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Овие документи за јавни политики се изработени за да им помогнат на
граѓанските организации и на граѓаните воопшто, да водат информирана
дебата и да имаат пристап до стручни знаења, ставови и мислења на теми
од значење за ЕУ интеграциите. Подрачјата во кои Република Северна
Македонија ќе ги води преговорите се сложени и разновидни, а
реформите кои ќе ги преземаме ќе отвораат бројни дилеми за кои ќе биде
нужна експертска дебата. Содржините на проектот „Дијалог со
граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ
интеграциите" следете ги на www.dijalogkoneu.mk.
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Oва издание е достапно само во електронска форма.
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Условите во кои е изработен овој документ се дефинирани од низа глобални предизвици
наметнати од пандемијата на корона-вирусот и нивната моќност најдобро се согледува во
контекст на мерките за справување со пандемијата. Така е поставена и рамката во која
националните институции се справуваат и со пандемијата, но и со тековните социо-економски
предизвици, со што дополнително беше отежнато справувањето со пандемијата. Националните
владини институции се соочија со силен граѓански притисок да најдат начин за справување со
пандемијата, но и за ублажување на ефектите предизвикани од неа. Овие ефекти најмногу беа
почувствувани во здравствена и социо-економска смисла. Силниот притисок од јавноста и
огромната непредвидливост што ја наметна пандемијата ги натераа владините институции не
само да најдат начин, туку тој начин да биде брз и ефективен. Потребно е овие комплексни и
интерсекциски предизвици да бидат третирани со комплексни и интерсекциски мерки, политики
и програми.

Овој документ преку родова анализа на процесите на планирање и достапните статистички
податоци ќе се обиде да ја портретира институционалната подготвеност за третирање на
родовата еднаквост како хоризонтално прашање. Ќе бидат анализирани клучните документи на
централната власт за планирање и програмирање на суштествените заложби, но и определбите
на јавната администрација во однос на препознавање на ранливите групи и позицијата на жената
во општеството. На тој начин ќе се овозможи увид во интерсекциската (не)овозможувачка
околина за зајакнување на положбата на жената во македонското општество. Овој документ ќе
овозможи и увид во примери за интерсекциски пристап, односно поврзување на родовата
еднаквост со области вон социјалните односи, односно инфраструктурни прашања, климатски
промени, енергетска ефикасност во национални стратешки документи, како и иновативни алатки
за прибирање квалитативни податоци. Конечно, овој документ ќе се обиде да ги детектира
силните страни на стратешките документи и да ги мапира потенцијалните области за
понатамошен развој. Препораките се формулирани така што се однесуваат на специфична целна
група во контекст на потребните чекори за подобрување на институционалната способност да ја
третира родовата еднаквост како хоризонтално прашање и на тој начин директно да придонесе
за намалување на постојната нееднаквост.

Процеси за стратешко планирање во извршната власт со фокус на родовата перспектива

Клучна институција што ги определува приоритетите за планирање е централното тело на
извршната власт, односно Владата на Република Северна Македонија. Согласно Законот за
Владата на Република Северна Македонија и Деловникот за работа на Владата на Република
Северна Македонија, секоја година се изработуваат едногодишни програми за работа на Владата,
кои се во согласност со Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија 2021
година, Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за
работа на Владата на Република Северна Македонија и стратешките приоритети на Владата. 

[1] Влада на Република Северна Македонија, Програма за работа на Владата за 2021 година, „Службен весник на Република
Северна Македонија“

Во моментов се активни два програмски документа на Владата на Република Северна
Македонија: Програма за работа на Владата за 2021 година[1] и Програма за работа на Владата
во периодот 2020-2024 година. Овие програми се носат врз основа на објавените Одлуки за
утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, кои што се
засноваат на Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма на
Владата (ГПРВ), која има цел да ги дефинира фазите и постапките во процесот на стратешко
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https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/programa_za_rabota_na_vladata_na_republika_severna_makedonija_za_2021_godina_0.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/programa-na-vlada-agenda2024-finalno_programa_1.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%A0%D0%9C.pdf


планирање, вклучувајќи ги и временските рамки за остварување на активностите, поврзаноста со
буџетскиот процес и јасно дефинирање на надлежностите на Генералниот секретаријат на
Владата и Министерството за финансии (одговорно за буџетот на РСМ), одговорни за двата
процеса. Владиниот документ Прирачник за стратешко планирање (2014)[2] го обратува
процесот на планирање и има цел да им помогне на државните службеници во подготвување
квалитетни стратешки планови. Покрај тоа, овој Прирачник е и ориентиран кон резултати и
анализира начини како да се постигнат резултати за да се подобри состојбата во одредена
област. Сепак, изостанува осврнување на родовата нееднаквост, како и работа со социјални
ранливи групи. Во таа насока, овој документ не врши превид на овие состојби, туку се фокусира
на самиот процес на планирање, па во карактеризирањето на целите на стратешките документи е
наброено дека треба да се мерливи, конкретни, амбициозни и остварливи, ориентирани кон
резултати и вредно е да се потенцира дека изостануваат препораките дека е потребно да се води
сметка за вклучување на родовата перспектива во планирањето на документите на државната
управа.

