фестивалот „Прво па
женско“ на 07.03.2015 година-

Жените секогаш, па и кога не биле равноправни, го менувале светот и го
правеле подобро место за живеење или барем тоа го навестувале.
Жените во Македонија низ тешка борба на сите полиња станаа
рамноправни во општеството со донесувањето на Декларацијата за основните
граѓански права во демократска Македонија на 02.08.1944 година на Првото
заседание на АСНОМ, манастир Св. Отец Прохор Пчињски, во која се вели:
Сите граѓани на Федерална Република Македонија се еднакви и рамноправни
пред законите, не гледајќи на нивната народност, пол, раса и вероисповед.
И така со една одлука, би се рекло со една реченица, сите во Македонската
држава штотуку обединета, добија права и држава за која многу генерации се
бореа, сонуваа и дел по дел го трасираа патот до слободата и рамноправноста.
Жените на Македонија не добија ништо како подарок. Тие за сè сами се изборија,
несебично вклучувајќи се во борбата против фашизмот поточно Втората светска
војна, во НОБ.
Сметам дека повеќе пати треба да се повторува за да не се заборави
како практично искуство дека 5752 жени биле вклучени во воените единици
на окупираната територија. 306 жени загинале на боиштата низ земјата. 141
жена е носител на високото признание „Партизанска споменица 1941“ , 7 жени
се прогласени за Народни херои на Македонија: Мара Нацева, Оливера Јоциќ
– Вера, Ибе Паликуќа, Естреја Овадија – Мара, Елпида Караманди, Вера Ацева
– Доста, Фана Кочовска. Во темелот на нашата сегашна држава има многу
безимени жени, мажи и деца со свои животни приказни кои на луѓето, поготово
на жените, им го изменија животите.

Жената на Македонија добива право на глас, добива право да бира и
да биде бирана во сите институции во новата држава во формирање. Ова право
претствува револуционерна промена во статусот на жените на Македонија. Не е
само формално, туку и суштинско. На пример, на Првото заседание на АСНОМ
присуствувале, односно биле избрани, 122 делегати, народни претставници,
избрани се 6 жени што одма се смета за недоволно и се врши накнадно
кооптирање. Во президиумот на АСНОМ со функција на привремена влада се
избрани две жени. Во делегатите за Второто заседание на АВНОЈ избрани се 3
жени, а една од нив е Мара Нацева која е предложена за Президиумот на АВНОЈ.

Оваа револуционерна промена која од корен ја менува улогата на жената
во општеството на новоформираното општество му го става на располагање
целокупниот творечки потенцијал и енергија на жените, што ќе допринесе
новото општество да се развива побрзо, да биде похумано и да биде темел на
развојот на слободна асномска Македонија, која како федеративна единица е
составен дел од Југословенската федерација. Генерацијата на жени во времето
на НОБ и АФЖ се избори правно да ја добие и да ја прифати рамноправноста
со многу храброст, среќа и возбуда и почна да ја остварува низ секојдневните
активности на градење на разурнатата сиромашна земја и на себе како личност,
слободна личност, која сега има уште поголема одговорност. Борбата со
традиционалните патријархални сфаќања за улогата и местото на жената во
општеството ќе потрае подолго време, а можеби и сѐ уште трае во некои средини.
Во периодот меѓу двете Светски војни, поточно пред Втората светска
војна, економската ситуација на населението е многу тешка. Непосредно пред
Втората светска војна во Македонија во монополите (тутунските комбинати),
текстилните фабрики и килимарските работилници, жените биле главната
работна сила. Работното време било до 14 часа, биле поставени големи норми, а
мала заработувачка. Во аналите на синдикалното движење во Македонија меѓу
првите е штрајкот на работничките од 1936 година во Куманово на шивачките
работнички во претпријатието за облека „Нада“, потоа штрајкот на текстилните
работнички во Битола во 1939, потоа на килимарските работнички од Скопје,
мај 1940, како и во текстилните фабрики „Вардар“ и „Гулбен“ исто во Скопје.
Бранот на штрајкови ги зафатил и монополските работници, 1936 во Струмица;
1938 во Прилеп и Скопје и големиот штрајк со демонстрации на 15ти, 16ти и
17ти јануари во Велес, 1939 година. На овие штрајкови масовно учествувале и
работничките, но имало и штрајкови кои ги извеле само работничките, поготово
текстилните, додека најголем број на вработени по монополите биле жени.
Овде станува збор за многу безимени жени кои чувствувајќи ја неправдата,
експлоатацијата и непочитувањето, стануваат свесни дека нешто мора да се
направи, да се протестира јавно, што претставува повисоко ниво на борба за
рамноправност како за условите за работа така и за донесувањето на одлуки.
Треба да се одбележи дека КПЈ по 1937 година завзема правилни ставови
по националното прашање за правата на жените и сето тоа во предвечерието
на војната, кога фашизмот и нацизмот му се закануваат на светот. Нејзина е
проценката дека без вклучување на жените во сите процеси тие ќе се развиваат
бавно или нема да бидат можни. Затоа таа, преку својата организирана мрежа,
работи на вклучување на жени за работа на сите полиња каде доаѓа до израз
снаодливоста, истрајноста и способноста за донесување одлуки и деликатно
постапување соодветно на ситуацијата.

