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1. Цел на прпценката:
Целта на пвпј извещтај е да се прпцени спрпведуваоетп на Закпнпт за еднакви мпжнпсти на
жените и мажите (вп прпдплжение ЗЕМЖМ) на централнп нивп, да се идентификуваат
систематските прпблеми и предизвици вп рабптата на наципналната рпдпва мащинерија на
централнп нивп и да се дадат перспективи за мпжни прпмени вп структурата и спдржината на
ЗЕМЖМ.
Измените и дппплнуваоата на ЗЕМЖМ какп припритет пд средна важнпст се предвидени вп
Прпграмата за рабпта на Владата на РСМ за 2019 гпдина каде е наведенп дека е пптребнп
успгласуваое на закпнпт сп нпвите ЕУ-директиви вп делпт на еднаквпст и недискриминација и вп
наспка на ппефикасна легислатива за рпдпва еднаквпст. Иницијативата има индикација на
ппврзанпст сп стратещкипт припритет на Владата на РСМ: jакнеое на владееоетп на правптп,
преку непристраснп и недискриминирашкп спрпведуваое на закпните, изградба на независни
институции и функципнален систем на лпкална сампуправа и сп ппвеќе припритетни цели:
унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп сите пбласти пд ппщтественптп живееое и вклушуваое
на рпдпвата перспектива вп креираоетп на пплитиките на бучетите; впведуваое на кпнцептпт на
еднаквпст и недискриминација вп сите пбласти на ппщтественптп живееое, здравствптп,
спцијалната защтита, рабптните пднпси и правпсудствптп; jакнеое на владееоетп на правптп
преку непристраснп и недискриминирашкп спрпведуваое на закпните; унапредуваое на
шпвекпвите права и спздаваое на институципнални капацитети за нивна ефикасна защтита.
Ппнатаму, Кпмитетпт за елиминација на дискриминацијата врз жените (вп прпдплжение CEDAW
Кпмитетпт) вп Заврщните спгледуваоа за щестипт перипдишен извещтај за Северна Македпнија1
за имплементацијата на Кпнвенцијата за елиминација на сите фпрми на дискриминација врз
жената (вп прпдплжение CEDAW) какп припритет ја издвпјува рефпрмата на наципналната
мащинерија на наципналнп и лпкалнп нивп и бара Владата да гп извести CEDAW Кпмитетпт за
преземените дејствија вп пвпј дел вп рпк пд 2 гпдини, пднпснп дп нпември 2020.
Структурата за пвпј извещтај е изведена вп кппрдинација сп Министерствптп за труд и спцијална
пплитика (вп прпдплжение МТСП), сп пглед дека главната цел е извещтајпт да ја наспши рабптата
на рабптната група кпја ќе биде фпрмирана за идните измени на ЗЕМЖМ, а кппрдинирана пд
страна на МТСП.
ЗЕМЖМ требаще да пбезбеди ефикасен систем за интегрираое на пснпвите за еднакви мпжнпсти
меду жените и мажите вп прпцеспт на креираое, спрпведуваое и следеое на пплитиките,
прпграмите и бучетите вп сите пбласти. Ппнатаму, ЗЕМЖМ впсппстави структури за рпдпва
мащинерија на централнп и лпкалнп нивп, пдгпвпрни за вклушуваое на рпдпвата еднаквпст вп
целпкупната правна и пплитишка рамка, нп и за вклушуваое на рпдпвата еднаквпст вп рабптата на
институциите.
И ппкрај ппзитивните залпжби на државата за усвпјуваое на спвремен ЗЕМЖМ, кпј ќе пбезбеди
целпсна интеграција на рпдпвата еднаквпст, ппстпјните извещтаи и анализи за негпвптп
1

Целпснипт текст на Заврщните спгледуваоа за щестипт перипдишен извещтај за Северна Македпнија
мпжете да гп прпшитате на следнипт линк:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMKD%2f
CO%2f6&Lang=en
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спрпведуваое дпсега, укажуваат дека пплитиките на централнп и на лпкалнп нивп не се рпдпвп
сензитивни.
Затпа, прпценката има намера да ппкаже дали ппстпјните закпнски рещенија пбезбедуваат и
прпмпвираат рпдпва еднаквпст, вклушителнп и еднакви мпжнпсти меду жените и мажите, сп фпкус
на ефикаснпста и капацитетите на наципналните механизми пдгпвпрни за интегрираое на
рпдпвата еднаквпст. Прпценката ќе вклушува и преглед на рабптата на закпнскипт застапник за
еднакви мпжнпсти, вп рамките на МТСП.
Извещтајпт пбезбедува ппщт преглед на спстпјбите вп РСМ вп пднпс на правните и практишните
ппстигнуваоа вп впсппставуваоетп рпдпва еднаквпст преку анализа на наципналните дпкументи,
вклушителнп и извещтаи на државни институции и градански прганизации, медунарпдни
дпкументи и извещтаи. Вп истп време, преку примери на дпбри практики, пвпј дпкумент дава и
кпмпаративна анализа и ппзитивни примери за рпдпви мащинерии на наципналнп нивп пд други
држави, генералнп земји шленки пд Еврппската Унија.
Вп извещтајпт се дадени инфпрмации за јаките и слабите страни и нивптп на имплементација на
ппщтите и ппсебните мерки за впсппставуваое еднакви мпжнпсти на жените и мажите на
централнп нивп и капацитетите и ппзицијата на рпдпвата мащинерија на централнп нивп. Оттука,
пвпј извещтај има за цел да даде преппраки и пптенцијални рещенија за пплитики за прпмена и
зајакнуваое на механизмите за рпдпвптп вклушуваое на централнп нивп, сп фпкус на рпдпвата
мащинерија на централнп нивп. Преппраките, истп така, ќе вклушуваат интерсекциски пристап и ќе
дадат перспектива какп измените на ЗЕМЖМ треба да бидат успгласени сп пстанатите закпни,
пспбенп сп нпвипт Закпн за защтита и превенција пд дискриминација и сп Закпнпт за прганите на
државната управа.

2. Метпдплпгија:
Метпдплпщкипт пристап се фпкусира на два главни кпнтекста на истражуваое вп кпи ќе бидат
анализирани празнините вп спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ на централнп нивп:
а. Кпи се ппстпјните празнини вп кппрдинацијата на имплементацијата на ЗЕМЖМ на централнп
нивп и кпи се капацитетите на наципналната институципнална рпдпва мащинерија на централнп
нивп? Ппјдпвна тпшка вп прпценката се веќе ппстпјните извещтаи за прешките сп кпи се сппшуваат
пдгпвпрните институции на централнп нивп и пдгпвпрнпстите за пвие институции кпи
прпизлегуваат пд ЗЕМЖМ. Метпдплпщкипт пристап пвпзмпжи самппценуваое на пдгпвпрните
лица вп институциите за ппстпјните прешки за примена на ЗЕМЖМ и нивните капацитети, каде беа
ппфатени институциите пд парламентарните и изврщните структури. Однпсите на мпќ меду
мажите и жените вп пднпс на ппзициите на пдлушуваое вп институциите, нп и вп пплитишките
партии беа истп така ппфатени. Ова пвпзмпжи внатрещна и ппдетална анализа на ппщтите
пкплнпсти кпи придпнесуваат за ниска ефикаснпст на системпт на рпдпва мащинерија на
централнп нивп. Вп прпценката на пвпј кпнтекст беа вклушени и претставници пд градански
прганизации и индивидуални експерти, кпи придпнеспа за ппгплема надвпрещна прпценка на
ефикаснпста на рпдпвата мащинерија. Ова придпнесе за пппбјективен пристап и идентификација
на ппстпеоетп на генерални пкплнпсти кпи влијаат на имплементацијата на пдредбите пд
ЗЕМЖМ.
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б. Кпи се ппзитивните страни, нп и слабпстите на закпнпт кпи влијаат на нискптп нивп на
имплементација на ЗЕМЖМ впппщтп, сп фпкус на ппщтите и ппсебните мерки за впсппставуваое
еднакви мпжнпсти за жени и мажи на централнп нивп?
Вп пвпј дел, прпценката се пбиде да ги идентификува пбјективните фактпри кпи влијаат врз
ппщтата имплементација на централнп нивп, пспбенп разбираоетп и практиката при упптреба на
ппщтите и ппсебните мерки за ппстигнуваое на рпдпва еднаквпст.
2.1. Метпди / алатки за истражуваое
Истражуваоетп се заснпва на спбираое на квалитативни и квантитативни ппдатпци, дпбиени
преку следниве техники и метпди на истражуваое: десктпп анализа, пплуструктуиранп интервју сп
претставници пд парламентарната и изврщната власт, претставници на невладини прганизации и
индивидуални експерти и фпкус групи. Беа кпристени следните алатки за истражуваое:
пращалници за анкета, пплуструктуриран пращалник за интервју и пращалник за фпкус групи.
2.1.1 Десктпп анализа
• Анализа на клушните релевантни државни дпкументи за спрпведуваое на ЗЕМЖМ, какп щтп се
наципнални стратегии, прпграми, акципни планпви, извещтаи, вклушувајќи извещтаи за
распределуваое на бучет, гпдищни извещтаи за спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ дпставени дп
Спбраниетп пд МТСП, дпкументи пд сесии и рабптни спстанпци на парламентарната Кпмисија за
еднакви мпжнпсти на жените и мажите, извещтаи пд Интерсектпрската група за еднакви
мпжнпсти меду мажите и жените, извещтаи дпставени пд страна на државата дп релевантните
медунарпдни механизми за следеое на напредпкпт на државата вп спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ и
унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп целина.
• Анализа на српдните закпни, важни за успгласуваое сп ЗЕМЖМ, нп и за мпжни прпмени вп
структурата на ЗЕМЖМ, сп фпкус на рпдпвата мащинерија на централнп нивп, пспбенп Закпнпт за
Владата, Закпнпт за прганизација и рабпта на прганите на државната управа, Закпнпт за
спрешуваое и защтита пд дискриминација.
2.1.2. Интервјуа сп клушните засегнати страни
Вп текпт на ппдгптпвка на извещтајпт беа спрпведени вкупнп 13 интервјуа сп претставнишки на
МТСП, кппрдинатпрки за еднакви мпжнпсти вп релевантни министерства, шленки на Кпмисијата за
еднакви мпжнпсти вп Спбраниетп на РСМ (вп прпдлпжение КЕМ) и претставнишки на здруженија
на градани/независни експертки кпи рабптат на унапредуваое на рпдпвата еднаквпст.

МТСП
Интервјуа беа спрпведени сп државната секретарка на МТСП и правната застапнишка за еднакви
мпжнпсти, сп цел да се пбезбеди детален увид вп кпнтекстпт на пптребата пд закпнски измени,
прпцеспт на кппрдинација на активнпстите за спрпведуваое на ЗЕМЖМ, институципналната
пракса за ппддрщка на МТСП и нивните капацитети, пплитиките и механизмите за мпнитпринг и
известуваое, ефектите пд спрабптката сп релевантните наципнални и медунарпдни прганизации,
клушните предизвици и дпбрите практики.
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Кппрдинатпрки за еднакви мпжнпсти
Беа спрпведени интервјуа сп три кппрдинатпрки, пднпснп сп кппрдинатпрките вп Министерствп
за здравствп, кппрдинатпрката вп Министерствп за пдбрана и кппрдинатпрката вп Министерствп
за култура. Кпнцептпт на избпр за интервјуата вклушуваще минимум една кппрдинатпрка сп
дплгпгпдищнп искуствп на пваа ппзиција, една нпвпназнашена кппрдинатпрка и една кпја
ушествува и вп рабптата на Интерреспрската група. Интервјуата беа наспшени кпн спбираое
квалитативни ппдатпци за разбираое на нивната улпга и функција щтп прпизлегуваат пд ЗЕМЖМ,
специфишните предизвици при спрпведуваоетп на пбврските ппврзани сп кппрдинација и
следеое на стратещките дпкументи и бучетите на институципналнп нивп, кппрдинација на
иницијативите за пстваруваое на целите на ЗЕМЖМ вп институцијата вп кпја рабптат,
предизвиците сп кпи се сппшуваат вп нивната рабпта и пптребата пд ппдпбруваое на нивната
ппзиција и нивните капацитети, квалитетпт на кпмуникација сп МТСП и др. Интервјуата беа
спрпведени преку пплуструктуриран пращалник сп птвпрени пращаоа сп пглед на квалитативнипт
карактер на пптребните ппдатпци.
Кпмисија за еднакви мпжнпсти при Спбрание (КЕМ)
Интервјуа беа спрпведени сп три пратенишки, шленки на КЕМ, пд кпи една претседателка на КЕМ,
впеднп и шленка на пппзициска партија, една шленка пд пплитишката кпалиција на власт и
претседателка на Клубпт на пратенишки и сп претседателката на ппмалата пплитишка партија
Демпкратска пбнпва за Македпнија (ДОМ), кпја е дел пд кпалицијата на власт. Интервјуата беа
наспшени кпн спбираое ппдатпци за разбираое на нивната улпга и функција щтп прпизлегува пд
ЗЕМЖМ, кпнкретнп какп тие какп телп ги идентификуваат темите и припдите, кпи механизми ги
кпристат за да ппттикнат пплитишка дебата вп прпцеспт на измени и дпнесуваое закпни и
државнипт бучет, какп гп пхрабруваат вклушуваоетп на рпдпт вп главните текпви вп закпните и
кпи измени на закпни се иницирани пд нивна страна, кпи се предизвиците сп кпи се сппшуваат
какп КЕМ, пспбенп вп делпт на нивните капацитети, следеое на усвпјуваоетп и спрпведуваоетп
на ппщтите и ппсебните мерки за ппстигнуваое рпдпва еднаквпст и спрабптката сп другите
институции пдгпвпрни за спрпведуваое на ЗЕМЖМ, нивните ставпви и перспективи за мпжните
прпмени на ЗЕМЖМ, кпи треба да пбезбедат ппдпбрп вклушуваое на кпнцептпт за рпдпва
еднаквпст. Интервјуата беа спрпведени преку пплуструктуриран пращалник сп птвпрени пращаоа
сп пглед на пптребата пд квалитативни ппдатпци.

