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I.  ВОВЕД

Цели на анализа

Република Македонија ја прослави 20-годишнината од својата неза-
висност, а со тоа го прослави и 20-годишниот напор за градење на демократ-
ско и правично опшество. Општество во које сите граѓани се еднакви пред 
уста вот и законите, во пишаните документи, но и во пракса, без разлика на 
нив на етничка, верска, социјална и географска припадност. И посебно важ-
но за целите на оваа анализа, еднаквоста без оглед на родовата припадност 
на граѓаните на оваа држава.

И додека во  четвртиот и петтиот периодичен извештај по Конвенцијата 
за елиминација на сите форми на дискриминација на жената (CEDAW) е  за-
бележен  напредок по однос на законската регулатива, преку оваa анализа 
сакавме да испитаме каква е перцепција за состојбите  во т.н. “реален жи-
вот”. Колку крајните корисници , во нашиов случај жени, ги  “уживаат” пози-
тивните  родови политики преточени во законските регулативи. Дали во нив-
ното секојдневие се забележува промената на подобро и дали  ги чувствува-
ат  придобивките на поквалитетен живот?

Освен тоа сакавме да испитаме колку жените, без разлика дали се ак-
тивни во цивилното општество или не, се информирани за начинот на раз ви-
вање и донесување на   политиките важни за унапредување на нивната по-
ложба во општеството. Дали се запознати со механизмите кои популарно ги 
нарекуваме “родова машинерија”? Дали знаат како фунционираат тие меха-
низми и како на истите може да им се пристапи?   Пронаоѓајки го начинот на 
влијание кон подобрување на состојбите на лично или на општествено ниво.

Една од темите на разговорите беше и отчетноста на тие што рабо-
тат во институциите  кои се одговорни за унапредување на родовата рамно-
правност на локално и на централно ниво. Колкава е подготвеноста да дадат 
одговори  на поставените прашањата, дали  се подготвени да ги слушнат по-
требите од  засегнатите страни и следствено на тоа да изнајдат решенија и  
преземат акции со цел за  надминување на  предизвиците.

Се надеваме дека преку овој скромен придонес ќе помогнеме во 
унапредување на положбата на жените во вистинска смисла на зборот. Пред 
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сѐ така што ќе го поттикнеме спроведувањето на постоечките стратешки до-
кументи и законските  регулативи таму каде што постојат. Ќе предизвикаме 
подобрување на истите доколку не се ефикасни, и ќе укажеме на потребата 
од нови во области каде што не постојат.      

Методологија

Анализата се темели на сознанија добиени од неколку извори на ин-
формации. Примарните информации се добиени од одговорите на три фо-
кусни групи организирани во Скопје-општина Центар, општина Прилеп и оп-
штина Струга. 

Со цел на постигнување на горенаведените цели на анализата, во фо-
кусните групи учествуваа различни профили на граѓани, мешавина на след-
ните атрибути: мажи и жени, вработени и невработени, активни и неактив-
ни во цивилното општество, стари и млади итн. Како што е наведено погоре  
преку фокусните групи, на непосреден начин, сакавме да испитаме каква е 
перцепција за родова рамноправност, дали таа се разликува помеѓу мажите 
и жените, дотолку дали перцепцијата се менува кога станува збор за учесни-
ци активни во цивилното општество и тие што не се активни.

Последново се однесуваше на претпоставка дека тие што се активни 
во цивилното општество се повеќе информирани за функционалноста на ин-
ституциите на системот, донесените политики  и  достапните механизми. За 
разлика од нив,  тие што не се активни во некоја форма на цивилното опште-
ство, претпоставуваме дека својата перцепција ја темелат на сопствено иску-
ство и/или сознанија добиени преку медиуми.

Вториот извор на примарни информации се заснова на сознанија до-
биени преку разговори, интервјуа и дискусии спроведени во текот на шест 
месечен период  од април 2011 до ноември 2011. Овие разговори се спро-
ведуваа во  осум општини на државата и тоа: Арачиново, Битола, Гевгелија, 
Делчево, Желино,Карпош, Куманово, Чешиново-Облешево. Имено, во овие 
оп штини се одржаа низа состаноци преку кои беа дискутирани горенаведе-
ните прашања, а кои вклучуваа претставници на советници/чки во Советот 
на општините, членови на општинските комисии за еднакви можности на 
же ни и мажи,  претставници на општинската администрација. Исто така во 
овие дискусии беа вклучени и претставниците на здруженија на граѓани кои 
работат на прашањата поврзани со социјалната вклученост како и  претстав-
ниците на градските и месните заедници. 

Третиот извор на информации врз основа на кои се темели оваа анали за 
се секундарни информации т.е.  податоци од постоечките анализи, извештаи и 
информации  објавени од институциите, медиумите и здруженија на граѓани. 
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II.  ПОЛИТИКИ ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Преглед на  политики и закони за родова еднаквост

Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените, 
преставува едно од фундаменталните начела на демократијата и општестве-
ниот поредок.

Родовата рамноправност е загарантирана со Уставот како највисок 
правен акт во државата и справување со постојните родови нееднаквости 
подразбира  да се работи различно со жените и мажите бидејќи тие често 
пати имаат различни потреби и приоритети, се соочуваат со различни преч-
ки, имаат различни аспирации и придонесуваат кон развојот на општество-
то на  различни начини.

Во овој контекст, родова рамноправност од перспективата на жени-
те би значело тие да работат во свое име, со сигурност и јасно да ги претста-
ват своите гледишта со цел да бидат слушнати и земени предвид. Тоа значи, 
унапредување на вклученоста на жените како и на мажите во консултациите 
и во донесувањето на одлуки на сите нивоа.

Кога станува збор за родова еднаквост, во законската регулатива во 
Република Македонија  постојат два пристапа кои се надополнуват еден со 
друг. Постојат закони кои содржат позитивни мерки преку кои се осигурува 
родовата еднаквост, но постои и  посебен закон, Закон за еднакви можности 
на жените и мажите кој е донесен во 2006 година и унапреден донесен 
во 2012 година. Законот има за цел да ги уреди основните и посебните 
мерки за воспоставување на еднаквите можности за жените и мажите, 
како и надлежностите, задачите и обврските на субјектите одговорни за 
воспоставување на еднакви можности. Законската рамка се состои од след-
ните поважни правни документи:

Устав на Република Македонија (1991) ја гарантира еднаквоста на 
сите граѓани во остварувањето на слободите и правата независно од полот, 
расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото 
и верското уверување, имотната и општествената положба.

Закон за средно образование на Република Македонија (1995) 
го гарантира еднаквиот пристап до средното образование и се забранува 
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дискриминација по која било основа.
Закон за внатрешни работи на Република Македонија (1995) осигу-

рува заштита на правата и слободите на граѓаните загарантирани со Уставот 
на Република Македонија и  обезбедува отсуство на национална, расна и 
верска омраза или нетрпеливост.

Кривичен законик на Република Македонија (1996) ја инкримини-
ра дискриминацијата по која било основа од страна на кое било лице во 
Македонија и предвидува обврска за службените лица да дејствуваат со 
должна претпазливост и без дискриминација во извршувањето на службе-
ната должност. 

Закон за наследување на Република Македонија (1996) не познава 
никакви разлики помеѓу наследниците, односно сите граѓани имаат право 
да го остварат своето право на наследство во нашата земја. 

Закон за локална самоуправа на Република Македонија (2002) го 
уредува основањето и работата на Комисиите за еднакви можности во рам-
ките на Советите на општините. Одредбите од законот предвидуваат обвр-
ска за Советите на општините да основаат такви комисии.

Законот за избор на пратеници (2004)  се определува дека во пред-
ложената листа на кандидати секој пол ќе биде застапен со најмалку 30% .

Закон за локални избори (2004) пропишува  дека во предложена-
та листа на кандидати за членови на Советот на општината и Градот Скопје 
секој пол ќе биде застапен со најмалку 30% и во горната и во долната поло-
вина од листата. 

Закон за политички партии на Република Македонија (2004) пропи-
шува дека „програмата и статутот на политичките партии не можат да би-
дат насочени кон разгорување на национална, верска или расна омраза 
или нетрпеливост“. Се забранува секаков вид дискриминација заснован на 
членување или нечленување во политичка партија, а се гарантира рамно-
правност на половите од аспект на достапноста на функциите во политички-
те партии. 

Измени и дополнувањата на Законот за семејството (2004) со изме-
ните и дополнувањата во овој закон, се утврдува дека Републиката обезбе-
дува заштита на бракот и семејството од нарушени односи и насилство во 
бракот и семејството. Се забранува секаков вид на насилство во бракот и 
семејството . 

Измени и дополнувања на Кривичниот законик (2004) со измените и 
дополнувањата на Кривичниот законик, се дефинира семејното насилство. 

Закон за работни односи на Република Македонија (2005)  содржи 
одредби за рамноправен третман на мажите и жените во однос на приста-
пот до вработување, стручна обука и унапредување, како и во поглед на ра-
ботните услови. Дополнително, законот содржи посебни заштитни одред-
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би за вработените од женски пол во поглед на бременоста, ноќната работа 
и други видови работа.

Закон за еднакви можности на мажите и жените во Република 
Македонија (2006) има за цел да ги уреди основните и посебните мерки за 
вос поставување на еднакви можности за жените и мажите, како и надлеж-
ностите, задачите и обврските на субјектите одговорни за воспоставување 
на еднаквите можности, процедурата за утврдување на нееднаков третман 
на жените и мажите, како и правата и должностите на Застапникот за еднак-
ви можности на жените и мажите. 

Закон за судовите на Република Македонија (2006) го гарантира пра-
вото на подеднаков пристап до сите судови во Република Македонија зара-
ди заштита на човековите права и интереси врз основа на позитивните за-
конски прописи. При изборот на судиите не смее да има дискриминација во 
однос на полот, расата, бојата на кожата, општествениот статус и/или други 
карак теристики, а судиите во вршењето на судиската функција не смеат да 
ги дискриминираат странките во постапката по ниедна основа.

Изборен законик на Република Македонија (2006) гарантира соо-
дветна и правична застапеност на мажите и жените во изборните органи 
така што го воведува принципот според кој меѓу три позиции на листата на 
кан дидати за членови на Советите на општините, најмалку една позиција 
мора да му припаѓа на помалку застапениот пол. 

Закон за високо образование на Република Македонија (2008) пред-
видува еднаков пристап до високообразовните установи за сите граѓани  и 
забрана на дискриминација по која било основа.

Измени и дополнувања на Законот за еднакви можности на жените и 
ма жите (2008) имаа за цел усогласување на дефинициите за дискриминација 
содр жани во Законот со Директивата 2002/73/ЕС на Европскиот парламент 
и на Советот.

Закон за социјална заштита на Република Македонија (2009) забра-
нува директна или индиректна дискриминација врз основа на пол, раса, боја 
на кожата, национална, социјална, политичка, верска, имотна и општествена 
при падност, во однос на остварување на правата од областа на социјалната 
заштита. 

