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РОДНИ  АСПЕКТИ СИРОМАШТВА

Сажетак: Истраживања у вези са сиромаштвом указују да су 
жене у већем ризику у односу на сиромаштво. Жене далеко другачије 
доживљавају сиромаштво у односу на мушкарце. Већи ризик за 
сиромаштво код жена резултат је неједнаког статуса жена на 
тржишту рада, ниже плате и мањих могућности за унапређивање у 
каријери. Веће одговорности жена у односу на обавезе око збрињавања 
деце и одраслих који нису у могућности да се брину сами о себи,  излажу 
жене још већем ризику од сиромаштва. Појаве зависности жена од 
мушкараца, ствара идеолошки оквир који може да увећа шансе за 
сиромаштво код жена.

Овај рад има за циљ да  истакне социо-културолошки контекст  
проблема сиромаштва са родног становишта. У том циљу овај рад 
фокусираће се на дубоко укорењене стереотипе и предрасуде у односу на  
поделу рада према полу,  као један од кључних фактора који доприноси 
да жене  буду у већем ризику од осиромашења.

Кључне речи: сиромаштво, неједнакост, пол, род, предрасуде, 
тржиште рада 

УВОД

У циљу да се схвати сиромаштво, његова динамика и  његове 
карактеристике у специфичном контексту, нужна је и анализа са 

родног  аспакта.

Интерес за проучавање сиромаштва са родног аспекта, почиње са 
ме ђународним женским покретом, који истиче да сиромаштво утиче 
на различит начин на мушкараце и жене (Desarrallo, 2004). Сиромаштво 
је мултидимензионалан феномен који одговара извесним животним 
условима који онемоћучавају учешће људи у друштвеном животу 
заједнице којој припадају. Сиромашних је било, а има их и данас.

Полазећи од нужности упоредивости података о стању 
сиромаштва, потребно ја да постоји уједначен приступ у дефинирању и 
мерењу сиромаштва. У том циљу,  неопходно је да се полази од одређених 
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међународних стандарда и препорука, као и од специфичности стања 
сваке земље. Најчешће, као сиромашни сматрају се лица чији приходи 
или расходи су испод неког егзистенционалног минимума (линија 
сиромаштва), неопходног за задовољавање минимума животних 
потреба. (Доневска,  Димитриевска, Новковска, 2011: 57) 

Термин род (gender) је акцентирана социјална или културна 
димензија у дефинирању жена и мушкараца. То је социјална 
конструкција појма пол  који треба да одговори на питање шта 
очекује околина од припадника одређеног пола. Појам пола упућује 
на биолошке и физиолошке  разлике у дефинисању мушкараца и 
жене. Биолошки пол је детерминиран од генетских и анатомских 
карактеристика, према коима припадници љутског рода разликују се 
као мушкарци и жене. (Ивановска, 2007)

Род као термин почиње се употребљавати у 70-тим годинама 
XX век,  у циљу објашњавања оних карактеристика мушкараца 
и жена кои су социјално опредељени, за разлику  од оних који су 
биолошки детерминисани. Ово представља суштинску разлику, од 
које произилазе друге импликације. Разликовање између рода и пола 
прави се да би се определило оно што раде и оно што се очекује од 
мушкараца и жена (са изузетком од биолошких разлика у односу на 
рађање и дојење), а што може да се промени социјалним и културним 
развојем друштва.

Родни концепт сиромаштва, као теретски и методолошки приступ 
у односу на културну конструкцију полних разлика, алудира на 
неједнакост између мушког и женског пола. Овај концепт сиромаштва, 
историјски је био третиран на различите начине. Овакав приступ 
у анализи сиромаштва, особито је присутан последњих неколико 
деценија.

Данас, овај концепт постаје све значајнији аспект у анализи 
сиромаштва. До његове појаве, у теорији и разним истраживањима, 
отсуствовали су подаци који би указивали на  разлике у односу на 
сиромаштво између мушкараца и жена. Дуг период преовлађивало је 
мишљене да су биолошке разлике између мушкараца и жене основни 
узрок њиховог  различитог понашања т.ј.да карактеристике рода 
произилазе из посебности пола.