Во следниот пасус ќе бидат издвоени клучни стратешки документи во кои се анализира на кој
начин е третирана родовата перспектива, при што потребно е да се има предвид дека овие
документи се планирачки и стратешки документи на извршната власт, односно на Владата на
Република Северна Македонија во изминатиот период. Документите што се посочени се во
различни временски периоди, при што најскорешниот е од 2021 (Национална развојна
стратегија, која е во подготвителна фаза), а најстариот е од 2007.

Во Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на
Владата се утврдени основите за подготвување предлог-одлука за утврдување на стратешките
приоритети: Програмата за работа на Владата која мандатарот ја поднесува до Собранието при
изборот на Владата; Националниот развоен план; Партнерството за пристапување во Европската
Унија; Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија (НПАА);
Претпристапната економска програма; макроекономската политика; актуелните општествено-
економски и социјални состојби и обврските преземени со меѓународни договори.[3] Оваа
методологија е усвоена во 2008 година и од тие причини предвид е земен и Националниот
развоен план, кој освен за 2007 - 2009, досега не е изработен повторно, сепак во овој период се
работи на подготовка на национална развојна стратегија (НРС) за периодот 2021 – 2041.
Стратегијата (НРС)[4] ќе биде подготвувана по иновативна методологија, која ќе отслика
меѓугенерациски, родов, меѓуетнички, меѓупартиски и долгорочен консензус за приоритетите на
државата, со цел да се обезбеди инклузивен, зелен и одржлив развој за сите, а особено за
ранливите категории на луѓе.[5] Од спроведената анализа на Методологијата за стратешко
планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата може да се заклучи дека
во текстот на наведениот методолошки документ не се земени предвид ранливи групи граѓани,
во поглед на тоа дека не се препознаени и соодветно адресирани, не е потенцирано дека
се  заснова на статистички полово поделени податоци или според друга демографска или
специфична одредница. Подготовката и анализите се засноваат на т.н. rule of a thumb, односно
податоците што се собираат од линиските министерства не се дефинирани како квалитативни
или квантитативни, туку се основаат на проценка од одговорните лица од министерствата.[6]

[2] Влада на Република Северна Македонија, Петрова, Маја; Сали Сали; Костиќ, Љиљана; Прирачник за стратешко планирање, 2014
[3] Влада на Република Северна Македонија, Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за
работа на Владата, 2008, стр. 6
[4] Bytyqi, Fatmir; Sahakyan, Narine, “Towards a National Development Strategy in Republic of North Macedonia”, UNDP Blog post,
08.10.2021
[5] Националната развојна стратегија 2021 - 2041 ќе даде јасна визија за сигурна иднина за нас и нашите деца (објавено на
vlada.mk)
[6] Влада на Република Северна Македонија, Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за
работа на Владата, 2008, стр. 5
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https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%A0%D0%9C.pdf
https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalen_razvoen_plan_2007-2009(1)%2015.02.07.PDF
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%A0%D0%9C.pdf
https://www.mk.undp.org/content/north-macedonia/en/home/blog/TOWARDS-A-NATIONAL-DEVELOPMENT-STRATEGY.html
https://vlada.mk/node/26501
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%9F%D0%A0%D0%92%D0%A0%D0%9C.pdf


Оваа проценка на општествените и социо- економски состојби се заснова на мислење од
министерствата и другите органи на државната управа (ОДУ), која е потребно да содржи и оценка
на постигнатите резултати. При изработката на оваа методологија не се земени предвид методи и
алатки што се родово сензитивни во процесот на создавање на ГПРВ, но во Одлуката за
утврдување на стратешки приоритети за 2021 и 2022 постојат родово сензитивни приоритетни
цели. Во Одлуката за утврдување стратешки приоритети на Владата на Република Северна
Македонија за 2021 година во Член 2, меѓу другите приоритетни цели за остварување на
стратешките приоритети, се предвидува:

[7] Влада на Република Северна Македонија, Одлука за утврдување на стратешките приоритети во Владата на Република
Македонија за 2021 година, Член 2, „Службен весник на Република Северна Македонија“ 243/2020 од 9.10.2020
[8] Влада на Република Северна Македонија, Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна
Македонија во 2022 година, Член 2, „Службен весник на Република Северна Македонија“ 97/2021 од 29.4.2021
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унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за
превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи
го и семејното насилство;

унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и
вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите[7].

 
Во Одлуката за утврдување стратешки приоритети на Владата на Република Северна
Македонија за 2022 година, во Член 2, е истакната следнава приоритетна цел, која ја
третира родовата еднаквост:

унапредување на законодавството за родовата еднаквост, вклучување на родовата
перспектива во креирањето на политиките, буџетите и развој на концептот на еднаквост и
недискриминација во сите области на општественото живеење[8];
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https://dejure.mk/zakon/odluka-za-utvrduvanje-na-strateshkite-prioriteti-na-vladata-na-republika-severna-makedonija-vo-2021-godina
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-utvrduvanje-na-strateshkite-prioriteti-na-vladata-na-republika-severna-makedonija-vo-2021-godina
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/54d24828c390402293f7b15803fa0ec3.pdf
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-utvrduvanje-na-strateshkite-prioriteti-na-vladata-na-republika-severna-makedonija-vo-2022-godina


Следниот документ што се анализираше е Стратегијата за реформа на јавната администрација
2018-2022, каде што приоритетна област е „Креирање на политиките и координација“, чија
општа цел е: ефективно, ефикасно и инклузивно креирани политики. За остварување на општата
цел се предвидуваат неколку посебни цели, меѓу кои и Посебната цел 1.2.: Подобрен квалитет на
политиките и обезбедување транспарентност и учество на засегнатите страни, каде што се
предвидуваат пет мерки и активности:

Овој документ се однесува на застапеноста на родовата перспектива во контекст на процесите на
планирање програми, политики и мерки од страна на јавната администрација и од тој аспект во
претходно наведената Стратегија за реформа на јавна администрација 2018 – 2022, покрај тоа
што не се споменува родовата перспектива, не се препознаени и адресирани ранливите групи на
граѓани/граѓанки. Во делот на следење и оценување на реформата на јавната администрација, се
очекува МИОА да собира податоци за степенот на реализација на предвидените мерки и
активности во однос на РЈА, кои ќе ги прибира по електронски пат[11], но изостанува да биде
дефиниран форматот во кој тие податоци треба да бидат прибрани и ако станува збор за
квантитативни податоци, дали е предвидено да бидат полово поделени податоци.

[9] Димушевска, Елена; Родова анализа за новата Програма на Владата 2020 – 2024, Квина тил Квина, стр.34
[10] Влада на Република Северна Македонија, Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022, стр.23
[11] Ibid. стр.60
[12] Државен завод за статистика „Жените и мажите во Република Северна Македонија“ за 2008, 2010, 2012, 2013,2014,
2015,2016, 2017, 2019, 2020

7

Зголемување на вклученоста на засегнатите страни во процесот на креирање, спрове-
дување, следење и оценување на политиките.[10]

 

Подобрување на работењето на секторските работни групи и зајакнување на капацитетот
за спроведување секторски пристап;

 

Унапредување на квалитетот на ПВР (проценка на влијание на регулативата) и на
законодавниот процес;

Воведување механизам за градење аналитичка основа;

Зајакнување на следењето, известувањето и оценувањето на политиките;

Кога станува збор за собирање полово поделени квантитативни податоци, клучна институција е
Државниот завод за статистика. Основни функции на институцијата Државен завод за статистика
на Република Северна Македонија се прибирање, обработка и дисеминација на статистички
податоци за демографските, социјалните и економските појави во македонското општество.
Освен тоа, Државниот завод за статистика е основен носител и координатор на статистичкиот
систем и е институција одговорна за меѓународната соработка во областа на статистиката, како и
за дефинирање на статистичките методологии и стандарди и за обезбедување заштита на
индивидуалните податоци што се прибираат од индивидуални лица и од правни субјекти. Клучна
публикација што ги одредува демографските карактеристики за жените и мажите во Република
Северна Македонија и нивната застапеност во социјалниот и економски живот е студијата
„Жените и мажите во Северна Македонија“, која се објавува од 2008.[12]
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Според родовата анализа изработена за новата Програма на Владата 2020 – 2024, мерките што
се однесуваат на економското јакнење на жените може да се оценат како добри со оглед на тоа
што ги опфаќаат жените земјоделки, самохраните родители, го опфаќаат родовиот јаз во платите,
како и поттикнување споделено родителско отсуство. Дополнително предвидуваат и
поттикнување женско претприемништво преку неповратни средства за новоотворени бизниси и
даночни ослободувања за нови бизниси водени од жени.[9] Сепак, во оваа родова анализа се
потенцира огромниот број на неактивни жени на пазарот на трудот, за кој е потребно да биде
адресиран со дополнителни мерки за поттикнување на нивната вклученост на пазарот на трудот.

https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MIOA/strategija_za_reforma_javna_administracija.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/MIOA/strategija_za_reforma_javna_administracija.pdf
https://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=23&rbrObl=37
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Rodova-analiza-web_compressed.pdf


Вклучување на родовата перспектива

[13] Закон за еднакви можности на жените и мажите; „Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012; стр.10
[14] Дефиниција за родова перспектива Glossary of Terms and Concepts, стр.4
[15] Definition of intersectionality
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Во однос на првата околност, веќе е напоменато дека засега најсеопфатен извор на полово
поделени статистички податоци што се достапни е студијата насловена „Жените и мажите во
Република Северна Македонија”. Втората околност е исто така дефинирачка, односно ниското
ниво на учество на жените на пазарот на трудот директно влијае на нивната економска моќ. Во
тој контекст, според податоците на Државниот завод за статистика, со вкрстување на полово
поделените податоци за ниво на образование и индикаторите „работи со полно работно време“ и
„работи со скратено работно време“ (Табела 1 и 2), воочливо е дека од лицата без образование
што работат со полно работно време 29% се жени, а 71% се мажи, а со индикаторот „работи со
скратено работно време“ и без образование се 33.4% жени и 66.6% мажи за 2018 година.

Во горенаведената Одлука за утврдување на стратешките приоритети се потенцира потребата од
вклучување на родовата перспектива во креирањето на програмите и буџетите. Сепак, останува
неизвесно дали таа перспектива ќе се најде во процесот на планирање, пред сѐ, во стратешките
документи што не се од областа на родовата еднаквост, недискриминацијата и човековите права.
Притоа, според УНИЦЕФ, вклучувањето на родовата перспектива или gender mainstreaming се
однесува на процесот на проценување на импликациите на некоја мерка/политика/програма врз
различната родова припадност со цел да не се перпетуира постојната родова нееднаквост.[14]
Според оксфордскиот речник, интерсекционалност е заемна поврзаност на социјалните
категории како раса, класа, род, кои се поклопуваат кај еден идентитет и креираат заемно
поврзани системи на дискриминација или недостаток.[15] Ваквата релативна застапеност на
родовата перспектива во стратешките документи е одраз на барем три околности: 1. Недостаток
и недостапност на полово поделени податоци; 2. Ниско учество на жените на пазарот на трудот;
3. Ниско ниво на учество на жените во јавниот живот.

