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Резиме
Родовата еднаквост во Агендата за одржлив развој 2030 (АОР) е прашање на кое му се дава
големо значење. Целите за одржлив развој (ЦОР) ги третираат родовите прашања на сензитивен начин и градат очекувања дека родовата еднаквост ќе се смета за приоритет во новата
глобална политика за одржлив развој на државите. На национално ниво Република Македонија
стратегиски пристапува кон овозможување на родовата еднаквост низ низа значајни мерки за
развој на политиките, одразени најмногу во Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 (СРЕ)
и Националниот акциски план 2013–2016 (НАП). Целта на ова истражување е да се процени
поврзаноста на ЦОР со родовата еднаквост во Република Македонија преку преиспитување на
пристапот и анализа на националните стратегиски документи, односно СРЕ и НАП.
Анализата покажа дека националните стратегиски документи имаат солидна поврзаност со целите насочени кон родовата еднаквост, но, сепак, ограничен степен на усогласеност со задачите
и со индикаторите од агендата. Заради унапредување на политиките и на процесите поврзани со
АОР во делот на родовата еднаквост, Република Македонија генерално би требало да пристапи
кон ревизија на националните стратегиски документи во оваа област и да ги подобри системите
за собирање податоци неопходни за следење и мерење на напредокот на државата.
За реализација на АОР во Република Македонија, во контекст на родовата еднаквост, а со цел
унапредување на положбата на жените и на девојчињата и затворање на родовите јазови, следните четири области се издвоени како клучни во оваа анализа: сексуално и репродуктивно
здравје, економско и политичко зајакнување на жените и девојките и родово базираното насилство.
Сексуалното и репродуктивно здравје (СРЗ) зазема значајно место во АОР и неговата важност
директно се препознава како фактор во унапредувањето на родовата еднаквост. Од друга страна, во СРЕ и во НАП сексуалното и репродуктивно здравје не е соодветно вклучено. Отсуството
на СРЗ како специфична цел во овие документи создава тешкотија за следење и исполнување
на задачите од АОР. Истовремено, недостигот на конкретни и сеопфатни мерки ја намалува
важноста на СРЗ во националното планирање за постигнување родова еднаквост. Во одредена
мера отсуствуваат и разделени податоци во формуларите за собирање податоци кај здравствените институции, што оневозможува подобро следење на напредокот на државата во поглед
на СРЗ и на ЦОР.
4

Економското зајакнување на жените е еден од приоритетите вклучени во АОР, при што националните стратегиски документи за родова еднаквост во Република Македонија соодветно го
адресираат ова прашање. Сепак, анализата покажа делумна усогласеност во пристапот и ограничен придонес на СРЕ и на НАП во поглед на ЦОР за економско зајакнување на жените и девојчињата.
Анализата на политичкото учество на жените и вклучувањето на жените во донесувањето одлуки покажува дека целите во Стратегијата за родова еднаквост и во НАП во голема мера се во
корелација со целите во ЦОР, особено кога станува збор за обезбедување целосно и ефективно
учество на жените на сите нивоа на донесување одлуки. Предвидените активности за исполнување на ЦОР во СРЕ и во НАП се релевантни и мерливи преку индикатори, кои ќе покажат дали
и колку е зголемено учеството на жените во политиката на локално и на национално нив. Сепак,
стратегијата не предвидува истражувања и анализи што укажуваат на степенот на граѓанско
учество на жените и на мажите и начинот на кој граѓаните може да се вклучат во донесувањето
одлуки надвор од политичките процеси. Дополнително, недостигот на родово разделени податоци и понатаму претставува предизвик за следење на напредокот на државата во однос на
ЦОР, предизвик што треба посеопфатно да се адресира при изготвување на новиот НАП.
Целите во СРЕ и во НАП во однос на родово заснованото насилство делумно се поврзани со
целите во АОР. Стратегијата го дефинира родово заснованото насилство и согледува дека тоа
се темели на нееднаквоста меѓу мажите и жените во општеството, при што препознава различни форми на родово засновано насилство. Анализата идентификува дека главен предизвик
при спроведувањето на задачите и следењето на индикаторите поврзани со ЦОР е неспроведувањето мерки и активности против сите форми на родово засновано насилство, поради непрецизното дефинирање, непрепознавање и инкриминирање на сите облици на родово засновано
насилство во сите стратегиски документи и закони.
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Вовед
Агендата за одржлив развој 2030 на ООН претставува глобален план за одржлив развој и акција,
кој се надоврзува на Милениумските развојни цели и се стреми „да ги искорени сиромаштијата и гладта; да им се спротивстави на нееднаквостите во и меѓу земјите; да изгради правични
и инклузивни општества; да ги штити човековите права и да промовира родова еднаквост и
зајакнување на жените и девојките; и да осигури долготрајна заштита на планетата и нејзините
природни ресурси“1. Оваа агенда е заснована на три столба за одржлив развој: економски развој, социјален развој и развој на животната средина, и вклучува 16 цели, 169 задачи и 231 индикатор. За следење на имплементацијата на АОР, Комисијата за статистика на ООН, во широко
партиципативен процес, разви сеопфатен сет индикатори преку кои ќе се следи прогресот на
државите во однос на поставените цели и задачи на ЦОР. Во АОР е инкорпориран принципот
„никој да не е изоставен“, што, всушност, подразбира податоците потребни за следење на прогресот и на успесите на државите да бидат разделени на што е можно повеќе основи, вклучувајќи пол, возраст, раса, попреченост, приход, етничка припадност, статус на мигрантите, но и
на други релевантни обележја карактеристични за секоја од државите посебно.
Родовата еднаквост е една од централните теми во Агендата за одржлив развој 2030. Во АОР
се потенцира дека „остварувањето родова еднаквост и зајакнувањето на жените и девојките
ќе даде важен придонес во сите цели и задачи“2, и се инсистира на системско вклучување на
родовата перспективата во целокупната имплементација. И покрај тоа што родовата еднаквост
се третира како хоризонтално прашање што треба да биде адресирано при остварувањето на
целите, во ЦОР е предвидена и засебна цел – цел 5, која е специфично насочена кон родовата еднаквост. Оваа цел се стреми кон зајакнување на жените и девојчињата и остварување на
нивниот целосен потенцијал, што неизбежно подразбира елиминација на сите форми на дискриминација врз основа на пол и родово базирано насилство. Дополнително, целта 5 настојува
да овозможи унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на жените и девојките,
признавање на неплатената домашна работа и еднаков пристап до ресурси, како и еднакво
учество со мажите во политичкиот, економскиот и во јавниот живот.
1

United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly, Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 		
достапно на http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly, Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 		
достапно на http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

2

6

Имајќи предвид дека Република Македонија како членка на ООН се обврза на имплементација
на АОР, предмет на оваа анализа е да се согледа каква е поврзаноста на националните стратегиски документи за родова еднаквост со ЦОР, но и придонесот на државата во остварувањето на
АОР. Притоа, земени се предвид Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 и Националниот
акциски план 2013–2016 како примарни национални стратегиски документи од областа на родовата еднаквост. Важно е да се истакне дека во Стратегијата за родова еднаквост е препознаено
дека „Република Македонија како земја-членка на Организацијата на обединети нации – ООН
има обврска при планирањето на политиките да се раководи од темелните конвенции за човекови права што ги има ратификувано и милениумските развојни цели и да ги земе предвид документите усвоени на конференциите на ООН во насока на постигнување на глобално утврдените
социјални цели“3.
Овој документ, преку преглед и споредба на националните стратегиски документи за родова
еднаквост со целите и задачите од АОР, овозможува проценка на нивната усогласеност и корелација. На овој начин се анализира можноста СРЕ и НАП да придонесат во исполнувањето на
ЦОР, како и на функционалноста на постојните системи за собирање податоци релевантни за
родовата еднаквост, преку кои ќе се мери степенот на реализација на ЦОР. Конечно, целта на
оваа анализа е да придонесе во идентификувањето предизвици и можности за успешно имплементирање на АОР во Македонија и да предложи насоки за унапредување на примарните стратегиски документи за родова еднаквост во насока на поголема усогласеност со приоритетите
на ООН.
Во анализата фокусот е на четири области што се застапени и во ЦОР и во СРЕ и кои може да се
сметаат за приоритетни кога станува збор за унапредување на положбата на жените и девојките: здравство, поточно СРЗ, економско засилување, политичка вклученост и родово базирано
насилство. Причините за изборот на овие четири области се поткрпени и со изјавата дадена на
Интерресорската советодавна и консултативна група за еднаквост на жените и мажите (септември, 2015) со која беше поддржана предлогот на Генералното собрание на ООН за воведување
посебна цел за род, целта 5, но беа дадени и национални заложби за „елиминација на сите фор3

Влада на Република Македонија (2013). Стратегија за родова еднаквост 2013–2020. Достапно на: http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
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ми на насилство врз жените и девојките, унапредување на економската состојба на жените и
подобрување на сексуалното и репродуктивно здравје преку процесите на креирање закони,
политики, буџети и преземање акции и мерки“4. Според тоа, документот е поделен во четири
посебни целини, посветени на приоритетните области. Секоја од целините вклучува анализа на
поврзаноста на СРЕ и НАП во спроведувањето на АОР, дел што се осврнува на процесите за собирање податоци и достапноста на податоците релевантни за следење на степенот на остварување на ЦОР, како и дел со препораки за унапредување на примарните стратегиски документи
за родова еднаквост за да се зголеми придонесот кон ЦОР.

СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ И
ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Родовата еднаквост и независноста на жените и девојките не можат да бидат остварени без унапредување на СРЗ и остварување на репродуктивните права. Жените и девојките сe повеќе ранливи за разлика од мажите во однос на репродуктивното здравје, и тоа може негативно да влијае
на нивното општо здравје и благосостојба. Недостигот на здравствени услуги поврзани со СРЗ
може да го зголеми работниот товар кај жените во обезбедувањето грижа во семејството, со што
го попречува и донесувањето одлуки за тоа дали, кога и колку деца ќе имаат. Затоа, за жените и
девојките да имаат здрав живот и целосна слобода на учество во општествениот, економскиот и
во политичкиот живот, потребно е да имаат сеопфатен пристап до едукација, услуги и производи
за СРЗ, но и законска рамка што ќе им овозможи да ги остваруваат своите репродуктивни права.
Целта бр. 3, која се однесува на здравјето, и целта бр. 55, која се однесува на родовата еднаквост и
зајакнувањето на жените од ЦОР, директно ја препознаваат важноста од СРЗ во унапредувањето
на родовата еднаквост. Тие се релевантни и за контекстот на родовата еднаквост во Македонија
и се предмет на оваа анализа. Постојат и други цели што имаат елементи на СРЗ (цел бр. 4, 6, 8, 10
и 16), но тие нема да бидат анализирани во овој документ поради нивниот индиректен придонес
кон родовата еднаквост или нерелевантноста на дел од овие цели во согласност со потребите за
СРЗ на земјата. Во целта бр. 3 идентификуваме две задачи за СРЗ што придонесуваат за родовата
4

Интерресорска советодавна и консултативна група за еднаквост на жените и мажите, Платформа за родова еднаквост, ХЕРА (2015). 			
Родовите прашања, сексуалното и репродуктивно здравје во развојната рамка за периодот 2016–2030, достапно на http://hera.org.mk/wp-content/up
loads/2015/07/POST_2015_MK.pdf
United Nations (2015) Resolution adopted by the General Assembly, Transforming our World: the 2013 Agenda for Sustainable Development, 		
достапно на http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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еднаквост, односно задачата 3.1., која се однесува на намалување на смртноста на мајките, и задачата 3.7., која, пак, се однесува на обезбедување универзален пристап до услуги за СРЗ, вклучувајќи го и планирањето на семејството. Дополнително, во целта бр. 5 постои директна спрега меѓу
СРЗ и родовата еднаквост, зададена преку задачата 5.6. – обезбедување сеопфатен пристап до СРЗ
и репродуктивни права во согласност со Програмата за Акција на Меѓународната конференција
за население и развој6 и Пекиншката платформа за акција7.
За следење на задачите за СРЗ од важност за унапредување на родовата еднаквост, Комисијата
за статистика при Обединетите нации8 ги препорачува следниве индикатори (табела 1), со кои
ќе се мери напредокот на земјите, притоа запазувајќи го принципот „никој да не е изоставен“.
ТАБЕЛА 1: Сексуално и репродуктивно здравје во Целите за одржлив развој

6
7
8

Задачи

Индикатори

3.1. До 2030 г. да се намали глобалната стапка на
смртност на мајките на помалку од 70 на 100.000
раѓања.

3.1.1. Смртност на мајките на 100.000 раѓања.
3.1.2. Процент на раѓања од стручно-здравствениот кадар.

3.7. До 2030 да се обезбеди универзален пристап до
услуги за сексуално и репродуктивно здравје,
вклучувајќи планирање на семејството, информација и едукација, како и интеграција на репродуктивното здравје во националните стратегии и програми.

3.7.1. Процент на жени во репродуктивен период (15–49)
чиишто потреби за семејно планирање се задоволени со
современата контрацепција.
3.7.2. Стапка на раѓања кај адолесценти (на возраст од 10 до 14
и од 15 до 19 години) на 1000 жени во истата возрасна група.

5.6. Да се обезбеди сеопфатен пристап до
сексуалното и репродуктивно здравје, како и до
репродуктивните права, како што е договорено,
во согласност на Програмата за акција на Меѓународната конференција за население и развој и
Пекиншката платформа за акција.

5.6.1. Процент на жени на возраст од 15 до 49 години што
донесуваат сопствени и информирани одлуки во однос на
сексуалните односи, употребата на контрацепција и грижата
за репродуктивното здравје.
5.6.2. Број на закони и регулативи што им го гарантираат
пристапот на жените на возраст од 15 до 49 години до грижа
за СРЗ, едукација и информации.

(1994) Каиро, за првпат афирмирани репродуктивните права на индивидуите и поставени цели за унапредување на СРЗ.
(1995) Пекинг, потврда на репродуктивните права на жените и личната слобода при донесувањето одлуки за сексуалноста.
United Nations Economic and Social Council (2016) Report of the Inter-Agency Group on Sustainable Development Goal Indicators, 			
достапно на http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
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Сексуалното и репродуктивно здравје во Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 и
Националниот акциски план 2013–2016 и придонесот кон Целите за одржлив развој
СРЗ не е издвоено како посебен приоритет во Стратегијата за родова еднаквост. Аспекти на
СРЗ се интегрирани во рамките на Специфичната стратегиска цел 2.4. здравство9 преку неколку
активности, но не се издвоени како специфични резултати. Поголем дел од активностите што
се однесуваат директно на СРЗ се вклучени само во резултатот 210, додека во резултатот 111
отсуствува директната поврзаност со СРЗ, иако индиректно би можело да се придонесе кон
подобрување на системот на собирање податоци и известување во поглед на унапредувањето
на родовата еднаквост, но само доколку се спроведуваат планираните мерки.
Сите индикатори од резултатот 1 од НАП: (1) подготвени нови обрасци за известување за користењето на здравствените услуги; (2) подготвени софтверски програми за следење на болестите;
и (3) спроведени обуки за користење на новите формулари во примарната здравствена заштита,
би можеле да бидат силно поврзани со индикатори за СРЗ од задачите 3.1. и 3.7. и да придонесуваат кон ЦОР. Но, за ова е потребно вклучување на специфични индикатори од интерес за СРЗ
во следните НАП и интеграција на податоците за СРЗ во новите обрасци за известување и во
софтверските програми за обработка на податоците. Дополнително, податоците за СРЗ треба
да бидат разделени на повеќе основи (пол, возраст, попреченост, приход, етничка припадност,
статус на мигранти/бегалци), а обуките за користење на новите формулари да бидат проширени
и кон здравствените работници од секундарната и од терцијарната здравствена заштита
Од друга страна, повеќето индикатори од резултатор 1 од НАП се во директна поврзаност со
задачите 3.1. и 3.7., но тие само во мала мера би можеле да придонесат кон задачите 3.1., 3.7. и
5.6. од ЦОР:

9

Министерство за труд и социјална политика (2013), Национален план за родова еднаквост 2013–2016, достапно на 				
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Подигање на квалитетот и на достапноста на здравствените услуги за мажите и за жените.
Воведување изедначена методологија за собирање, следење и анализа на податоци за сите видови болести на мажите и на жените и 		
за користените здравствени услуги.

10
11

10

1. Спроведени 3 информативни кампањи на годишно ниво, јавни дебати и промоција со
едукативни материјали, со цел унапредување на здравјето на мажите и на жените за нај
честите состојби во однос на морбидитетот;
2. Спроведени превентивни прегледи за рано откривање на малигни заболувања;
3. Спроведени 10 едукативни сесии на годишно ниво за училишни деца и адолесценти, 		
жени од урбани и рурални средини;
4. Спроведено истражување и подготвен извештај за знаењата, вештините и практиката на
жените Ромки за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје.
Имено, во НАП недостасуваат посебни информативни кампањи или превентивни прегледи што
се од специфичен интерес за СРЗ. Исто така, недоволни се или отсуствуваат мерки за посеопфатна промоција, едукација и заштита на репродуктивните и сексуалните права на жените во
НАП, како и истражувања што ќе бидат проширени и на други ранливи групи (не само на ромското население) за да биде задоволителен придонесот на стратегијата и на активностите од
националниот план кон индикаторите на СРЗ од задачите 3.1., 3.7. и 5.6. од ЦОР.
Дополнително, еден од индикаторите од резултатот 2, (5) зголемен број гинеколози во примарната здравствена заштита заради подобра достапност на здравствените услуги, би можел значајно да придонесе кон задачите 3.1., 3.7. и 5.6. од ЦОР, но во акциските планови недостасуваат
конкретни мерки и активности како поконкретно би можело да се обезбедат лекари-гинеколози
според зададениот норматив12. Исто така, мерките се однесуваат само на институциите од примарната здравствена заштита, но не и од секундарната и терцијарната здравствена заштита, со
што придонесот од стратегијата и акциските планови кон задачите 3.1. и 3.7. од ЦОР е ограничен.
Отсуството на СРЗ како посебен специфичен резултат, подеднакво и во СРЕ и во НАП, создава
тешкотија за следење на придонесот на државата кон задачите од ЦОР што се од важност за СРЗ
и за унапредување на родовата еднаквост истовремено. Иако некои од активностите во НАП
се поврзани со аспекти на СРЗ, сепак, тоа не е доволно, бидејќи отсуството на конкретни мерки
би ја намалило важноста на СРЗ во оперативните планирања од родова перспектива и нивната
12