Здруженија на градани/експертки
Вп пвпј дел беа спрпведени пет интервјуа сп претставнишки на градански прганизации (ГО),
пднпснп индивидуални експерти кпи рабптат вп пбласта на рпдпвата еднаквпст пд кпи три се дел
пд Интерреспрската група за еднакви мпжнпсти (Драгана Дрндаревска пд Кпалиција Маргини,
Марија Савпвска пд Акција Здруженска и Марија Бащевска пд Реактпр), а две не се дел пд групата
(Билјана Кптевска и Дијана Стпјанпвиќ-Дпрдевиќ). Интервјуата беа наспшени кпн мереое на
перцепцијата на граданските прганизации вп врска сп улпгата и функцијата на рпдпвите
механизми на централнп нивп и имплементацијата на пдредбите на ЗЕМЖМ на централнп нивп.
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Претставнишките истп така ги сппделија свпите ставпви и перспективи за мпжните прпмени на
ЗЕМЖМ, кпи треба да пбезбедат ппдпбрп вклушуваое на кпнцептпт за рпдпва еднаквпст.
Интервјуата беа спрпведени преку пплуструктуриран пращалник сп птвпрени пращаоа сп пглед на
пптребата пд квалитативни ппдатпци.
2.1.3. Фпкус група
Вп текпт на ппдгптпвка на прпценката беще прганизирана една фпкус група, сп кппрдинатпр/ките
за еднакви мпжнпсти на централнп нивп.
Фпкус групата сп кппрдинатпри/ките за еднакви мпжнпсти пбезбеди увид вп капацитетите и
ппщтата практика на прпграмираое и бучетираое, вклушителнп и системи за следеое и прпценка
на резултатите пд нивнптп спрпведуваое. Од друга страна, ппдеталнп беще пбјаснета
внатрещната вклушенпст и спрабптката вп рамките на министерствата и другите институции на
централнп нивп, спрабптката сп МТСП, предизвиците и дпбрата практика вп спрпведуваоетп на
закпнпт и перспективите за ппдпбруваое на рпдпвата мащинерија на централнп нивп.
2.1.4 Истражуваое сп пдгпвпрните кппрдинатпр/ки на централнп нивп
Пращалниците за анкети беа испратени дп пдгпвпрните кппрдинатпри за еднакви мпжнпсти меду
жените и мажите кпи не ушествуваа вп фпкус групите или интервјуата. Овпј метпд на прибираое
ппдатпци пвпзмпжи увид вп предизвиците сп кпи се сппшуваат вп нивната рабпта и пптребата пд
ппдпбруваое на нивната ппзиција и нивните капацитети, квалитетпт на кпмуникација сп МТСП и
нивната визија за мпжни прпмени вп ЗЕМЖМ. Оваа алатка за истражуваое пвпзмпжи сите
кппрдинатпр/ки да бидат вклушени вп прпценката и сите предизвици сп кпи се сппшуваат
институциите да бидат мапирани и пптпа да се анализираат. Врз пснпва на пвие напди, дадени се
кпнкретни преппраки за прпмени на рпдпвата мащинерија на централнп нивп.
2.1.5. Огранишуваоа на извещтајпт за прпценка
Краткипт временски перипд за ппдгптпвка на прпценката беще најсилнипт предизвик за
изгптвуваое на сеппфатен извещтај, сп ппдетална анализа и преппраки. Затпа, прпценката беще
најмнпгу фпкусирана на мпжнпстите за прпмена на ЗЕМЖМ и зацврстуваое на наципналната
рпдпва мащининерија, најмнпгу преку кпристеое на квалитативните ппдатпци дпбиени преку
истражувашките алатки и кпмпаративната деск анализа.
3. Медунарпдна и ЕУ-рамка за пплитики за рпдпва еднаквпст и кпмпаративни примери

3.1 Обединети нации
Оснпвните медунарпдни стандарди за рпдпвата еднаквпст мпже да се најдат вп генеришките
инструменти за шпвекпви права на Обединетите нации, какп щтп се Медунарпднипт пакт за
градански и пплитишки права (ппнатаму вп текстпт МПГПП) и Медунарпднипт пакт за екпнпмски,
спцијални и културни права каде се наведува дека сите лица се еднакви пред закпнпт и дека
закпнпт ќе забрани секаква дискриминација и на сите лица ќе им гарантира еднаква и ефективна
защтита пд дискриминација пп кпја билп пснпва, вклушувајќи гп и пплпт.
Сепак, рпдпвата перспектива вп медунарпдните дпкументи за прв пат специфишнп се утврдува сп
Кпнвенцијата за елиминација на сите фпрми на дискриминација врз жената (вп прпдплжение
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CEDAW). Оваа кпнвенција претставува пснпвнипт медунарпден дпкумент кпј кпнкретнп ја тангира
рпдпвата еднаквпст и ја преппзнава истприската дискриминација кпн жените, усвпјувајќи
дефиниција за „дискриминација прптив жените“ кпја нагласува дека ефектпт пд
дискриминацијата врз жените е такпв да гп намалува или ппнищтува признаваоетп, уживаоетп
или практикуваоетп на шпвекпвите права вп пплитишките, екпнпмските, културните,
ппщтествените, граданските или други пбласти пд страна на жените на иста пснпва какп мажите.
Вп шлен 2 државите пптписнишки ја псудуваат дискриминацијата врз жените вп сите нејзини
фпрми и се спгласуваат да впдат пплитика за елиминираое на дискриминацијата врз жените, вп
нивните наципнални устави или други сппдветни закпни.
Ппкрај тпа, државите изразуваат ппсветенпст кпн ппстигнуваое на сущтинска еднаквпст на
жените, пспбенп на медунарпдните светски кпнференции за жени, сп усвпјуваое на декларации и
план на активнпсти. На првата кпнференција на жени на ООН вп Мексикп Сити вп 1975 гпдина се
дадени кпнкретни преппраки за вклушуваое на рпдпвата перспектива вп сите пплитики на сите
нивпа (gender mainstreaming) и развиваое на механизам, пднпснп мащинерија за унапредуваое
на правата на жените. Најјасната ппрака вп делпт на вклушуваое на рпдпвата перспектива и
градеое на ефикасна мащинерија е дадена на кпнференцијата вп Најрпби2, каде се ппставува
пбврска за дпнесуваое стратегии за унапредуваое на статуспт на жените и ппставуваое и
унапредуваое на правната рамка кпја треба да прпмпвира истпвремени прпмени вп екпнпмската,
спцијалната, пплитишката и културната сфера, щтп мпже да ппмпгне вп пстваруваоетп на
спцијална трансфпрмација. Ппнатаму, се ппставува пбврска за пбезбедуваое на ефективни
институции и ппстапки кпи мпра да гп идентификуваат кпнтекстпт и пришините за дискриминација
и да ппмпгнат вп фпрмулираое на нпви пплитики и ефикаснп спрпведуваое стратегии и мерки за
да се стави крај на дискриминацијата. Ефективнпста на институциите вп мпнитпрингпт и
вклушуваоетп на рпдпвата перспектива треба да се псигура и преку впсппставуваое на сппдветна
рпдпва, пднпснп владина мащинерија.
За да биде ефективна, пваа мащинерија треба да се впсппстави на виспкп нивп вп владините
структури за да мпже да пбезбеди влијание врз сите владини пплитики. Ваквите мащинeрии треба
да играат клушна улпга вп ппдпбруваоетп на рпдпвата еднаквпст, меду другптп, преку заеднишкп
делуваое сп разлишни министерства и други владини агенции и невладини прганизации и групи.
Вп пднпс на статистишките ппдатпци, се наведува дека владите треба да гп ппддржат спбираоетп
на статистишки ппдатпци и да прават перипдишна прпценка при идентификуваое на стерептипи и
нееднаквпсти, при пбезбедуваое кпнкретни дпкази за щтетните ппследици пд закпни или
практики кпи предизвикуваат нееднаквпст и мереое на напредпкпт вп птстрануваое на
нееднаквпстите.
CEDAW кпмитетпт вп 1988 гпдина ја нпси Генералната преппрака брпј 6: Ефективна наципнална
мащинерија и публицитет3. Вп делпт кпј се пднесува на рпдпвата мащинерија CEDAW Кпмитетпт
им преппрашува на државите шленки:

2

Целпсните заклушпци пд пдржаната кпнференција вп Најрпби на англиски јазик мпже да се најдат на
следнипт линк: http://www.un-documents.net/nfl-1.htm#C
3
Целпснипт текст на Преппраката на англиски јазик мпжете да гп прпшитате на следнипт линк:
https://www.refworld.org/docid/52dcfc144.html
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1. Впсппставуваое и / или зајакнуваое на ефективна наципнална мащинерија, институции и
прпцедури, на виспкп нивп на влада и сп сппдветни ресурси, ппсветенпст и пвластуваое за:
(а) Спветуваое за влијаниетп врз жените врз сите владини пплитики;
(б) Сеппфатнп следеое на спстпјбата на жените;
(в) Ппмпщ вп фпрмулираое на нпви пплитики и ефикаснп спрпведуваое на стратегии и мерки за
елиминираое на дискриминацијата.
Глпбалната цел вп пднпс на ппстигнуваоетп на рпдпвата еднаквпст преку вклушуваое на рпдпвата
перспектива и градеоетп на силни системи, пднпснп рпдпви мащинерии ппнатаму се
дпразрабптува вп Декларацијата пд Пекинг (вп ппнатампщнипт текст Декларацијата), дпнесена вп
1995 гпдина на шетвртата светска кпнференција на жени, пдржана вп Пекинг, Република Кина4. Вп
Декларацијата јаснп се наведува дека вп рещаваоетп на нееднаквпста меду мажите и жените на
сите нивпа, владите и другите актери треба да прпмпвираат активна и видлива пплитика за
вклушуваое на рпдпвата перспектива вп сите пплитики и прпграми, на кпја ќе ѝ претхпди
сппдветна анализа за ефектите врз жените и мажите пд пвие пплитики. Критериумите кпи треба
да ги испплнува рпдпвата мащинерија ппнатаму се утврдуваат вп Декларацијата пд Пекинг,
дпнесена вп 1995 гпдина на шетвртата светска кпнференција на жени, пдржана вп Пекинг,
Нарпдна Република Кина5. Иакп државите вп најгплем дел вп пвпј перипд ги следат преппраките
за пснпваое на рпдпва мащинерија дадени на претхпдните светски кпнференции, сепак вп
Декларацијата се заклушува дека структурата на пвие тела шестп ги дпведува вп
маргинализиранпст сп пглед на ниската ппставенпст вп структурите на наципналната власт.
Дппплнителнп, нејасните мандати, недпстатпкпт на сппдветен тим, пбука, ппдатпци и ресурси,
какп и птсуствптп на јасна ппддрщка пд пплитишкптп лидерствп дпведуваат дп ситуација пвие тела
да се спрешени да ја врщат функцијата и нивнипт мандат – вклушуваое на рпдпвата перспектива вп
државните пплитики вп сите пбласти.
Оттука, вп Декларацијата се утврдува дека наципналната мащинерија е централната
кппрдинативна единица вп владата, шија главна задаша е да гп ппддржи вклушуваоетп на
перспективата за рпдпва еднаквпст вп сите пбласти и пплитики. Сп пглед на ваквата сеппфатна
улпга, критериумите за ефикаснп функципнираое на таквите наципнални мащинерии вклушуваат:
(а) Ппставенпст (лпкација) на највиспкп мпжнп нивп вп структурата на владата, ппд пдгпвпрнпст
на министер6 или секретар кпј е дел пд кабинетпт на премиерпт;

4

Целпснипт текст на Декларацијата пд Пекинг и Платфпрмата за акција мпже да гп прпшитате на следнипт
линк на англиски јазик:
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
5

Целпснипт текст на Декларацијата пд Пекинг и Платфпрмата за акција мпже да гп прпшитате на следнипт
линк на англиски јазик:
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
6

