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Работен статус и кариера
на македонската

иселеничка. 

Со анкетата се опфатени
четири главни теми: 

 
1.

 
2. Емиграција, можности и

предизвици.
 

3. Дискриминација и родова
рамноправност.

 
4. Родово и семејно

насилство.
 



од 30 до 39
48.6%

од 40 до 49
31.4%

до 29 години
12.8%

над 50 години
7.1%

- 44% имаат универзитетско
образование, 31% имаат магистратура
или докторат, а 17% пониско или
еднакво на средно образование. 

- 38% од Македонките во странство
течно говорат два јазика освен
мајчиниот, 30 % говорат три, а 15%
говорат четири или повеќе јазици. 

- 51% комуницираат одлично на
професионално ниво, а 35%
комуницираат добро/одлично на
јазикот што се зборува во новата
држава.

- 74% од испитаничките се во брак,
8,4% во врска, а помалку од 10 % се
сами или разведени.

- 50% живеат во партнерска заедница,
36% имаат деца, а 20% се дел од
повеќерелигиско семејство.
 

Интернет-анкета, спроведена во периодот од 8 март до 8 април 2021 година. 
Единица на анализа - македонската иселеничка во која било држава во светот
(опфатени 407 испитанички).
Не се земени предвид втората генерација иселенички (лица родени во странска
држава од еден или двајца родители Македонци). 
Испитаничките живеат во 41 држава ( 55% во Европската Унија, 12 во Северна или
Јужна Америка и 11% во Обединетото Кралство.
Испитаничките се иселувале во периодот од 1984 до 2021 година. 

методологи�а1.

2.профил на
испитаничките

ВОЗРАСТ НА 

ИСПИТАНИЧКИТЕ



C A L A I S  U N I V E R S I T Y  I N V I T E S  Y O U  T O60 % од испитаничките изјавиле дека преселбата им ги
подобрила шансите за вработување.
По иселувањето, процентот на вработени испитанички
пораснал од 51 % на 61 %. 
58 % од испитаничките се на неменаџерска позиција или
нешто друго, 16 % имаат средноменаџерска, а 10 %
висока менаџерска позиција.
19 % од испитаничките работат во услужна дејност и
продажба, потоа во образование (11,5 %) и здравство
(11,3 %). 
46 % од иселеничките го оценуваат сопственото
реализирање во професијата како значително
подобрено, а 28 % како подобрено 
 За 85 % од жените со преселувањето се зголемиле
нивните лични приходи.

3. КАРИЕРА

непознавањето на јазикот/
јазиците на државата во која
се доселиле, 
недоволните квалификации,
вештини или непризнаени
дипломи,
немањето мрежи на контакти
и информации во новата
средина.

Трите најчести предизвици на
емигрантките за наоѓање и
напредување во работата се:

1.

2.

3.



4. ВРЕМЕ
81% од испитаничките трошат во
просек од 1 до 3 часа дневно за
домашни обврски.
74% поминуваат од 1 до 3 часа
дневно за одмор, релаксација,
социјализација или време за себе. 
32% поминуваат 1 до 3 часа дневно
на грижа за деца, или постаро лице.
43% од иселеничките поминуваат 7
до 9 часа дневно на платена работа.

Дури 89 % од испитаничките кои имаатДури 89 % од испитаничките кои имаатДури 89 % од испитаничките кои имаат
партнер/ка изјавиле дека тој/таа активно гипартнер/ка изјавиле дека тој/таа активно гипартнер/ка изјавиле дека тој/таа активно ги
охрабрува да работат, додека од тие штоохрабрува да работат, додека од тие штоохрабрува да работат, додека од тие што

имаат деца, 57 % изјавиле дека кога тие се наимаат деца, 57 % изјавиле дека кога тие се наимаат деца, 57 % изјавиле дека кога тие се на
работа децата се на училиште или во центарработа децата се на училиште или во центарработа децата се на училиште или во центар
за дневен престој, а 13 % дека за децата сеза дневен престој, а 13 % дека за децата сеза дневен престој, а 13 % дека за децата се

грижи сопругот/партнерот.грижи сопругот/партнерот.грижи сопругот/партнерот.

5. ДИСКРИМИНАЦИЈА

Најчеста основа за дискриминација, според
иселеничките, била националноста, јазикот
и статусот на резидент или жител. Во
однос на родовата дискриминација,
најмалку од испитаничките изјавиле дека
некогаш почувствувале ваков тип
дискриминација во здравствена установа
(0,2 %), а 6,4 % ја почувствувале во
процесот на аплицирање за работа и 5,2 %
на работа. 
Пред иселувањето, 35 % од испитаничките
почувствувале дискриминација при
вработување, 34 % почувствувале
нееднаква плата за ист труд, а 33 %
нееднакви можности за напредок во
кариерата. 
Повеќе од половина од иселеничките
сметаат дека постои разлика по однос на
родовата рамноправност помеѓу локалните
жени и емигрантките.

67 % од испитаничките  се
сметаат себеси за феминистки. 



Скоро 23 % од испитаничките изјавиле дека
доживеале семејно насилство додека сѐ уште
живееле во Македонија, а 10 % доживеале во
странство. Постои позитивна корелација
помеѓу оние жени кои доживеале родово
насилство во Македонија и оние кои
доживеале такво насилство во странство. 
Од тие што доживеале семејно/родово
насилство во Македонија пријавиле само 11
%, а во странство тоа го направиле 17 %. 
36% од иселеничките кои доживеале семејно
насилство во странство одговориле дека не
добиле никаква поддршка, 11 % добиле
финансиска, а 11 % психолошка помош.
Дури 70 % од овие жени сметаат дека имале
чувство дека не биле третирани различно
поради нивното емигрантско потекло/статус,
21 % сметаат дека биле третирани негативно
поради тоа, а 9 % дека биле позитивно
различно третирани поради ваквиот статус.

6. СЕМЕЈНО И РОДОВО

БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

7. ЗАКЛУЧОК

Пандемијата со ковид 19 претставува
дополнителен фактор во зголемувањето на јазот
помеѓу мажите и жените и помеѓу жените
иселенички и локалните жени. За македонската
иселеничка, намаленото лично чувство на среќа
и загрозеното ментално здравје биле
најистакнатите негативни ефекти на
пандемијата.

 нејзиниот статус на емигрант (кој со себе носи
нееднакви шанси за вработување поради вградена
дискриминација по однос на раса или потекло, до
нееднакви стартни позиции во однос на
образование и култура, мрежи и контакти и
познавање на системот), 
 родот (и нееднаквоста при плаќањето на ист труд
меѓу мажите и жените, предизвици што доаѓаат од
религиски и културолошки печати,
небалансираниот однос кон мажот и жената во
домот и одгледувањето на децата, неискоренетото
семејно и родово насилство итн.).

Македонската иселеничка е, генерално,
високообразована и компетитивна на пазарот на
трудот, но сѐ уште се соочува со голем број
предизвици при интеграцијата во новата средина. Како
и за другите емигрантки во светот, тие предизвици се
двојни: 

1.

2.
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