Еден тим на 3000 жени >15 години, во согласност со Мрежата за здравствени установи во Република Македонија.
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поврзаност со ЦОР. Исто така, голем дел од индикаторите од НАП се солидна појдовна точка, која
би можела понатаму да придонесе кон задачите од ЦОР што се од важност за СРЗ и родовата
еднаквост, но потребно е индикаторите во НАП да се специфицираат за СРЗ во поширок опсег.
Во која мера националните податоци и статистика за СРЗ се доволни за следење и известување кон ЦОР
Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) и Заводот за здравствена заштита на мајки и деца (ЗЗЗМД) водат евиденција за следење на индикаторот 3.1.1.13 Сепак, недостасуваат разделени податоци по
повеќе демографски и социоеконосмки обележја (етничка припадност, место на живеење, приходи, итн.), како и за причините на смртност кај мајките. Загрижува и задоцнетото ажурирање на
податоците. Последните официјални податоци за смртност на мајките се однесуваат на 2013 г.14
ЗЗЗМД води евиденција за бројот на живородени со стручна помош, односно за индикаторот
3.1.2.15 Сепак, годишните извештаи на ЗЗЗМД не се достапни електронски, а во извештаите за
Здравјето на населението на ИЈЗ овие податоци отсуствуваат.
За индикаторот 5.6.1.16 се користат достапните податоците за СРЗ во националните студии што
ги истражуваат знаењата, навиките и однесувањата во функција на заштита на здравјето. Така,
во био-бихевиоралната студија кај млади и популации со најголем ризик од ХИВ-инфекција17
се анализираат трендовите на знаењата и практиките кај разни целни групи во корелација со
ризикот од пренос на ХИВ или сексуално преносливи инфекции, додека во истражувањето за
здравјето на адолесцентите18 се обезбедуваат податоци за навиките и за однесувањата поврзани со здравјето и заштитните фактори кај учениците, со цел евалуација на здравствената
промоција кај младите и во училиштата. Податоците не се доволно разделени, ниту укажуваат
колку жените се независни при донесувањето сопствени одлуки за своето СРЗ, што, од друга
страна, е исклучително важно за да ја покаже поврзаноста за грижата за СРЗ од родов аспект.
13
14

Смртност на мајките на 100.000 раѓања.
Институт за јавно здравје (2014), Извештај за здравјето на населението во Република Македонија, достапно на http://iph.mk/wp-content/		
uploads/2015/03/Spoen-izvestaj-novo-so-sodrzina-i-naslovna-so-CIP.pdf
Процент на раѓања од стручно-здравствен кадар.
Процент на жени на возраст од 15 до 49 години кои донесуваат сопствени и информирани одлуки во однос на сексуалните односи, 			
употребата на контрацепција и грижата за репродуктивното здравје.
Министерство за здравство и Републички завод за здравствена заштита (2008), Извештај за био-бихевиоралната студија за млади и 			
популации со најголем ризик кон ХИВ инфекција во Република Македонија во 2006 г., достапно на http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/		
MK_BehavioralStudy_MK2006.pdf
Републички завод за здравствена заштита (2008), Глобално истражување за здравје на адолесцентите во Република Македонија, 			
достапно на http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/SchoolBasedHealthSurvey__Macedonian.pdf
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На пример, контрацепцијата се сведува на добивање податоци колку таа се употребува кај младите, кои типови контрацептивни средства се користат и какви се знаењата, но нема податоци дали
одлуката за користење е по сопствен избор или под принуда од партнерот, за да се истражат и
родовите аспекти.
Единствен расположлив податок кој се користи за периодично известување на индикаторот
3.7.2.19 е Мултииндикаторското кластерско истражување, кое е спроведено во 2007 г. и последователно во 2011 година од страна на УНИЦЕФ и ИЈЗ20. Истражувањето нуди разделени податоци
по повеќе основи, односно метод на контрацепција, региони, области, возраст, приход, брачен
статус, етничко потекло. Сепак, минимум стандардите со кои може да се проценува трендот на користење на контрацепцијата е најмалку две национални репрезентативни истражувања21. Дополнително, ЗЗЗМД поседува статистика за број на ординирани контрацептивни средства како податок преку кој се следи пристапот до здравствените сервиси за планирање на семејството22. Сепак,
овие податоци овозможуваат само да се следат годишните трендови на ординирани контрацептивни методи во примарната здравствена заштита, но податоците не се разделени по социоекономски и демографски обележја, ниту се води детална статистика на методите за контрацепција.
Државниот завод за статистика води евиденција за индикаторот 3.7.2.23, и тоа општо за раѓања кај
адолесцентската популација под 15 години и разделени за секоја година одделно, од 15 до 19 години24. Сепак, годишните статистички извештаи не водат разделени податоци за бројот на раѓања
по други основи, вклучувајќи ја, на пример, етничката припадност и приходот, со што би се добила
подобра слика за другите социоекономски и демографски обележја за адолесцентската бременост.

19
20
21
22
23
24

Процент на жени во репродуктивен период (15–49), чиишто потреби за семејно планирање се задоволени со современа контрацепција.
MULTIPLE indicator cluster survey (2011) Министерство за здравство, Министерство за образование, Министерство за труд и социјална 		
политика, достапно на http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/MICS_ENG_FINAL_websize.pdf
United Nations (2015) Trends in Contraceptive Use Worldwide 2015, достапно на 							
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf
ИНФОРМАЦИЈА Здравјето на мајките и децата во Република Македонија во 2014 година, Ј.З.У „Здравствен Дом на Скопје“ – Скопје, 			
септември 2015.
Стапка на раѓања кај адолесценти (на возраст од 10 до 14 и од 15 до 19 години) на 1000 жени во истата возрасна група.
Државен завод за статистика (2014), Статистички годишник на Република Македонија, категорија: население, достапно на 			
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/PDFSG2014/03-Naselenie-Population.pdf,

13

РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АГЕНДАТА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 2030

Препораки
1. При ревизија на Стратегијата за родова еднаквост и подготовка на акциските планови, во
стратегиската: здравство да се вклучи посебен резултат што се однесува само на СРЗ, како важен здравствен аспект во унапредување на родовата еднаквост .
2. При подготвување на оперативните планови за родова еднаквост да се вклучат сеопфатни мерки
за СРЗ, кои директно придонесуваат кон исполнување на целта бр. 3 и бр. 5 од ЦОР, односно активности што имаат цел намалување на смртноста на мајките и на адолесцентската бременост, зголемување на употребата на контрацепција, како и интервенции за јакнење на жените за репродуктивните
права. Дополнително, во оперативните планови да се вклучат анализи на закони и регулативи што
ќе ги следат трендовите околу пристапноста до услуги и на почитување на репродуктивните права.
3. Следниве индикатори за СРЗ е потребно да се собираат, да се анализираат и да се објавуваат
на национално ниво за да се одговори на потребите на ЦОР од аспект на родовата еднаквост,
но и да бидат вклучени при подготовката на Годишниот извештај за напредокот на состојбата
на еднаквите можности на жените и на мажите:
Индикатор 3.1.1.

Смртност на мајките на 100.000 раѓања.

Индикатор 3.1.2.

Процент на раѓања од стручно-здравствен кадар.

Индикатор 5.6.1.

Процент на жени на возраст од 15 до 49 години кои донесуваат сопствени
и информирани одлуки за сексуалните односи, употребата на
контрацепција и за грижата за репродуктивното здравје

Индикатор 5.6.2.

Број на закони и регулативи што им го гарантираат пристапот на жените на
возраст од 15 до 49 години до грижа за СРЗ, едукација и информации.

Индикатор 3.7.1.

Процент на жени во репродуктивен период (15–49) чиишто потреби за
семејно планирање се задоволени со современата контрацепција.

Индикатор 3.7.2.

Стапка на раѓања кај адолесценти (на возраст од 10 до 14 и од 15 до 19
години) на 1000 жени во истата возрасна група.

4. Да се направат ревизии на формуларите за собирање здравствени податоци со кои ќе се
овозможи да се располага со поголем опсег на разделени податоци, а со тоа и подобро следење на СРЗ во исполнување на ЦОР и на родовата еднаквост, односно:
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 разделени податоци за матерналната смртност (етничка припадност, образование, приходи, возраст, место на живеење – село/град и др.) и причини за смртноста;
 разделени податоци за бројот на ординирани контрацептивни средства (според метод на
контрацепција, етничка припадност, образование, возраст, место на живеење – село/град и др.);
 разделни податоци за стапката на адолесцентска бременост (етничка припадност, приходи, образование, возраст, место на живеење – село/град и др.).

ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ И
ДЕВОЈЧИЊАТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Економското зајакнување на жените претставува еден од клучните предуслови за унапредување на родовата еднаквост. Ниското учество на пазарот на трудот, родовиот јаз во платите, непризнаената домашна работа, како и ограничениот пристап до ресурси и раководни позиции
се значајни фактори што оневозможуваат реализирање на целосниот потенцијал на жените и
девојчињата и нивно рамноправно учество во сите општествени сфери.
АОР ја третира родовата еднаквост од повеќе аспекти, односно вклучува цели и задачи во различни области, со чие исполнување се очекува да се подобри економската положба на жените. Во контекст на родовата еднаквост во Република Македонија, особено во поглед на економското зајакнување на жените, неколку цели и задачи од АОР може да се издвојат како најрелевантни и се предмет
на оваа анализа. Целта 5, која е посветена на постигнување родова еднаквост и зајакнување на жените и девојките вклучува две задачи (5.4. и 5.а.) што се однесуваат на унапредување на положбата
на пазарот на трудот и во економските односи. Дополнително, АОР преку целта 8 и задачата 8.5.
се стреми кон постигнување на целосно и продуктивно вработување и пристојна работа за сите
жени и мажи, како и еднаква плата за еднаква работа, со што директно ќе придонесе кон подобрување на економската положба на жените. Наведените цели се однесуваат на економското јакнење
на жените и ќе ја мерат и вреднуваат неплатената домашна работа, степенот на промовирање на
распределбата на домашните обврски, степенот на спроведени реформи што ќе им дадат еднакви права и пристап на жените кон економските ресурси, пристап до сопственост и контрола врз
земјиште и други форми на имот, финансиски услуги, наследство и природни ресурси, во зависност
на националните закони. Покрај овие, а индиректно поврзани со економската положба на жената, а
со тоа и рамноправноста, се целите за искоренување на сиромаштијата во сите нејзини форми (цел
1), искоренување на гладта и постигнување безбедност на храната, подбра исхрана и промоција на
15
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одржливо земјоделство (цел 2) и намалување на нееднаквоста во земјите и меѓу нив (цел 10).
Првични индикатори за следење на целите за економското зајакнување на жените во АОР се претставени во табелата 2. Собирањето на податоците неопходни за следење на индикаторите со кои
ќе се мери економското зајакнување на жените треба да се одвива преку различните анкети на
домаќинствата (household survey): Анкетата за користење на времето и Анкетата за работна сила.
ТАБЕЛА 2: Економско зајакнување на жените во Целите за одржлив развој
Задачи

Индикатори

5.4. Препознавање и вреднување на неплатената
домашна работа (грижа за деца, стари и лица со
посебни потреби), преку обезбедување јавни
услуги, инфраструктура и политики за социјална
заштита и промовирање на распределба на
обврските во семејството.