Закон за спречување и заштита од дискриминација (2010) обезбе-
дува спречување и заштита од дискриминација во остварувањето на права-
та загарантирани со Уставот на Република Македонија, закон и ратификува-
ни меѓународни договори. 

Закон за еднакви можности по(2012)- Целта на овој закон е воспо-
ста вување на еднаквите можности на жените и мажите во политичката, 
економската, социјалната, образовната, културната , здравствената, граѓан-
ската и која било друга област од општествениот живот. Воспоставување на 
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еднаквите можности е грижа на целото општество, односно на субјектите 
во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на пречките и 
со здавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените и 
мажите. 

Освен законската рамка значителен придонес во постигнувањето 
на еднаквите можности имаат и стратешките документи како што е Нацио-
налниот план за акција за родова рамноправност за периодот 2007 – 2012 
година. Тој  ги дефинира десетте стратешки области за дејствување, актив -
ностите, индикаторите, како и одговорните институции, чинители и инвол-
вирани страни за воспоставување на родова рамноправност во раз лични 
области.    

Во 2010 се усвои вториот Национален акциски план за унапредување 
на општествената состојба на жени Ромки во Република Македонија, со цел 
кон тинуирано интегрирање на оваа целна група во општествените текови, 
при што како приоритетни области  се опфатени вработувањето, здравството, 
образованието и човековите права.

Во 2008 година е донесена Националната стратегија за заштита од 
семејно насилство за периодот од 2008 до 2011 година. Во Стратегијата е 
предвидено учеството и улогата на 5 клучни сектори (и институциите во нив-
ниот ресор) во третманот и заштитата на жртвите на семејно насилство, и 
тоа: МТСП, МОН, МВР, МЗ и МП, како  и граѓанскиот сектор.

Владата на Република Македонија во Националната стратегија за вра-
бо тување – 2010, ја вклучува родовата перспектива како основа за креирање 
на политики за вработување. Согласно оваа стратегија, Мини стер ство за 
труд и социјална политика усвојува секоја година Оперативен план за актив-
ни програми и мерки за вработување. Во досегашните усвоени Опе ративни 
планови за вработување можат да се идентификуваат програми каде жени-
те добиваат одредени поволности во споредба со мажите и останатите цел-
ни групи, што укажува дека се прават конкретни чекори и напори за постиг-
ну вање на целите од стратегијата, односно зголемување на стапката на вра-
бо теност кај жените и унапредување и зајакнување на економскиот статус 
на жените во Република Македонија. 

Во  2009 година во согласност со НПАРР, донесена е Програмата за 
еднак ви можности  на жените и мажите во Министерството за одбрана (МО) 
и Армијата на Република Македонија (АРМ). Предмет на оваа програма е 
про мовирањето на можностите и начините за воспоставување на основни 
и посебни мерки и активности  кои ќе придонесат за создавање  на еднак-
ви можности за жените и мажите вработени во  Министерството за одбрана 
и на служба во  АРМ, а во согласност со специфичните потреби на органот.
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Опис на институционалните механизми  
за родова еднаквост

До 2007 година, со прашањето на родовата рамноправност се зани ма-
ва ше Министерството за труд и социјална политика, поточно Одделението 
за унапредување на рамноправноста меѓу половите во Секторот за труд. 
По донесувањето на Законот за еднакви можности на жените и мажите, 
во ова министерство се формираше посебен Сектор за еднакви можности. 
Во моментов, институционалниот механизам/родовата машинерија што се 
грижи за спроведување на политиките го сочинуваат:

Сектор за еднакви можности во рамките на Министерството за 
труд и социјална политика. Тој е формиран во март 2007 година, со Актот 
за систематизација и организација на Министерството за труд и социјална 
политика. Секторот за еднакви можности  врши работи кои се однесуваат 
на унапредување на статусот  на жените и воспоставување на еднакви мож-
ности на жените и мажите и на заштита од дискриминација  во областа на 
трудот,  социјалната заштита и социјалното осигурување.  

Секторот се состои од две одделенија – Одделение за родова рам но-
правност и Одделение за превенција и заштита од секаков вид на дис кри-
минација.

Во Одделението за родова рамноправност се вршат работи и ра бот -
ни задачи за унапредување на статусот на жените во сите сфери на оп штес-
тве ното живеење. Ова одделение е задолжено и за  водење на постапка за 
утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и правна заштита на 
дискриминирани лица. Во таа насока преку Советникот за правна заштита 
при нееднаков третман на жените и мажите се обезбедува правна заштита 
на лица дискриминирани врз основа на пол и се координираат работите во 
делот на заштита од сите видови на дискриминација. 

Во ова одделение се врши и заштита и упатување на жртви на трговија 
со луѓе. Имено, во одделението функционира Канцеларија на националниот 
механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе (НМУ).  Во рамките 
на своите надлежности, кои се однесуваат на превенцијата и заштитата на 
жртвите на трговија со луѓе координативната Канцеларија на НМУ во сора-
ботка со релевантните институции обезбедува координирана помош и за-
шти та на жртвите на трговија со луѓе особено на жени и деца.

Во Одделение за превенција и заштита од секаков вид  на ди скри ми-
нација се работи на промовирање на политиката во областа на заштитата од 
дискриминација врз веќе наведените основи и сфери.
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Координатори за еднакви можности на жените и мажите 
во сите владини министерства

Тие назначуваат согласно со членот 11, ставовите  4, 5 и 6 од За ко-
нот за еднакви можности на жените и мажите, кои пропишуваат дека мини-
стерствата се должни да определат службено лице - координатор, кој е 
одговорен за спроведување на должностите во надлежност на мини стер-
ството за воспоставување на еднакви можности и е должен еднаш годишно 
да доставува извештај за работата до Министерството за труд и социјална 
политика. Во сите 14  министерствата  во Владата на Република Македонија 
имаат именувано координатори за еднакви можности на жените и мажите. 
Коор динатори се именувани и во 10 државни институции се назначени коор-
ди натори за еднакви можности т.е. Агенцијата за вработување, Државниот 
за вод за статистика, Советот за радиодифузија, Агенцијата за спорт и млади, 
На родниот правобранител, Генералниот секретаријат при Владата на РМ, 
Заводот за социјални дејности итн.

Комисиите за еднакви можности на жените и мажите во единиците 
на локалната самоуправа имаат за  цел да ги инкорпорираат родовата пер-
спек тива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапредат 
состојбата на жените на локално ниво и да ги реализираат стратешките цели 
на Националниот план за акција за родова рамноправност и на Законот за 
еднакви можности на жените и мажите. Главна задача на комисиите е да 
работат на унапредување на состојбата на жените и на обезбедување ед-
нак ви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на 
изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг 
и евалуација на постигнатите резултати. Комисијата за еднакви можности е 
должна најмалку еднаш годишно за својата работа да достави извештај до 
Министерството за труд и социјална политика. 

Координатори за еднакви можности на жените и мажите во 
единиците на локалната самоуправа е лице од општинската администрација 
со статус на државен службеник кој покрај другите обврските во неговиот 
дело круг на работа, се занимава и со унапредување на еднаквоста помеѓу 
ма жите и жените и дава поддршка на Комисијата во реализацијата на 
нејзините надлежности и обврски. Градоначалникот на општината го назна-
чува координаторот.

Комисија за еднакви можности на жените и мажите во Собранието 
на Република Македонија. Согласно законот за еднакви можности  во Со-
бра нието на Република Македонија во септември 2006 година е формирана 
Коми сијата за еднакви можности на жените и мажите како постојано работно 
тело на Собранието. Нејзина главна задача е да го следи вклучувањето на 
аспектите од родовата еднаквост во законската регулатива.
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Надлежноста на комисијата е да разгледува предлози на закони 
и други прописи  од аспект на вклученоста на родовиот концепт во нив 
како  и да иницира донесување  и изменување на закони и други прописи 
од  областа на еднаквите можности  на жените и мажите.  Една од многуте 
актив  ности е да соработува со Комисиите за еднакви можности на жените и 
мажите во единиците на локалната самоуправа. 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите има претседател, 
десет члена и нивни заменици.

Клуб на пратенички е неформална група во која членуваат сите жени-
членки на Собранието без разлика на политичката припадност. Целта на 
клубот е во континуитет да ја разгледува постојната законска регулатива 
преку родовата перспектива  и да иницира нова доколку има потреба. Клубот 
исто така иницира настани и активности од областа на родовите прашања 
кои се во доменот на надлежноста на Собранието. 

Во Собранието изборот на составот на работните тела се врши согласно 
Законот за еднакви можности на жените и мажите, а со цел на постигнување 
на родова рамноправност.  Законот се применува при изборот на составот на 
постојани работни тела, анкетни комисии, повремени работни тела, избор 
на составот на делегациите на Собранието за соработка со меѓународни 
орга низации и за соработка со парламентите на другите земји, како и 
изборот на составот на другите тела на Собранието, Националниот совет 
за евроинтеграции, Советот на Собранискиот канал и Буџетскиот совет на 
Собранието на РМ.

Народниот правобранител во рамките на уставните и законските 
овлас тувања, покрај другото е надлежен да презема и мерки за заштита на 
начелото на рамноправност помеѓу половите, при што, покрај постапувањето 
по поединечни преставки, надлежен е и да ги следи состојбите за 
остварување на принципот на еднакви можности. Согласно член 15 од 
Законот, народниот правобранител е овластен во рамките на својата закон-
ски утврдена надлежност да се грижи за остварување на принципот на ед-
нак ви можности на жените и мажите и да обезбеди заштита кога нечие 
право е одземено или ограничено од орган или организација пред која е 
над лежен да постапува.

Политички партии во рамките на своите програмски определби 
треба да усвојат план за еднакви можности на секои две години, во кој ги 
опре делуваат методите и мерките за унапредување на еднаквото учество 
на жените и мажите во телата на партиите, на кандидатските листи за из-
бори во единиците на локалната самоуправа, во Собранието и за избор на 
прет седател на Република Македонија, кој го доставуваат до МТСП заради 
да вање на мислење.
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III.  ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА ЕФИКАСНОСТА             
НА СЕКТОРСКИТЕ ПОЛИТИКИ                  
НА ЛОКАЛНО НИВО

Образование

Политики и трендови

Во оваа област во последните години се случија низа процеси кои 
овозможија да се унапреди образовниот процес, а со тоа и можноста за 
олеснет пристап и задржување во образовниот процес на сите ученици без 
разлика на полот, етничката, социјалната или друга определба. 

Во учебната 2007/2008 година се воведе Концептот за деветгодиш-
но основно образование. Со поставување на новата концепција се овозмо-
жи да се постигне еднаков старт на сите деца без разлика од која среди-
на доаѓаат. Новата концепција придонесе кон изедначување на почетните 
знаења на сите ученици што е од посебна важност за учениците од рурални-
те средини, етничките групи, а посебно девојчињата од овие групи.