Реформа  на  јавната  администрација -Стратешко  планирање ,  инклузивни  политики  и  легислатива  заснована  на  докази

Законската обврска за собирање полово поделени податоци и нивно прикажување, односно
обезбедување достапност на тие податоци, произлегува од чл. 18 од ЗЕМЖМ (Закон за еднакви
можности на жените и мажите од 2012)[13]. Според чл. 18 (Прикажување на статистички
податоци) од ЗЕМЖМ, сите органи на државната управа, правосудните органи и сите ентитети
што работат во сферата на јавниот интерес (агенции, медиуми, граѓански организации) се должни
да собираат и обезбедуваат достапност на полово поделени податоци што се однесуваат на нив
поединечно.  Клучен документ што го следи развојот на еднаквите можности
на централно и локално ниво е годишниот извештај подготвен од Секторот за еднакви можности
од  Министерство за труд и социјална политика, подготвен врз основа на извештаи од
ЕЛС  (Единици на локална самоуправа) и ОДУ од страна на назначените координатори/ки за
еднакви можности во контекст на нивните постигнувања и придонеси од областа на родовата
еднаквост во рамките на нивните институции/општини и нивниот делокруг. Покрај тоа што е
клучен, ова е и единствен документ од институција од извршната власт што објавува
квалитативни и квантитативни податоци поврзани со родовата еднаквост, односно иако
обврзани со ЗЕМЖМ, институциите не ги објавуваат информациите од јавен карактер во
статистички табели.

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf
https://www.cjr.org/language_corner/intersectionality.php
https://mtsp.gov.mk/content/Godi%5ben%20izveshtaj%20za%20RE%20za%202019%20godina%20FINAL%20(1).doc
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Табела 1

Податоците се изразени во проценти

Полно работно време

2018

Скратено работно време

жени мажи жени мажи

Без образование

Незавршено основно образование

Основно образование

3 и 4 години средно образование

Вишо образование

Високо образование

Вкупно

Податоци достапни во студијата „Жените и мажите во Република Северна Македонија“ од
Државниот завод за статистика стр. 71
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29.0 71.0 33.4 66.6

42.1 57.9 52.5 47.5

34.2 65.8 36.7 63.3

35.4 64.6 34.9 65.1

48.3 51.7 / /

52.4 47.6 59.3 40.7

39.6 60.4 39.7 60.3

Табела 2

Податоците се изразени во проценти

Полно работно време

2019

Скратено работно време

жени мажи жени мажи

Без образование

Незавршено основно образование

Основно образование

3 и 4 години средно образование

Вишо образование

Високо образование

Вкупно

Податоци достапни во студијата „Жените и мажите во Република Северна Македонија“ од
Државниот завод за статистика стр. 71

32.4 67.6 44.9 55.1

41.1 58.9 54.3 45.7

34.2 65.8 36.7 63.3

36.6 63.4 36.0 64.0

49.0 51.0 / /

52.8 47.2 42.8 57.2

40.1 59.9 41.5 58.5



Се чини дека отсуството на формалното образование претставува поголема пречка за жените да
бидат вработени макар и со скратено работно време отколку за мажите со исто ниво, односно
отсуство на формално образование. Во однос на разликата меѓу вработени на полно работно
време и со скратено работно време, 52.8% од жените се вработени со полно работно време, а
47.2% се мажи што укажува на тоа дека иако постои определен паритет или еднаквост во
образовниот степен меѓу мажите и жените, според податоците за 2018 година, сепак, мажите
доминираат во учеството во телевизиски емисии каде што е потребно да се презентира мислење
или сопствено согледување.

[16] Јордановска Ивана; Антовска, Зорана; „Неискористена експертиза: Студија на случај за учеството на жените во политичките
телевизиски емисии во Северна Македонија“, Преспа институт, стр.3
[17] ИЗВЕШТАЈ во сенка од следењето на работата и ефектите на секторските работни
групи [Електронски извор]: за периодот јануари 2019 – февруари 2020 / [автори Сања Божовиќ Стојкоска ... и др.]. - Скопје :
Фондација „Отворено општество – Македонија“, 2020, стр.209
[18] Резултати од истражување преку микронаративи
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Овие три околности се меѓусебно поврзани така што кога ги имаме предвид ниското учество на
пазарот на труд и ниското учество во емисии каде што се очекува споделување на анализа/
мислење/согледувања, во одредена мера ја намалуваат и потребата од земање предвид на
полово поделени статистички податоци. Тоа не значи дека не постои заложба за родова
еднаквост, туку дека недоволно се зема предвид интерсекционалноста што треба да ја носат
современите политики и мерки за да ги адресираат современите здравствени и социо-економски
предизвици. Пример за ова е третиот заклучок од Извештајот во сенка од следењето на работата
и ефектите на секторските работни групи: за периодот јануари 2019 - февруари 2020, во кој се
наведува тесната перспектива и поимање на родовиот аспект. Во рамките на секторските
работни групи ова често се поврзува со броење мажи и жени во самите групи, но вклучувањето на
родовата перспектива и анализата на влијанието од родова перспектива не се дел од работата на
СРГ[17].