5.4.1. Процент на време поминато во неплатена домашна
работа и грижа (за деца, стари и лица со посебни потреби)
според пол, години и локација.

5.a. Спроведување реформи што ќе им дадат
еднакви права на жените кон економските
ресурси и пристап до сопственост и контрола
врз земјиште и други форми на имот, финансиски
услуги, наследство и природни ресурси, во
зависност од националните закони.

5.a.1. (a) Процент на граѓани со сопственост или права врз
земјоделско земјиште и други форми на имот, финансиски
услуги, наследство и природни ресурси, во зависност на
националните закони. Процент на граѓани со сопственост
или обезбедување на правата врз земјоделско земјиште (од
вкупното земјоделско население) според пол; и (б) учество
на жените меѓу сопствениците или носителите на права за
земјоделско земјиште според видот на сопственоста.
5.a.2. Процент на земји каде што правната рамка (вклучувајќи го традиционалното право) гарантира еднакви права
на жените на сопственост на земјиште и или контрола врз
земјиште.

Цел 8.5. До 2030 година да се постигне целосно и
продуктивно вработување и пристојна работа за
сите жени и мажи, вклучувајќи ги и младите и
лицата со посебни потреби, како и еднаква плата
за еднаква работа.

8.5.1 Просечни примања (на час) на вработените жени и
мажи според професија, возраст и посебни потреби (лица
со посебни потреби).
8.5.2 Процент на невработеност, поделени по род, години
и посебни потреби (лица со посебни потреби).
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Економското зајакнување на жените во Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 и во
Акцискиот план 2013–2016 и придонесот кон Целите за одржлив развој
Економското јакнење на жените е еден од приоритетите на Стратегијата за родова еднаквост.
Специфична стратегиска цел 2.3. предвидува воспоставени и пилотирани политики за надминување на бариерите/пречките и зголемена вработеност на жените (балансирање на приватен/
професионален живот, женско претприемништво, дискриминација на пазарот на труд). Преку
специфичната стратегиска цел 2.3. се очекува да се постигнат следниве резултати:
1. Унапредени законски мерки и политики за усогласување на приватниот и 			
професионалниот живот;
2. Подобрен пристап и услови за жените во започнување и развивање на претприемништвото;
3. Подобрен пристап на жените кон политиките за вработување;
4. Елиминација на сите облици на дискриминација врз основа на пол на пазарот на трудот.
Вака поставената стратегиска цел е значајно поврзана со АОР во делот на економското зајакнување на жените, а резултатите од СРЕ најмногу придонесуваат кон задачите 5.4. и 8.5., додека
придонесот кон задачата 5.а. е ограничен. Стратегијата препознава дека жените во најголем дел
се вклучени во неплатената домашна работа и оттука во НАП е предвидено воведување мерки и
активности за балансирање на приватниот и јавниот живот, како и промовирање на скратеното
работно време во комбинација со поделбата на обврските во семејството за грижата за деца и
стари лица.
Резултатот 1 е во корелација со задачите 5.4. и 8.5. на ЦОР, бидејќи за негово исполнување се
предвидуваат активности, односно мерки и политики што придонесуваат за балансирање на
приватниот и професионалниот живот, заштита од дискриминација, подобрени социјални услуги и инфраструктура и, преку тоа, олеснет пристап до пазарот на трудот. Од анализата произлегува дека индикаторите за мерењето на успешноста на мерките и активностите од НАП
насочени кон резултатот 1, иако се јасно дефинирани, во најголем дел не овозможуваат сеопфатна и квалитативна проценка на влијанието на активностите и нивниот ефект во насока на
постигнување на резултатите. Дел од индикаторите од НАП (број на спроведени обуки, број на
спроведени истражувања, број на организирани настани и сл.) не можат суштински да придонесат за економско јакнење на жените, во согласност со задачите 5.4., 5.а. и 8.5. Дополнително,
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вака дизајнираните мерки и активности, како и соодветните индикатори, не би овозможиле релевантни податоци со кои би можел да се следи индикаторот 5.4.1. од ЦОР. Сепак, индикаторите
Проценка на зајакнати капацитети, Утврдени случаи на дискриминација од страна на трудовата
инспекција, Вид на преземени мерки и Број на новоотворени установи овозможуваат проценка
на квалитетот и влијанието на активностите.
СРЕ и НАП во мала мера се поврзани со задачата 5.а. од ЦОР, бидејќи недостасуваат конкретни
мерки и активности што би осигуриле еднаков пристап и права на жените во поглед на достапноста на ресурсите. Економското зајакнување на жените е приоритетна цел, а преку остварување на резултатите, односно спроведување на активностите, би можела да се зајакне поврзаноста со задачата 5.а. Имено, активностите поврзани со резултатот 2 од НАП се насочени кон
развивање и промоција на женското претприемништво и нивното успешно реализирање, иако
во ограничен обем, би можело да го подобри пристапот до економските ресурси. Сепак, важно е
да се истакне дека ниту СРЕ ниту НАП не го препознаваат ограничениот пристап до сопственоста, контролата врз земјиштето и другите видови имот како проблем што треба да се адресира за
да се унапреди економската положба на жените и поради тоа не предвидуваат мерки и активности насочени кон задачата 5.а.
Резултатите 3 и 4 се во корелација со ЦОР, бидејќи нивното постигнување може да придонесе
кон намалување на дискриминацијата на пазарот на трудот и зголемување на вработеноста, но
предвидените активности не го адресираат родовиот јаз во платите. Поточно, мерките и активностите за постигнување на наведените резултати предвидуваат идентификување на причините
за ниското учество на жените на пазарот на трудот и на причините и облиците на родова дискриминација, зајакнување на институционалната соработка и капацитети, како и развивање и
имплементација на политики и мерки со кои ќе се зголеми учеството на жените на пазарот на
трудот и ќе се намали дискриминацијата во јавниот и во приватниот сектор. Сепак, со СРЕ и со
НАП е неопходно посеопфатно да се адресира родовиот јаз во платите за да се постигне поголем
придонес кон задачата 8.5.
Индикаторите што се однесуваат на подобрување на пристапот на жените кон политиките за
вработување (резултат 3) се јасно дефинирани и поврзани со релевантните задачи од ЦОР и
овозможуваат мерење на влијанието, односно импактот на активностите. Но, истото не може
да се каже во однос на индикаторите поврзани со елиминација на сите облици на дискрими18

нација врз основа на пол на пазарот на трудот (резултат 4). Вака поставени, овие индикаторите
не овозможуваа податоци за квалитетот и влијанието на активностите и нивниот придонес во
остварувањето на конкретниот резултат.
Во која мера националните податоци и статистика за СРЗ се доволни за следење и известување кон ЦОР
Индикаторот 5.4.1.25 може делумно да се следи преку Анкетата за користење на времето, која
Државниот завод за статистика ја спроведувана на секои пет години. Оваа анкета прикажува
родова распределба на време поминато во домашните обврски, а податоците се сеопфатни и
покажуваат дека жените во најголем дел се грижат за домашните обврски и децата, без разлика
дали се вработени, невработени или неактивни на пазарот на трудот. Податоците од анкетата се
поделени според време, род, возраст и брачен статус, но не ја покажуваат локацијата на испитаниците, нивната етничка припадност и примања26, како што е предвидено со индикаторот.
Агенција за катастар и недвижности е надлежната државна институција што располага со податоците релевантни за следење на индикаторот 5.a.1.27 Иако ги поседува податоците за процентот на сопственост или права на имот (недвижнини) и земјиште за обработување поделени
според пол, Агенцијата не ги објавува овие податоци на својата веб-страница.
Индикатор 5.a.2.28 за задачата 5.а. исто така може да се следи, бидејќи подразбира оцена на
правната рамка што ја регулира сопственоста. Според начелата на Уставот на Република Македонија, граѓаните имаат право на сопственост и право на наследување и „никому не може да му
бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога
се работи за јавен интерес утврден со закон. Во случај на експропријација на сопственоста или
во случај на ограничување на сопственоста се гарантира праведен надомест кој не може да
биде понизок од пазарната вредност“29. Во овој контекст, може да се каже дека формално-правно не постојат закони што го ограничуваат правото на сопственост на жените. Сепак, индика25
26
27