Во Концепцијата е прецизиран и принципот на недискриминација кој 
го обврзува училиштето да ги преземе сите мерки, да обезбеди заштита на 
детето (ученикот) од сите форми на дискриминација. Исто така концепцијата 
бара од  училиштето да промовира и овозможи остварување на правата 
на секој ученик и уживање на плодовите на воспитно-образовниот процес 
без никаква дискриминација базирана на расата, бојата на кожата, полот, 
јазикот, вероисповедта, националното, етничкото или социјалното потекло, 
имотната состојба, онеспособеноста или друг статус на детето или на него-
виот родител или законит старател.

Кога станува збор содржината на учебниците и училишните пома-
гала, таа од 2011 е  анализирана и вреднувана според Методологијата за 
вреднување на учебниците. Во Методологијата важен критериум за опре-
де лување на квалитетот на учебникот, а со тоа и давањето на  препораката 
за нивното користење во наставниот процес, претставува исполнувањето на 
критериумот за родовата рамноправност. Учебниците ќе бидат поволно оце-
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нети доколку  учебникот ја земе предвид родовата рамноправност. На овој 
начин се очекува да се постигне подобрување на  квалитетот на учебниците 
и училишните помагала кога станува збор за претставување на улогата на ро-
довите во општеството и постигнување на родовата рамноправност .   

Во учебната 2008/2009 година стапи во сила задолжителното средно 
обра зование. За сите ученици од основното, односно задолжителното сред-
но образование е обезбеден бесплатниот превоз во случај да учат на одда-
леченост 2 односно 2,5 км од нивното живеалиште, а таму каде нема орга-
низиран превоз им е обезбедено сместување во ученички дом и бесплатни 
учебници. За  учениците од средното образование  чии родители се корис-
ници на социјална парична помош обезбедена  е финансиска поддршка која 
е условена со редовно посетување на наставата. 

Следствено, во насока на остварување на правото на  задолжител-
но средно образование, а со цел на  олеснет пристап  на учениците/чки-
те од руралните средини, се отворија нови средни училишта или дисперзи-
рани паралелки во руралните средини. Како примери можат да се наведат 
основањето на средното училиште во општина Липково, општина Центар 
Жупа, дисперзираните паралелки во општина Маврово и Ростуше, општи-
на Врапчиште и др.

Табела 1 : Бројот на запишаните ученички и од другите етнички 
заедници  во средното образование

Извор: Веб страна на МТСП, четврти  и  петти периодичен извештај по Конвенцијата 

за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената.

Слично на средното образование се направени напори за  зголемување 
на  опфатот на студентите  во високото образование. Тоа се оствари преку 94 
факултети (државни и приватни) кои овозможиа олеснет пристап. Исто така 
отворањето на 46 дисперзирани студиски програми во 15 градови овозмо-
жи намалување на трошоците за студирање и зголемување на опфатот и на 
женскиот пол во високо образовните институции. 

Во однос на унапредување на родовиот концепт во 2008 година се во-
ведоа додипломски родови студии при Филозофскиот факултет на Уни вер-
зи тетот „Св.Кирил и Методиј” Скопје.
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Во насока на унапредување на образованието на возрасните  во 2008 
за  почна со работа Центарот за образование на возрасни  кој допринесе за 
по до брување на образованието (дооформување на средно и стекнување на 
ве штините)  на возрасните т.е. на жените од руралните средини и ранливи-
те групи. 

За исполнување на истата цел од  2010 година во високообразовните 
институции е  воведена програма за олеснето  запишувањето на возрасни-
те. Жените можат  да се запишат  на возраст од 35 години па нагоре,а мажи 
од 45 години па нагоре.

Бројки и податоци

Кога станува збор за статистика и податоци при тоа анализирајки ги 
основ ните податоци т.е. процентот на запишаните ученици/чки на трите ни-
воа на образованието состојбите се следни:  

Процентот  на запишаните ученички во основното образование за 
20091  изнесува 87% додека за учениците процентот е нешто понизок т.е. 
86%. За жал овие проценти  укажуваат на пониска стапка на запишување во 
основното образование за разлика на таа од земјите во соседство2. 

Состојбите се слични кога станува збор за средното образование за 
2009 година. Според истиот извор само  82% на  ученичките се запишуваат 
во средното училиште за разлика од 84% на ученици. Овој низок процент не 
рангира во земјите со најнизок процент на запишувањето во средното об-
разование во регионот после Албанија3 . Се очекува процентот да се зголе-
ми со имплементација на одлуката за задолжително средно образование. 

Во високото образование, за истата година, се запишале 44% студент-
ки и само 37 % студенти. За жал и слично како и со основното и средното и 
во високото образование имаме скоро најнизок процент помеѓу земјите во 
соседство после Босна и Херцеговина (споредбено со Србија и просекот на 
Европа и централната Азија)  

Перцепција

Кога станува збор за прецепција на ефикасноста на  родова рамно-
правност во областа на образованието може да се каже дека преовладува 
мислењето дека во оваа област рамноправноста е постигната во однос на 

1 Податоците на World Developement Indicators (WDI) http://data.worldbank.org/data-catalog/
world-development-indicators ,објавени и користени од  Светска Банка 

2 Албанија, Босна, Србија и просекот на Европа и Централната Азија.
3 Споредбено со Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија и Просекот на Европа и 

Централната Азија.
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бројот на запишаните ученици во сите нивоа на образование. Како што ука-
жа еден учесник од фокусната група “Скоро еднаков број на ученици од два-
та рода во сите нивоа на образование не е нешто што се случи туку така 
само  по себе,  туку е резултат на макотрпна и долгорочна работа на ин-
ституциите со родителите и учениците во почитување на Законот за 
задолжително образование“.

Следствено на тоа многу позитивно е оценета одлуката за задол-
жително средно образование. Испитаниците укажуваат на оправдано-
ста на оваа одлука посебно кога станува збор за тие ученици за кои по-
стои најголем ризик да не бидат опфатени во средното образование како 
што се на пример децата од руралните средини, деца со низок социјален 
статус и/или деца чии родители  не ја сфаќаат важноста на образованието.  
Девојчињата кои припаѓат во трите горенаведени групи се посебно ранливи 
бидејќи веројатноста тие да бидат задржани дома е многу поголема за нив 
отколку за машките деца. Во таа насока испитаниците сметаат дека  албан-
ските девојчиња кои живеат во руралните подрачја и ромските девојчиња 
кои потекнуваат од семејства со низок социјален статус и со несовесни ро-
дители ќе имат најголема придобивка од задолжително средно образова-
ние бидејќи токму овие профили на девојчињата се посебно ранливи групи 
и се предмет на повеќекратна  маргинализација.

Од големо значење  и мошне позитивно се оценети  вложените напо-
ри за потполно остварување на правото на средното образование по однос 
на обезбедување на транспортот, сместувањето како и на бесплатните учи-
лишни книги. Сепак учесниците на фокусните групи  укажуваа на потребата 
за одржување на оваа практика во континуитет и со потребен квалитет/ефи-
касност бидејќи....”Ние сме познати по тоа што имаме многу добри зако-
ни на хартија но и дека имаме потешкотии за остварување на законски-
те определби во практика. Се плашам дека тоа може да се случи и со за-
должително средно образование бидејќи доколку не се обезбеди превоз, 
книги и сместување токму тие кои се најранливи ќе бидат први кои нема 
да останат во училишните клупи,  за останатите оваа подршка не е 
битна  или го  олеснува пристапот, но и без таа одлука тие ќе се запишат”  

Слично со средното образование се перцепирани и напорите за  олес-
нет пристап во високото образование преку дисперзираните студии како и 
напорите по однос на доживотното учење т.е. дооформување на основно и 
средното образование и подобрување на основните вештини. Во неколку 
наврати испитаниците беа скептични по однос на можноста за вработување 
на толку голем број на високо квалификуван кадар...”Се прашувам што ќе се 
случи со толку многу студенти, дали пазарот на трудот може да ги аб-
сорбира сите тие идни високо квалификувани луѓе? Ова посебно се однесу-
ва на младите жени за кои ќе биде многу тешко да се биде домаќинка со 
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факултет. Ако не се создадат можности за вработување постои  голема  
веројатност да се бара чаре надвор т.е. иселување со што ќе го изгуби-
ме и човечкиот капитал, но и вложените ресурси во нивното школување 
и квалификација”    

Иако во многу помала мерка од горенаведените политики за запи-
шу вање, испитаниците укажаа и загриженост за сѐ поголема професионал-
на сегрегација по однос на род т.е. постоење на типично машки и женски 
про фесии. Тие сметаат дека треба да се продолжи во континуитет со обу-
ка на наставниците и со контрола на содржината на учебниците со цел на 
надминување на постоечките стереотипи за улогата на родовите и родовата 
рам ноправност во општеството.

Како заклучок би можело да се каже дека преовладува перцепција за 
родова рамноправност во образованието. Таа рамноправност се должи на 
долгогодишните напори за запишување на учениците во училиштата т.е. на 
задолжително основно образование. Се очекува одлуката за задолжително 
средно образование да го унапреди нивото на завршеното образование кај 
ранливите групи како што се млади девојчиња од руралните средини и ет-
ничките групи. За разлика на  релативна рамноправност во бројките на запи-
шани и завршени  ученици и ученички се чини дека треба да се вложат до-
полнителни напори во постигнување на рамноправноста во содржината на 
училишните содржини и начинот на прикажување на родовите улоги.  

Вработување

Политики и трендови

Согласно со Уставот на Република Македонија4,  секој има право  
на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и 
материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, секому 
под еднакви услови му е достапно секое работно место без каква и да е ди-
скри минација, вклучувајќи ја и дискриминацијата по основа на пол. 

Освен тоа Законот за работните односи 5, покрај директната и индирек-
тната дискриминација,   ја дефинира и забраната на дискриминација  во од-
нос на условите за вработување, вклучувајќи ги и критериумите и услови-
те за избор на кандидати за вршење на определена работа, во која било гран-
ка, односно оддел, согласно со  Националната  класификација  на  дејности  
и  на  сите  нивоа  на  професионалната  хиерархија; напредувањето во ра-
ботата. (чл.7)

4 член 32, став 1
5 Пречистен текст ,Службен весник на Република Македонија бр. 16 од 05.2.2010 година
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Според Законот за работни односи6, работодавачот  не  смее  бара-
телот  на  вработување или работникот, да го става во нееднаква полож-
ба заради расата,  бојата   на   кожата,   полот,  возраста,   здравствената   
состојба,  односно инвалидност,  религиозното,   политичкото   или   друго   
убе дување,   членување   во синдикатите, националното или социјалното 
по текло, статус на семејството, имотната состојба, половата насоченост или 
за ради други лични околности. 