Родни концепт сиромаштва, доприноси да се лакше објасни зашто 
неке друштвене групе, због њиховог пола, могу чешће бити у ризику од 
сиромаштва.
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Фокусирање у истраживањима сиромаштва, у једном дужем 
периоду, ка приходовном моделу породице, замаглило је разлике 
у начину доживљављња сиромаштва између мушкараца и жена. 
Према речима Милара и Глендининга, ово фокусирање ка приходима 
у породици, учинило је невидљивим разлике у доживљавању 
сиромаштва оба пола. (Millar, J. and Glendinning, C. 1989)

Појавом родоног концепта сиромаштва, јављају се различити 
приступи у концептуализацији и мерењу сиромаштва. Овај 
нови интерес за родни аспект сиромаштва, неки аутори називају 

"феминизацијом  сиромаштва", што је било често критиковано, због 
двосмислености  (Lister,  2004, Millar and Glendinning, 1989). Ово 
схватање о "феминизацији  сиромаштва", није прихватљиво и због 
тога што је друштво заједница која функционира на основу деловања 
и интеракције оба пола. Нихово понашање и деловање у основи су 
детерминисани од стране друштва којему припадају. 

У овом раду анализирају се само нека најзначајнија питања која 
дају одређену слику стања сиромаштва са родног аспекта. На том 
плану, битан утицај имају укорењена схватања у односу на поделу рада 
према полу (мушки и женски послови), као један од кључних фактора 
који доприноси да су жене у вечем ризику од сиромаштва.

ЗАШТО СУ ЖЕНЕ У ВЕЋЕМ РИЗИКУ ОД СИРОМАШТВА?

Све већи интерес у истраживањима сиромаштва са родног аспекта, 
привлачи научну и друштвену јавност ка положају жена које живе 
у сиромаштву. Ово не значи да је сиромаштво код жена нова појава, 
нити пак већа заступљеност сиромаштва код жена је резултат промена 
у друштву које су настале током двадесетог века. Сиромаштво има 
дугу историју. Оно је постојало од појаве човека и његовог друштва, 
мењујући се концептуално и садржински током историје.

Интерес за проучавање ове појаве био је различит током времена  
од стране разних наука и научних дисциплина.  Анализа сиромаштва 
са родног аспекта, даје могућност идентификације родних фактора 
који утичу на смањену или повећању вероватноће да одређене 
индивидуе доживе сиромаштво. Исто тако, могу се утврдити како 
одређени фактори, који су повезани са сиромаштвом, различито 
утичу на мушкарце и жене. Родни концепт сиромаштва доприноси 
креирању разних политика, чије мере и утицај правилно усмерени ка 
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најрањивијим групама друштва. Све то заједно има за циљ да се што 
тачније утврди колико је сиромашбо у одређеном друштву и који део 
женске популације је сиромашнији у односу на мушкаце.

Литература на овом плану је  обимна и у већем делу указује 
на реалну присутност родних разлика. У том контексту значајне 
су: разлике у приходима мушкараца и жена; разлике у висини 
плата за иста или слична радна места; неједнаке могућности за 
приступ тржишту рада; стања недовољне друштвене ангажованости 
за олакшање положаја запослене жене и мајке. Међутим, овај 
концепт суочава се са одређеним концепциским и методолошким 
проблемима, чиме подаци немају често пута уједначен критеријум, 
немају довољан степен упоредљивости и прецизности. Овакво стање 
је резултат неуједначености дефинирања и мерења сиромаштва, 
особито када је у питању родна димензија. Као илустрација оваквог 
стања проблематично је да се измере  приходи или расходи једног 
домаћинства или породице, особито приходи или расходи  жена 
које су укључене на тржишту рада, у формалној или сивој економији. 
Проблеми који се најчешче јављају при мерењу прихода код жена јесу: 
вредновање рада жене у породици, као у репродуктивној тако и у 
економској производној функцији; методи базирани на  унутрашње 
породичне одлуке; преко процене полне поделе прихода,  на основу 
слободне процене. (Доневска,  Димитриевска, Новковска, 2011: 99)  

 УЗРОЦИ СИРОМАШТВА КОД ЖЕНА

У научној литератури, сусрећемо различита мишљења о узроцима 
сиромаштва код жена. Према мишљењу Glendinning и Millar, узроци 
сиромаштва код жена  последица су многих фактора који се међусобно 
појачавају и који потичу из ограничења која  женама постављају 
тренутна полна подела рада и предпоставке о финансиској зависности 
жена од мушкарцима.( Haralambos enд  Holborn, 2002: 313)

У овом раду акцент се ставља на положај жене на тржишту рада, 
како најзначајнији узрок за стање сиромаштва код жене. То је основна 
одредница за њихово имовинско стање.