28
29

Процентот на време потрошено на неплатена домашна работа (и грижа) распределено по род, години и локација.
Државен завод за статистика (2015), Анкета за користење на време 2014/2015, достапна на http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.20.pdf
Процент на граѓани со сопственост или права врз земјоделско земјиште и други форми на имот, финансиски услуги, наследство и 			
природни ресурси во зависност на националните закони. Процент на граѓани со сопственост или обезбедување на правата врз 			
земјоделско земјиште (од вкупното земјоделско население), според пол; и (б) учество на жените меѓу сопствениците или носителите на 		
права за земјоделско земјиште според видот на сопственоста.
Процент на земји каде што правната рамка (вклучувајќи го традиционалното право) гарантира еднакви права на жените на сопственост 		
на земјиште и или контрола врз земјиште.
Устав на Република Македонија (1991), Економски, социјални и културни права, член 30, достапно на http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
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тивен е податокот дека само околу една четвртина од сопствениците на земјоделско земјиште
и недвижнини се жени. Тоа укажува на потенцијални недостатоци во имплементацијата на регулативата, како и на потребата од дополнителни истражувања со кои би се идентификувале
причините за големиот родов јаз во сопственоста на земјиштето.
Индикаторот 8.5.1.30, за исполнување на целта 8.5., е делумно мерлив преку постојните податоци на ДЗС. Од страна на ДЗС објавени се неколку публикации31 каде што се вклучени просечните примања на вработените жени и мажи, според професија и возраст, но примањата не се
распределени според тоа колку жените и мажите се платени на час, а, исто така, нема податоци
за лицата со посебни потреби. Од друга страна, истражувањата покажуваат дека жените од етничките малцинства би работеле за најниски примања32 и оттука произлегува важноста ДЗС да
собира и да стратифицира податоци за вработеноста и примањата на жените од етничките малцинства. Стапката на вработеност и примања треба да се распределени и според општините, со
цел идентификување локални средини каде што се потребни дополнителни мерки и политики
за стимулирање на економската активност на жените.
Индикаторот 8.5.2. речиси целосно може да се следи и ДЗС располага со податоци за процентот
на невработеноста, поделени по пол и години, освен за лицата со посебни потреби. Агенцијата за
вработување редовно собира и ажурира податоци за невработени лица распределени по етничка
припадност, години и пол, вклучувајќи и преглед на невработени инвалидни лица (лица со посебни потреби) според возрасната структура, степенот на образованието и видот на инвалидност.

30
31
32

Просечни примања (на час) на вработените жени и мажи, според професија, возраст и посебни потреби (лица со посебни потреби).
Државен завод за статистика (2014). Вработени и нето-плати, достапно на http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.05.pdf
Реактор – Истражување во акција (2010). Жените во македонската економија, достапно на 						
http://www.reactor.org.mk/CMS/Files/Publications/Documents/Nacionalna%20-%20mak%20FINAL.pdf
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Препораки
1. За следење на напредокот на државата во поглед на родовата еднаквост потребно е да се соберат
и да се анализираат следниве индикатори за економско зајакнување, кои се препорачани од ЦОР,
во рамките на националните механизми за известување, како и да бидат вклучени при подготовката на Годишниот извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите:
Индикатор 5.4.1.

Процент на време поминато во неплатена домашна работа и грижа (за деца,
стари и лица со посебни потреби), според пол, години и локација.

Индикатор 5.a.1.

Процент на граѓани со сопственост или права врз земјоделско земјиште и други
форми на имот, финансиски услуги, наследство и природни ресурси, во
зависност на националните закони. Процент на граѓани со сопственост или
обезбедување на правата врз земјоделско земјиште (од вкупното земјоделско
население), според пол; и (б) учество на жените меѓу сопствениците или
носителите на права за земјоделско земјиште, според видот на сопственоста.

Индикатор 5.а.2.

Процент на земји каде што правната рамка (вклучувајќи го
традиционалното право) им гарантира еднакви права на сопственост на
земјиште и или контрола врз земјиште на жените.

Индикатор 8.5.1.

Просечни примања (на час) на вработените жени и мажи, според
професија, возраст и посебни потреби (лица со посебни потреби).

Индикатор 8.5.2.

Процент на невработеност, поделени по род, години и посебни потреби
(лица со посебни потреби).

2. Новиот НАП да предвидува активности за економското јакнење на жените, кои се релевантни
за целта бр.5 на ЦОР, односно активности за препознавање и вреднување на неплатената домашна работа, спроведување мерки што ќе им дадат еднакви прави на жените кон економските
ресурси, сопственост и контрола врз земјиште и целосно и продуктивно вработување и пристојна работа за сите жени и мажи.
3. Државниот завод за статистика редовно да собира податоци за примањата на жените и мажите
распределено по час, општини и етничка припадност. Дополнителните податоците во Анкетата за
користење на времето да се сегрегираат и според другите критериуми предвидени со ОРЦ, како што
е локацијата на испитаниците, етничката припадност, попреченоста и примањата на испитаниците.
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4. Да се засилат капацитетите на Агенцијата за катастар и да се воведе редовно ажурирана база
со податоците за имотната состојба на жените и мажите во Република Македонија.

ПОЛИТИЧКОТО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ/ВКЛУЧУВАЊЕТО
НА ЖЕНИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ И
ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Политичката вклученост на жените е основно човеково право гарантирано со Универзалната
декларација за човековите права на Обединетите нации, Конвенцијата за елиминација на сите
форми на дискриминација и Пекиншката платформа за акција. Меѓународните инструменти ги
препознаваат различните бариери што влијаат врз степенот на политичкото учество на жените и очекуваат од земјите членки воведување мерки и механизми за изедначување на политичкото учество меѓу жените и мажите. Според многубројните студии, поверојатно е жените
да поддржуваат закони и мерки што ја унапредуваат еднаквоста, го подобруваат статусот на
жените, социјалните програми, образованието и здравството33. Истражувањата во Македонија потврдуваат дека жените-советнички даваат поголем приоритет на прашањата поврзани
со здравството, социјалните прашања, образованието и инвестициите во социјалната инфраструктура34. Сепак, вклученоста на жените во политиката и на раководни функции и понатаму
останува предизвик и, иако се направени значајни исчекори за унапредување на учеството на
жените во политичкиот живот, родовиот јаз и понатаму останува предизвик на клучните политички функции (министерски и градоначалнички позиции), и раководни позиции во државните
и јавните институции.
Оваа анализа ќе даде осврт на Целите за одржлив развој 5 и 16, и релевантните подцели и
индикатори, кои се стремат да обезбедат целосно и ефективно учество на жените и еднакви
можности за лидерство/раководство на сите нивоа на донесување одлуки во политичкиот, економскиот и јавниот живот. Поточно, задачата 5.5. го мери унапредувањето на родовата еднаквост преку политичката вклученост на жените на локално и национално ниво и зголемување
33
34

Wittmer, D. E., & Bouché, V. (2013). The limits of gendered leadership: Policy implications of female leadership on “women’s issues”. Politics & Gender, 9(3), 245-275.
Реактор – Истражување во акција (2015). Жените во политиката: Патот до политичките функции и влијанието на локално ниво во Македонија, достапно
на http://bit.ly/2dM6va2
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на бројот на жени на менаџерски (раководни) позиции. Дополнително, подцелта 16.7. го мери
унапредувањето на родовата еднаквост преку партиципативно, одговорно и репрезентативно
донесување одлуки на сите нивоа, родовата распределба на позициите во јавните институции
(национални и локални законодавни тела, јавната администрација и судството) и процентот на
население (според полот) што верува дека носењето одлуки е инклузивно.
Индикатори за целите се поставени од Интерагенциската и експертска група за индикатори за
Целите за одржлив развој во рамките на Комисијата за статистика при Обединетите нации35.
Индикаторите во целта 16 промовираат инкулзивни општества за одржлив развој и пристап до
правда, градење на ефикасни, одговорни и инклузивни институции за сите, и се применливи
за родовата еднаквост и унапредувањето на вклученоста на жените во донесувањето одлуки.
Според УНФПА36, следењето на исполнување на поставените цели на локално ниво ќе биде успешно само преку индикатори што ќе бидат вклучени во АОР. Досега како извор на податоци за
следење на поставените цели на локално ниво користен е извештајот на Статистичкиот оддел
на ОН, Извештај за имплементација на Резолуцијата 66/130 на жените и политичкото учество на
Генералното собрание; извештаите на CEDAW и националните владини извори, вклучувајќи ги
и постојаните мисии на Обединетите нации.
Поради недостиг на споредливи податоци во сите земји и региони, треба да се развие стандардизирана методологија и упатство за собирање на податоците на локално ниво.

35
36

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf
Фонд за население при Обединетите Нации (2015) Компилација на мета податоци за индикаторите за глобално следење на Оддржливите Развојни цели
и таргети , достапно на http://unstats.un.org/sdgs/files/Metadata%20Compilation%20for%20SDG%20Indicators%2023%20October%202015%20Update.pdf
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Политичкото учество на жените/вклучување на жените во
донесувањето одлуки во Целите за одржлив развој
Задачи

Индикатори

5.5. Да се обезбеди целосно и ефективно учество
на жените и еднакви можности за водство на сите
нивоа на донесување одлуки во политичкиот,
економскиот и јавниот живот

5.5.1. Процент на жени во парламентот и во советите на
локалните самоуправи.
5.5.2. Процент на жени на менаџерски позиции.

16.7. Да се осигури одговорно, инклузивно,
партиципативно и репрезентативно донесување
одлуки на сите нивоа.

16.7.1. Процент на позиции (според пол, возраст, лица со
посебни потреби и групи на население) во јавните институции (национални и локални законодавни тела, јавна
администрација и судство) во однос на националните
распределби.
16.7.2 Процент на население што верува дека донесувањето одлуки е инклузивно и партиципативно според пол,
возраст, лица со посебни потреби и групи население.