Во однос на третата наведена околност, односно ниското присуство на жените во јавноста во
контекст на политички емисии каде што се анализираат домашни и надворешни политички
прашања, 20% жени учествувале во телевизиски емисии, додека од сите емитувани телевизиски
емисии дури 70% се сочинети единствено од мажи[16]. Според ова истражување, иако не постои
значителна разлика во однос на стекнатото образование, сепак учеството на жените во емисии
каде што се проектира експертиза за одредена област е ниска, па од анализираните 980 емисии
на телевизиски канали што се национални оператори во периодот од 10.1 до 21.3.2021 година,
помалку од 20% од поканетите гости се жени, независно од полот на водителот/водителката.

Во поглед на видот на податоците што се собираат како консултативен механизам за креаторите
на јавни политики, постојат софтверски алатки што овозможуваат собирање и на квалитативни
податоци, односно наративни податоци од испитаниците и испитаничките на национално или
локално ниво во зависност од целта заради која се извршува. Една од овие софтверски алатки е
Sensemaker, која во периодот октомври – ноември беше искористена за спроведување
национално истражување во областа на родот и климатските промени. Прашалникот се состоеше
од три дела: наративен дел (микронаративи), триаголници каде што треба да се позиционираат
аспектите што влијаеле на одлуката на испитаникот/испитаничката и демографски
прашања.  Собраните квалитативни и квантитативни податоци се достапни[18] онлајн. Ова
истражување беше спроведено во насока на анализа на јавната перцепција за придонес кон
адаптација на климатските промени и проценка на ранливост во Република Северна Македонија,
за чиишто потреби беа собрани околу 1220 приказни од секојдневието на македонските граѓани
во однос на климатските промени. Нивните приказни овозможуваат увид во нивното секојдневие

Иновативни инструменти и практики за собирање квалитативни податоци
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http://www.prespa-institute.mk/wp-content/uploads/2021/06/NEW_MK_Studija_WOMEN-ON-POLITICAL-TV-SHOWS_web.pdf
https://dijalogkoneu.mk/wp-content/uploads/2020/12/FOOM-Izvestaj-vo-senka-CELOSEN.-SITE-SRG.pdf
https://dijalogkoneu.mk/wp-content/uploads/2020/12/FOOM-Izvestaj-vo-senka-CELOSEN.-SITE-SRG.pdf
https://narratives-study-georgia.github.io/gender-climate-change/index.html?fbclid=IwAR3UKi0B1BQ4LiqrkJtKk3l6dHAs0wBUKKYairoZXS_1u8SAKdaE0MxKU8w
https://dijalogkoneu.mk/wp-content/uploads/2020/12/FOOM-Izvestaj-vo-senka-CELOSEN.-SITE-SRG.pdf
https://sensemaker.cognitive-edge.com/sensemaker-for-covid-19
https://klimatskipromeni.mk/article/721#/index/main


но и платформа за споделување на нивните искуства и на тој начин претставуваат иновативна
алатка за консултирање на јавноста. Покрај увидот во приказните, резултатите од ова
истражување ги истакнуваат различните ранливи групи на граѓани и граѓанки во контекст на
родовата нееднаквост од различното ниво на лични капацитети за справување со ефектите од
климатските промени, но и во различното ниво на пристап до ресурси, мрежи и информации во
однос на справувањето со нив. Оттука произлегува и клучната придобивка од ваков вид
комбинирани податоци (квалитативни и квантитативни) и таа се состои во тоа што на властите им
овозможува да носат нијансирани мерки и политики и на централно и на локално ниво и им ја
доловува пошироката слика што може да им е од корист во носењето на политиките. Ваквите
квалитативни податоци претставуваат исклучително вреден извор на информации за креаторите
на политики, особено во услови кога политичарите и политичката елита е фокусирана на
мнозинската волја, на доминантен политички избор, со која се изоставаат дел од граѓаните и
граѓанките што немаат слични или идентични потреби како мнозинството.
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Конечната визуализација на резултатите не прикажува проценти и броеви што на креаторите на
политики ќе им укажат што е мислењето на одобрување/неодобрување на мнозинството, па тие
само процедурално да креираат политики според волјата на мнозинството, туку овозможува увид
во искуствата на мнозинството, но и на тие што имале несекојдневни или едноставно различни
искуства и приказни (микронаративи) од другите. Истражување од ваков вид е спроведено само
втор пат (прв пат во оваа област) во Република Северна Македонија и постои очекување во
одредени делови од единиците на локалната самоуправа да биде преземено како пракса,
односно собраните податоци да бидат преточени во интервенции на општинско и регионално
ниво. Преку мапирање на микронаративите според демографските одлики, властите имаат увид
во многубројни искуства на граѓаните и граѓанките така што можат да го увидат и културниот
релјеф и навики во поединечни региони и за поединечни аспекти на справувањето со
климатските промени. На тој начин преку овие квалитативни податоци може да се определат
целите што треба да ги исполнат предвидените мерки на национално и на локално ниво во
областа што ќе биде истражувана преку овој инструмент со комбинирани квалитативни и
квантитативни податоци.
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https://narratives-study-georgia.github.io/gender-climate-change/index.html?fbclid=IwAR3UKi0B1BQ4LiqrkJtKk3l6dHAs0wBUKKYairoZXS_1u8SAKdaE0MxKU8w