Подаци показују да су жене на тржишту рада у одређеном степену 
инфериорније у односу на мушкарце. (Види: Dex,1985; Beechy,1987; 
Pilinger,1992)

Дуго времена сматрало се да мушкарци и жене имају различите 
радне способности и због тога извршавају различите радне задатке. 

РОДНИ  АСПЕКТИ СИРОМАШТВА
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У ранијем периоду по правилу мушкарци су оспособљавани за 
извршавање професионалних улога, док су жене обучаване за 
извршавање кућних послова. Данас има значајних промена у односу 
мушких и женских производних улога, али у одређеним социјалним 
слојевим ова појава је још увек присутна. Узроци оваквих појава налазе 
се у патријархалним принципима, који мушкарцима додељују већу 
друштвтену моћ. И поред тога што је економски и профитни резон 
крајље рационалан, у предузећима не би требало да се препознају 
патријархални односи. Међутим, факти говоре да мушки и женски 
рад на тржишту рада имају различит третман, т.ј. у већој мери још 
увек је присутан традиционализам. Овакви друштвени односи, 
детерминисани патријархалним односима, условљава већи ризик од 
сиромаштва код жена, за разлику од мушкараца.

Анализе на тржишту рада, указују да су жене у дугом временском 
периоду имале инфериоран положај. Данас, и поред тога што положај 
женске радне снаге на тржишту рада претрпио је одређене промене,  још 
увек се жене претежно налазе на периферном, односно секундарном 
тржишту рада. Овоај сегмент тржишта рада карактеришу несигурна, 
безперспективна и мање плаћена радна места. (Ѓуровска, 2008:105). 
Све то утиче да жене буду у већем ризику од сиромаштва.

С друге стране, и поред различитих политика и мера за унапређење 
родне равноправности, жене у већој мери остају у репродуктивној 
сфери. Узроци овакве дихотомије између репродуктивне и продуктивне 
сфере, и повезивање жена са репродуктивном сфером, лежи у дубоко 
укорењеним стереотипима за биолошку и природну, урођену 
наклоњеност жене ка дому и бризи о другим људима. (Симоновска, 
Спасовска, 2011) 

На тај начин биолошке разлике између полова користе се као 
природно опредељивање родних разлика.

Женске улоге, углавном повезане за репродукцију, рађање, одгој 
деце, бригу о свим члановима породице, често пута искључују жене 
од јавне свере. Корени овакве неједнаке поделе, у суштини се налазе 
у патријархалном дуализму мушко-женско и у „социјалном договору“ 
који мушкарце  претежно смешта у јавној, а жене у  приватној свери. 
(Pateman, 1988).

И поред тога што репродуктивни рад има примарну и основну 
функцију „од које зависи човеков живот“,  ипак ова функција остаје 
социјално непризната и невреднована (Carrasco, 2003: 28). Отуда, 
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женски рад  и време  уложено у репродукцији, било је ван интереса 
економије. Један од узрока за присутне родне разлике лежи у још 
увек различитом друштвеном концептуализирању појмова „времена“ 
и „рада“ у односу на мушкарце и жене. Време и рад, онако као 
што су претстављени у друштвеним системима, су  међу главним 
факторима родне неједнакости и дискриминацији жена. Реч је о двема 
есенцијалним димензијама које на различит начин условљавају живот 
мушкараца и жене, а које су веома сложене када треба да се дфинирају 
и измере. У оквиру економских принципа, активности које су присутне 
на тржишту рада и за које се добија новчана накнада, сматра се за посао, 
односно за продуктивне делатности. Ове делатности имају економску и 
матерјалну вредност. Отуда, све активности које не подлежу пазарним 
механизмима и немају новчани еквивален, не сматрају се за рад у 
економском смислу. Овакве активности остају економски и матерјално 
невидљиве и без друштвене вредности. Са друге стране, време које 
жене не користе за продуктивни рад, сматра се слободним временом. 
Ово је очигледна контрадикција и парадокс јер се време уложено за 
обављање домаћих радова, сматра као слободно време. Домаћи посао 
који се обавља у приватној свер не ствара матерјалана дбра. Због 
тога у системима базираним на стварање матерјалних добара, рад у 
домаћинству остаје невидљив. За домаћи рад не добија се материјална 
накнада, због чега они који посвећују велики део свога времена на 
деомаћи рад и породичне активности сматрају се непродуктивним 
и неактивним. У условима тржишне привреде, где се домаћи рад не 
излаже вредновању на тржишту, у таквом контексту он  нема своју 
вредност. (Симоновска, Спасовска, 2011)