Политичкото учество на жените во Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 и во Акцискиот план 2013–2016 и придонесот кон Целите за одржлив развој
Стратегијата за родова еднаквост, преку Специфичната стратегиска цел 2.1 предвидува: зголемено родово одговорно учество на жените во процесите на одлучување во законодавната и во
извршната власт, во партиската политика и уредувачката радиодифузна дејност, преку која се
очекува да се постигнат следниве резултати:
1. Балансирано учество на жените во работните тела на законодавната и на извршната власт и
интегрирање на родовата перспектива во исполнувањето на надлежностите на Собранието;
2. Усвоени посебни мерки за правична застапеност на жените во извршната власт;
3. Зајакнати капацитети на судии и јавни обвинители за родовата перспектива во судската власт.
24

Целите на СРЕ за унапредување на политичката вклученост на жените во голема мера се совпаѓаат со задачата 5.5.37 на ЦОР, која се однесува на обезбедување целосно и ефективно учество
на жените и еднакви можности за лидерство/раководство на сите нивоа на донесување одлуки
во политичкиот, економскиот и во јавниот живот. Конкретно, Стратегијата дава осврт на недостигот на вклученост на жените во извршната власт на национално и на локално ниво, како и при
именување амбасадори и дипломатски претставници, и, оттука, предвидува мерки за постигнување на резултатите 1 и 2. Мерките за исполнување на резултатот 1 се однесуваат на унапредување на еднаквото учество на жените во работните тела на национално и на локално ниво, како
и во работните тела и комисии на парламентот.
За исполнување на резултатот 2 се предвидува воспоставување посебни мерки за балансирано
учество на жените на раководни функции во државната администрација и редовно водење и
објавување на родово разделена статистика за функционери, раководни државни службеници,
именувани амбасадори и дипломатски претставници, како и членови во управни одбори на
јавни претпријатија и установи именувани од Владата.
Резултатот 3 не е релевантен за исполнување на целите за политичката вклученост од ЦОР и
поради тоа нема да биде земен во предвид во оваа анализа. Доколку се имплементираат активностите за исполнување на резултатите 1 и 2, се очекува дека резултатите во голема мера ќе
придонесат кон ЦОР и задачата 5.5.38
Вклученоста на граѓаните во донесувањето одлуки и степенот на граѓанското учество се едни
од клучните индикатори за отвореноста и демократичноста на едно општество. Република Македонија како дел од иницијативата на Отвореното владино партнерство се залага за отворени, транспарентни и веродостојни институции, кои комуницираат и соработуваат со граѓаните.
Важно е да се нагласи дека Стратегијата за родова еднаквост воопшто не е во корелација со
подцелта 16.7. и индикаторот 16.7.2.39 од ЦОР, и од страна на државата не се направени истражувања и анализи што укажуваат на степенот на граѓанско учество на жените и мажите и начинот
на кој граѓаните може да се вклучат во донесувањето одлуки на локално и на национално ниво.
Во СРЕ и НАП не постојат цели, активности и индикатори преку кои се предвидува вклучување
на жените во донесувањето одлуки надвор од политичките процеси.
37
38
39

Да се обезбеди целосно и ефективно учество на жените и еднакви можности за водство на сите нивоа на донесување одлуки во политичкиот, 		
економскиот и јавниот живот.
Да се обезбеди целосно и ефективно учество на жените и еднакви можности за водство на сите нивоа на донесување одлуки во политичкиот, 		
економскиот и јавниот живот.
Процент на население што верува дека донесувањето одлуки е инклузивно и партиципативно според пол, возраст, лица со посебни потреби и групи
население.

25

РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АГЕНДАТА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 2030

Индикаторите во НАП во однос на Специфичната стратегиска цел 2.1. и резултатите 1 и 2, кои
се применливи за АОР, се дефинирани, мерливи и релевантни и преку нив може да се следи
унапредувањето на политичкото учество на жените. Прикажувањето статистички податоци за
политичката вклученост на жените и мажите е еден од индикаторите на АОР, но и на СРЕ и НАП
и, притоа, потребна е поголема заложба од страна на институциите за спроведување на активностите за да може да се следи овој индикатор. НАП предвидува редовно водење и објавување
на родово разделена статистика за функционери, раководни државни службеници, именувани
амбасадори и дипломатски претставници, како и членови во управни одбори на јавни претпријатија и установи именувани од Владата. Сепак, законската обврска и понатаму не се почитува и нема родово поделени податоци за составот на раководните позиции објавени на
веб-страниците на институциите, иако ова е дел од мерките предвидени во Стратегијата и НАП.
Стратегијата и НАП го препознаваат недостатокот на родово поделени податоци: „Недостасува
хармонизиран пристап на собирање податоци по пол, којшто ќе обезбеди солидна основа за
анализирање на состојбите и креирање на политики коишто ќе водат кон унапредување на
родовата еднаквост. Притоа, утврдена е потребата за унапредување на статистичките показатели и воспоставување на хармонизиран систем на индикатори кој ќе им овозможи на сите
актери достапност на податоците заради анализи на состојбите, укажување на недостатоците и
давање на соодветни и корисни предлози за натамошни мерки и активности.“
Еден од индикаторите на оваа цел е „зголемена квота од 40% на помалку застапениот пол на кандидатските листи во Изборниот законик“. Во 2015 г. квотата e зголемена на 40% за помалку застапениот пол, преку што ќе се поттикне и поголемо учество на жените во политиката, но останува
да се мониторира имплементацијата на законот на следните локални и парламентарни избори.
Во која мера националните податоци и статистиката за политичкото учество на жените се
доволни за следење и известување кон ЦОР
Индикаторите во СРЕ се релевантни за постигнување на задачата 5.5.40 од ЦОР, но недостасуваат јавно достапни родово поделени податоци, што е предизвик со кој се соочуваат и институциите, вклучувајќи го Собранието, работните тела на Собранието, ЕЛС и политичките партии.
Собранието и ЕЛС не водат родово разделени податоци за бројот на жени и мажи во Собра40

Да се обезбеди целосно и ефективно учество на жените и еднакви можности за водство на сите нивоа на донесување одлуки во политичкиот, 		
економскиот и јавниот живот.
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нието и во советите на локалните самоуправи, но преку јавните податоци на веб-страницата
на Собранието и на ЕЛС (во најголем дел) може да се увиди бројот на жени во парламентот и
во локалните самоуправи. Со оглед на тоа што податоците постојат, потребно е унапредување
на техничките капацитети за водење и редовно ажурирање на родово поделена статистика од
страна на техничката служба на Собранието и на ЕЛС.
Поради недостигот на имплементација на законските обврски, не може целосно да се измери учеството на жените на лидерските и на раководни позиции, предвидено со индикаторот
5.5.2.41 Недостигот на овие податоци дополнително влијае кон воведување посебни мерки, односно го одложува воведувањето на посебните мерки преку кои ќе се зголеми бројот на жени
на раководни позиции во јавните и во државните институции. Од страна на Секторот за еднакви можности во последните пет години направено е само едно истражување за учеството
на жените во јавниот и политичкиот живот во единиците на локалната самоуправа. Сепак, во
извештајот на Народниот правобранител42 се наведува вкупниот број вработени лица во државната администрација и родовата распределба на избрани и именувани лица, лица на раководни позиции, нераководни позиции и вработени во органот. Базирано на податоците на
извештајот на Народниот правобранител, може да се увиди родовата распределба во однос на
различните позиции, но и понатаму недостига родова распределба на раководните позиции
според индивидуалните институции. За успешно имплементирање на СРЕ и исполнување на
ЦОР потребно е подигање на капацитетите на Министерството за труд и социјална политика и
Секторот за еднакви можности за успешен мониторинг, но и притисок врз институциите што не
го имплементираат НАП, а со тоа не ги почитуваат и законските обврски и не објавуваат родово
поделени податоци на ресорните веб-страници.
Во однос на индикаторот 16.7.1.43, за примарен извор на податоци44 се смета водењето евиденција за административното вработување на национално ниво во согласност со обврските на
ICCPR и на CEDAW. Различните групи население ќе се дефинираат на ниво на поединечна земја
и во зависност од етничките и верски групи што живеат во земјата. Овој индикатор е родово
релевантен и со него би се покажале родовите разлики во однос на партиципацијата на жените
41
Процент на жени на менаџерски позиции.
42
Народен правобранител на Република Македонија (2015), Годишен извештај за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на
човековите слободи и права, достапно на http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2015/GI_2015-za_pecat.pdf
43
Процент на позиции (според пол, возраст, лица со посебни потреби и групи на население) во јавните институции (национални и локални законодавни
тела, јавна администрација и судство) во однос на националните распределби.
44
Фонд за население при Обединетите нации (2015), Компилација на метаподатоци за индикаторите за глобално следење на Одржливите развојни цели и
таргети, достапно на http://unstats.un.org/sdgs/files/Metadata%20Compilation%20for%20SDG%20Indicators%2023%20October%202015%20Update.pdf
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и мажите во донесувањето одлуки. Податоците за овој индикатор треба да бидат поделени на
сите нивоа од локалната и од националната власт (извршната власт, парламентот, судството,
полицијата, итн.), на ниво на позиција (висок менаџмент, средно ниво на менаџмент, професионалци, помошен персонал) и вид на договор (краткорочен, привремен, постојан).
Индикатор 16.7.1.45, односно процентот на позиции (според пол, возраст, лица со посебни потреби и групи на население) во јавните институции (национални и локални законодавни тела,
јавната администрација и судството) во однос на националните распределби се собира од страна на канцеларијата на Народниот правобранител. Иако извештајот на Народниот правобранител делумно ја покажува родовата поделба на работните места во администрацијата, сепак, не
постои родовата распределба на вработените во државната администрација според етничка
припадност. Дополнително, во извештајот недостасуваат информации за видот на вработување
и договор односно дали вработените се на краткорочни, привремени или постојани договори.
Родовата анализа на податоците е особено важна, земајќи го предвид ниското учество на жените на пазарот на трудот и дискриминацијата со која се соочуваат жените при вработувањето.
Овие информации не се собираат од страна на ниту една државна институција или, пак, доколку се собираат, не се јавно достапни.
Земајќи го предвид индикатор 16.7.2.46, партиципацијата на граѓаните во донесувањето одлуки
најчесто се спроведува преку ЕНЕР, форуми во заедниците или преку соработка (проектно) со
помош на граѓанските организации. Истражувањата спроведени од страна на граѓанските организации се единствените што овозможуваат податоци преку кои може да се направи анализа
за вклученоста на граѓаните во донесувањето одлуки и дали е тоа инклузивно и партиципативно. Дополнително, нема мерливи индикатори што би го дале процентот на населението што
верува дека донесувањето одлуки е инклузивно и партиципативно според пол, возраст, лица
со посебни потреби и групи население.