Исто така, на жените и на мажите мораат да им бидат обезбедени ед-
накви можности и еднаков третман при вработувањето, напредувањето во 
рабо тата, оспособувањето, образованието, преквалификацијата, платите, 
награ дувањето, отсуството од работа, условите за работа, работното време и 
откажувањето на договорот за вработување. (чл.6)

Законот  за работни односи7 предвидува  еднакво плаќање на  мажи-
те и жените  за еднаква работа  со еднакви  барања  на работното место за што  
се исплаќа еднаква плата без разлика на полот (чл.108). Исто така, регулира-
на е и ноќната работа на жените во индустријата и градежништвото, при што 
работничка во овие области не може да се распореди на  работа ноќе, ако ра-
ботата во тоа време  би оневозможила да оствари одмор од најмалку 7 часа 
(чл.131). Работниците поради бременост и родителство имаат право на по-
себна заштита во работниот однос и работодавачот е должен на работници-
те да им овозможи полесно усогласување на семејните и професионални-
те обврски (161). Со овој закон е предвидена и посебна заштита  за време на 
бременост, при што  работодавачот не смее да бара какви било податоци за 
бременоста на работничката, освен  ако  таа  самата  не  ги  достави  заради  
остварувањето  на  правата  за  време  на бременоста. Доколку  работничката 
врши работа која за време на нејзината бременост може штетно да влијае на  
нејзиното здравје или здравјето на детето, работодавачот е должен да и обе-
збеди вршење на друга соодветна работа и плата, како да ја вршела својата 
работа, ако тоа за неа е поповолно.(чл.163). 

Законските одредби даваат можност за користење на отсуство од рабо-
та за родителство од страна на таткото или посвоителот на дете, доколку отсу-
ството  од работа не го користи работничката ( чл.167). Работничката која го 
дои детето и по изминувањето на отсуството поради бременост, раѓање и ро-
дителство, ќе започне да работи со полно работно време, има право на пла-
тена пауза во текот на работното време,  во  траење од еден и пол час днев-
но (171).

6 Службен весник на РМ, бр. 16 од 5.2.2010 година
7 Службен весник на РМ, бр. 16 од 5.2.2010 година
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Бројки и податоци

Може да се каже дека  горенаведената позитивна законската регу -
латива многу малку придонесува кон родова рамноправноста во об-
ласта на вработување. Невработеноста во Република Македонија веќе по-
долго време бележи високи стапки, па затоа и останува како еден од нај-
големите предизвици и проблеми во државата. Причините за оваа ви со ка 
невработеност се комплексни и се провлекуваат од почетокот на тран зи-
ци јата кога по осамостојувањето, традиционалните пазари се изгубија во 
про цесот на транзиција во слободна пазарна економија, кога процесот на 
транс формација не генерираше нови вработувања додека приватизацијата 
не ги привлече очекуваните инвестиции. Според податоците на World Deve-
lopement Inicatorse (WDI), a објавени на веб страна на Светска Банка за 2009 
го дина жените претставуваат помалку од половина на работната сила т.е. 
само  40% . Од друга страна тие учествуваат во работната сила  со само 
45%  (од 15 години и повеќе). Споредбено со 1991, учество на жените во 
ра бот ната сила во 2009 е намалено за 3,3%. Исто така кога се споредуваат 
процентите на вработеност тој за жените изнесува 29.4% за разлика од таа 
на мажите која е 47.5% 

Според Државниот завод за статистика невработеноста во 2011/II-
квартал изнесува 31,3% што во споредба со истиот квартал од 2010 година 
бележи пад за 0,8%. Стапката на вработеност за истиот период изнесува 
38,8% што е за 0,7% повисока во споредба со истиот квартал во 2010 година. 

Стапката на невработеност во Маке донија во 2008 година беше една 
од највисоките во Европа со 35% од работната сила. Според на шите 
податоци од испитувањето, стап ката на невработеност по ет ничка 
група е највисока меѓу ром ската заедница. (75%). Голем дел од 
етничката албанска популација не работи како резултат на до маш-
ните обврски т.е.главно жени)
Граѓански засновани анализи, УНДП,  2010

Кога станува збор за самовработување, за 2008 според WDI, 25% 
регистрирани самовработувања биле за  жени за разлика од 30% на мажите. 
Најголем процент на жените во 2008 работеле во давање на различни услуги  
и тоа со 52%, 28% биле вработени во  индустријата додека само 20% работеле 
во земјоделството.

Жени-жртви на семејно насилство и вработување

Владата на Република Македонија во минатите години при креи-
ра њето на политиките за вработување преку активни мерки и програми, 
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пока жувала чувствителност за некои социјални и ранливи категории како 
што се, невработени самохрани родители, деца без родители, невработени 
Роми, родители на деца со посебни потребни итн., но жените жртви на 
семејно насилство (ЖЖСН) како многу специфична ранлива категорија, 
за прв пат се третираат како посебна целна група во Оперативниот план 
за активни програми и мерки за вработување од 2010 година со која се 
опфа тени само 5 пилот општини. Истата програма е повторена и во ОП 
2011 со која се опфатени ЖЖСН од цела територија на Македонија.8 Оваа 
програма претставува дел од заедничката програма на Обединетите Нации „ 
Зајакнување на национални капацитети за превенција на семејно насилство“ 
која е сеопфатна и мулти-секторска програма во која покрај Министерството 
за труд и социјална политика (МТСП) се вклучени повеќе министерства9 но и 
други национални актери, како на пр. Агенција за вработување на Република 
Македонија (АВРМ), Центрите за социјална работа, локалните самоуправи, 
невладиниот и граѓански сектор и итн. 

Во табела 2 се прикажани сите мерки во кои ЖЖСН можеле да 
учествуваат како и очекуваните резултати од ОП 2010 и 2011 година.

Табела 2. Приказ на достапни мерки за ЖЖСН и зацртани цели
Извор: податоци на УНДП

8 Програмата 9 од ОП за вработување 2010 - Економско јакнење на ЖЖСН се пилотираше 
во 5 општини (Скопје, Битола, Тетово, Куманово и Кавадарци), додека во ОП 2011 истата 
програма се прошири на целата територија на РМ

9 Министерството за внатрешни работи (МВР), Министерство за образование и наука (МОН), 
Министерство за правда (МП) и Министерство за здравство (МЗ).

Според програмата за Економско јакнење на ЖЖСН подржана 
од УНДП, право на учество имаат сите ЖЖСН кои се евидентирани како 
корисници на социјални услуги во Центрите за социјална работа (ЦСР), со 
статус - жена жртва на семејно насилство, утврден со наод и мислење на 
стручен тим во рамките на ЦСР. Но, во исто време жените жртви мораат да 
бидат евидентирани во списокот на АВРМ како невработени лица.
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Целта на програмата е преку градење на капацитетите на ЦСР и Цен-
трите за вработување (ЦВ) да се обезбеди поголема професионална под-
гот веност и стручност на вработените во овие центри, што ќе доведе до 
обез бедување соодветни и поквалитетни услуги, но во исто време преку 
кон тинуирана психо-социјална поддршка на ЖЖСН и вклучување во една 
од мерките за вработување да се постигне нивно економското јакнење и 
финансиско осамостојување, а со тоа и целосно реинтегрирање во оп-
штеството. 

Ваков модел на интервенција кај жртвите заради нивно економско 
јакнење нема претходно документирано искуство во земјата. Всушност, 
оваа програма претставува еден многу иновативен пристап кон потребите 
на ЖЖСН. Тој може да биде и модел за работа со другите ранливи групи што 
се вклучени во оперативниот план за активни мерки на пазарот на трудот. 

Оваа програма предвидува и дополнителни активности кои имаат за 
цел промоција на програмата и бенефициите од неговото спроведување на 
локално ниво. Направени се напори од страна на УНДП и другите проектни 
партнери, на ниво на општините да се промовираат можностите на овие 
мерки, но пред сѐ да се пренесат вистинските пораки и вредности до бизнис 
заедницата, за нивната корпоративна социјална одговорност кон сите 
социјални ранливи групи, а пред сѐ жените- жртви на семејно насилство.

Во табелата подолу се дава приказ на постигнатите резултати на 
програмата “Економско јакнење на ЖЖСН” за 2010 година, која како пилот-
програма се имплементираше само во 5 општини. 

Табела 3. Резултати од Програмата за јакнење на ЖЖСН постигнати 
во 2010 година

Извор: Податоци на УНДП 
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Во 2011 година, Програмата за економско јакнење на жените жртви на 
семејно насилство се прошири на национално ниво односно се имплементира 
на цела територија на Македонија (30 Центри за вработување).

Резултатите за 2011 година покажуваат дека вкупно 115 жртви 
аплицирале за некоја од мерките, и од нив 29 се вработиле (табела 5).

Табела 4. Резултати од Програмата за јакнење на ЖЖСН постигнати 
во 2011 година

Извор: Податоци на УНДП

Споредувајќи ги зацртаните цели во 2010 и 2011 и постигнатите 
резултати се увидува една голема дискрепанца помеѓу бројот на планирани 
жени- жртви и бројот на пријавени жени за учество во Програмата10. Ова е 
типичен пример како може недостатокот на релевантни податоци кои треба 
да ја отслика вистинската состојба на терен, да ги насочи креаторите на 
поли тиките во погрешно проектирање и планирање на целите. 

Според статистичките податоци за 2010 и 2011 наведени во табела 2 
и 3, 78.57% од пријавените жени за учество во мерката Самовработување 
успешно ја завршиле програмата и ги регистрирале своите бизниси, додека 
во мерката Обука за одделни занимања дефицитарни на пазарот на трудот, 
успешноста изнесува 50%. 

Меѓутоа во мерката Субвенционирано вработување од вкупно 170 
пријавени само 22 кандидати (12.94%) успеале да се вработат. Само во 2011 
година, Центрите за вработување на АВРМ имале 370 обиди за посре ду-
вање во мерката Субвенционирано вработување, што докажува дека нев-
ра ботените ЖЖСН како специфична ранлива група во услови кога нивната 
кон курентност е многу слаба во споредба со останатите невработени групи 
се ставени во нерамноправна положба на пазарот на трудот.

Во 2011 година, Програмата за економско јакнење на ЖЖСН поаѓајќи 
од таа гледна точка, наместо доделување некоја дополнителна субвенција 
или некоја позитивна дискриминација, предвидува спроведување на 

10 При подготовка на проектните цели за заедничката програма на 5-те организации на 
Обединетите Нации, искористени се податоците земени од евиденцијата на Центрите за 
социјална работа, односно податоците од кварталните извештаи на МТСП што се однесуваат 
на ЖЖСН. 
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обуки за градење на кариера на сите жени жртви на семејно насилство 
на национално ниво. Целта на овие обуки е преку различни вежби и 
подготовки ЖЖСН да се здобијат со нови вештини, како на пр. пишување на 
CV, унапредување на преговарачките и презентерските вештини за полесно 
нао ѓање работа итн. со што ќе се зголеми нивната конкурентност на пазарот 
на трудот. На овој начин би се обезбедило подолгорочно решавање на про-
бле мот поврзано со вработувањето, а со тоа и економската независност на 
жената-жртва на семејно насилство.