Воочливи се три клучни потенцијални точки за подобрување што се отсликуваат при анализата на
стратешките документи во однос на нивната содржина/дизајн, кои ќе бидат наброени во
следните редови. Покрај овие три потенцијални точки за подобрување во однос на програмскиот
дел, вреди да се спомене и таканаречениот институционален координативен замор, односно
невоедначената агилност во раководењето со имплементацијата на процесите што
произлегуваат од потребите на законодавството или од националните стратешки и акциски
документи. Овој т.н. координативен замор се споменува во смисла на тоа дека институциите
располагаат со различен капацитет во стручна смисла, во човечки ресурси, па некои од
институциите на државната управа што имаат послаби капацитети во однос на другите засегнати
страни и институции во спроведувањето одредена програма/план/стратегија. Клучните точки за
подобрување што се детектирани при анализата се: 1. Структурни, односно самиот текст на
стратешките и акциските документи не следи унифициран образец; 2. Планирање средства и
извори на средства; 3. Интеринституционален процес на изработка на стратешките документи; 3.
Недостаток на квалитативни и квантитативни полово поделени податоци како средство за
верификување на процесот на планирање.
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Структурните аспекти на точките за подобрување на анализираните акциски планови,
оперативни или планови за имплементација што би требало бидат подготвувани ако не
паралелно, тогаш по финализирањето на стратешките документи, главно се темелат на фактот
што недостасува форматот/образецот во кој се внесуваат потребните информации за еден
акциски документ. Иако ваквиот начин на планирање на средствата е легитимен во смисла на тоа
дека националните институции се клучните општествени актери, сепак јасно дефинирани
активности, индикатори и цели на секој од наведените планирачки документи би биле корисни за
обете страни и донаторите (вклучувајќи го и бизнис-секторот) што сакаат да го поддржат развојот
на Република Северна Македонија, но и за самите национални институции. Со унифицирање на
образецот за планирачки документи се поедноставува работата на националните чинители што
се вклучени и во планирачкиот процес, но и во имплементацијата на договорените цели и
активности и додава маневарски простор за креирање нијансирани политики. Тоа е веројатно
така со самиот факт што форматот/образецот е зададен и процесот на планирање и
имплементирање се потпира на капацитетот на јавната администрација и, се разбира, на
политичката волја за спроведување на договорените активности и постигнување на очекуваните
резултати. Анализата покажува дека форматот на секој еден стратешки документ во рамките на
државната управа е препорачан и опишан во претходно споменатиот Прирачник за стратешко
планирање, каде што се препорачуваат и процесот на подготовка и анализите што треба да
претходат на подготовката на такви документи.

Потенцинцијални точки за подобрување на стратешките документи во поглед на родовата
перспектива
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Со користење онлајн-прашалници во текот на 2021 се послужи и „Медуза“, онлајн-платформа за
девојки, жени, родови и сексуални малцинства и сите личности што имаат желба да слушаат, учат
и живеат феминистички. Имено, во 10 наврати беа објавени онлајн-прашалници каде што
можеше анонимно да се споделат приказни и искуства на темите catcalling, дискриминација,
мобинг, родово базирано насилство, првиот лезбиски бакнеж итн. и се достапни на овој линк.
Ваквите истражувања преку микронаративи помалку служат да се донесуваат заклучоци и
одлуки, односно не се бават со волјата на малцинството и мнозинството како одлучувачки
ентитети, туку го ставаат личното доживување на секој граѓанин и граѓанка како централна
порака. Анонимноста на овие прашалници е она што овозможува овие приказни/доживувања да
бидат автентични и да одразуваат лични согледувања за одредени општествени работи. Токму
овие согледувања се нијансите што може да се понудат преку интерсекциски пристап во
планирачките процеси за политики, програми и мерки.

https://meduza.mk/category/meduzatv
https://meduza.mk/category/meduzatv
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Интерминистерската соработка и заедничкиот придонес го зајакнуваат присуството на некои
клучни хоризонтални прашања, како зајакнувањето на положбата на жените, одржлива животна
средина и трансформирање на ранливите групи. Сепак, Веновиот дијаграм од институции не е
доволно хомоген. Министерствата и другите институции поединечно располагаат со различно
ниво на агилност и капацитети, кои не секогаш се во можност да имаат брз одговор или да се на
располагање за брза координација со преостанатите чинители. Ова се одразува на неколку
начини на квалитетот на националните стратешки документи: поради различното ниво на
агилност, капацитет и наобразба и областите ги третираат во потесна смисла, односно потребно е
да постојат подготвителни капацитети и сензибилитет за третирање на стратешките цели и
нивните резултати во поширока смисла. Оваа потенцијална точка на подобрување може да се
увиди при анализа на достапните стратешки документи од Министерството за здравство, при што
Стратегијата за ментално здравје 2018-2025 и Стратегијата за дроги 2014-2020 ги
занемаруваат  родовиот аспект и аспектот на животната средина и климатските промени
во  период кога токму тие имаат зголемено влијание врз човековото здравје и условите за
живеење. И покрај тоа што се подготвувани во периодот пред пандемијата од корона-вирусот,
вклучувањето на родовата перспектива во овие стратешки документи и последиците врз
менталното здравје на населението се потенцијални точки за подобрување за овие стратешки
документи во следниот период.