45
46

Ibid
Процент на население што верува дека донесувањето одлуки е инклузивно и партиципативно според пол, возраст, лица со посебни потреби и групи на
население
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Препораки
1. За следење на напредокот на државата во поглед на родовата еднаквост потребно е да се
анализираат следниве индикатори за политичкото учество на жените/вклучување на жените,
кои се препорачани од ЦОР во рамките на националните механизми за известување, како и да
бидат вклучени при подготовка на Годишниот извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите:
Индикатор 5.5.1.

Процент на жени во парламентот и во советите на локалните самоуправи.

Индикатор 5.5.2.

Процент на жени на менаџерски позиции.

Индикатор 16.7.1.

Процент на позиции (според пол, возраст, лица со посебни потреби и
групи на население) во јавните институции (национални и локални
законодавни тела, јавната администрација и судството) во однос на
националните распределби.

Индикатор 16.7.2.

Процент на население што верува дека донесувањето одлуки е инклузивно
и партиципативно според пол, возраст, лица со посебни потреби и групи
население.

2. Во подготовката на новиот НАП да се предвидат следниве активности, со мерливи индикатори за нивна имплементација: водење статистички разделени податоци за кандидатските листи и за освоените места на национално ниво; воспоставување практика за водење на родово
разделена евиденција за излезеноста на изборите; анализа на почитувањето на Деловникот за
работа на Собранието во делот на правична застапеност на обата пола во комисиите и работните тела; извештај за правична застапеност на жените и мажите во парламентарните тела и
комисии; родово разделени статистички податоци за Собранието, работните тела и комисиите
на веб-страницата на Собранието; застапеност на жени на раководни функции и објавени податоци на веб-страниците на ресорните министерства.
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3. МТСП/ ДЗС/ ресорните министерства/ЕЛС да собираат родово поделени податоци на сите нивоа
на локална и централна власт (според одредбите во СРЕ), на ниво на позиција (висок менаџмент,
средно ниво на менаџмент, помошен персонал итн.) и вид на договор (краткорочен, привремен,
постојан) за да се идентификува родово базираната дискриминација (доколку постои).
4. Народниот правобранител во годишните извештаи да вклучува и родова распределба на вработените според етничките заедници, попреченоста и тоа да биде поделено според институции.
Новиот НАП да предвидува национални истражувања и анализи за процентот на населението
што верува дека донесувањето одлуки е инклузивно и партиципативно според пол, возраст,
лица со посебни потреби и групи на население

РОДОВО ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО И
ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Согласно Декларацијата на ООН за елиминирање на насилството врз жената47, насилство врз
жените претставува „секој акт на родово насилство кој резултира или има голема веројатност
дека ќе резултира со физичко, сексуално или психолошко страдање или повреда на жената,
вклучувајќи и закани со ваков вид насилство, принуда или повреда на слободата, како во јавниот така и во приватниот живот“. Најсеопфатната дефиниција е содржана во Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство
(Истанбулска конвенција48), според која родово заснованото насилство врз жените се разбира
како кршење на човековите права и форма на дискриминација врз жените и ги означува сите
акти на родово засновано насилство што доведуваат или веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или страдање на жените, вклучувајќи и закани за такви акти, изнуда или произволно лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавниот
или во приватниот живот.
Изминатите години во Република Македонија беа спроведени бројни активности поврзани со
спречување на семејното насилство и трговијата со жени и деца. Останува предизвикот да се
спроведат мерки и активности и против другите форми на родово засновано насилство, како
47

The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women – CEDAW (1987), United Nations General Assembly, достапно на 		
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2011), Council of Europe, достапно на 			
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c

48
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сексуалното вознемирување, силувањето, економското насилство, традиционалните и штетни
практики и сл. Препораките се дека родово заснованото насилство врз жените, како едно од
најтешките форми на прекршување на човековите права, треба да се разгледува интегрално и
да ги вклучува сите форми на насилство.
Во контекст на борбата против родово заснованото насилство во Република Македонија, неколку цели и задачи од ЦОР може да се издвојат како најрелевантни и се предмет на оваа анализа. Имено, целта број 5 од АОР ја препознава важноста од превенцијата и заштитата од родово
заснованото насилство врз жените преку дефинирање посебни задачи , и тоа: 5.2. за елиминирање на сите форми на родово засновано насилство врз жените и девојките во јавната и
приватната сфера, вклучително трговија со лица, сексуална и други форми на експлоатација;
5.3. елиминирање на сите штетни практики како детски, рани и принудни бракови и женско
генитално осакатување.
Дополнително, ЦОР, преку целта 11 и задача 11.7. се стреми кон обезбедување универзален
пристап до безбедни, инклузивни и пристапни зелени и јавни простори, особено за жени и деца,
постари лица и лица со попреченост, со што директно ќе се придонесе кон заштита на жените
од РБН во јавни простори. Задачи и индикатори за родово засновано насилство се вградени и
во целта број 16 за промовирање на општества се мирољубиви и имаат инклузивен пристап
кон одржливиот развој, обезбедување пристап до правда за сите и градење делотворни, отчетни и инклузивни институции на сите нивоа, односно задачите за намалување на сите форми
на насилство и смрт поврзана со насилство насекаде и крај на злоупотребата, експлоатацијата,
трговијата и сите форми на насилство и тортура врз децата.
Согласно Интерагенциската и експертска група за индикатори за ЦОР во рамките на Комисијата
за статистика при Обединетите нации, индикатори преку кои земјите треба да го следат прогресот во превенција и заштита од родово засновано насилство врз жени се:
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Превенција и заштита од родово засновано
насилство во Целите за одржлив развој
Задачи

Индикатори

5.2. Елиминирање на сите форми на родово
засновано насилство врз жените и девојките во
јавната и приватната сфера, вклучително трговија
со лица, сексуална и други форми на експлоатација.

5.2.1. Процент на жени и девојчиња на возраст од 15
години и повеќе, кои биле изложени на сексуално или
психолошко насилство во изминатите 12 месеци од
сегашен или поранешен интимен партнер, според формата
на насилство и возрасни групи.
5.2.2. Процент на жени и девојчиња на возраст од 15
години и повеќе, кои биле изложени на сексуално насилство од други лица во изминатите 12 месеци, кои не биле
нивни интимни партнери, според возрасни групи и место
на случување.

5.3. Елиминирање на сите штетни практики, како
детски, рани и принудни бракови и женско
генитално осакатување.

5.3.1. Процент на жени на возраст од 20 до 24 години кои
биле во брак или заедница пред да наполнат 15, односно
18 години.

11.7. До 2030 г. да се обезбеди универзален
пристап до безбедни, инклузивни и пристапни
зелени и јавни простори, особено за жени и деца,
постари лица и лица со попреченост.

11.7.2. Процент на жени изложени на физичко или сексуално
вознемирување според местото на случување и профилот на
насилник (во последните 12 месеци).

16.1. Значително намалување на сите форми на
насилство и смрт поврзана со насилство насекаде.

16.1.1. Број на жртви на убиство со умисла, според пол и
возраст.

16.2. Да се стави крај на злоупотребата, експлоатацијата, трговијата и сите форми на насилство и
тортура врз децата.

16.2.3. Процент на млади жени и мажи, на возраст од 18 до
29 години, кои доживеале сексуално насилство до 18-годишна возраст.
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Родово засновано насилство во Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 и во Акцискиот план 2013–2016 и придонесот кон Целите за одржлив развој
Националната стратегија за родова еднаквост 2013–2020 го издвојува како посебна стратегиска цел унапредувањето на законската рамка, заштитата и казнувањето на родово заснованото
насилство преку Специфичната стратегиска цел 2.2.: Подигната општествена свест за родово
заснованото насилство и унапредена законска рамка, која нуди стандарди за ефикасна заштита
и казнување на различните форми на родово засновано насилство.
Стратегијата ги дефинира следниве резултати како клучни за унапредување на превенцијата и
заштитата на родово заснованото насилство:
1. Препознавање на родово заснованото насилство како насилство што се заснова на нееднаквоста меѓу жените и мажите во општеството;
2. Зајакнати капацитети на професионалните структури во сите институции во областа на
социјалната заштита, образованието, здравството, одбраната и безбедноста, и економијата
за препознавање на различните форми на РБН;
3. Воспоставен систем за систематско собирање на податоци за различни форми на родово
засновано насилство;
4. Унапреден институционалниот одговор и воведени специфични мерки на заштита и санкционирање на различни видови РБН.
Доколку ги споредиме резултатите од СРЕ со задачите во ЦОР, можеме да заклучиме дека делумно се поврзани и придонесуваат кон горенаведените задачи. Стратегијата препознава дека
родово заснованото насилство се темели на нееднаквоста меѓу мажите и жените во општеството и зборува за препознавање различни форми на родово засновано насилство. Понатаму,
предвидените резултати во Стратегијата укажуваат на потребата за систематско собирање на
податоци за различните форми на РБН и тие се преточени во предлог-активности во Акцискиот
план 2013–2016 преку активност за спроведување на национално истражување за појавата и
зачестеноста на родово базираното насилство.
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Важен момент е што СРЕ е првиот документ кој дава дефиниција на родово засновано насилство. Имено, законската регулатива и стратегиските документи во Република Македонија
речиси исклучиво се однесуваат на семејното насилство. Законот за превенција, спречување
и заштита од семејно насилство единствено во поимникот објаснува дека „родово засновано насилство врз жените означува насилство насочено против жената затоа што е жена или
коешто несразмерно ја погодува“49. Оттука и главниот предизвик во исполнувањето на задачите и следењето на индикаторите на ЦОР: спроведување мерки и активности и против другите форми на родово засновано насилство, какви што се: сексуалното вознемирување, силувањето, економското насилство, традиционалните и штетни практики и сл. Имено, најпрвин
е неопходно да има прецизно дефинирање на сите облици на родово засновано насилство
во сите стратегиски документи и закони за да може да се работи во насока на остварување на
задачите и следење на индикаторите од АОР.
Постојниот Национален акциски план за родова еднаквост 2013–2016 година како дел од специфичната стратегиска цел предвидува активности за заштита и санкционирање на родово
базирано насилство преку кампањи за подигнување на свеста и градење култура на нетолеранција на родово базираното насилство; информативни активности во образовните институции на сите нивоа во образовниот систем; обука на професионални кадри и предавања
на универзитетите; спроведување национално истражување за појавата и зачестеноста на
родово заснованото насилство и изработка и воспоставување на единствена методологија и
систем за координирано собирање податоци; анализа на казненоправниот систем и мерките
на заштита и препораки за соодветни измени, кои ќе обезбедат ефикасна и навремена законска заштита и казнување и подготовка на Национална програма на заштита и реинтеграција
на жените што се жртви на РБН.
Подеднакво и во СРЕ и во НАП не се дефинирани мерливи и релевантни индикатори преку
кои може да се следи прогресот и влијанието на политиките и програмите за спречување и
заштита од насилство врз жените во поглед на родовата еднаквост. Во националната стратегија се наведени само резултатите, додека акциските планови дефинираат индикатори на
процесно ниво, кои мерат успех и процент на реализација на активностите и во најголем дел
се однесуваат на подигање на свеста и засилување на капацитети. Единствено индикаторот
49