Преку две петтини (44%) од испитаниците се несигурни дали ќе ги 
задржат своите работи, забележително висока пропорција. Жители 
на селските подрачја, жените и етнички Македонци се чувствуваат 
особено несигурни за нивните работи
Граѓански засновани анализи, УНДП,  2010

Перцепција

Од горенаведени податоци произлегува дека постои јаз помеѓу ма-
жите и жените кога станува збор за неколку битни параметри од областа на  
пазарот на трудот. Овој јаз т.е. нерамноправност беше потврден и од стра на 
на фокусните групи. Тие  укажаа дека за разлика од другите сектори каде се 
забележува позитивното поместување , во областа на вработување прео вла-
дува перцепција дека има многу минимален напредок. 

Конкретно, одговорите од фокусните групи и спроведените интервјуа 
ука жуваат на многу неповолна положба на жените во текстилна индустрија 
како во однос на условите за работа така и во однос на личните примања 
кои тие ги примаат. Како што кажа еден учесник  “неприфатливо  е за кое 
било општество во 21 век да дозволи некој т.е. жените да работат во 
субстандардни услови за работа и со плата/примања која не овозможува 
исполнување на основните животните потреби, за жал кај нас во оваа 
категорија спаѓаат повеќето жени кои работат во текстилната 
индустрија”. За жал поголем број од учесниците сметаат дека состојбите во 
оваа област нема да се подобрат и после утвдрување на минимална плата11  
бидеќи  сметаат дека проблемот е во неспроведување на законите  и  многу 
слаба контрола од страна на трудова инспекција. Недостиг од заштита 
од страна на синдикатот или пак непостоење на организиран синдикат, 
дополнително ги влошува состојбите.

11 Во времето кога се спроведуваа фокусните групи се водеа преговарања за минималната 
плата и истата сѐ уште не беше дефинирана.
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Втората област во која најголем дел на испитаниците сметаат дека 
има многу слаб напредок се однесува на родова еднаквост во раководните 
позиции и/или сопственички на претпријатија. Испитаниците сметаат дека 
бројот на жените кои се во раководните позиции или се сопственички на 
претпријатија е под задоволувачко ниво и државата треба да преземат 
дополнителни напори (од тие што веќе се спроведуваат) да ја ослободи 
жената од товарот на грижата за семејство, а со цел на остварување на 
нејзиниот потенцијал на работа  “Да бидеш сопственик/чка на прет при ја
ти ето може да се каже дека е една од малкуте професии кои се со висок 
ризик. Опкружувањето е неповолно и да се опстане во таква средина бара 
сто процентно вложување кое за жал е многу потешко да се даде од една 
жена, а посебно доколку таа има семејство ..... грижата за семејство е сѐ 
уште одговорност на жените и е на товар  на жените”   

Посебен предизвик претставуваат вклучување  во пазарот на трудот 
на ранливите групи, а во рамките на нив програмите за вработување на 
жени-жртви на семејното насилство 

” знам дека вакви иницијативи постојат, но не сум сигурна колку 
тие одговарат на потребите на жени во руралните средини. За да ко
рис тиш таква програма треба да се пријавиш дека си жртва на семејно 
насил ство во институциите одговорни за тоа, се прашувам колку една 
жена од село, а притоа е жртва на семејно насилство има сила и желба да 
им пристапи на институциите и како ќе биде дочекана од истите“

Исто така учесниците го оценуваат и законот за вршење на земјоделска 
дејност  преку кој се овозожува жените да бидат носители на дејноста, а со 
тоа и да се стекнат со можноста за користење на поволности и субвенции 
кои произлегуват од тоа.

И за крај како што укажа една учесничка на фокусната група “Нема 
рамноправност во вистинска смисла на зборот доколку нема економска 
рамноправност помеѓу мажите и жените. Често пати кога се покренува 
ова прашање тоа многу лесно и брзо се отфрла со образложување 
дека сега е економска криза, нема работа за никого и  ние сме земја во 
транзиција. Се прашувам ако не сега кога? Па зарем треба да седиме дома 
и бидеме домаќинки? Па чуму тогаш толку трошоците за школувањето 
ако сме спремни да отфрлиме половина од знаење које може да помогне 
во надминување на кризата и подобрување на економските состојби?! “
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Семејно насилство

Историски концепт на Семејното насилство 
во Република Македонија 

По осамостојувањето на Република Македонија, па сѐ до 2004 година 
прашањето за легислативна, организирана институционална превенција 
и интервенција кон појавата на семејното насилство не се споменува. До 
2004 година прашањето за семејното насилство  се сметало за приватна ра-
бота на семејството и интервенцијата од страна на државните органи не се 
практикувала.  Она со кое што денеска располагаме како држава се две те 
истражувања за феноменот семејно насилство на  Здружението за еман ци-
пација, солидарност и еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ12 . Резултатите од 
истражувањата беа користени при подготовката на сите релевантни до ку-
мен ти во сферата на превенцијата на семејното насилство од 2000 година 
па наваму. 

По овие две истражувања спроведено е и истражувањето за трошоците 
поврзани со семејното насилство, „Трошоци од семејното насилство во 
Република Македонија – обид за пресметка на трошоците за 2006 година, 
потоа подготвен е Извештај за насилство и здравје во Македонија и Водичот 
за превенција од 2006 година, како и истражувањето за обемот на семејно 
насилство и ефикасноста на Центрите за социјална работа спроведено од 
Заводот за социјални дејности во 2006 година.

Во периодот од 2006 до 2008 година на иницијатива на невладините 
орга низации и горе наведените документи, Владата на Република Маке-
до нија подготви Национална стратегија за заштита од семејно насилство 
2008 – 2011 година13. Целта на Стратегијата беше воспоставувањето на 
еден сеопфатен и ефикасен систем за заштита и превенција од семејно 
насил ство. Со оваа стратегија Владата на Република Македонија покажа 
еден сериозен пристап кон борбата против семејното насилство која има-
ше за цел да се води од политичко – централно кон локално ниво. Во са-
миот воведен дел на Стратегијата се потенцира потребата за  заштита од 
се мејно насилство и подобрување на квалитетот на заштитата со системски 
мер ки во областите на превенција, интервенција, едукација, следење и 
меѓусекторска координација заради ефикасно справување со феноменот на 

12 Извештај од спроведено теренско истражување за Семејно Насилство 2000 -  Здружение за 
еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ http://www.esem.org.mk/
Root/mak/default_mak.asp и Живот во Сенка – ЕСЕ http://www.esem.org.mk/Root/mak/pub-
likacii_zcp_zivot_vo_senka_mak.asp

13 Национална Стратегија за заштита од семејно насилство 2008 – 2011 година http://www.
mtsp.gov.mk/?ItemID=BD66FCC3A7FBCB47AB9150CBFECD2C96
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СН. Со стратегијата се препозна и исклучително важната улога на граѓанскиот 
сектор во организираната борба за сузбивање на семејното насилство. Како 
резултат на напорите кои се направија со Стратегијата и  Законот за семејство 
претрпе амандмани и во членот 94–г и 94-ј предвиде дека Здруженијата 
на граѓани, рeгистрирани за остварување на цели и задачи од областа на 
социјалната заштита можат да имаат одредени активности во делот на под-
дршка на жртвите. Со ова се отворија вратите за меѓуинституционална со-
работка на невладиниот сектор со владините институции на ниво на закон. 

Голем чекор напред во борбата против семејното насилство Република 
Македонија направи во мај 2011 кога и официјално ја потпиша Конвенцијата 
за превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство 
- CAHVIO. Ратификацијата на Конвенцијата ќе придонесе за унапредување 
на националното законодавство за спречување и заштита од насилство, ќе 
овозможи воспоставување координација на вклучените субјекти во систе-
мот за заштита и превенција, ќе се унапреди кривично правната заштита, 
унапредување на системот со програми за ресоцијализација на жртвите, на 
нивно економско зајакнување.

Дефиниции на семејно насилство 

При презентацијата на националното законодавство важно е да се по-
тенцира дека македонското законодавство семејното насилство го дефини-
ра во два закона - Законот за семејство и Кривичниот законик . 

Закон за семејство: Семејно насилство  : „под семејно насилство се 
подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, те-
лесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со 
кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв спрема: 
брачниот другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брач-
на или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, поранешен бра-
чен другар или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лич-
ни односи, вклучувајќи  ги односите кои настануваат со посвојувањето и ста-
рателството, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, постарите членови во 
семејството или заедничкото домаќинство и лица - членови на семејството 
или заедничкото домаќинство чија деловна способност е делумно или цело-
сно одземена (чл.96-б).»14

Семејно насилство според Кривичниот законик: „под семејно насил-
ство се подазбира малтретирање, грубо навредување, загрозување на си-
гурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко на-
силство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или 

14 Законот за семејство („Службен весник на Република Македонија“, бр.80/92, 9/96, 
38/04,33/06, 84/2008, 117/2009). 
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страв, спрема брачен другар, родителите или децата или други лица што жи-
веат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и 
спрема поранешен брачен другар или лица кои имаат заедничко дете или се 
наоѓаат во блиски лични односи (чл. 122, т. 21).“15

Она што е карактеристично е дека двете дефиниции не се компа-
тибилни и немаат еднакво толкување за тоа кој може да биде жртва на 
семејно насилство. Затоа е потребна понатамошна интервенција од стра-
на на законодавецот со цел да се постигне усогласување на оваа правна 
колизија.  Особено по ратификацијата на Конвенцијата на Советот на Европа 
– CAHVIO , дефиницијата на семејното насилство мора да биде родово ба-
зирана и да го вклучи во себе и насилството врз жената во еден поширок 
контекст не само во рамките на семејството.

Граѓанско правна заштита 

Граѓанско правниот систен на заштита од семејно насилство е фоку-
сиран на заштита на жртвата и оние кои се секундарни жртви од насилство-
то. Во рамките на граѓанско правната заштита главната улога ја има токму 
Законот за семејство. Овој закон ги уредува бракот и семејството, односите во 
бракот и семејството, одредени облици на посебна заштита на семејството, 
семејното насилство, посвојувањето, старателството, издржувањето, како 
и постапката пред судот во брачните и семејните спорови и постапката за 
изрекување на привремена мерка за заштита од семејно насилство. 

Целокупната глава VI-a од Законот за семејство се однесува на 
регулирање на прашањата поврзани со семејно насилство.

Покрај челнот 94-г кој се однесува на првичното згрижување на жртва-
та, Законот за семејство во членот 94-е ги регулира привремените мерки за 
заштита кои судот ги изрекува во граѓанска постапка како посебен правен 
инструмент за превенирање на негативните дејства од семејното насилство.

Кривично правна заштита 

Првичното инкриминирање на семејното насилство се направи во 
2004 година кога Кривичниот законик16 ги дефинира видовите на семејно 
насилство, начините на извршување, сторителот и објектот на заштита. КЗ 
познава неколку облици на СН: сексуално, психичко и физичко насилство.  
Кривичниот законик не го дефинира семејното насилство како засебно кри-

15 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/1996; 80/1999; 
4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009).

16 Закон за изменување и за дополнување на Кривичниот законик, „Сл. весник на Република 
Македонија“, бр. 19/04
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вично дело, туку истото го санкционира во рамките на основните кривични 
дела и при тоа го третита како отежнителна околност при изрекувањето на 
казната. 