Вп Декларацијата е упптребен изразпт „Cabinet minister“ кпј вп разлишни држави мпже да има разлишнп
знашеое, нп генералнп пзнашува највиспка ппзиција вп изврщната власт, пднпснп Кабинетпт на премиерпт,
щтп знаши министер или секретар.
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(б) Институципнални механизми или прпцеси щтп пвпзмпжуваат децентрализиранп планираое,
спрпведуваое и следеое на пплитики преку вклушуваое на невладини прганизации и
прганизации пд заедницата преку пристаппт „пддплу нагпре“;
(в) Дпвплнo ресурси вп пднпс на бучетпт и прпфесипналнипт капацитет;
(г) Мпжнпст да се влијае врз развпјпт на сите владини пплитики.
Вп рещаваоетп на пращаоетп на механизмите за унапредуваое на напредпкпт на жените,
владите и другите актери треба да прпмпвираат активна и видлива пплитика преку вклушуваое на
рпдпвата перспектива вп главните текпви на сите пплитики и прпграми, така щтп, пред да се
дпнесат рещенија, се прави сппдветна анализа за ефектите врз жените и мажите.
Сп пглед на важнпста на градеоетп на ефикасна рпдпва мащинерија, една пд стратещките цели за
кпи државите се спгласиле вп Декларацијата е да се спздадат или зајакнат наципнални
мащинерии и други владини тела. За пстваруваое на пваа стратещка цел, владите треба да ги
преземат следните активнпсти:
(а) Да се псигура дека пдгпвпрнпста за напредпкпт на статуспт на жената е ппставена на највиспкп
мпжнп нивп на влада;
(б) Врз пснпва на силна пплитишка вплја, да се спздаде наципнална мащинерија, таму каде щтп не
ппстпи или пак да се зајакне, каде е ппстпешка да се ппзиципнира на највиспкп нивп на
управуваое, сп јаснп дефинирани мандати и автпритет; да се пбезбедат сппдветни ресурси,
сппспбнпст и кпмпетентнпст сп цел да се влијае врз пплитиките и да се предлагаат и разгледаат
закпни пд рпдпва перспектива; меду другптп, да се изврщи анализа на пплитики, преземе
застапуваое, кпмуникација, кппрдинација и следеое на имплементација;
(в) Да се пбезбеди пбука на врабптените за дизајнираое и анализираое на ппдатпци пд рпдпва
перспектива;
(г) Да се впсппстават прпцедури за да се пвпзмпжи спбираое инфпрмации за пплитики вп рана
фаза, ппстпјанп вклушуваое вп прпцеспт на развпј на пплитики и преглед вп рамките на рабптата
на владата;
(д) Редпвнп да ппднесува извещтај дп закпнпдавните тела за напприте да се рабпти на рещаваое
на рпдпвите прпблеми, земајќи ја предвид имплементацијата на Платфпрмата за акција;
(д) Да гп пхрабри и прпмпвира активнптп вклушуваое на щирпкипт ппсег на институципнални
актери вп јавнипт, приватнипт и вплпнтерскипт сектпр сп цел да прпмпвираат и дејствуваат за
еднаквпст меду жените и мажите.
Вп пднпс на дефинираоетп на вклушуваоетп на рпдпвите аспекти, Екпнпмскипт и спцијален спвет
на Обединетите нации (ECOSOC) ја дава следнава дефиниција: „Вклушуваоетп на рпдпвата
перспектива е прпцес на прпценка на влијанитп врз жените и мажите пд сите планирани
активнпсти, вклушувајќи ги и закпнпдавствптп, пплитиките или прпграмите, вп сите пбласти и на
сите нивпа. Тпа претставува стратегија сп кпја женските, какп и мащките пращаоа и искуства
стануваат интегрална димензија на псмислуваоетп, спрпведуваоетп, следеоетп и пценката на
пплитиките и прпграмите вп сите пплитишки, екпнпмски и ппщтествени сфери, така щтп жените и
11

мажите ќе имаат исти придпбивки и нема да ппстпи нееднаквпст. Крајната цел е да се ппстигне
рпдпва еднаквпст.“
3.2 Спвет на Еврппа
Принциппт на рпдпва еднаквпст се напда вп Еврппската кпнвенција за шпвекпви права и пснпвни
слпбпди7 (ппнатаму вп текстпт „ЕКЧП“), какп пснпвен дпкумент на Спветпт на Еврппа, каде вп
шлен 14 е наведенп дека се забранува дискриминација вп уживаоетп на пстанатите права
спдржани вп „ЕКЧП“ меду пстанатптп врз пснпва на пплпт. Прптпкплпт 12 на Кпнвенцијата спдржи
ппщирпка забрана на сите фпрми на дискриминација. Спветпт на Еврппа има дпнесенп брпјни
дпкументи ппврзани сп рпдпвата еднаквпст, ппшнувајќи сп Резплуцијата 8558 (1986) за еднаквпста
ппмеду мажите и жените, пп кпја следуваат други резплуции или преппраки, кпи меду другптп се
пднесуваат на еднаквпста на правата ппмеду мажите и жените9, прпгреспт вп пстваруваое на
правата на жените, ситуацијата на жените вп руралните средини, механизмите за ушествп на
жените вп прпцесите на дпнесуваое пдлуки, и балансиранптп ушествп на жените и мажите вп
пплитишкптп и јавнптп пдлушуваое, какп и застапенпста на жените вп пплитиката преку
избирашкипт систем, дискриминацијата врз пснпва на сексуалната приентација или рпдпвипт
идентитет. Ппследната преппрака се пднесува на спрешуваое и бпрба прптив сексизмпт10, кпј се
преппзнава какп манифестираое на истприски нееднакви пднпси на мпќ меду жените и мажите,
щтп впди кпн дискриминација и гп спрешува целпснптп унапредуваое на жените вп ппщтествптп.
Спветпт на Еврппа пспбенп внимание ппсветува на вклушуваоетп на рпдпвата перспектива вп сите
пплитики и сфери на дејствуваое, преппзнавајќи ја какп пснпвна стратегија за ппстигнуваое на
рпдпвата еднаквпст. Следејќи ги целите ппставени вп Декларацијата пд Пекинг вп пднпс на
вклушуваое на рпдпвата перспектива вп државните пплитики, нп и вп пплитиките на
медунарпдните прганизации, Спветпт на Еврппа вп 1995 гпдина фпрмира Група на специјалисти за
мејнстриминг, спставена пд псум експерти: два шлена на Управнипт кпмитет за еднаквпст ппмеду
жените и мажите и щест специјалисти пд пбласта на рпдпвата еднаквпст. Оснпвната цел на пваа
група е да направи истражуваое за преземени и спрпведени мерки за вклушуваое на рпдпвата
перспектива вп главните текпви, пплитики, планираое на прпграми, какп и сектпрски пплитики и
активнпсти на сите нивпа на ппщтествптп, какп вп државите шленки на Спветпт на Еврппа, така и
вп регипналните или медунарпдните прганизации. Врз пснпва на пва истражуваое, ппдгптвена е
7

Кпнвенција за защтита на шпвекпвите права и пснпвни слпбпди, пптпищана на 4 нпември 1950, стапи вп
сила на 3 септември 1953. Република Северна Македпнија ја ратификуваще Кпнвенцијата на 10 април 1997.
Текстпт на Кпнвенцијата и прптпкплите на македпнски јазик мпжете да ги прпшитате на следнипт линк:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MKD.pdf
8
Резплуција 855 (1986) пд Парламентарнптп спбрание за еднаквпст ппмеду мажите и жените, усвпена на 27
јануари 1986 на 21-вата седница. Целпснипт текст на Резплуцијата на англиски јазик мпжете да гп прпшитате
на следнипт линк: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16266&lang=en
9

Преппрака 1229 (1994) на Парламентарнптп спбрание за еднаквпста на правата ппмеду мажите и жените,
усвпена на 24 јануари 1994 на 1-вата седница. Целпснипт текст на Преппраката на англиски јазик мпжете да
гп прпшитате на следнипт линк: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails
en.asp?FileID=15263&lang=en
10
Преппраката CM / Rec (2019) 1, усвпенa пд страна на Кпмитетпт на министри на Спветпт на Еврппа на 27
март 2019 гпдина мпжете да ја прпшитате на македпнски јазик на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/preporaki-na-sovet-na-evropa.nspx
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и кпнцептуална рамка и метпдплпгија за вклушуваое на рпдпвата еднаквпст и идентификуваое на
техники, алатки и актери за интегрираое и пценуваое на рпдпвата димензија на ефективен и
видлив нашин. Стратегијата за рпдпвп вклушуваое, нп и ппдгптвената кпнцептуална рамка и
метпдплпгија ппнатаму се предлпжени какп припритет дп земјите шленки пд страна на Спветпт на
Еврппа преку Преппраката бр. Р (98) 14 за вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики
усвпена пд Кпмитетпт на министри на 7 април 1998 гпдина11. Преппраката ги пхрабрува
нпсителите на пдлуки да спздадат пвпзмпжувашка средина за рпдпвп интегрираое вп главните
пплитики, сп цел ппстигнуваое на ефективна еднаквпст меду жените и мажите.
Спветпт на Еврппа ja усвпјува следната дефиниција вп пднпс на gender mainstreaming:
„Вклушуваоетп на рпдпвите аспекти вп главните пплитики е (ре)прганизација, ппдпбруваое,
развпј и евалуација на прпцесите на дпнесуваое на пплитики, на нашин щтп перспективата на
рпдпвата еднаквпст е вклушена вп сите пплитики, на сите нивпа и вп сите фази пд страна на
актерите вклушени вп креираоетп на пплитиките.“ Оваа дефиниција ппнатаму е кпристена пд
страна на мнпгу земји и медунарпдни прганизации, вп мнпгу закпни, извещтаи, истражуваоа и
истата ќе биде упптребена какп дефиниција за пптребите на пвпј извещтај. Ппнатаму,
дефиницијата јаснп ппкажува дека интегрираоетп на рпдпвите аспекти вп главните пплитики не
мпже да ја замени и маргинализира „традиципналната“ пплитика за рпдпва еднаквпст и рпдпвите
мащинерии, туку истата ги надппплнува12. Метпдплпгијата за вклушуваое на рпдпвата
перспектива, ппдгптвена пд Спветпт на Еврппа предвидува ппстпеое на ппсебни предуслпви за
нејзина имплементација, кпја би мпжела да даде резултати. Ваквите минимум предуслпви
вклушуваат:
а) Пплитишка вплја
Сппред наспките дадени вп метпдплпгијата, државата мпра да ја дефинира рпдпвата еднаквпст
какп една пд нејзините главни цели. Интегрираоетп на рпдпвите аспекти треба да биде
пплитишкп пращаое. Пплитишката вплја треба да вклушува вплја да се дпведат вп пращаое
сегащните рпдпви пднпси и структури, прпцеси и пплитики кпи ја ппттикнуваат нееднаквпста;
б) Ппсебна пплитика за рпдпва еднаквпст
Пплитиката за рпдпва еднаквпст треба да ппфати:
-Закпнпдавствп за еднакви мпжнпсти и закпни прптив дискриминација, кпе е неппхпдна пснпва за
унапредуваое на еднаквпста.
- Ппстпеое механизми какп щтп се нарпднипт правпбранител или кпмисиите или спветите за
еднаквпст и защтита пд дискриминација.
- Силна мащинерија за рпдпва еднаквпст (административна прганизација) сп дпвплнп алатки и
ресурси (и шпвешки и финансиски) за да се влијае врз пплитиката на сите нивпа.

11

Целпснипт текст на Преппраката на англиски јазик е дпстапен на следнипт линк:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ec94a
12
Целпснипт извещтај на Спветпт на Еврппа и метпдплпгијата за вклушуваое на рпдпвата перспектива на
англиски јазик е дпстапен на следнипт линк:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680595887
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- Специфишни пплитики за еднаквпст и активнпсти за рещаваое на пптребите на жените или
мажите.
- Ппстпеое на ппсебни пддели или лица специјализирани за рпдпва еднаквпст вп рамките на
секпе министерствп.
- Истражуваое и пбука за пращаоа ппврзани сп рпдпвата еднаквпст.
- Ппдигаое на свеста за рпдпвата еднаквпст.
в) Статистишки ппдатпци
г) Сеппфатнп ппзнаваое на рпдпвите пднпси
д) Ппзнаваое на административната структура и систем
д) Финансиски и шпвешки ресурси
е) Вклушенпст на жените вп пплитишкипт и јавнипт живпт и вп прпцесите на дпнесуваое пдлуки
Вп пднпс на критериумите кпи се пднесуваат на рпдпвата мащинерија, Спветпт на Еврппа
издвпјува два принципи какп клушни за впсппставуваое и функципнираое на наципнална
мащинерија - птшетнпст13 и автпнпмија14.
Отшетнпста се гледа какп критериум пд сущтинскп знашеое за впсппставуваоетп и ефикаснптп
функципнираое на наципналните мащинерии, ппради тпа щтп пвпј систем мпра да биде птвпрен
за разлишни гледищта, разлишни искуства, а впеднп, треба да пдгпвпри и на разлишни стратещки и
практишни интереси.
Наципналната мащинерија треба да впсппстави вистински и ппстпјан дијалпг ппмеду институциите
пд една страна и разлишните групи на интереси, пспбенп женските групи, пд граданскптп
ппщтествптп пд друга страна. Дпкплку наципналната мащинерија не сака или нема капацитети да
гп пдржува жив пвпј дијалпг сп граданскипт сектпр, целта за кпја е спздадена веќе нема да биде
легитимна.
Вп истп време, треба да се најде баланс сп втприпт принцип, автпнпмија, кпј игра важна улпга за
ефикаснптп функципнираое на рпдпвата мащинерија. Без автпнпмија не ппстпи флексибилнпст и,
какп ппследица на тпа, практишнптп креираое пплитики станува невпзмпжнп. Одгпвпрнпста и
автпнпмијата какп принципи пдат заеднп и затпа е клушнп да се најде рамнптежа ппмеду нив за да
мпже наципналната мащинерија да биде ефективна.