Член 4, став 10 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2014, 33/2015 и 150/2015).
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Број на идентификувани жртви на родово базирано насилство и број на обезбедени услуги
за поддршка и реинтеграција дава можност за следење и мерење на квалитетот и влијанието
на преземените активности, иако податоците дополнително треба да се расчленети и според
формата на насилство, возрасните групи, местото на случување и етничката припадност.
Секако, треба да се земе предвид и фактот дека самата стратегија укажува на потребата од
воспоставување систем и методологија за координирано собирање податоци за различните
форми на РБН. Дополнително, во стратегиската цел 2.2. од НАП се наведуваат активности за
спроведување на национално истражување за појавата и зачестеноста на родово базирано
насилство и изработка и воспоставување на единствена методологија и систем за координирано собирање на податоци. За жал, предвидените активности не се реализирани од страна
на одговорните институции, така што достапноста на релевантни податоци сè уште претставува клучен недостаток и предизвик во оваа област.
Во која мера националните податоци и статистиката за политичкото учество на жените
се доволни за следење и известување кон ЦОР
Јавно достапни и проактивно објавувани податоци од систематско собирање на расчленети
статистички податоци, но и податоци од истражувања на општата популација, се главниот недостиг кога зборуваме за следење на родово заснованото насилство врз жените во Република Македонија, што, во исто време, претставува и предизвик за следење на остварувањето
на ЦОР во делот на РБН. МТСП води евиденција на пријавените случаи на семејно насилство
според пол, тип на насилство и изречени мерки за привремена заштита. МВР, пак, води евиденција на случаите на семејно насилство според местото на случување, полот на жртвата
и на насилникот, како и според правната квалификација. Во однос на трговијата со луѓе, во
МТСП е воспоставен систем на собирање статистички податоци за жртви на трговија со луѓе
за следење на трендот на оваа појава без да се собираат и да се обработуваат личните податоци, со цел заштита на идентитетот и на другите лични податоци на жртвите.
ДЗС во годишните извештаи за социјална заштита на деца, млади и возрасни лица50 дава преглед на евидентирани случаи на корисници на социјални услуги за заштита од семејно насил50

Државен завод за статистика (2015), Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2014–2015, достапно на 				
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.17.pdf
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ство, лица жртви на сексуална злоупотреба, како и евиденција на бројот на малолетни лица
што сакале да стапат во брак пред наполнети 18 години. Притоа, објавените податоци се прикажуваат на годишно ниво, според пол и возраст. Дополнително, иако со НАП е предвидено
национално истражување за појавата и зачестеноста на различните форми на родово засновано насилство врз жените, какви што се сексуалното или психолошкото насилство, оваа активност не е реализирана, поради што е практично невозможно да се следат индикаторите
5.2.1.51 и 5.2.2.52 од ЦОР.
Индикаторот 5.3.153 исто така не може да се следи, бидејќи во достапните извештаи за социјална заштита на деца, малолетници и возрасни, кои ги објавува Државниот завод за статистика, постои само број на евидентирани случаи на лица што пријавиле интерес за склучување брак пред да наполнат 18 години. Тоа значи дека нема никаква евиденција на случаи
на малолетни девојчиња и момчиња што живеат во заедница, односно не се регистрирани,
иако, во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, малолетничките бракови се една од формите на родово
засновано насилство, кое, за жал, многу ретко се препознава и се поставува како такво. Со
цел зголемување на видливоста на овој проблем, потребно е прво да се направат истражувања за опсегот на овој проблем за да се процени бројот на деца што се под влијание на раните и присилни бракови, вклучувајќи ги и традиционалните бракови што не се регистрирани
кај надлежните органи, и да се развијат конкретни мерки за намалување и искоренување на
оваа практика.
Индикаторот 11.7.2.54, кој се однесува на процентот жени изложени на физичко или сексуално
вознемирување според местото на случување и профилот на насилникот, исто така не може
да се следи, бидејќи не постои прецизно дефинирање, препознавање и систем за пријавување и следење на овие видови на родово засновано насилство во нашата држава како облици на насилство врз жените. Истото се однесува и на индикаторот 16.2.3.55
51

Процент на жени и девојчиња на возраст од 15 години и повеќе, кои биле изложени на сексуално или психолошко насилство во изминатите 12 месеци
од сегашен или поранешен интимен партнер, според формата на насилство и возрасни групи.
Процент на жени и девојчиња на возраст од 15 години и повеќе, кои биле изложени на сексуално насилство од други лица во изминатите 12 месеци, кои
не биле нивни интимни партнери, според возрасни групи и место на случување.
Процент на жени на возраст од 20 до 24 години кои биле во брак или заедница пред да наполнат 15, односно 18 години..
Процент на жени изложени на физичко или сексуално вознемирување според местото на случување и профилот на насилникот 			
(во последните 12 месеци).
Процент на млади жени и мажи, на возраст од 18 до 29 години, кои доживеале сексуално насилство до 18-годишна возраст.
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Како што може да се забележи, во Република Македонија достапните податоци се однесуваат
само на неколку форми на родово засновано насилство врз жените, притоа податоците не
се класифицирани според сите релевантни категории, како етничка припадност, географска
локација и сл., во согласност со принципот „никој да не е изоставен“. Накратко, можеме да
заклучиме дека постојните податоци во Република Македонија се недоволни за да се следат
индикаторите од ЦОР релевантни за РБН, а исклучок претставува индикаторот 16.1.1.56, кој во
целост може да се следи, бидејќи МВР располага со овие податоци.

56

Број на жртви на убиство со умисла, според пол и возраст.
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Препораки
1. При подготвување на акциските планови за родова еднаквост да се вклучат активности и
индикатори за справување со сите облици на родово засновано насилство врз жените што се
релевантни и во согласност со препорачаните цели и индикатори од ЦОР, но и да бидат вклучени при подготовка на Годишниот извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности
на жените и мажите.
Индикатор 5.2.1.

Процент на жени и девојчиња на возраст од 15 години и повеќе, кои биле
изложени на сексуално или психолошко насилство во изминатите 12 месеци
од сегашен или поранешен интимен партнер, според формата на насилство и
возрасни групи.

Индикатор 5.2.2.

Процент на жени и девојчиња на возраст од 15 години и повеќе, кои биле
изложени на сексуално насилство од други лица во изминатите 12 месеци, кои
не биле нивни интимни партнери, според возрасни групи и место на случување.

Индикатор 5.3.1.

Процент на жени на возраст од 20 до 24 години кои биле во брак или
заедница пред да наполнат 15, односно 18 години.

Индикатор 11.7.2.

Процент на жени изложени на физичко или сексуално вознемирување според
местото на случување и профилот на насилник (во последните 12 месеци).

Индикатор 16.1.1.

Број на жртви на убиство со умисла, според пол и возраст.

Индикатор 16.2.3.

Процент на млади жени и мажи, на возраст од 18 до 29 години, кои
доживеале сексуално насилство до 18-годишна возраст.

2. Усогласување на дефинициите за насилство врз жените, родово засновано насилство врз жените и сите облици на насилство врз жените во релевантните закони/подзаконски акти/стратегии и политики, во согласност со усвоените меѓународни декларации и конвенции.
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3. Јавно достапни годишни извештаи за активностите од мандатите на официјалните државни
координативни тела за превенција и заштита од родово засновано насилство врз жените.
4. Зајакнување на капацитетите на институциите и на системите за собирање на статистички,
административни и правосудни податоци за сите облици на родово засновано насилство врз
жената, разделени по пол, возраст, етничка припадност, релација жртва – сторител, географска
локација, попреченост, како и подобрување на достапноста на податоците за јавноста.
5. Спроведување на релевантни национални истражувања, фокусирани на различни облици
на родово засновано насилство врз жените, во кои се вклучени и разделени податоци по пол,
возраст, етничка припадност, попреченост, приходи, место на живеење.
6. Новиот НАП да предвиди воспоставување специјализирани услуги за поддршка на жени што
преживеале родово засновано насилство (во согласност со бројот на населението и географската дистрибуција) и да се следи износот на издвоени буџетски средства од државата на годишно ниво за функционирање на овие сервиси за да се одговори на исполнувањето на ЦОР,
кои ги препознава различните облици на РБН.
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