Кривичните дела кои во себе го содржат семејното насилство се нао-
ѓаат во различни глави на КЗ врз основа на различниот објект на зашти-
та. Покрај одредбите во Кривичниот законик законодавецот предвидува и 
одредби во Кривично процесната постапка со цел да се заштитат жртвите на 
семејно насилство и да се спречи и санкционира истото. За таа цел Законот 
за кривично процесна постапка со мерките за заштита на жените жртви на 
СН има за цел не да го казни сторителот туку да го превенира понатамошно-
то насилство врз жената.

Перцепција за проблемот

Семејното насилство е проблем кој се случува во домот  и токму 
таму и треба да се насочат политиките за негово сузбивање. Со процесот на 
децен трализација голем дел од ингеренциите на националните институции 
се префрлаат на локално ниво и главниот збор во сузбивањето на семејното 
насилство го има токму локалната заедница со мобилизација на сите реле-
вантни институции. Кога имаме социјални проблеми од типот на семејно на-
силство тогаш не постои друг начин за негово елиминирање од оној кога це-
лата заедница се мобилизира и го отфрла таквото негативно поведение. За 
жртвите на семејно насилство институциите претставуваат единствен излез 
од проблемот со кој секојдневно се судираат. Токму затоа општината заед-
но со останатите институции  преку целокупната социјална одговорност има 
обврска да се грижи за добробитот на своите граѓани. 

Се поставува прашањето за ефикасноста на локалните политики во 
борбата против семејното насилство. Со оглед на резултатите од фокусните 
групи направени во три општини17 и големиот број обуки направени на ло-
кално ниво за претставиците од полицијата, здравството, судство, центрите 
за социјални работи, здравствените институции, образовниот сектор и НВО, 
може да се заклучи дека секоја институција работи соогласно нејзините ин-
геренции пропишани во позитивните законски норми. Она што се забеле-
жува од теренските истражувања е дека единствениот проблем со кој се 
среќаваме кога е во прашање семејното насилство е недоволната соработка 
помеѓу институциите на локално ниво во решавањето на истите.18 Потребна 

17 Состанокот во Прилеп се одржа на 21.09.2011 во салата на старата општина, состанок во 
Струга оддржан на 15/09/2011 и  состанокот во  Скопје се одржа на 17.09.2011година

18 Состанокот во Прилеп се одржа на 21.09.2011 - “Соработка-Комисијата за родова еднаквост 
во општина Прилеп немала свикано состанок 3 години(некои невладини не ни знаеле  дека 
постои)постои слаба соработка помеѓу институциите”
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е блиска соработка помеѓу сите инволвирани институции на локално ниво 
бидејќи семејното насилство е комплексен проблем кој не ја погодува само 
жртвата туку и останатите членови кои или трпат насилство или се сведоци 
на истото. 

Македонскиот казнено-правен систем сѐ уште е сконцентриран 
на казнување на сторителот, но не и на вистинско помагање на жртвата. 
Казну ва њето на сторителот е еден од начините на сузбивање на семејното 
насил ство, но репресијата би требало да се користи како крајна цел, прет-
ходно е потребно да се исцрпат сите останати сретства за реинтеграција 
и ресоцијализација на сторителите на кривичното дело СН. Измените на 
Кривичниот законик и вметнувањето на одредбата за „посетување на про-
грама за работа со осуденици за кривични дела сторени при вршење на 
семејно насилство „19 е позитивен пример. 

Најефикасен начин на помош на жртвата е кога сите институции заед-
нички ќе го адресираат проблемот и кога ќе постои постојан проток на ин-
формации. Претходно беше потенцирано дека семејното насилство е ком-
плексен проблем и финализирањето на овие предмети пред судот мора да 
бидат поткрепени со соодветни пропратни докази. Кохерентниот принцип 
на решавање на овие случаи преку меѓуинституционално поврзување обе-
збедува издржани докази кои во крајната постапка ќе обезбедат полесно и 
пообјективно донесување на соодветна судска одлука. Целта на оваа одлука 
на крајот ќе има за цел заштита на жртвата и осигурување на неповторување 
на ваквото кривично дело од страна на сторителот. 

Механизми на локално ниво

Во 2010 и 2011 Канцеларијата на УНДП преку УН заедничкиот про-
ект за заштита од семејно насилство во соработка со НВО “Организација 
на жени Свети Николе” и НВО “За среќно детство” направиjа обуки на 
територијата на источна и централна Македонија кои ги опфатија професио-
налците од различни институции на локално ниво кои работат на полето на 
СН. Беа опфатени 19 општини каде што на истите им беше претставен бри-
танскиот модел на заштита од СН на локално ниво преку така наречените 
МАРАК – Мулти агенциски панели за високо ризични случаи на СН 20. Целите 
на МАРАК се следни: 

19 Измените на КЗ од 2009 година (Сл. весник на Република Македонија, бр. 114/2009)
20 Multi-Agency Risk Assessment Conference 
 http://www.kenttrustweb.org.uk/UserFiles/KSCB/File/Resources_and_Library/Kent_20Police_20

MARAC_20Protocol.pdf
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	 Да се дискутира за високо ризични случаи на СН, 
	 Да се обезбеди стратегија за помош на семејствата, 
	 Да се назначи одговорно лице за одреден случај на СН , 
	 Да се изготви план за активности помеѓу одговорните институции,
	 Да се изврши проценка на безбедносен ризик. 

Секоја од наведените општини во Македонија има формирано 
Локални совети за превенција кои функционираат соогласно Законот за 
Локална самоуправа21.  Во некои општини беше утврдено дека ваквите со-
вети работат редовно додека во некои тие и воопшто се немаат состанато, 
туку се формирани само со одлука на хартија од страна  на Советот на оп-
штината. Овие Локални совети за превенција имаат мандат да разгледу-
ваат најразлични теми од областа на безбедноста и сигурноста на своите 
граѓани и истите можат да формираат слични тела на МАРАК кој функцио-
нира во Велика Британија. Ваквите тела можат да ги процесираат случаите 
на семејно насилство со висок ризик. На овој начин би се превенирале ин-
цидентите на СН и нивно повторување. Она што може да се заклучи од го-
респоменатите обуки е дека општините се отворени за формирање на вак-
ви тела. 

Едно од клучните прашања е прашањето за сместување на жртви-
те. Потребно е формирање на неколку шелтер-центри кои би биле распро-
странети по региони и кои би сместувале жртви од повеќе општини. На тој 
начин ќе се постигне територијална распространетост и достапност и функ-
ционалност на шелтер-центри за жени-жртви на сите видови насилство и 
нивните деца. Она што беше идентификувано на  состанокот во  Скопје кој 
се одржа на 17.09.201122 година, работната група заклучи дека е потребен   
“Закон за заштита од семејно насилствожртвата треба да се пријави 
во Центарот за социјална работа или кризните центри како дел од НВО. 
Центрите понекогаш не реагираат(или се напуштени). Доаѓаат најчесто 
жртви на насилство од различен вид (од  алхохолизам,невработеност) 
центрите немаат некои посебни мерки за да им помогнат,полицијата не 
секогаш реагира навремено.” 

21 Членот 36 став 13 и 15  од Законот за локалната самоуправа 
 http://www.mls.gov.mk/data/mk/file/PDF/MKD/Zakon%20za%20lokalna%20samouprava.pdf
22 На  Состанокот во  Скопје кој се одржа на 17.09.2011



35

Учество во политички и јавен живот 

Со цел унапредување на вклученоста на жените во процесите на одлу-
чување на национално и локално ниво во законската регулатива во Ре пу-
бли ка Македонија се воведоа афирмативни мерки (квота). Законот за избор 
на пратеници (2002), Законот за локална самоуправа (2004) содржеа квота 
од 30% учество на обата пола на кандидатските листи за избор на пратени-
ци и советници. Меѓутоа тоа не беше доволно за да се зголеми и унапреди 
учеството на жените, вметнувањето на квотите во  законската регулатива не 
го даде очекуваниот резултат. Затоа, се бараше ново законско решение кое 
ќе придонесе кон уште поголема застапеност на жените во Парламентот и 
Советите на единиците на локалната самоуправа.

Во таа насока, во 2006 година со донесувањето на Изборниот законик, 
законодавецот предвиде одредба (член 64 став 5) со која на кандидат ските 
листи за избор на пратеници и советници во општините и градот Скопје, 
во поднесената листа на кандидати на секои три места едно место ќе му 
припадне на помалку застапениот пол. Доколку ова одредба не биде ис-
почитувана од подносителите на листите, во тој случај Државната изборна 
комисија (Општинската изборна комисија) ќе ја одбие поднесената канди-
датска листа. Со внесување на оваа одредба во Изборниот законик, се на-
прави чекор напред во унапредувањето на учеството на жените во процеси-
те на одлучување. Доколку се почитува оваа законска одредба, веројатно би 
било учеството на жените во советите и процесите на одлучување над 30 %.

Првите локални избори по донесувањето на Изборниот законик се 
одржаа во 2009 година. На овие избори беа избрано вкупно 1390 советни-
ци од кои 300 жени, односно 27% изразено во процент. Во споредба со ло-
калните избори во 2005 година, на последните избори учеството на жени-
те во Советите на локално ниво беше зголемено за 4,3%, што не претставу-
ва некоја поголема промена и не се доби очекуваниот број на жени совет-
нички односно 33% од вкупниот број на советници во единиците на локал-
ната самоуправа.

Но, ако направиме детална анализа на учеството на жените по општи-
ни, ќе утврдиме голем диспаритет од една во друга општина. Имено постојат 
општини каде учеството на жените е над 41% (3 општини), постојат општи-
ни каде учеството е повеќе од 30% (25 општини), во најголем дел застапено-
ста се движи од 20%-30% (32 општини), но за жал има сѐ уште многу општи-
ни каде учеството на жените е под 20% (25 општини).

Можеби не е очекуваното ниво на учество на жените во Советите на 
локално ниво, но ако го анализираме учеството на жените како градона-
чалнички тогаш можеме да констатираме многу незадоволителна состојба. 
Имено на последните избори не беше избрана ниту една жена градоначал-



36

ничка, што претставува поразителен податок за прашањето на учество на 
жената во процесите на одлучување на локално ниво и за родовата рамно-
правност во Република Македонија. Нема земја во регионот, па и пошироко 
каде нема избрано жени градоначалнички.

Законот не познава афирмативна мерка за избор на жени градона-
чалнички и токму од тие причини, подносителите на листа за градоначалник 
не се обврзани жените да ги кандидираат. Со оглед на тоа дека измените во  
Законот за избор на пратеници23 со кои  се определува во предложената ли-
ста на кандидати секој пол да биде застапен со најмалку 30%, не ги задово-
ли потребите за учеството на жените во законодавната власт, во 2006 годи-
на направени  се измени во Изборниот  закон (чл.64), со кои во поднесена-
та листа на кандидати за пратеници и за членови на советот на општината 
и Градот Скопје, на секои три места на листата, најмалку едно место, да му 
припаѓа на помалку застапениот пол.  