Реформа  на  јавната  администрација -Стратешко  планирање ,  инклузивни  политики  и  легислатива  заснована  на  докази

Последната точка на подобрување што овој документ има задача да ја предочи се однесува на
отсуството на унифициран систем за собирање полово поделени податоци, освен Државниот
завод за статистика, чијашто примарна дејност е токму тоа. Имено, и покрај законската обврска
на институциите што се активни во полето на јавниот интерес да собираат и да објавуваат полово
поделени податоци, тоа најчесто не се случува и полово поделени бази со податоци не се
достапни на каналите за комуникација на ентитетите од сферата на јавниот интерес. Според веќе
наведеното, член 18 од Законот за еднаквите можности предвидува собирање полово поделени
податоци на сите институции, организации и општи чинители чиишто дејства се во областа на
јавниот интерес. Отсуството на оваа пракса за овие податоци да бидат јавно достапни, како и на
нивното воведување во процесот на планирање битно влијае на интерсекцискиот потенцијал на
еден стратешки документ, односно постоењето ваква пракса овозможува планирачки процеси
што ќе бидат нијансирани и ќе работат на трансформирање и зајакнување на улогата на жената
во општеството. Покрај тоа што ќе овозможат да има посеопфатни стратешки и планирачки
документи, ќе овозможат работните групи и дополнително да се сензибилизираат за родовата
еднаквост како хоризонтално прашање, кое е потребно да се гледа во широка смисла, а не само
во социјална или економска.

Покрај наведените точки за подобрување, во перспектива на зголемена интерсекционалност на
националните стратешки и акциски документи, потребно е документите во сите фази да ги
истражуваат полињата на кои нивниот заеднички напор може да придонесе за позитивна
промена. На пример, Стратегијата за млади изработена од Агенцијата за млади и спорт (2016 -
2025)[19] не го зема предвид социјалниот потенцијал на спортските активности, односно го
обработува спортот во контекст на натпреварувања и претставување на европски и светски
натпреварувања. Втор пример е Стратегијата за намалување на сиромаштијата (2010 – 2020)[20],
каде што се легитимно посочени социјалните аспекти што влијаат на економскиот статус на една
личност или домаќинство, но не е земена предвид енергетската сиромаштија, ниту трошоците
што настануваат поради енергетска неефикасност на домаќинствата. Во контекст на влијанието
на климатските промени, адаптацијата и ублажувањето на нивните ефекти, земањето предвид на

[19] Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија; Стратегија за млади (2016 - 2025)
[20] Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија (2010 – 2020), Стратегија за намалување на
сиромаштијата

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/strategija-za-MZ-2018-2025-170718-pf-1.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/mkd-strategija-za-opojni-drogi-2014-2020.pdf
https://www.sega.org.mk/images/E-Library/Strategies/NSMK.pdf
https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revidirana_str_siromastija.pdf
https://www.sega.org.mk/images/E-Library/Strategies/NSMK.pdf
https://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revidirana_str_siromastija.pdf
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Забележан напредок во креирањето на стратешки документи во поглед на интерсекциска
вклученост

Вредно е да се напомене дека постојат силни страни на стратешките и националните документи
што биле развиени изминативе 10 години, па има евидентен напредок во однос на
интерсекционалноста на документите, односно колку поскоро во минатото е изработен, дотолку
повеќе во неговата изработка се вклучени институционални чинители од различни сектори.
Оттаму, претходната и постојната стратегија за дрога битно се разликуваат во однос на
вклучените институционални актери, конкретно во делот на секторот од кој доаѓаат придонесите
во подготовката на стратегиите. Во тој контекст подоцнежната стратегија за дроги од 2014
вклучува и приватни психијатриски ординации и универзитетски научни установи.
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овие ефекти врз економскиот статус недвосмислено ќе влијаеше да се предвидат ранливите
групи на граѓани при креирањето на активностите и индикаторите во акцискиот план за оваа
стратегија.

На пример, Националната стратегија за дроги на Република Македонија (2006-2012) во листата
со вклучени институционални чинители ги наведува: Министерството за здравство,
Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Царинската управа,
Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика,
Министерството за надворешни работи, Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Министерството за правда, Агенцијата за млади и спорт, Психијатриската
болница - Скопје, Центарот за третман на зависности Кисела Вода - Скопје, Црвениот крст на
Македонија, Мрежата на невладини организации активни на полето на дрогата[21], додека пак во
новата стратегија за 2014 – 2022[22] листата е проширена со Министерството за локална
самоуправа и Секретаријатот за европски прашања од извршната власт. Покрај нив,
консултирани се следниве институти и клиники од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје:
Институтот за судска медицина, Институтот за епидемиологија и биостатистика, Клиниката за
психијатрија, Клиниката за токсикологија, а вклучени биле и приватните здравствени
организации со специјалност психијатрија: „Хелио медика“, „Д-р Грамов“, и „Евромедика“ од
Скопје.

Во овој период се финализираат и Стратегијата за родова еднаквост 2021 – 2026, каде што прв
пат има поглавје насловено „Жени и климатски промени“ и Долгорочната стратегија за климатска
акција со Акциски план, која ја третира родовата еднаквост како хоризонтално прашање. Во
секундарниот пакет мерки што треба да ги спроведат Владата, релевантните министерства,
академските институции и невладините организации, родовата еднаквост е предвидена во две
мерки: поддршка на развој на законска рамка и финансиски механизми за заштита на ранливите
групи на климатски промени, вклучувајќи жени, деца, стари лица и лица со попреченост и
овозможување на активното учество на погодените заедници во донесувањето одлуки за
климатските промени и еднакво учество на жени и мажи[23] и во Специфична цел 8: Главни
аспекти поврзани со климатските промени во идните национални документи за стратешко
планирање во врска со образованието, истражувањето, развојот и иновациите, социјална
инклузија и еднакви можности на жените и мажите[24].