Оваква позиција жене, ставља је у један «магични круг», где је она 
изложена већем ризику сиромаштва и тешко може изаћи из тог круга.  
Време потрошено на тржишту рада диктира време које  се троши у 
дому и  обрнуто. Притом, посебну пажњу заслужују подаци о стању 
на тржишту рада у Републици Македонији.  60% од жена су економски 
неактивне (не траже посао). Пр. удата жена која има децу од 0-6 
година, просечно у једном дану троши 5 часова и 50 мин. за обављане 
домаћих активности, док мушкарци са истим  статусом троше 1 час 
и 32 мин. За обављање домаћих активности највише времена троше 
мушкарци и жене који се налазе у старосној групи 45-64 год. Потом 
следи група од 25-44 год. У овим групама жене у просеку више троше 
времена за обављање кућних послова (Статистички преглед 2011) 
Незапосленост данас постаје проблем који веома забрињава. Она 
значајно обликује тржиште рада, а тиме и карактер радне снаге. Висока 
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незапосленост увећава конкуренцију између радника, због чега су 
они приморани да прихватају све услове послодаваца. Женска радна 
снага сматра се флексибилнијом од мужшараца. Ова флексибилна 
радна снага не ужива иста права као остали радници, нихове плате су 
мање и лакше је их отпустити. Подаци показују да су се жене нашле 
у већој мери у овом сегменту радне снаге. Последица тога су појаве 
да се жене по правилу прве отпуштају са својих радних места.  Ову 
појаву неки атори објашнавају тиме што  већина жена нису пружале 
већи и оргизованији отпор, као и због традиционалних схватања да 
отпуштање једне жене не проузрокује једнаке негативне последице као 
код мушкараца. 

 Следећи фактор који утиче на ризик од сиромаштва код жена, 
односи се на начин избора радне снаге. Очекивано је да се избор 
врши оптималним повезивањем задатака који треба да се остварују 
на одређеном радном месту и способностима – квалификацијама 
које поседује одређени радник. Међутим при селектирању кадрова 
често се сусрећемо са одређеним стереотипима и предрасудама 
о женским и мушким професијама. Такозвана женска занимања, 
уствари су рефлексија владајућих стереотипа, према којима се женама 
додељују одређене способности. Према Ѓуровској, у Македонији 
најчешће наилазимо на пет стереотипа, који се пројектују на одређене 
способности код жена. То су: грижљива природа; вештине и искуства 
у извршавању домаћих послова; мануелне вештине; женски понос; 
атрактивна физичка спољашност (Ѓуровска, 2011: 116). Ови стереотипи 
у реалности имају значајан утицај у одабирану кадрова, при чему 
одређен степен дискриминације је очигледно присутан, а што утиче и 
на већи ризик од сиромаштва.

Следећи фактор који утиче на ризик од сиромаштва код жена, 
повезан је са дискриминацијом жена у односу на плате. Мушкарци и 
жене на старту професионалног живота имају најчешће једнаке плате 
за иста радна места. Раскорак у платама почиње да се јавља касније, 
због неједнаких могућности у напредовању на радном месту, као и 
због обавеза жена према породици.

Због тога, када жене имају мању плату у односу на мужа, може се 
јавити одређен степен зависности од њега. Овакво стање често пута 
ствара зачаран круг на релацији удате и неудате жене, где неудате жене 
због економскиг разлога су под притиском да се удају, а удате жене 
могу се наћи у положају зависности од мужа. Оваква позиција жене, је 
понекад доводи у положај да она живи мањим стандардом у односу на 
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мужа. (Millar, 2003). Листер (2004), сматра да жене у таквим случајевима 
носе већи терет у справљанем са сиромаштвом у породици, као и са 
последицама тог стања.

Аутор Пал сматра да је један од фактора за сиромаштво код жена 
неравноправна подела прихода у породици, али истиче да то није 
једини фактор за сиромаштво код жене. (Pahi, 1989)

Указали смо  на више фактора који доводе до неравноправности 
у родним односима, а особито на факторе који утичу да жене долазе 
у већи ризик од сиромаштва. У практичном животу и поред тога што 
сви ови фактори делују засебно на ризик од сиромаштва, сви они у 
крајној линии стварају једну симбиозу негативних фактора на појаву 
сиромаштва, при чему ризик од сиромаштва код жена се увећава 
уколико делује више негативних фактора. Сви ти фактори, у суштини 
произилазе од традиционалне поделе на мушко – женске улоге, као 
и укорењених стереотипа, својствених не само за мушкарце, већ и за 
саме  жене (да је њихова примарна улога у дому).