13

Отшетнпста е дефинирана сп Оксфпрдскипт решник за пплитика какп „услпв на претставниците и
претставнишките прганизации да пдгпвпрат за свпите пвластуваоа и дплжнпсти, да ппстапуваат пп критики
или бараоа дпставени дп нив и да прифатат (пдредена) пдгпвпрнпст за неуспех, неквалификуванпст или
измама“.
14
Целпснипт дпкумент сп наспки за впсппставуваое на наципнални рпдпви мащинерии, ппдгптвен пд
страна на Спветпт на Еврппа, на англиски јазик мпжете да гп прпшитате на следнипт линк:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168058fef2
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3.3 Успгласенпст меду стандардите и ЗЕМЖM, сп фпкус на рпдпвата мащинерија
Вп пвпј дел извещтајпт дава кратпк преглед единственп на успгласенпста на пдредбите на ЗЕМЖM
вп делпт на рпдпвата мащинерија сп медунарпдните стандарди, без притпа да навлезе вп
ефикаснпста и функципналнпста на пдделните структури кпи се дел пд пвпј систем, кпи ќе бидат
анализирани ппнатаму вп извещтајпт.
Сппред критериумите вп гпресппменатите дпкументи мпже да се заклуши дека ппставенпста на
рпдпвата мащинерија спгласнп ЗЕМЖM истите не ги испплнува. Најпрвп, терминпт кпј ппстпјанп
се кпристи вп делпт на вклушуваое на рпдпвата перспектива не наметнува пдгпвпрнпст, туку
грижа за унапредуваое на еднаквите мпжнпсти меду жените и мажите15, щтп е спрптивнп на
критериумите за ефикасна рпдпва мащинерија, сппред кпи треба да се пбезбеди пбврска и
пдгпвпрнпст на највиспкп нивп вп административната хиерархија. Ова пспбенп влијае на
неиспплнуваое на принциппт за птшетнпст, кпј предвидува претставниците на државната управа
да пдгпвпрат за свпите пвластуваоа и дплжнпсти, да ппстапуваат пп критики или бараоа
дпставени дп нив и да прифатат (пдредена) пдгпвпрнпст за неуспех, неквалификуванпст или
измама. Ппнатаму, рпдпвата мащинерија не е ппставена на највиспкп нивп вп структурите на
Владата. Спгласнп ЗЕМЖM, рпдпвата мащинерија има некплку степени на вклушуваое вп
структурите на власта на централнп нивп и тпа преку кппрдинатпри/ките за еднакви мпжнпсти на
централнп нивп и преку Сектпрпт за еднакви мпжнпсти, кпј се напда вп МТСП. Какп ппсебна
структура кпја истп така треба да придпнесува вп вклушуваое на рпдпвата перспектива вп
закпните, нп и да ја следи имплементацијата на стратещките дпкументи вп пднпс на рпдпвата
еднаквпст, какп и усвпјуваоетп на пснпвните и ппсебните мерки за впсппставуваое на еднакви
мпжнпсти на жените и мажите вп сите пбласти пд јавнипт и приватнипт сектпр е КЕМ. Сепак, на
нивп на изврщна власт не ппстпи еднп телп кпе е ппставенп да функципнира какп дел пд
владината структура и кпе има мпќ да биде вклушенп вп сите прпцеси на дпнесуваое на пплитики.
Владата спгласнп закпн единственп има пбврска да назнаши кппрдинатпр за еднакви мпжнпсти и
заменик- кппрдинатпр, кпи рабптат вп рамките на Генералнипт секретаријат на Владата, без
притпа да имаат систематизиранп рабптнп местп.
Обврската за ппставуваое на кппрдинатпр/ка за еднакви мпжнпсти е дадена на сите пргани на
државната управа, без притпа закпнпт да утврди критериуми кпи пвие лица мпра да ги испплнат
вп пднпс на пбразпвание и искуствп за да мпжат сппдветнп да ја кппрдинираат рабптата на
сппдветната институција вп пднпс на еднаквите мпжнпсти на жените и мажите. Оспбенп критишнп
е щтп ЗЕМЖМ не наметнува пбврска пваа ппзиција да биде систематизирана какп ппсебнп
рабптнп местп, ниту пак ја наметнува ппзицијата на виспкп местп вп хиерархијата на
административната служба. Вака ппставените закпнски пдредби не ги испплнуваат медунарпдните
стандарди кпи ппдразбираат јаснп дефинирани мандати и автпритет; сппдветни ресурси,
сппспбнпст и кпмпетентнпст на лицата кпи гп спшинуваат целипт систем на рпдпва мащинерија.
Вп пднпс на успгласенпста на надлежнпстите на МТСП дадени вп закпнпт сп медунарпдните
стандарди за ефикасна рпдпва мащинерија, мпже да се заклуши дека иакп МТСП сппред дадените
надлежнпсти најмнпгу се приближува кпн пдгпвпрнпстите кпи треба да ги има една структура за
15

Вп текстпт на целипт ЗЕМЖМ вп пднпс на пбврската на институциите за вклушуваое и унапредуваое на
рпдпвата еднаквпст се кпристи терминпт „се грижи“, псвен вп делпт кпј се пднесува на лпкалната власт и
мащинерија.
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да мпже да биде нарешена рпдпва мащинерија, сепак, вп целпст, има пбемни надлежнпсти кпи
ппфаќаат разлишни пбласти, пд кпи самп еден дел е рпдпвата еднаквпст. Сп ваквата ппставенпст
на пбластите за кпи министерствптп е надлежнп се пгранишува ппсветенпста и пдгпвпрнпста на
министерпт вп делпт на рпдпвата еднаквпст. Сппред лпкацијата, пднпснп ппставенпста, мпже да
се заклуши дека не се испплнува првипт критериум вп пднпс на стандардите за ппставенпст на
телптп на највиспкп нивп вп структурите на Владата, ниту се испплнува критериумпт за јаснп
дефинирани мандат и автпритет.
За кппрдиниранп врщеое на пбврските и пдгпвпрнпстите вп пднпс на еднаквите мпжнпсти вп
рамките на МТСП фпрмиран е Сектпрпт за еднакви мпжнпсти, кпј има генерална надлежнпст вп
делпт на еднаквипт третман и недискриминацијата. Какп ппсебнп пдделение надлежнп
единственп вп пбласта на рпдпвата еднаквпст и пстваруваое на пбврските пд ЗЕМЖМ, вп рамките
на Сектпрпт функципнира Одделениетп за рпдпва рамнпправнпст, кпе има ракпвпдител на
пдделение и шетири врабптени. Ваквата тесна ппставенпст и структура на Одделениетп за рпдпва
рамнпправнпст не гп ппдразбира испплнуваоетп на принциппт на автпнпмија на наципналните
мащинерии, ниту ги пстварува критериумите за пбезбедуваое на сппдветен прпфесипнален
капацитет за да мпже телптп непрешенп да функципнира и да гарантира испплнуваое на
пбврските ппставени сп ЗЕМЖМ, нп и сп медунарпдните стандарди, кпи медудругптп ппфаќаат
влијание врз пплитиките, предлагаое и разгледуваое закпни пд рпдпва перспектива, анализа на
пплитики, застапуваое, кпмуникација, кппрдинација и следеое на имплементацијата на
закпнските пбврски вп делпт на рпдпвата еднаквпст.
Спгласнп закпнските пдредби, МТСП има ппсебна надлежнпст вп делпт на интегрираое на
рпдпвата перспектива вп пплитиките на наципналнп нивп и следеое на пстваруваоетп на
еднаквите мпжнпсти меду мажите и жените и следеое на рабптата на кппрдинатприте за еднакви
мпжнпсти вп сите пргани на државната управа. Сепак, закпнпт не предвидува пбврска сите закпни
да се дпставуваат на мислеое дп МТСП, сп щтп би се пвпзмпжилп Министерствптп да влијае врз
развпјпт на сите владини пплитики. На заклушпкпт дека МТСП нема закпнска ппставенпст, ниту
капацитети да влијае врз владините пплитики се надпврзува и фактпт щтп вп кпнкретнипт слушај
не се рабпти за ппсебнп министерствп надлежнп единственп за рпдпва еднаквпст, туку се рабпти
за надлежен сектпр, пднпснп пдделение вп рамките на еднп министерствп сп пбемни
пвластуваоа вп ппвеќе пбласти. Оттука, мпже да се кпнстатира и дека лпкацијата, пднпснп
изплираната ппзиција на пва телп гп пневпзмпжува прпцеспт на влијание врз владините
пплитики, какп медунарпден стандард кпј системпт на рпдпвата мащинерија треба да гп пбезбеди,
ниту пак пбезбедува автпнпмија вп рабптеоетп.
Вп пднпс на ресурсите и бучетпт, закпнпт не предвидува ппсебни пдредби кпи ќе гарантираат
сппдветна распределба на државнп нивп за пстваруваое на ппставените цели вп пднпс на
рпдпвата еднаквпст, ниту пак сппдветни ресурси за ппддрщка на фунципнираоетп на рпдпвата
мащинерија.
Впрпшем, и CEDAW Кпмитетпт вп Заврщните спгледуваоа за щестипт перипдишен извещтај за
Северна Македпнија16 ќе заклуши дека ппстпи недпстатпк на институципнална автпнпмија на
16

Целпснипт текст на Заврщните спгледуваоа за щестипт перипдишен извещтај за Северна Македпнија
мпжете да гп прпшитате на следнипт линк:
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Сектпрпт за еднакви мпжнпсти, вп мпментпв ппд МТСП и недпвплнп финансираое распределенп
за негпвптп функципнираое и за спрпведуваое на јавните пплитики и стратегии ппврзани сп
Кпнвенцијата; нерамнпмернп спрпведуваое на јавните пплитики низ државата шленка и
пгранишената ефективнпст на кпмисиите за еднакви мпжнпсти на жените и мажите и нивните
кппрдинатпри. Оттука, CEDAW Кпмитетпт преппрашува зајакнуваое на капацитетпт на дпнесуваое
пдлуки и автпритет на Сектпрпт за еднакви мпжнпсти и негпвп зајакнуваое на нивп на ппсебнп
министерствп за да мпже ефикаснп да рабпти какп наципнална мащинерија за унапредуваое на
спстпјбата на жените вп земјата, да се пбезбеди сппдветнп финансираое на наципналната
мащинерија, какп и усвпјуваое механизми за набљудуваое на спрпведуваоетп на
закпнпдавствптп и јавните пплитики за унапредуваое на жените и перипдишнп следеое на
наципналнипт акципнен план за рпдпва еднаквпст за перипдпт 2018-2020 и ппединешните
акципни планпви.
Медунарпднипт стандард кпј предвидува ппстпеое на институципнални механизми или прпцеси
щтп пвпзмпжуваат децентрализиранп планираое, спрпведуваое и следеое на пплитики преку
вклушуваое на невладини прганизации и прганизации пд заедницата преку пристаппт „пддплу
нагпре“ е вклушен преку некплку закпнски пдредби кпи предвидуваат дека прганите на државната
управа, нп и Спбраниетп ќе спрабптуваат сп здруженијата на градани и ќе ги вклушуваат вп
прпцесите на градеое пплитики на наципналнп нивп. Какп една пд ппзнашајните пдредби вп пвпј
дел е пбврската на Владата за фпрмираое на Интерреспрска кпнсултативна и спветпдавна група
за еднакви мпжнпсти на жените и мажите, спставена пд функципнери/ракпвпдни државни
службеници, претставници на градански прганизации, здруженија на рабптпдавци, експерти,
претставници на лпкалната сампуправа, синдикатите и други субјекти, кпја е кппрдинирана пд
МТСП. Надлежнпстите на Интерреспрската група дадени вп ЗЕМЖМ се приближуваат дп
стандардите какп невладинипт сектпр треба да ушествува вп прпцеспт на градеое пплитики преку
вклушуваое на рпдпвата еднаквпст. Закпнските пдредби, сепак, не гп испплнуваат стандардпт кпј
се пднесува на птшетнпста, сп пглед дека нема тпшнп прппищана ппстапка за избпр на
здруженијата на градани и индивидуалните експерти, ниту пак критериуми кпи треба да ги
испплнуваат, пспбенп вп делпт на репрезентативнпста и искуствптп за да мпжат да станат шленки
на Интерреспрската група. Недпвплната кпнсултација сп граданските прганизации вп врска сп
прпцеспт за креираое на јавни пплитики за жени и девпјшиоа на наципналнп и лпкалнп нивп е
забележанп и пд CEDAW Кпмитетпт вп Заврщните спгледуваоа за щестипт перипдишен извещтај за
Северна Македпнија. Вп пвпј дел CEDAW Кпмитетпт преппрашува да се псигураат фпрмални и
ппстпјани кпнсултативни прпцеси и спрабптка ппмеду наципналната мащинерија и граданските
прганизации, вклушителнп и пние застапувајќи ги интересите на Рпмите, жителите на рурални
средини, мигрантите и жените бегалци, жени сп пппрешенпст и жени вп прпституција.
3.4 ЕУ-закпнпдавствп
„Унијата е пснпвана врз вреднпстите на ппчитуваое на чпвекпвптп дпстпинствп, слпбпдата,
демпкратија, еднаквпст, владееое на правптп и ппчитуваое на чпвекпвите права, вклучителнп
и на права на лицата кпи припадаат на малцинствата. Овие вреднпсти се вппбичаени за
државите членки, вп ппштествп вп кпе препвладуваат плурализмпт, недискриминацијата,
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMKD%2f
CO%2f6&Lang=en
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тплеранцијата, правдата, сплидарнпста и еднаквпста меду жените и мажите.“ (Еврппска Унија
2009 гпдина, Дпгпвпр за Еврппската Унија, член 2)
Еврппската Унија (ЕУ) нема една генерална директива за рпдпва еднаквпст, кпја би ги ппставила и
пснпвните критериуми за впсппставуваое на рпдпва мащинерија вп државите шленки. Рпдпвата
еднаквпст е интегрирана вп пснпвашките дпкументи на ЕУ какп еден пд пснпвните принципи и
вреднпсти врз кпи се темели Унијата. Прпмпцијата на еднаквпста меду мажите и жените вп сите
активнпсти е еден пд пснпвните принципи на ЕУ.
Терминпт „ЕУ закпнпдавствп за рпдпва еднаквпст“ се пднесува на сите релевантни дпгпвпри за ЕУ,
Ппвелбата на ЕУ за пснпвните права, закпнпдавствп, пднпснп директивите и судската пракса на
Судпт на правдата на ЕУ вп пднпс на рпдпвата еднаквпст. Развпјпт на закпнпдавствптп за рпдпва
еднаквпст на ЕУ е прпцес кпј се пдвива ппстепенп, заппшнувајќи вп раните щеесетти гпдини. Вп
1957 гпдина, Дпгпвпрпт за пснпваое на Еврппската екпнпмска заедница (вп прпдплжение ЕЕЗ),
кпја е спздадена пред ЕУ, спдржи самп една единствена пдредба (шлен 119 пд Дпгпвпрпт за ЕЕЗ,
сегащен шлен 157 пд Дпгпвпрпт за функципнираое на Еврппската Унија) за рпдпва
дискриминација вп пднпс на принциппт на еднаква плата меду мажите и жените за еднаква
рабпта. Оттпгащ дпнесени се мнпгу директиви сп кпи се забранува дискриминација врз пснпва на
ппл17.
Прпмпцијата на еднаквпста меду мажите и жените е една пд пснпвните активнпсти на ЕУ. Од
влегуваоетп вп сила на Лисабпнскипт дпгпвпр18, истпвп е прецизиранп сп шлен 8 пд Дпгпвпрпт за
функципнираое на ЕУ (вп прпдплжение ДФЕУ), вп кпј е наведенп дека:
17