Женската младина во Македонија се припрема, се организира. Се
држат предавања за жените по градовите и фабриките. Се организираат излети
и другарски вечери. Се празнува 8ми март. Биле образувани симпатизерски и
читачки групи во Скопје, Прилеп и други градови. Се оформиле работничкокултурно-уметнички друштва како „Коста Абрашевиќ“ и „Шар“. Во Скопје
1938 година била образувана и младинска секција при организацијата на
напредните жени „Женски Покрет“. Напредните младинки од Прилеп го
образувале „Женското младинско коло“ кое со своите 120 члена претставувало
гранка на друштвото „Трезвена ложа“. Во Прилеп, Струмица и Крушево жените
и младинките кои му припашале на напредното работничко движење, активно
делувале преку клубот „Есперанто“ кој бил под силно влијание на КПЈ. Меѓу
формите на легално делување на организираните жени била ползувана и
институцијата на т.н. „Женска потрошувачка задруга“ формирана во Скопје, на
19.08.1940 година со повеќе од 120 членки и како Битолска која била формирана
на 10.02.1941 година и броела околу 100 членки. Со наближувањето на воената
опасност во идеолошко-политичкката работа на овие напредни женски
друштва и организации бил ставен посебен акцент во смисла на посистемско
објаснување на фашистичката опасност што и се закануваше на земјата. Во
првите партизански одреди во 1941 година, помеѓу стотината партизанки
од прилепскиот, кумановскиот и скопскиот партизански одред, единаесет
биле жени спремни да учествуваат во борбените акции и да се справуваат со
тешкотиите на теренот.
За функционирањето на општеството во воени услови има фронт
и позадина кои меѓусебно се зависни. Фронтот не може да функционира без
позадината. Жените се масовно ангажирани за работа во позадината како важен
сегмент од целокупноста на борбата. Одржувањето на врските на сите нивоа,
пренесување на писмени и усмени пораки, илегални материјали, префрлање на
борци во партизанските одреди и др. Навидум лесни задачи, но тоа не е така.
Тоа се опасни задачи за чие изведување треба голема храброст, снаодливост и
попотребна моментална брза реакција и одлучување. На вакви задачи повеќе
жени го изгубиле животот. Опасни како за извршителот, така и за блиската
околина. Постоела широка мрежа на илегални засолништа и станови за кои
главно се грижеле жените. Партиска техника имал скоро секој месен комитет
за кој исто се грижеле жените.
Интересно е како јасно се објаснуваат ситуациите, на пример, во вториот
број на весникот „Братство“, на Окружниот комитет на КПЈ на 23.08.1942 година,
за Западна Македонија се зборува за положбата на жената во време на бугарскоиталијанската окупација и истата се повикува на борба. Во него пишува:
„Жената држи три ќошиња од куќата, мажот едно. Ако видиме дека
една политика не чини, а не сакаме да направимо ништо против неја, тогај није
несакајќи ја помагамо...никој не може да и забрани на една мајка да се бори за
поарен живот на своите деца...“
Во текот на 1943 година била создадена слободна територија во Западна
Македонија, во тиквешко-гевгелискиот и кумановско-кривопаланечкиот крај.
Животот на слободната територија, посебно ја преокупира жената во нејзината
секојдневна активност. Преку одборите на АФЖ, жената била вклучена во
работата на органите на народната власт, во организирањето и работата како
шивачки, чевларки и други работнички, во организирањето на болниците како
и давањето потполна нега на болните и ранетите борци. Во овие мигови на
слободата, жената целосно била ангажирана во обезбедувањето и подготовките