[21] Министерство за здравство; “Национална Стратегија за дрога на Република Македонија”; стр.2
[22] Петрушевска, Татјана; „Национална стратегија за дрога на Република Македонија”; Министерство за здравство (Сектор за
контролирани супстанци), стр. 2
[23] Министерство за животна средина; Долгорочна стратегија за климатска акција со Акциски план; Стр. 62
[24] Ibid. стр. 24
[25] Влада на Република Северна Македонија; Ревидирана програма за реформи во вработувањето и социјалната политика

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/mkd-strategija-za-opojni-drogi-2014-2020.pdf
http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/mkd-strategija-za-opojni-drogi-2014-2020.pdf
https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/b20b2a9a259a2a2c8c10f977840706563bcaeb8791302106f90cb3334c840343.pdf
https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/b20b2a9a259a2a2c8c10f977840706563bcaeb8791302106f90cb3334c840343.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/ESRP(r)%202022%20(MKD)%20full.pdf
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Во изминатиот период беше подготвена и Ревидираната програма за реформи во вработувањето
и социјалната политика, каде што се потенцирани клучните целни групи, но се акцентирани и
интервенции во насока на подобрување на состојбата со вработувањето за ромската заедница.
Покрај тоа, програмата се потпира на полово поделени податоци[25].

Освен оваа карактеристика, втората одлика на скорешните стратешки и акциски документи, која
директно произлегува од првата, е зголемената интерсекционалност, која значи и зголемена
меѓусекторска соработка. На пример, Националната стратегија за природата 2017 - 2027[26] и
Стратегијата за животна средина и климатски промени 2014 - 2020 не ја вклучуваат родовата
перспектива во планирањето на овие стратегии, за разлика од споменатата Долгорочна
стратегија за климатска акција, која се подготвуваше во 2020 година. Сегашните работни групи
вообичаено вклучуваат 10 претставници/претставнички од засегнатите институции и даваат свој
придонес. Во делот на стратешки и плански документи од социо-економските области особен
придонес дава таканаречената родова машинерија, која е претставена со координатор/ка за
еднакви можности и заменик/чка координатор/ка за еднакви можности во секој орган на
државната управа (ОДУ) и единиците на локалната самоуправа (ЕЛС).

[25] Влада на Република Северна Македонија; Ревидирана програма за реформи во вработувањето и социјалната политика
[26] Министерство за животна средина и просторно планирање, Национална стратегија за природата 2017 - 2027

Реформа  на  јавната  администрација -Стратешко  планирање ,  инклузивни  политики  и  легислатива  заснована  на  докази

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/ESRP(r)%202022%20(MKD)%20full.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-2017-2027.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2020/ESRP(r)%202022%20(MKD)%20full.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-2017-2027.pdf


Зајакната соработка со ОДУ и ЕЛС во однос на обезбедување јавно
достапни полово поделени податоци
Вклучување на координатор(к)ите (и заменичките/замениците) за еднакви
можности од ОДУ и ЕЛС во работните групи за креирање национални
стратешки документи
Вклучување на координатор(к)ите (и заменичките/замениците) за еднакви
можности од ОДУ и ЕЛС во секторските работни групи за програмирање на
ИПА-средствата и анализирање на влијанието од родова перспектива
Развивање специјално дизајнирани обуки/модули за вработените во
јавната администрација за вклучување на родовата перспектива и
презентирање на постојниот институционален дизајн за намалување на
родовата нееднаквост
Подобрување на образецот за известување за напредокот на полето на
еднакви можности од ОДУ и ЕЛС кон МТСП во насока на интерсекциски
пристап, односно третирање на родовата еднаквост во поширока смисла

Препораки за државните чинители

Клучната препорака до државните чинители е дека потребно е вклучувањето
на родовата перспектива да биде третирано како хоризонтално прашање,
односно да не се издвојува како прашање од социјалната област и
општествените односи, туку да се примени интерсекцискиот пристап и да се
вклучува во области што не произлегуваат од социјалната, како, на пример,
животна средина, климатски промени, земјоделство и шумарство.
Интерсекцискиот пристап и застапувањето родовата еднаквост да се третира
како хоризонтално прашање нужно треба да произлезат и дополнително да ги
зајакнат досегашните напори преку увид во полово поделени податоци, кои ќе
ја формираат состојбата во државата во однос на родовата еднаквост.

Централна власт

Вклучување на координатор(к)ите (и заменичките/замениците) за еднакви
можности во рамките на нивните ЕЛС за креирање документи релевантни
на општинско и регионално ниво
Вклучување на координатор(к)ите (и заменичките/замениците) за еднакви
можности во работни групи во рамките на нивните ЕЛС во области и
работни групи што не се директно поврзани со социјални и економски
прашања
Зајакната и зголемена улога на комисиите за еднакви можности во
интерсекциска смисла, пред сѐ, нивна вклученост во областа на
енергетската ефикасност, одржлива животна средина и општински
инфраструктурни интервенции

Локална самоуправа
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