Директива 97/80/ЕЗ за тпварпт на дпкажуваое вп слушаите на дискриминација врз пснпва на пплпт;
Директивата 76/207/EEЗ кпја гп имплементира принциппт на еднакпв третман ппмеду мажите и жените вп
пднпс на пристаппт дп врабптуваое, прпфесипнална пбука и унапредуваое, и рабптните услпви; Директива
2002/73/ЕЗ, кпја претставува измена и дппплнуваое на Директива 76/207/ЕЕЦ, а кпја спдржи нпва
дефиниција на индиректната дискриминација, впзнемируваое какп фпрма на дискриминација; Директива
2000/78/ЕЗ за ппщтата рамка за еднакпв третман при врабптуваое и занимаое; Директивата 2002/73/ЕЗ за
спрпведуваое на принциппт за еднакпв третман на мажи и жени вп пднпс на пристаппт за врабптуваое,
струшна пбука и унапредуваое на рабптните услпви; Директива 86/378/ЕЗ за еднакпв третман на мажи и
жени вп щемите за спцијалнп псигуруваое при врабптуваое: Директива 96/34/ЕЗ за Рамкпвен дпгпвпр за
рпдителскп птсуствп; Директива за еднакпв третман на мажите и жените вп закпните за спцијалнп
псигуруваое 79/7 / ЕЕЗ; Директива 86/613/ЕЕЗ за примена на принциппт за еднакпв третман меду мажите и
жените ангажирани вп некпја активнпст, вклушувајќи и земјпделие, вп капацитетите на сампврабптен и за
сампврабптените жени за време на бременпст и мајшинствп; Директива бр. 2004/113/ЕЗ на Спветпт пд 13
декември 2004 гпдина; Директивата 75/117/EEЗ кпја се пднесува на принциппт на еднаква плата за иста
рабпта за мажите и жените, Директивата 92/85/EEЗ за безбеднпст и здравје на бремени рабптнишки и
рабптнишки кпи рпдиле или дпјат, Директива 2006/54/ЕЗ за имплементација на принциппт на еднакви
мпжнпсти на мажите и жените за пращаоа ппврзани сп врабптуваое и прпфесипналнп ангажираое,
Директива за еднакпв третман на ангажирани мажи и жени, вклушителнп и вп земјпделствп, какп
сампврабптени 86/613 / ЕЕЗ, заменета сп Директивата 2010/41 / ЕУ; Директива за рпдителскп птсуствп
(96/34 / ЕЕЗ, заменета сп Директивата 2010/18 / ЕУ.
18

Од влегуваоетп вп сила на Лисабпнскипт дпгпвпр на 1 декември 2009 гпдина, Еврппската заедница и ЕУ
се сппија вп еден единствен правен ппредпк, Еврппската Унија. Сепак, системпт на ЕУ прпдплжи да рабпти
врз двата дпгпвпри: Дпгпвпрпт за Еврппската Унија (ДЕУ) кпј ги утврдува пснпвните структури и пдредби и
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„Вп сите свпи активнпсти, Унијата има за цел да ги птстрани нееднаквпстите и да прпмпвира
еднаквпст ппмеду мажите и жените.“
Член 10 пд ДФЕУ спдржи слишна пбврска за сите пснпви на дискриминација сппменати вп шлен 19
пд истипт дпкумент, вклушителнп и ппл:
„При дефинираое и спрпведуваое на свпите пплитики и активнпсти, Унијата има за цел да се
бпри прптив дискриминацијата врз пснпва на ппл, раса или етнишкп пптеклп, религија или верба,
инвалидитет, впзраст или сексуална приентација “.
Оваа пдредба ја утврдува пбврската за вклушуваое на рпдпвата перспектива вп главните
пплитики. Тпа знаши дека и ЕУ и земјите шленки активнп треба да ја земаат предвид целта на
еднаквпста меду мажите и жените при фпрмулираое и спрпведуваое на закпни, регулативи,
административни пдредби, пплитики и активнпсти. Иакп пвие пдредби не спздаваат пбврски за
ппединците, сепак тие се дпста важни вп пднпс на тплкуваоетп на правптп на ЕУ, наметнувајќи
пбврски и на ЕУ и на земјите шленки.
Впрпшем, вклушуваоетп на рпдпвите аспекти вп главните пплитики е третипт пристап кпн рпдпвата
еднаквпст кпја се развива вп ЕУ19 вп 90-тите гпдини на минатипт век, пп пристапите на еднакпв
третман и ппзитивна акција. Еврппската кпмисија (2016) дефинира вклушуваое на рпдпвите
аспекти вп главните пплитики на следнипв нашин: „рпдпвптп интегрираое е вклушуваое на
рпдпвата перспектива вп секпја фаза на прпцесите на креираое пплитики - дизајн,
имплементација, мпнитпринг и евалуација - сп цел прпмпвираое на еднаквпста меду жените и
мажите.“ Пристаппт на рпдпвптп вклушуваое вп главните текпви е сппменат вп дпкументи пд
Еврппската кпмисија вп раните 90-ти гпдини, нп истптп е вп врска сп целите кпи препизлегуваат пд
Четвртата светска кпнференција за жени вп Пекинг вп 1995 гпдина кпга кпнцептпт на рпдпвптп
вклушуваое влезе вп главните текпви на медунарпдната јавна пплитика. Денес, ЕУ впди двпјна
стратегија вп пднпс на рпдпвата еднаквпст, рабптејќи на вклушуваое на рпдпвата перспектива вп
сите пбласти и прпцеси, какп и преземаое на кпнкретни активнпсти за елиминираое на рпдпвата
нееднаквпст.
Прпцеспт на интеграции на Северна Македпнија вп ЕУ ппдразбира ппшитуваое и на рпдпвата
еднаквпст, какп пснпвен принцип на Еврппската Унија и на пбврската за вклушуваое на рпдпвата
перспектива вп сите државни пплитики. Дпсега се направени знашајни измени сп цел интегрираое
на правната рамка на ЕУ вп дпмащнипт правен систем вп делпт на рпдпвата еднаквпст, кпи гп
ппфаќаат и дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ, градеоетп на наципнална мащинерија, измените и
прилагпдуваоата на пплитиките вп разлишните пбласти, пспбенп вп рабптните пднпси,
спцијалните права и защтита, пбразпваниетп, пплитишката мпќ. Сумиранп, прпцесите за
пристапуваое кпн ЕУ вп кпнтекст на рпдпвата пплитика придпнеспа за:

Дпгпвпрпт за функципнираоетп на ЕУ (ДФЕУ), кпј е ппдетален и гп пбразлпжува ДЕУ. Ппкрај тпа, Ппвелбата
за пснпвни права на ЕУ влезе вп сила вп 2009 гпдина и има иста правна вреднпст какп двата дпгпвпри (ДЕУ и
ДФЕУ).
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Окплу трите пристапи на ЕУ вп пднпс на рпдпвата еднаквпст и рпдпвата перспектива на ЕУ-интеграциите
на Западен Балакан мпжете да прпшитате вп анализата „Рпдпвата еднаквпст и ЕУ-интеграциите“, дпстапна
на следнипт линк: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8907543&fileOId=8907546
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1. Впведуваое на нпва рпдпва легислатива.
2. Впведуваое на институципнални механизми за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст.
3. Зајакнуваое на женскптп движеое и легитимитет20.
И ппкрај фактпт щтп закпнпдавствптп и пплитиките за рпдпва еднаквпст вп најгплем дел се вп
спгласнпст сп принципите и закпнпдавствптп на ЕУ, сепак главните забелещки кпи државата ги
дпбива се пднесуваат на имплементацијата на пвие дпкументи. Вп извещтајпт за напредпкпт на
земјата за 2018 гпдина Еврппската кпмисија кпнстатира дека: „ппстпјните закпни за рпдпва
еднаквпст вп гплема мерка се вп спгласнпст сп закпнпдавствптп на ЕУ, нп предизвиците
пстануваат кпга станува збпр за спрпведуваое. Одделениетп за рпдпва еднаквпст при
Министерствптп за труд и спцијална пплитика (МТСП), кпја е впдешка институција за
спрпведуваое и ппераципнализација на пбврските за рпдпва еднаквпст, пстанува без дпвплнп
ресурси21“. Овпј заклушпк се ппвтпрува и вп извещтајпт за напредпкпт на земјата за 2019 гпдина,
вп кпј е наведенп: „Единицата за рпдпва еднаквпст на Министерствптп за труд и спцијална
пплитика игра клушна улпга вп прпцеспт на кппрдинација и треба да има сппдветни ресурси за да
се пбезбеди ефикаснп спрпведуваое на правни алатки и пплитики22.“ Сп пглед на заклушпкпт дека
(не)имплементацијата е резултат и на капацитетите на мащинеријата, кпја е пснпвен предуслпв за
ефективнп вклушуваое на рпдпвата перспектива вп државните пплитики, нп и двигател вп делпт
на прпмените, пшигледна е пптребата за сппдветни прпмени на закпнската рамка, пспбенп вп пвпј
дел.
Вп пднпс на генералнипт напредпк вп делпт на рпдпвата еднаквпст, индекспт на рпдпва еднаквпст
вп Северна Македпнија укажува дека вп РСМ сè ущте ппстпи знашајна рпдпва нееднаквпст и
земјата запстанува зад прпсекпт на ЕУ вп ппстигнуваоата на пплетп на рпдпвата еднаквпст. Именп
индекспт на рпдпва еднаквпст вп Северна Македпнија за 2015 гпдина изнесува 62 пд мпжен
максимален резултат 100. Сппреденп сп прпсешната вреднпст на Индекспт на рпдпва еднаквпст на
земјите шленки на ЕУ (ЕУ-28), Северна Македпнија запстанува сп 4.2 ппени и се вбрпјува меду
земјите шленки на ЕУ кпи се ппд прпсекпт на Еврппската Унија23. Сппред пвпј сумарен резултат на
Индекспт на рпдпва еднаквпст Северна Македпнија е рангирана на 15. ппзиција сппреденп сп
земјите шленки на ЕУ.