Овакво стање може се превазићи преко редефинирања родних 
улога, почевши од дома, као и у свим друштвеним сферама. Пробој 
жена у јавној свери и њихово присуство на тржишту рада, само по 
себи није довољно. Политике и стратегије на овом плану треба много 
више да су усмерене и према породици. То ће обезбедити  једнако и 
заједничко учешће мушкараца и жена у обе сфере. То ће допринети 
превазилажењу неједнаке расподеле времена и рада. Потребно време 
у овом контексту сматра се време које жена проведе у дому и бризи 
о породици, док се рад жене односи на њено ангажовање на радном 
месту за плату. Све то заједно утиче на неповољнији положај жене 
на тржишту рада. У том контексту морају се предузимати одређене 
системске мере и политике у правцу промене позиције жене у 
домаћинству, путем разних услужних и сервисних делатности за помоћ 
породици; матерјалну компензацију за бригу око деце и породице; 
промене у пензионом систему, које би валоризирале рад у породици; 
развијати и афирмисати систем пријема и унапређивања на послу 
искључиво на основи радних и интелектуалних способности и сл.

На крају, све док се жена дефинише у границама свога пола, она 
ће у суштини бити дискриминирана и ризик од сиромаштва биће вечи. 

РОДНИ  АСПЕКТИ СИРОМАШТВА



-109-

ЛИТЕРАТУРА

Beechy,V. (1987). Unequal Work.Verso

Carrasco, C. (2003) Mujeres y economia: nuevas perspectivas para viejos y 

nuevos problemas. Barcelona: Icaria

Dex, S (1985).The Sexual Division of Work. Wheatsheaf

Димитриевска,В.(2005). “Теории за сиромаштијата“, во Годишен 
зборник. Скопје: Филозовски факултет

Донеска,М. Димитриевска,В. Новковска,Б. (2011) Сиромаштија- 
состојби во Македонија, Скопје: Филозовски факултет

Ѓуровска, М.  (2008). Социологија на женскиот тру. Скопје: 
Филозофски факултет

Ивановска, М. (2007) Водич во феминистичката и родова 
терминологија. Скопје: Здружение на граѓани Акција 
Здруженска.

Lister, R.(2004). Poverty, Polity

 Millar, J. and Glendinning, S. (1989) Gender and Poverty, Journal of Social 
Policy, vol 18, no.3

Millar, J. (2003) Gender, Poverty and Social Exclusion, Social Policy and 
Society, vol 2, no3

Mujer Y Desarrallo, (2004). Understanding poverty from a gender 
perspective, Women and Development Unit, Chile

Pateman, C. (1988) Sexual contract. Stanford: Stanford University Presss

Pahl, J. (1989), Maney and Marriag, Macmillan

Pilinger, J.(1992). Feminizing the Market: Women’s Pаy and Employment it 
the EC, Macmillan

Симоновска, С. (2009). “Половата поделба на трудот – фактор на 
женската дискриминација“, во Ревија на сцоцијалната политика,  
бр 3. Скопје: Фондација „Фридрих Еберт» Скопје 

Симоновска, С. Спасовска, Е. (2011). “Различните општествени 
димензии на поимите време и работа за мажите и жените“, во 
Годишен зборник. Скопје:  Филозовски факултет

Статистички преглед: Население и социјални статистики . 2.4.11.01 
(674). Анкета за користење на време. 2009: Скопје мај 2011

ВЕСНА ДИМИТРИЕВСКА И СУЗАНА СИМОНОВСКА



-110-

Vesna Dimitrievska
Suzana Simonovska
Faculty of Philosophy Skopje
Macedonia

GENDER ASPECTS OF POVERTY
Abstract: Research on poverty indicate that women are more at risk to 

poverty . Women far different experience poverty than men. Higher risk of 
poverty among women is the result of the unequal status of women in the 
labor market, lower wages and less opportunities for improvement in career. 
Greater responsibility of women in relation to obligations regarding care of 
children and adults who are unable to care for themselves, exposing women 
to greater risk of poverty . Depending on the appearance of women than men, 
creating an ideological framework that can increase the chances of poverty 
among women.

This paper aims to highlight the socio -cultural context of the problem of 
poverty from a gender point of view. To this end, this paper will focus on the 
deeply rooted stereotypes and prejudices in relation to the division of labor by 
gender, as one of the key factors contributing to women are at greater risk of 
impoverishment.

Key words: poverty, inequality, gender, race, prejudice, labor market
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