на прехранбените продукти и топла облека за единиците на НОБ. Таа го дала и
својот творечки удел и во организирањето на наставата на мајчин јазик за првпат
во историјата на нашиот народ. Така, на пример, во село Подвис, Кичевско и во
другите села кон средината на ноември 1943 година започнало со работа првото
македонско училиште.

Жените биле помасовно ангажирани и во организирањето и водењето
на аналфабетските курсеви на мајчин јазик кои биле масовно посетувани од
неписмените жени. Населението во Македонија 67,5 % било неписмено, а кај
жените бил поголемиот дел од овој процент.
Жените муслиманки и тие во многу потешки услови, се вклучиле
во народноослободителната борба и за рамноправност. Постои една група
напредни муслиманки кои, со своите другарки македонки, работат заедно. Тоа
е групата на Ибе Паликуќа, народен херој на Македонија и Албанија, првата
албанка која 1943 година при првото ослободување на Дебар, заедно со уште две
другарки, го симнале фереџето со желба повеќе никогаш да не го стават. Овој
нивни гест, треба да се цени и се цени како револуционерна придобивка која
по ослободувањето ќе се спроведува. Жените албанки, при крајот на војната,
се вклучиле во подготвување храна и собирање на секаква помош за воените
единици за народната војска. Кога веќе се гледал крајот на војната, учеството
во борбените единици се зголемило, се работело на формирање на народно
ослободителни одбори на АФЖ, каде жените си го нашле своето место и активно
допринеле да се постигне единство на народот во завршните операции на војната.
Работеле во полза на потребата да се создаде народна демократска власт во сите
сегменти на општествениот живот.

Не е лесно да се гради држава од урнатини, да се организираат сите
сегменти на државноста со ограничен број на кадри, да се менуваат односите во
семејството. Тоа е долг, тежок процес сврзан со многу недоразбирања и проблеми,
но верба во себе. Жените дадоа сѐ од себе и за кратко време се постигнати врвни
резултати во образованието, културата, уметноста, здравството, индуствијата
и др. Системот во државата создаде и донесе позитивни закони и одредби кои
го чинеа корпусот правни прописи за еднаквост на жената. Се оствари завиден
степен на интересираност на жената скоро во сите сегменти од јавниот живот:
- висок степен на учество на жените во вкупниот број вработени;
- право на социјална заштита;
- квалитетни промени во сите степени на образованието;
- високо ниво на здравствена заштита и посебна заштита во репродуктивниот
период;
- хумана популациона политика усогласена со економскиот и социјалниот
развој на земјата.
Во слободната држава Македонија, се воспостави нов систем на
вредности, рамноправната жена си ја прифати рамноправноста, но остана
да се совлада традицијата и назадните сфаќања за кои треба повеќе време
и трпение. Овде на ова поле жените се покажаа вистински борци. Секоја сака
нејзините деца да учат и да се оспособат за живот, посебно за женските деца.
Така се формираа и пораснаа жени кои мислат дека рамноправноста природно
им припаѓа, тоа е вистина. Тоа се жените кои го редат мозаикот во рамката на
женската рамноправност.
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