Согласно со овие измени, учеството на жените во политичкиот живот 
во Република Македонија бележи позитивен тренд за што говорат и резул-
татите од  парламентарните избори 2006, при што  се избрани 34 пратенич-
ки.  На вонредните парламентарни избори во 2008 година  избрани се 39 
пратенички. На парламентарните избори во 2011 избрани се 38 жени. Во та-
белата подолу се прикажани бројот и процентот  на жени во Собранието од 
осамостојувањето на РМ.  

Табела 5: учество на жените во законодавната власт од осамостоју-
вањето на Република Македонија

Извор:Државен завод за статистика, Жените и мажитево Македонија 2008, база 
на податоци на Inter parliamentary Union.

Кога станува збор за Владата на Република Македонија,според ана-
ли зата направена од Женска граѓанска иницијатива  Антико,  од 4 заменици 
на Претседателот на Владата има само 1 жена-вицепремиерка задолжена  
за европски прашања ( 25%) додека од  вкупно 19 министерства само два 
министерства се раководени од  жени министерки ( 10,5 %),  МВР и Мини-
стер ство за култура. 

23 „Службен весник на РМ„ бр. 42/2002 и 46/2004
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Од 15 министерства, заменички-министерки се само 3 жени ( 20%) и 
тоа во  Министерство за економија, Министерство за правда и Министерство 
за информатичко општество. Во третиот ешалон од 14 министерства на 
позиција  државни секретари се 6 жени или 42,8%. Од 13 министерства (за 
кои беа достапни податоците), вкупно жени државни советници се 26 или 
37,14% , а мажи се 44 или во проценти 62.86%  

На локално ниво состојбите се следни: на последните локални избо-
ри во 2009 година ниту една жена не доби мандат на градоначалник,а бројот 
на советнички е 377 од вкупно  1387 советници во единиците на локалната 
самоуправа.

Врз основа на анализата направена од Министерство за труд и соци-
јалната политика24 учество на жените вработени во администрацијата на ло-
калната самоуправа е речиси за половина поголема од учество на мажите 
(3014 вработени жени  во споредба со 5719 мажи) резултатите се поинакви, 
т.е. во корист на мажите кога се анализира застапеноста на раководните по-
зиции во администрација и јавните претпријатија. Апсолутната бројка пока-
жува дека речиси за половина е поголем бројот на вработените мажи. Но, 
ако сакаме да видиме каков е соодносот на жените и мажите на раковод-
ни позиции во општинската администрација и јавните претпријатија во оп-
штините25 (раководители на одделенија и сектори) може да се заклучи дека 
разликата уште повеќе се зголемува т.е. соодносот е еден наспрема три т.е. 
трипати повеќе се мажи на раководните позиции (201 жени и 609 мажи). 
Учеството на жените во управните одбори, покажува дека учеството на же-
ните е многу мало и изразено во бројки само 158 жени се членови во управ-
ните одбори наспроти 483 мажи. Слична е состојбата и со учество на жени-
те во урбаните и руралните заедници при што само во 13, жените се јавуваат 
како нивни  претседатели.

Со Изборниот закон  предвидена е правична и полова застапеност во 
изборните органи, при што во општините во кои живеат најмалку 20% од 
граѓаните припадници на другите заедници се одразува принципот на соо-
дветна и правична застапеност на сите заедници. Исто така, во составот на 
изборните органи секој пол е застапен со најмалку 30%.

 Во судската власт во Република Македонија во извештајниот пери-
од  2006-2010 година се забележува позитивен тренд на учество на избрани-
те судии-жени рамноправно со избраните судии-мажи. Во  истиот периодот 
повеќе од  половина од избраните судии се жени, и тоа:

24 Анализа за квалитативно уќество на жените во јавниот и политичкиот живот во единиците 
на локална самоуправа http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/informacija%20za%20anali-
za_lokalna%20samouprava.pdf

25 Анализа е спроведена во 63 општини
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Табела 6: Процент на избрани жени судии 

Извор: Државен завод за статистика

Во член 3 од Законот за судовите донесен во 2006 година, со кој се 
уредуваат целите и функциите на судската власт, во алинеа 3 од овој член се 
афирмира еднаквоста на половите, и тоа: „обезбедување еднаквост, рамно-
правност, недискриминација по која било основа”. 

 Во основните, вишите јавни обвинителства и Јавното обвинителство 
(ЈО) на Република Македонија, застапеноста на избраните  јавни обвинители 
-жени е следна:

Табела 7: Учество на жени во Јавното обвинителство

Извор: Државен завод за статистика

Позитивен тренд се забележува и во поглед на застапеноста на жените 
во нотарската професија, каде од вкупно 172 именувани нотари, 98 се жени 
или 57%, а 74 се мажи  или 43%.

Доколку се осврнеме на политичките партии, врз основа на анализата 
на нивните програми произлегува дека скоро сите парламентарни политич-
ки партии имаат воспоставено женски секции/форуми. Тие  во помала или 
погорема мерка се осврнуваат на унапредување на положбата на жените во 
општеството и постигнување на родовата рамноправност во своите парти-
ски програми. За жал многу мал број од партиите обрнуваат внимание кон 
јакнење на капацитетот на жените членки преку обуки. Исто така, освен една 
партија, останатите партии немаат задолжителни  внатрешни квоти преку 
кои би се постигнало рамноправно учество на жените во партиските структу-
ри и одлучувачките позиции.  
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Перцепции

Учество на жените во политичкиот и јавен живот,  учесниците на фо-
кусните групи ја издвоија како областа во која  е постигнат најголем и нај вид-
лив напредок. Скоро  на сите учесници им беше познат законот за избори и 
предвидената квота. Ова од една страна укажува дека граѓаните се добро 
информирани за изборниот систем и законската регулатива, но од друга стра-
на може да се толкува и како показател на голема политизација на општеството.

Не сите учесници имаа еднаков став кога станува збор за оправдано-
ста, квотите и ставовите беа по многу нешта различни. Од позитивни “ кво-
тите се ефикасен начин за подобрување на политичко учество на жени-
те во различни нивоа на власт“ , преку скептични  “ Што ќе се случи докол-
ку ги укинеме квотите? Сигурно нема да имаме толкав број на жени....до-
колку жените не се предлагаат од свои политички партии (без квоти) да 
ли тоа значи дека и самата политичка партија нема доверба во нивните 
капацитети?“  па дури и негативни “квотите се дискриминаторни меха-
низми и не ја одразуваат волјата на избирачите“ или “зошто само 30%? 
жените се 50% од вкупната популација и следствено на тоа треба квоти 
за 50%“. Но, без разлика на различните ставови по однос на оправданоста на 
квотите испитаниците се согласни дека тие ја постигнаа целта т.е.  го поди-
гнаа учество на жените во локалната и законодавната власт. 

Жените седат безгласно во домот, нивното вработување е често на 
пониски позиции и изгледа природно дека малку се изјаснуваат за 
социјалните прашања, вклучувајќи ги и социјалните услуги.
Граѓански засновани анализи, УНДП,  2010

Како што и укажа една учесничка “мислам дека позитивните резул-
тати се постигнаа поради три причини, прво со корекции на изборниот 
законик во 2006 се отстрани можноста за непочитување (изигрување) 
на квотите и поставување на жените кандидатки на дното на листата 
и второ законот предвидува најстрога можна казна доколку не се почи-
тува квотата, а тоа е неприфаќање на листата од изборната комисија 
т.е. отстранување од изборната трка, трета и по мене најбитна при-
чина, за разлика на многу други закони овој закон се почитува и се спро-
ведува“ Со други зборови формулата за успешноста на учество на жените 
во локалните совети и собранието се состои во добро осмислен закон кои 
се спроведува со ефикасни  и функционални механизми. Би можело и да се 
додаде дека голем придонос за ова имаат и механизмите на надворешната 
контрола од страна на засегнати страни т.е. самите политички партии кои ба-
раат отчет за исполнување на законските одредби до институциите  одговор-
ни за спроведување на законот.
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За разлика од законодавната власт и општинските совети, учество на 
же ните е на ниско ниво во извршната власт и градоначалнички позиции. 
Испи таниците сметаат дека затоа што законот не предвидува афирмативна 
мерка за овие две области резултира и ја рефлектира оваа состојба со не-
присуство на жените во одлучувачките структури во претходно напоментати-
те области. “Треба уште многу време да помине за родова сензибилизација 
на гласачкото тело, истото важи и за донесувачите на политиките. Ако 
во Владата на Република Македонија има само 13,63% 26 жени, каква по-
рака им се испраќа на останатите? Па, зарем не треба да се почитуват 
одредбите од Законот за еднаквите можности?“

Како заклучок би можело да се истакне дека учество на жените во по-
литичкиот и јавниот живот е област во која преовладува перцепција дека е 
постигнат најголем напредок. За тоа се смета дека се заслужни квотите, но и 
законската регулатива која е донесена во последните години. Напредокот не 
значи дека состојбите вакви какви што се ќе се одржат или ќе се подобрат  во 
иднина доколку не се продолжи со напорите за освестување, градење на ка-
пацитетите, подобрување и почитување на законската регулатива. Показател 
за тоа колку бргу може да се уназадат состојбите се 0% жени на градоначал-
нички позиции и само 13,63% жени во Влада.

26 Се мисли на една заменик-преседателка на Владата и две министерки од вкупно 22 позиции.  
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IV.  ПЕРЦЕПЕЦИЈА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
ВО НОСЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА 
СЕКТОРСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЛОКАЛНО 
НИВО

Под поимот транспарентност подразбираме отвореност, комуникација 
и отчетност. Со други зборови,  транспарентно работење е работење на та-
ков начин што го прави лесно за другите да видат што е направено и какви 
мерки се преземени. 

Имајќи го предвид горенаведеното ги запрашавме испитаниците за 
нивната перцепција по однос на транспарентното работење на институци-
ите одговорни за носење, реализација и следење на политиките за родова 
рамноправност и еднаквите можности. Каква е комуникација и соработка со 
овие институции,  колку тие се спремни да одговорат на предизвиците и да 
изнајдат решенија за надминување на истите. 

Испитувањето покажува дека поверојатно е мажите да учествуваат 
во активности на разни граѓански општествени организации, отколку 
жените. Помеѓу оние кои се членови на граѓански организации 
мажите се почесто членови на куќни совети, деловни здруженија и 
синдикати, додека има подеднаква пропорција на мажи и жени во 
доброволни и невладини организации.
Граѓански засновани анализи, УНДП,  2010

Преовладува општото позитивното мислење за Секторот за еднакви 
мож ности при Министерство за труд и социјална политика кога станува 
збор за транспарентоста, а посебно за комуникација со  претставниците 
на цивилното општество т.е. невладини организации кои се занимаваат со 
прашањето на правата на жените. “редовно сме информирани за ини ци ја
тивите преземени од  Секторот било да е на директен начин, преку по-
сети, така и индиректно преку електронска комуникација“. Спроведените 
интер вјуа укажуваат на тоа дека вработените во Секторот се познати и прифа-
тени за  претставниците на граѓанските организации , голем дел од нив имат 
остварено директен контакт и  се обратиле барем еднаш  за информација/
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совет  до Секторот, а одговорот го имат добиено повратно во разумен вре-
менски рок. 

“Тие се присутни на терен преку разни проекти и уверена сум, ба-
рем дел од вработените, дека веруваат во тоа што го работат и ви-
стински се залагаат за унапредување на позицијата на жената во оп-
штеството”, “Не е доволна само желбата за работа, која очигледно кај 
нив постои, туку се потребни и ресурси. Секторот, а и ние имаме среќа 
што донаторите беа волни да ги финансират проектите од оваа об-
ласт”. Исто така испитаниците сметаат дека дел од вработените во Секторот 
и во Министерството веќе долго време и во континуитет се инволвирани во 
работат на секторот, а со тоа имаа можност професионално да израснат , ги 
зајакнат своите капацитети,  а со тоа и успешно  да  ја одработат работата. 

Од друга страна кога станува збор за перцепција за транспарентноста 
на Секторот од страна на испитаниците кои не се активни во граѓанското оп-
штество , за голем број од нив Секторот беше непознат или нивното позна-
вање на овој сектор беше лимитиран. Оваа перцепција е разбирлива со 
оглед на тоа што  Секторот не беше експониран во јавноста ниту пак немаше 
некоја сеопфатна медиумска кампања која би се однесувала на прашања во 
доменот на работа на Секторот.

За разлика од Секторот за еднаквите можности, перцепцијата за 
транс парентноста на Комисијата за еднаквите можности при Советот на оп-
штината е поинаква. “Позитивно е тоа што комисијата за еднакви мож-
ности на жените и мажите е формирана, но многу малку знаеме, да не 
речам воопшто,  кои се постигањата на комисија и за што се залага ”. 
Учесниците сметаат дека делумно ваква неповолна перцепција преовладу-
ва поради фактот што комисиите се релатитвно нови (во споредба на пр. 
со Секторот) и имаат недоволно развиени капацитети за да ја спроведува-
ат функцијата и одговорноста доделена во Законот за еднакви можности. 
Исто така фактот што во Комисијата членуваат само избраните советници 
кои се менуваат со секој изборен циклус придонесува за осипување на ку-
мулираното знаење (преку разни обуки) во текот на 4-годишниот мандат на 
Комисијата.  

Испитаниците сметаат дека голем број од комисите  немат  буџет за 
реализација на активностите “нашата општина има усвоено локален ак-
циски план за еднакви можности, но мислам дека нема издвоено буџет за 
неговото спроведување, ние немаме достапни информации зошто е тоа 
така”. Во ретките општини каде се реализира акцискиот план, тоа се прави 
пред сѐ со поддршка на донаторските средства донирани во општина или 
преку здруженија на граѓани. Поради последното во неколку наврата беше 
искажан негативен коментар за отвореноста на Комисијата “комисијата ра-
боти само со одредени здруженија , пред сѐ тие што им се блиски по разни 



43

основи, нема ефикасен механизам преку кој би се овозможило вклучување 
и на останатите ”

Како посебно прашање беше третирано прашање на семејно насил-
ство поради тоа што овој феномен опфаќа повеке сектори и превенција и 
борба против семејното насилство бара координираност на повеќе инсти-
туции.

 Перцепција на испитаниците за политиките на превенција и интер-
вен ција на локално ниво во сферата на семејното насилство може да се 
каже дека е добра. Ова се потврдува и во извештајот на Европската Комисија 
при што се наведува фактот дека во изминатата година направени се голем 
број на активности за подигање на свеста за проблемот на СН и начинот на 
кој институциите им помагаат на жртвите.  Она што беше забележано при 
споведувањето на обуките во 19 општини е дека граѓаните и професионал-
ците недоволно учествуваат во процесот на донесувањето на одлуките и 
во креирањето на локалните политики, а локалните власти не се доволно 
транспарентни, отчетни и одговорни во своето работење.

Покрај ова, професионалците кои го третираат проблемот на СН сè 
уште не се доволно запознаени со улогата и со значењето на општините во 
локалните заедници. Особено со работата на Локалните совети за пре вен ци-
ја и посебните тела кои во одредени општини се формирани како советодав-
ни групи за превенција од семејно насилство. 

Истражувањето кое го направи Центарот за граѓански комуникации 
јасно ја потенцира потребата од обезбедување помош на општините за да 
развијат и да применуваат ефикасни механизми за потранспарентно, поот-
четно и поодговорно работење, како и механизми кои ќе овозможат и ќе 
поттикнат редовно учество на граѓаните, бизнисмените и претставниците на 
невладините организации во донесувањето одлуки и во креирањето на ло-
калните политики. Станува збор за: учеството на заедницата, а особено про-
фесионалците од одредена област во процесот на донесување одлуки, про-
фесионалност на општинската администрација, степенот на информираност 
на граѓаните и отчетноста на општината, како и проактивноста на општината 
спрема локалната заедница. 27

Заклучокот кој може да се изведе од горенаведеното се однесува на 
потреба од поголема транспарентност во работа на институциите одговор-
ни за спроведување на политиките за родова рамноправност. Како позити-
вен пример може да се посочи Секторот за еднакви можности при МТСП. Од 
друга страна комисиите за еднаквите можности при советот на општините 
имаат потреба за континуирана поддршка во знаење и финансиски ресур-
си, а со цел на подобрување на нивната функционалност и транспарентност. 

27 Центар за граѓански комуникации: http://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=113%3A2011-01-13-09-55-32&catid=22%3Aistrazuvanja&Itemid=29&lang=mk 
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Постои значителен простор за подобрувањето на спроведување на полити-
ките за превенција на семејно насилство пред сѐ во запознавање на профе-
сионалците кои го третираат проблемот на СН со улогата и со значењето на 
општините во локалните заедници. Особено тоа се однесува за работата на 
Локалните совети за превенција како и на посебните тела кои во одредени 
општини се формирани како советодавни групи за превенција од семејно 
насилство.



45

V.  ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ    

Законската рамка за родова рамноправност во голем дел е поставе-
на, а со донесувањето на Законот за еднакви можности на жените и мажите 
во изминативе пет години се воспоставиа и механизмите за унапредување 
на еднаквите можности на жените и мажите  како на  локално така и на  на-
ционалното ниво. Новиот закон за еднакви можности на жените и мажи-
те донесен во 2012 уште повеќе ги развива односите и механизмите кон 
остварување на еднаквост помеѓу жените и мажите.

Праксата документирана преку истражувања од терен и анализи ука-
жува на фактот дека поставените механизми во голема мерка се неактивни 
т.е. многу мал број од нив спроведуваат конкретни активности кои ќе придо-
несат кон унапредување на еднаквите можности. 

Следствено на праксата и перцепцијата за ефикасноста и транспа-
рентноста во донесување и спроведување на политиките за родова рамно-
правност се разликува во зависност од тоа за кој сектор станува збор. 

Од  четирите анализирани  политики/сектори, кај најголем број на 
испитаници преовладува перцепција дека највидлив напредок е постиг-
нат во областа на учество на жените во политичкиот и јавниот живот. Овој 
напредок се однесува позитивните законски решенија, нивно доследно 
спроведување, но и постоење на релативно јаките механизми на отчетност 
од страна на засегнатите страни.

Се препорачува позитивните трендови да се засилат преку континуи-
рани напори во освестување како на донесувачите на одлуките така и на по-
широката јавност за важноста на родова рамноправност во едно демократ-
ско општество. Во таа насока од посебна важност ќе биде изнаоѓање на ме-
ханизмите за осигурување на изборот на жени кандидатки во градоначал-
нички позиции, но и соодветна застапеност во Владата и во раководните по-
зиции во органите на власта и јавната администрација.

Образование е областа за која владее перцепција дека се остварени 
извесни постигнувања кога станува збор за вклучувањето и задржувањето 
на учениците во образование. Во таа насока преовладува перцепција дека 
одлуката за задолжително средно образование како и подобрување на до-
стапноста на високото образование ќе има позитивни ефекти за учениците 
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кои потекнуваат од ранливи категории и се со низок социјален статус.
Се препорачува доследно спроведување на овие одлуки,  но и 

вложување на поголеми напори со цел постигнување на родово сензитивни 
содржини на училишните текстови и помагала како и јакнење на капаците-
тите на наставниот кадар во сите нивоа на образовниот систем. 

Областа за која преовладува перцепција дека е постигнат најскромен 
напредок е вработувањето. Жените во континуитет се помалку застапени во 
работната сила и таа застапеност во последните 10 години бележи негати-
вен тренд т.е. се намалува. Исто така постои тенденција за поделба на маш-
ки и женски професии т.е. професионалната сегрегација при што жените се 
застапени во професии со помала моќ и пониски лични примања. Како по-
себно загрозена и незаштитена категорија се посочуваат жени работнички 
во текстилната индустрија.

Се препорачува одговорните институции да ја зголемат ефикасноста 
на донесените политики за економското јакнење на жените, пред сѐ преку 
таргетирани мерки за вработување, но и преку активностите кои имат за цел 
подигање на нивото на вработување на тие жени. Од посебна важност во 
ова област е и заштита на жени работнички во текстилната индустрија пре-
ку институционалните механизми кои според искажувањате не се ефикасни. 
Тука пред сѐ се мисли на трудова инспекција, синдикалното организирање, 
но и јакнење на свеста и информираноста на жените за нивните права.

Семејното насилство како феномен започна да се  третира во зако-
нодавство преку измени на веќе постоечките закони, но и донесување на 
Стратегијата за справување и превенција на ова појава. За ова прашање 
преовладува перцепција дека е постигнат напредок кога станува збор за 
освестување за проблемот преку медиумски кампањи, но и јакнење на ка-
пацитетите на професионалците во институциите одговорни за  справување 
со случаи на семејното насилство. Од друга страна се укажува на потребата 
за зајакната и ефикасна координација на институциите на системот како во 
централната така и во локалната власт.

За постигнување на горенаведеното се препорачува посериозен 
пристап на донесувачите на одлуките кон овој проблем посебно кога ста-
нува збор за издвојување на буџетските средства за реализација на актив-
ностите. Секако за да се постигне значително поместување се препорачу-
ва зајакнување на веќе постоечките механизми на координација, јакнење 
на капацитетите на инволвираните страни како и освестување на јавноста 
за феноменот на семејното насилство. Законското решение на ова прашање 
исто така е едно од прашањата на кои треба да се обрне посебно внимание. 

Перцепција на граѓаните кога станува збор за транспарентност на ра-
бота на институциите одговорни за спроведување на политиките за родо-
ва рамноправност е дека треба да се унапреди и постојано да се развива. 
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Тоа посебно се однесува на комисиите за еднаквите можности при совети-
те на општините, но и инволвираните страни во спроведување на политики-
те за семејно насилство, образование, вработување и политичко и јавното 
учество.

Се препорачува да се даде  континуирана поддршка во знаење и фи-
нансиски ресурси на засегнатите страни сѐ со цел на подобрување на нивна-
та функционалност и транспарентност.
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