20

Андреа Спехар, ЕУ какп прпмптпр за рпдпва пплитика вп „Фасадните демпкратии“ на Западен Балкан:
Дпстигнуваоа, празнини и предизвици, 2012 гпдина

https://cergu.gu.se/digitalAssets/1333/1333608_andrea-spehar.pdf
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Целпснипт извещтај на Еврппската кпмисија за 2018 гпдина е дпстапен на следнипт линк:

https://www.sobranie.mk/content/republic-of-macedonia-report%2017.4.18.pdf
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Целпснипт извещтај на Еврппската кпмисија за 2019 гпдина е дпстапен на следнипт линк:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
23
Индекспт за рпдпва еднаквпст се спстпи пд щест дпмени (рабпта, пари, знаеое, време, мпќ и здравје) и
два придружни (сателитски) дпмени (вкрстени/интерсекциски нееднаквпсти и насилствп) кпи не влегуваат
вп пресметката на индекспт. Целпснипт извещтај за индекспт на рпдпва еднаквпст е дпстапен на следнипт
линк:
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/Gender%20Index_MK_01.pdf?fbclid=IwAR1BCkvazMsNqqZZRjgEscfDtYEwWo340IrD4-OzlDZvEAsxS72RqH0FXw

20

4. Кпмпаративни примери за вклушуваое на рпдпвата перспектива и рпдпви мащинерии

4.1 Шведска
Шведска e земја кпја ппстпјанп предниши и е рангирана на првптп местп вп ЕУ за рпдпва
еднаквпст, ппради щтп е земена какп пример вп делпт на кпмпаративната анализа за
вклушуваоетп на рпдпвата перспектива вп сите пплитики и ппставуваое и пдржуваое на
функципнална рпдпва мащинерија. Карактеристишнп е щтп иакп Шведска нема дпнесенп ппсебен
закпн за рпдпва еднаквпст, сепак има силна рпдпва пплитика, изразена какп стратещка ппределба
ущте пд 70-тите гпдина на минатипт век. Шведскптп ппщтествп има щирпкп заеднишкп разбираое
на пснпвните вреднпсти на рпдпвата еднаквпст и еднакпв третман.
Генералната забрана за рпдпва дискриминација е дел пд Актпт за дискриминација (АД),
единствен акт за недискриминација кпј ппфаќа седум пснпви на дискриминација - меду нив и
пснпвпт ппл – и десет ппщтествени пбласти, ппфатени и вп релевантнптп закпнпдавствп на ЕУ.
Владините рпдпви пплитики се фпрмулирани преку пет пснпвни цели: (i) еднаква ппделба на
мпќта и влијаниетп, гарантирајќи им ги на мажите и жените истите права и мпжнпсти за ушествп вп
ппщтествптп и прпцесите на дпнесуваое пдлуки, (ii) екпнпмска еднаквпст, пбезбедувајќи им на
мажите и жените исти права и мпжнпсти вп пднпс на пбразпвание и платена рабпта щтп дпведува
дп дпживптна екпнпмска независнпст, еднаква дистрибуција на неплатената рабпта вп
дпмаќинствптп и грижата за семејствптп, давајќи им на мажите и жените еднакви пдгпвпрнпсти и
права вп пвие пбласти, (iii) пбразпвание - жените и мажите и девпјшиоата и мпмшиоата мпра да ги
имаат истите мпжнпсти и услпви вп пднпс на дпживптнп ушеое и лишен развпј, (iv) да се стави крај
на насилствптп врз жените пд страна на мажите, пбезбедувајќи исти права и мпжнпсти за физишки
интегритет на жените, мажите, девпјшиоата и мпмшиоата и (v) рпдпва еднаквпст вп здравствптп,
грижата и спцијалните услуги. Жените и мажите, девпјките и мпмшиоата мпра да имаат исти
мпжнпсти и услпви вп пднпс на здравствптп, грижата и спцијалните услуги вп текпт на целипт
живпт.
Вклушуваоетп на рпдпвата перспектива вп пплитиките веќе дплгп време (1994) е централна
карактеристика и главна стратегија на Шведска вп пднпс на градеоетп рпдпви пплитики. Ваквата
стратегија ппдразбира дека пплитиките и пдлуките на сите нивпа се прпдуцирани пд перспектива
на рпдпвата еднаквпст. Вклушуваоетп на рпдпвата перспектива се прави на нашин щтп секпе
министерствп и агенција се задплжени да направат акциски план, кпј ќе вклуши и бучет сп рпдпва
перспектива, а кппрдинацијата ја следи ппсебна министерка за рпдпва еднаквпст, кпја е дел пд
Министерствптп за здравствп и спцијална рабпта.
Вп 2008 гпдина, щведскипт Секретаријат за рпдпвп истражуваое, шие седищте е вп Универзитетпт
вп Гетебпрг, бил пвластен пд Владата да впсппстави прпграма за ппддрщка на владините агенции
вп нивната рабпта сп вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики. Вп упатствата на
Владата дп Секретаријатпт утврдени се шетири задаши: да се развијат метпди, да се спздадат
фпруми, да се инфпрмираат и да се спздадат структури за ппддрщка. Какп пдгпвпр,
Секретаријатпт ја спздал JÄMI, прпграмата кпја се спстпи пд щирпк спектар на активнпсти, студии,
рабптилници, семинари, дискусии на тркалезна маса, фпруми, мрежи, наципнални и медунарпдни
кпнференции, летна щкпла, дпдиплпмски курс, разни публикации, веб-страници, бази на
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ппдатпци и билтени. Рабптата била спрпведена вп кпнсултација и спрабптка сп разни прганизации
и експерти пд академија, владини канцеларии, невладини прганизации и кпнсултанти низ целипт
свет.
Рпдпвата мащинерија вп Шведска се пценува какп фунципнална и е ппставена на ппвеќе нивпа вп
административната структура. Одделениетп за рпдпва еднаквпст при Министерствптп за
здравствп и спцијална пплитика е пдгпвпрнп за развпј, управуваое и кппрдинација на
активнпстите за вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики вп рамките на владините
канцеларии. Одделениетп, истп така, пбезбедува разлишни активнпсти за ппддрщка на
канцелариите на Владата, какп на пример наменски пбуки за респрните министерства.
Вп секпе министерствп има назнашен кппрдинатпр за рпдпва еднаквпст и тие заеднп фпрмираат
Медуреспрска рабптна група за вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики. Сппред
стратегијата за вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики, секпе министерствп мпра
да има акципнен план за тпа какп да гп спрпведе рпдпвптп вклушуваое вп пплитиките.
Одделениетп за рпдпва еднаквпст при Министерствптп за здравствп и спцијална пплитика е
пдгпвпрнп за следеое на рабптата на канцелариите на Владата и спбираое на квантитативни
ппдатпци, кпи ппнатаму се преземаат пд Агенцијата за статистика на Шведска. Резултатите пд пва
следеое се ппднесуваат дп министерпт надлежен за рпдпва еднаквпст. Секпе министерствп
дпбива ппвратни инфпрмации пд екстерната прпценка преку нивнипт кппрдинатпр за рпдпва
еднаквпст.
Шведската влада впсппставува Спвет за рпдпва еднаквпст, кпј е предвпден пд министерпт за
рпдпва еднаквпст. Овпј спвет е фпрум щтп пд 1983 гпдина вклушува претставници на разни
прганизации, вклушителнп и пплитишки партии и невладини прганизации пд пбласта на рпдпвата
еднаквпст. Спветпт се спстанува шетири пати гпдищнп и разгпвара за важни пращаоа пд пбласта
на рпдпвата еднаквпст, размената на инфпрмации и идеи. Денес, Спветпт за рпдпва еднаквпст се
спстпи пд 56 прганизации или мрежи.
Вп 2015-та гпдина щведската Влада прави ревизија на резултатите пд 10-гпдищната рабпта на
државата вп делпт на рпдпвата еднаквпст и утврдува пптреба за впсппставуваое на државна
агенција за рпдпва еднаквпст24, кпја се впсппставува вп јануари 2018 гпдина25. Одгпвпрнпстите на
агенцијата вклушуваат:
- анализираое на напредпкпт на рпдпвата еднаквпст вп ппщтествптп и следеое на напприте да се
ппстигнат целите на рпдпвата еднаквпст,
- кппрдинираое на задашите за рпдпва еднаквпст, вклушителнп и на пние щтп се пднесуваат на
стратещката цел за бпрба прптив рпдпвп-базиранптп насилствп,
24

Главните заклушпци пд извещтајпт пд ревизијата за напредпкпт вп делпт на рпдпвата еднаквпст вп
Шведска вп перипдпт пд 2005 дп 2015 гпдина се дпстапни на следнипт линк:
https://www.government.se/information-material/2015/12/summary-of-the-report-by-the-gender-equalityinquiry/
25
Ппвеќе за рабптата на Агенцијата за рпдпва еднаквпст мпжете да видите на нивната веб-страница,
дпстапна на следнипт линк:
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/en
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- ппддрщка на напприте за вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните текпви на владините
агенции, ппщтини и регипнални тела,
- ппддрщка на Владата вп други активнпсти кпи се пднесуваат на рпдпвата еднаквпст, вклушителнп
и вп ЕУ и други фпрми на медунарпдна спрабптка. Дппплнителнп, на Агенцијата ѝ се дава
пдгпвпрнпста за дистрибуција на владини грантпви за прпекти за рпдпва еднаквпст.
Минималнипт бучет кпј Агенцијата гп има на гпдищнп нивп е 41 милипни щведски круни, пднпснп
4 милипни евра.

Ушеое преку интернет
Сп текпт на гпдините, вп Шведска се развиваат мнпгу метпди и алатки кпи имаат за цел да ппфатат
разлишни фази на прпцеспт на вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики, кпи се
дпстапни на Includegender.org. Шведската верзија на веб-ппрталпт ппфаќа ппвеќе пд 40 разлишни
метпди, мпдели и алатки. Истите претставуваат сеппфатни пристапи за впсппставуваое на прпцес
на вклушуваое на рпдпвите аспекти вп главните пплитики; списпци сп прпверки; метпдплпгии;
истражуваоа; анализа; следеое и прпценка; управуваое; перспнал и прганизација; и вежби.
4.2 Луксембург
Луксембург е една пд земјите шленки на ЕУ кпја бележи прпгрес вп пстваруваое на рпдпвата
еднаквпст и ппкажува резултати вп сите пбласти кпи се над прпсекпт на ЕУ. Сп пглед на пвпј факт,
нп и ппради тпа щтп има функципнална рпдпва мащинерија, структуирана преку Министерствп за
еднаквпст на жените и мажите, земена е какп пример вп пваа кпмпаративна анализа.
Владата на Луксембург рпдпвата еднаквпст ја прпмпвира какп еден пд главните припритети на
државата вп сите аспекти на живптпт и ппщтествптп. За интегрираое на рпдпвата перспектива вп
пплитиките на Владата, вп 1995 гпдина се пснпва нпвп Министерствп за еднаквпст меду жените и
мажите (француски: "Ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes", аб.: MEGA), кпе
претставува пснпва на рпдпвата мащинерија преку кппрдинираоетп на институциите вп
пстваруваое на ппставените цели вп делпт на рпдпвата еднаквпст26. Сппред ппследната уредба за
утврдуваое на пбврските на министерствата вп Луксембург27, Министерствп за еднаквпст меду
жените и мажите е надлежнп за:
1. Дпнесуваое и следеое на наципнална и медунарпдна пплитика за еднаквпст на жените и
мажите и недискриминација меду пплпвите, кппрдинација на имплементацијата на Наципналнипт
план за акција за рпдпва еднаквпст, интеграција на рпдпвата еднаквпст и рпдпва димензија вп
пплитишките активнпсти вп партнерствп сп пстанатите министерства, ппдгптпвка на анализи за
влијаниетп на закпнпдавните мерки за еднаквпста на жените и мажите;

26

На следнипт линк мпжете да ја видите пфицијалната веб-страница на Министерствптп:

https://mega.gouvernement.lu/en/le-ministere.html
27

Уредбата е дпстапна на француски јазик на следнипт линк:

http://legilux.public.lu/eli/etat/adm/agd/2018/12/05/b3633/jo
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2. Кппрдинација на пплитиките за рпдпва еднаквпст и недискриминација меду пплпвите и
кппрдинација на Медуминистерскипт кпмитет за еднаквпст на жените и мажите, Кпмитетпт за
ппзитивни активнпсти вп приватните претпријатија и Кпмитет за спрабптка ппмеду прпфесипналци
вп пбласта на бпрбата прптив рпдпвп базиранптп насилствп;
3. Ппдгптпвка на закпни и спрпведуваое на активнпсти за прпмпција на еднаквпста на жените и
мажите;
4. Развиваое и пдржуваое пднпси сп наципнални, регипнални и медунарпдни тела кпи рабптат на
еднаквпста на жените и мажите.
Спрпведуваоетп пплитишки мерки за рпдпва еднаквпст се смета за медусектпрска пдгпвпрнпст,
щтп ги засега сите шленпви на Владата. Следејќи гп пвпј кпнцепт, Наципналнипт акципнен план за
рпдпва еднаквпст предвидува стратещки цели за сите министерства вп Владата. Планпт е развиен
пд МЕГА и ппмага за ппстигнуваое на целите вп јавнипт сектпр. Мпнитпрингпт на вклушуваоетп на
рпдпвата перспектива вп пплитиките главнп се следи пд страна на Медуминистерски кпмитет на
рпдпва еднаквпст (МКРЕ), кпј претставува платфпрма за интеракција за рпдпви пращаоа ппмеду
МЕГА и пстанатите министерства. Вп МКРЕ застапени се сите министерства, а шленпвите
дејствуваат сп цел ппврзуваое на активнпстите меду надлежнптп министерствп кпе гп
претставуваат и МЕГА вп пднпс на пплитиките за рпдпва еднаквпст.
Една пд најважните задаши на МЕГА е ппдигаое на свеста кај ппщирпката јавнпст вп врска сп
ппследиците пд небалансирана или дискриминатпрска застапенпст на мажите и жените вп
приватнипт и јавнипт сектпр. Ппради пваа пришина, редпвнп се прганизираат инфпрмативни
кампаои пд пснпваоетп на министерствптп (вп тпа време нарешенп „Министерствп за прпмпција
на жени“). Кампаоите се фпкусираат на теми специфишни за пплпт и рпдпт, кпи влијаат вп сите
сегменти на ппщтествптп. Целта на пвие кампаои е декпнструкцијата на стерептипите и рпдпвите
улпги кпи традиципналнп им се припищуваат на жените и на мажите.
МЕГА пхрабрува кпнкретни мерки за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст на екпнпмскп,
пплитишкп и прпфесипналнп нивп на пдлушуваое, какп и вп приватнипт, така и вп јавнипт сектпр.
Прпграмата „акции ппзитивнп“ им пвпзмпжува на ушесниците да ги ппдпбрат стандардите за
еднаквпст вп нивната кпмпанија или администрација и да наградува ппзитивен и прпгресивен
развпј.
Семејнптп насилствп, присилната прпституција и тргпвијата сп луде се серипзни спцијални
глпбални прпблеми на кпи МЕГА ппсветува гплемп внимание. МЕГА спрпведува кампаои за
ппдигаое на свеста за рещаваое на пвие спцијални прпблеми и активнп рабптеое на
ппдпбруваое на спстпјбата вп ппщтествптп. Спрабптката сп давателите на услуги и структурите вп
спцијалнипт сектпр пвпзмпжуваат МЕГА да биде активна на терен за да пбезбеди защтита на
лицата кпи преживеале насилствп, какп и пдгпвпрнпст за стпрителпт на ппстапките.
Дппплнителнп, вп рпдпвата мащинерија вп Луксембург ппстпјат и делегати за рпдпва еднаквпст,
кпи имаат задаша да ја следат рабптата на Министерствптп вп делпт на рпдпвата еднаквпст, нп и
да ппстапуваат вп слушаи на впзнемируваое и сексуалнп впзнемируваое на рабптнптп местп. Сп
пглед на серипзнпста на нивната ппзиција делегатите треба да испплнат пдредени критериуми за
да мпже да бидат избрани на пва местп, кпи главнп ппфаќаат ппзнаваое на пплитиките за рпдпва
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еднаквпст и наципналнптп закпнпдавствп, нп и ппсебни вещтини за медијација, кпмуникација и
управуваое сп кпнфликти. Денес, државнипт јавен сектпр брпи ппвеќе пд 120 претставници за
еднакви мпжнпсти, пднпснп делегати ("délégués à l'égalité"). МЕГА ја кппрдинира мрежата на
делегати, кпја редпвнп прганизира спстанпци и струшни пбуки за државните служби. Сп цел
делегатите да мпжат прпфесипналнп да ги изврщуваат пдгпвпрнпстите, МЕГА прганизира редпвна
пбука и прпграми за делегатите заеднп сп Наципналнипт институт за јавна администрација.
Од 2010 гпдина пращаоата за рпдпва еднаквпст се интегрирани вп пбразецпт за прпценка на
влијаниетп на регулативата, кпј служи какп пснпва за прпценка на секпе нпвп закпнпдавствп
сппред ппщти принципи за „паметнп“ регулираое и административнп ппеднпставуваое.
4.3 Хрватска
Правната рамка за рпдпва еднаквпст на ЕУ е интегрирана вп хрватските закпни какп дел пд
прпцеспт на пристапуваое на Хрватска вп ЕУ. Вп пшекуваое да стане шленка на ЕУ, Република
Хрватска влпжи знашителни наппри вп прпмпвираое на рпдпвата еднаквпст преку наципналните
пплитики наспшени кпн ппдпбруваое на пплпжбата на жените, какп щтп е спздаваое Кпмисија за
рпдпва еднаквпст (вп прпдплжение Кпмисијата), какп струшнп владинп телп вп делпт на рпдпвата
еднаквпст, кпе впеднп е и централнп телп на рпдпвата мащинерија вп изврщната власт.
Надлежнпстите на пва телп се утврдени вп Закпнпт за еднаквпст на пплпвите28 и генералнп
ппфаќаат:
1. Кппрдинација на сите активнпсти наспшени кпн впсппставуваое рпдпва еднаквпст, сеппфатен
мпнитпринг и мпнитпринг на системпт на защтита и унапредуваое на рпдпвата еднаквпст вп
Република Хрватска и анализа на нејзината ефикаснпст,
2. Одпбруваое на шетиригпдищните планпви за делуваое и ппстапките на прганите и правните
лица пд јавнипт сектпр,
3. Предлпзи дп Владата на Република Хрватска и државните пргани да дпнесат или изменат
закпни и други прпписи, какп и усвпјуваое на други мерки,
4. Развива и следи наципнални пплитики за прпмпвираое на рпдпвата еднаквпст и нивна
имплементација,
5. Спрпведува истражуваоа, анализи и на секпи две гпдини ја известува Владата на Република
Хрватска за ефектите пд спрпведуваое на наципналната пплитика вп делпт на рпдпвата
еднаквпст,
6. Ја следи успгласенпста и примената на закпните и другите регулативи ппврзани сп рпдпвата
еднаквпст вп пднпс на медунарпдните дпкументи,
7. Ппдгптвува наципнални извещтаи за успгласенпст сп медунарпдните пбврски вп пбласта на
рпдпвата еднаквпст,
8. Спрабптува сп невладини прганизации активни вп пбласта на рпдпвата еднаквпст,
28

Целпснипт текст на Закпнпт за еднаквпст на пплпвите пд 2008 гпдина е дпстапен на:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83909/92966/F865547374/HRV83909%20Croat.pdf
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9. Ппкренува свеснпст за рпдпвата еднаквпст,
10. Прима претставки за ппвреда на пдредбите пд пвпј закпн и други прпписи и ги препраќа дп
нарпднипт правпбранител за рпдпва еднаквпст и другите надлежни државни пргани,
11. Ја кппрдинира рабптата на пкружните (лпкалните) кпмисии за рпдпва еднаквпст,
12. Ппднесува извещтаи дп Владата на Република Хрватска секпја гпдина, најдпцна дп крајпт на
април следната гпдина за презементите активнпсти.
Кпмисијата е впдена пд директпр/ка, кпја е на нивп на ракпвпден државен службеник.
директпр/ката е назнашена и разрещена пд страна на Владата, на предлпг на премиерпт, пп
претхпднп спрпведен јавен пглас. Директпр/ката е пдгпвпрна пред Владата на Република Хрватска
за свпјата рабпта и рабптата на Кпмисијата. Директпрката има заменик/шка, пднпснп
ппмпщник/шка кпја самата ја ппределува. Кпмисијата има вкупнп девет врабптени, вклушувајќи ги
и директпрката и заменикпт/шката29. Спгласнп закпнпт, Кпмисијата има ппсебен бучет кпј се
пдвпјува пд државнипт бучет на Хрватска.
5. Анализа на спстпјбата
Вп пвпј дел ќе гп анализираме дпсегащнптп спрпведуваое и ефектите на закпнпт преку дпбиените
ппдатпци, нп и разлишните извещтаи пд институциите, здруженијата на градани и медунарпдните
прганизации. Фпрмата на анализата гп следи текстпт на закпнпт, нп сепак не дава целпсна анализа
за сите аспекти на закпнпт, сп пглед дека најтесната цел на самата прпценка е имплементацијата
на закпнпт на централнп нивп на власта, преку анализа на вклушуваоетп на рпдпвата перспектива
вп главните пплитики и текпви и рпдпвата мащинерија.
5.1 Оценка на ефективнпста на закпнпт
Напредпкпт кпн пстваруваое на планираните резултати пд закпнпт и стратещките дпкументи кпн
закпнпт, какп щтп се Стратегијата за рпдпва еднаквпст и акциските планпви, не мпжат пппрецизнп
да се измерат, сп пглед на птсуствптп на сппдветни индикатпри, пспбенп индикатпри за
перфпрманси и влијанија.
„Не сме ппставиле сппдветна рамка за следеое. Не е впзмпжнп да направиме сè сп пглед на
недпвплните капацитети кпи ги имаме какп сектпр.“ – изјава на претставнишка на МТСП
Генералнипт заклушпк вп пднпс на ефективнпста и резултатите пд закпнпт се пснпва на анализата
на ппдатпците дпбиени преку пвпј извещтај и дпстапните инфпрмации преку јавнп пбјавени
извещтаи. Врз пснпва на вака дпбиените ппдатпци мпже да се кпнстатира дека закпнпт не ги
испплни планираните резултати за ппстигнуваое на еднакви мпжнпсти меду мажите и жените, сп
пглед на фактпт щтп земјата не бележи пспбен успех вп пвпј дел. Медунарпдните извещтаи сè
ущте ппспшуваат дека иакп закпнската рамка генералнп ја следи медунарпдната рамка,
имплементацијата на закпнпт пстанува предизвик. Вп заврщните спгледуваоа на щестипт
перипдишен извещтај за имплементацијата на CEDAW, кпмитетпт ја ппспшува пгранишената
ефективнпст на ЗЕМЖМ, пспбенп на ппщтинскп нивп какп пбласт за загриженпст. Ваквипт
29

Ппдетални инфпрмации за пдгпвпрнпстите на Кпмисијата и нејзината структура мпже да бидат најдени вп
Уредбата за Кпмисијата за рпдпва еднаквпст, дпстапна на хрватски јазик на следнипт линк:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_28_801.html
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заклушпк прпизлегува и пд фактпт щтп 100 % пд лицата кпи беа вклушени вп интервјуата и фпкус
групите пдгпвприја дека пплитишката вплја е сè ущте прв предуслпв за ппзитивни резултати вп
пднпс на вклушуваое и рабптеое вп делпт на рпдпвата еднаквпст, а не ппстпеоетп на закпнпт и
генералнптп ппшитуваое на принциппт на рпдпва еднаквпст. Впрпшем, генералнипт впешатпк е
дека не ппстпи свеснпст за ппстпеоетп на закпнпт на нивп на јавен сектпр, ущте ппмалку за
кпнкретните задплженија кпи институциите ги имаат вп пднпс на ппстигнуваоетп на еднаквите
мпжнпсти меду мажите и жените. Какп пснпвна прешка за неиспплнуваое на планираните
резултати мпже да се ппспши и терминплпгијата упптребена вп самипт закпн кпја наместп пбврски
на институциите предвидува грижа вп пднпс на имплементацијата на пбврските вп ЗЕМЖМ.
„Имаме мнпгу мека терминплпгија вп закпнпт, сп пглед дека се вели дека институциите се
грижат за негпва имплементација, наместп да ги пбврзе да ги спрпведат сппдветните
пдредби. Јасна пбврска им се дава единственп на институциите на лпкалнп нивп.“ – изјава на
претставнишка на здружение на градани
Вп пвпј дел пспбенп важнп е да гп сппменеме и птсуствптп на спрпведуваое и инфпрмираое за
преземените мерки за ппстигнуваое на еднакви мпжнпсти меду жените и мажите пд страна на
приватнипт сектпр, какп важен сегмент за пстваруваое на целите на закпнпт и рпдпвата еднаквпст
генералнп. Закпнпт не наметнува пбврска за известуваое на приватнипт сектпр за спрпведени
активнпсти вп врска сп закпнпт, ниту предвидува механизам какп ваквптп известуваое би се
пстварувалп.
„Не ппстпјат никакви пбврски за приватнипт сектпр вп пднпс на известуваое за преземени
ппсебни мерки за ппстигнуваое на рпдпвата еднаквпст. Од пвие пришини се дпбива впешатпк
дека спрпведуваоетп на закпнпт е единствена пбврска на јавнипт сектпр.“ – изјава на
претставнишка на институција.
Несппдветната ппставенпст на рпдпвата мащинерија и слабптп влијание кпе гп има на централнп
нивп се една пд пришините кпи се наведуваат за неефикасната имплементација на ЗЕМЖМ.
Ппвтпрнп, 100 % пд вклушените лица вп истражуваоетп ппспшуваат дека неппстпеоетп на
систематизиранп рабптнп местп на кппрдинатприте за еднакви мпжнпсти ја прави пваa ппзиција
нефункципнална. Истпвп дпведува дп спстпјба ЗЕМЖМ да биде единствена пдгпвпрнпст на МТСП,
и тпа на Сектпрпт за еднакви мпжнпсти, кпј нема капацитети за испплнуваое ниту на
специфишните задаши дадени сп закпнпт на нивп на Сектпр. Ваквипт заклушпк се пптврдува и пд
страна на медунарпдните извещтаи и анализите на здруженијата на градани, кпи ппспшуваат на
нефункципналнпст на рпдпвата мащинерија. Ппдатпците пд анализата на разлишните извещтаи
мпжете да ги прпшитате вп анализата на спстпјбата пп разлишните делпви пд закпнпт ппдплу вп
дпкументпт.
Ппстпи ппщта спгласнпст дека, сепак, е ппзитивнп щтп закпнпт ппстпи и претставува пснпва за
унапредуваое на правната рамка и пплитиките преку вклушуваое на рпдпвата перспектива.
Ппстпи спгласнпст и дека вп ппследните две гпдини пращаоетп е ппставенп ппвиспкп на
пплитишката агенда и се шувствува ппгплема пплитишка вплја за унапредуваое на рпдпвата
еднаквпст. Сепак, ппстпи спгласнпст дека се неппхпдни и измени кпи ќе придпнесат за ефикасна
имплементација на закпнпт, пспбенп преку зајакнуваое на рпдпвата мащинерија, ппкренуваое на
свеста вп институциите и ппщтествптп за ппстпеоетп на закпнпт, нп и важнпста за рпдпва
еднаквпст генералнп, инфпрмираое за нашините за вклушуваое на рпдпвата перспектива вп
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генералните пплитики и текпви и нашините за вклушуваое на генерални и ппсебни мерки, какп
нашин за ппстигнуваое на рпдпва еднаквпст.
5.2 Мерки за впсппставуваое еднакви мпжнпсти на жените и мажите
Важна алатка за ппстигнуваое на рпдпвата еднаквпст претставува вклушуваоетп на пснпвните и
ппсебните мерки вп закпните и пплитиките пд страна на закпнпдавната, изврщната и судската
власт, нп и пд страна на пплитишките партии. Всущнпст, мерките преставуваат и дел пд
стратегијата за вклушуваое на рпдпвата еднаквпст вп сите пплитики и текпви на ппщтествптп.
Оттука, важен дел пд ЗЕМЖМ претставуваат пснпвните и ппсебните мерки, кпи ппнатаму се делат
на ппзитивни, прпграмски и пхрабрувашки. Целта и видпт на мерките се деталнп ппищани вп дел
два пд закпнпт.
Анализата на пдгпвприте на сите испитаници вклушени вп интервјуата, фпкус групите и
пращалниците кпи ги претставуваат институциите ппкажува дека ппстпи генералнп неппзнаваое
за знашеоетп на пснпвните и ппсебните мерки, нп и за нашинпт на нивната упптреба. Истпвп се
пптврдува и пд пдгпвприте на експертите и здруженијата на градани, кпи заклушуваат дека
најмалку свеснпст за пдредбите пд закпнпт ппстпи вп делпт на мерките. Вп истп време,
пвластените лица кпи треба да ги интегрираат пвие мерки вп пплитиките, не се пбушени за нивна
практишна примена.
Ова се пптврдува и пд извещтаите пд здруженија на градани, нп и пд извещтаите кпи институциите
секпја гпдина ги дпставуваат дп МТСП. Именп, вп извещтајпт за напредпкпт на примената на
ЗЕМЖМ вп првите две гпдини пд имплементацијата (2012/2013), ппдгптвен пд здружениетп на
градани Акција Здруженска30, се наведува дека самп 4 пд прганите на државната управа вп 2013
преземале ппсебни мерки, дпдека вп 2012 гпдина таа брпјка изнесува 6 институции. Вкупнп биле
преземени 2 пхрабрувашки и 8 прпграмски мерки, а не била преземена ниту една ппзитивна
мерка. Од анализата на гпдищните извещтаи за преземените активнпсти и ппстигнатипт напредпк
за впсппставуваое еднакви мпжнпсти на жените и мажите, пбјавени на веб-страницата на МТСП31,
мпже да се заклуши дека брпјпт на институции кпи известиле за преземени пснпвни или ппсебни
мерки се движи пд 3 дп 6 институции пд вкупнп 42 институции, щтп знаши дека вп прпсек
единственп 10 % пд институциите известуваат дека преземале мерки за унапредуваое на стауспт
на жените. Дппплнителнп, институциите кпи пријавиле дека преземаат вакви мерки, се
ппвтпруваат вп текпт на гпдините. Врз пснпва на ппдатпците мпже да се заклуши дека
Министерствптп за култура, Министерствптп за внатрещни рабпти и Министерствптп за екпнпмија
се единствените кпи секпја гпдина известуваат за преземени ппсебни мерки.
Вп прпдплжение е прикажан графикпн сп брпј на институции кпи известиле дека преземале
пснпвни или ппсебни мерки, разделени пп гпдини:

30

На следнипт линк мпжете да гп прпшитате целпснипт извещтај пд мпнитпрингпт на ЗЕМЖМ вп првите две
гпдини пд дпнесуваоетп: http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2015/07/Final-Monitoring-2-godinipotoa-FINAL.pdf
31
Извещтаите за преземените активнпсти и ппстигнатипт напредпк за впсппставуваое еднакви мпжнпсти на
жените и мажите за перипдпт пд 2014 дп 2018 гпдина се дпстапни на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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Земајќи предвид дека вп гпдищните извещтаи за преземените активнпсти и ппстигнатипт
напредпк за впсппставуваое еднакви мпжнпсти на жените и мажите не ппстпи анализа на типпт
на мерките кпи биле преземени пд институциите, истата не мпже прецизнп да биде направена.
Од примерите кпи се пбјавени, мпже да се заклуши дека најгплем дел пд ппсебните мерки се
прпграмски, пптпа пхрабрувашки и најмалку се ппзитивни. Вп најгплем дел мерките се пднесуваат
на врабптуваое и претприемнищтвп, прганизираое и присуствп на семинари, спрпведуваое на
кампаои.
Нискптп нивп на ппзнаваое на знашеоетп на пснпвните и ппсебните мерки, а пспбенп какп тие да
се применат вп закпнската рамка, пплитиките и прпграмите на институциите, е резултат на
недпвплнипт брпј на пбуки за пваа тема за врабптените вп институциите, щтп беще пптврденп вп
интервјуата сп кппрдинатприте. Дппплнителнп, вп пдгпвприте на пращалниците е ппспшенп дека
пбуките кпи кппрдинатприте ги дпбиваат се најмнпгу генерални вп пбласта на рпдпвата еднаквпст
или пак фпкусирани на рпдпвптп бучетираое.
Вп пднпс на пбврската за дпставуваое на ппсебен извещтај за резултатите пд примената на
ппсебните мерки и реализацијата на планпт за имплементација на ппсебните мерки, дпсега не се
дпставени планпви за имплементација на ппсебните мерки на пдпбруваое дп МТСП пд ниту една
институција, ниту пак се дпставени ппсебни извещтаи32.
Какп една пд пришините за невклушуваое на мерките вп закпните и пплитиките на централнп нивп
претставува и немпжнпста кппрдинатприте да влијаат вп прпцесите на дпнесуваое пдлуки.
Иакп ппстпјат примери каде кппрдинатприте предлпжуваат ппсебни мерки, сепак истите не се
прифатени пд страна на ракпвпдствптп на институцијата.

32

МТСП има дпнесенп правилник за фпрмата и спдржината пп кпј пвпј гпдищен извещтај треба да се
ппдгптвува, дпстапен на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnici_ednakvi_moznosti/1ednaki.pdf
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„Јас предлпжив ппсебни мерки за рпдпва еднаквпст за прпграмите за ппддрщка на прпекти,
кпи минатата гпдина беа прифатени и вклушени вп јавнипт пглас. Оваа гпдина, пп смената
на министерпт, истите не се прифатени.“ – изјава на кппрдинатпрка
Ваквата спстпјба ппкажува дека сепак пплитишката вплја има гплемп влијание врз прпцеспт на
имплементација на закпнпт на нивп на институција и дека сè ущте не ппстпи систематизирана
пракса на интегрираое на рпдпвата перспектива вп пплитиките и дпкументите без влијание на
највиспките структури вп административната хиерархија.
5.3 Спбрание на Република Северна Македпнија
Овпј дел пд анализата најмнпгу ќе се пснпва на квалитативните ппдатпци дпбиени пд интервјуата
сп пратенишките кпи се дел пд Кпмисијата за еднакви мпжнпсти на жените и мажите (вп
прпдплжение КЕМ) и Клубпт на пратенишки, нп ќе спдржи и ппдатпци пд гпдищните извещтаи на
Спбраниетп и Клубпт на пратенишки.
Спгласнп ЗЕМЖМ, Спбраниетп, какп закпнпдавен прган има пдгпвпрни надлежнпсти кпга е вп
пращаое вклушуваоетп на рпдпвата еднаквпст вп закпните и стратещките дпкументи на државата,
какп и вп делпт на мпнитпрингпт и пстваруваоетп на ппставените цели за ппстигнуваое на
рпдпвата еднаквпст пд страна на прганите на државната управа. Сепак, рпдпвата еднаквпст не е
една пд темите кпја е ппставена какп припритет вп рабптата на Спбраниетп, щтп е рефлексија на
вниманиетп кпе на темата ѝ гп даваат пплитишките партии и изврщната власт преку
предлпжуваоетп на закпните.
Иакп спгласнп ЗЕМЖМ, Спбраниетп вп целпст е надлежнп за интеграција на принциппт на
еднакви мпжнпсти на жените и мажите вп закпните, пплитиките и прпграмите, сепак пшигледна е
перцепцијата дека темата е единствена задаша на КЕМ. Именп, вп гпдищните извещтаи на
Спбраниетп вп перипдпт пд 2015-та дп 2018-та гпдина, темата за рпдпвата еднаквпст мпже да се
забележи единственп вп краткипт извещтај за рабптата на КЕМ, иакп спгласнп ЗЕМЖМ,
Спбраниетп треба да ппдгптвува и пбјавува извещтаи за свпјата рабпта за пстваруваоетп на
надлежнпстите дадени вп ЗЕМЖМ. Извещтаите не даваат ниту ппдатпци за тпа дали и кплку се
ппшитува принциппт на еднаквп ушествп на жените и мажите при избпрпт на спставпт на рабптните
тела и при ппределуваоетп на спставпт на негпвите делегации за спрабптка сп медунарпдни
прганизации и при спрабптка сп парламентите на други држави.
Вп актуелнипт пратенишки спстав на Спбраниетп (2016-2020), 48 пд вкупнп 120 пратеници се жени,
пднпснп 40 % пд вкупнипт пратенишки спстав, щтп претставува најгплем прпцент на застапенпст на
жените дпсега. Спгласнп ппдатпците пбјавени на веб-страницата на Спбраниетп за шленпвите на
рабптните тела, ушествптп на жените пратенишки вп рабптните тела вп перипдпт 2014-2016 бил
31,02 %, дпдека вп перипдпт 2016-2020 е 39,45 %. Традиципналнп, најгплем брпј на жени
пратенишки има вп КЕМ, а најмалку вп Кпмисијата за надзпр над спрпведуваоетп на мерките за
следеое на кпмуникациите. Вп пднпс на претседатели на кпмисииите, сппднпспт на мажи
претседатели и жени претседателки вп перипдпт 2014-2016 бил 71,43 % мажи наспрпти 28,57 %
жени, дпдека вп перипдпт 2016-2020 е 63,16 % мажи наспрпти 36,84 % жени. Ошигледнп е
згплеменптп ушествп на жени пратенишки вп рабптните тела, нп и на жени претседателки вп
перипдпт 2016-2020 наспрпти претхпднипт перипд. Сепак, прпцентпт сè ущте не гп ппстигнува
рпдпвипт баланс вп рабптните тела на Спбраниетп. Дппплнителнп, вп гпдищните извещтаи на
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Спбраниетп нема инфпрмација дали се ппшитува рпдпвипт баланс при избпрпт на спставпт на
рабптните тела и при ппределуваоетп на спставпт на негпвите делегации за спрабптка сп
медунарпдни прганизации и при спрабптка сп парламентите на други држави.
„Имаме забелешки вп пднпс на рпдпвипт баланс вп рабптните тела вп Спбраниетп, сп пглед
дека истипт не се ппчитува. Еве на пример, вп КЕМ пд 10 членпви има самп еден маж член и
еден заменик-член. Ние ппднеспвме инцијатива за измени на Делпвникпт вп пвпј дел, дп
претседателпт на Спбраниетп, нп сè уште немаме пдгпвпр. Сметам дека треба да има и
прекршпчни пдредби за неппчитуваое на пвие пдредби.“ – претседателка на КЕМ
Вп пднпс на пстваруваое на надлежнпстите на КЕМ, ппставени вп ЗЕМЖМ, мпже да се заклуши
дека кпмисијата е најактивна вп делпт на прпмпција на закпнпт и рпдпвата еднаквпст генералнп,
какп и спрабптката сп медунарпдните и дпмащните прганизации. КЕМ редпвнп пдржува јавни
расправи на кпи се разгледуваат пращаоа ппврзани сп рпдпвата еднаквпст и врз пснпва на кпи
ппнатаму се нпсат заклушпци и преппраки дп институциите. Вп пднпс на брпјпт на пдржани
седници ппстпи намалуваое пд 7-гпдищнп дп 4-гпдищнп, дпдека брпјпт на јавни расправи пд 4гпдищнп пстанува ист. Намалуваое има и вп брпјпт на ппднесени амандмани пд страна на КЕМ пд
3 амандмани на гпдищнп нивп вп 2014-та и 2015-та гпдина на 0 амандмани вп следните гпдини.
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Сепак, КЕМ има лимитирани надлежнпсти вп пднпс на мпнитпрингпт на имплементацијата на
пвие преппраки, нп и на имплементацијата на ЗЕМЖМ генералнп.
Прва пришина за пгранишените надлежнпсти се ппспшува немпжнпста КЕМ да свикува надзпрни
расправи за други закпни псвен за ЗЕМЖМ, за кпј е ппределена какп матишнп рабптнп телп.
Спгласнп Закпнпт за Спбрание, парламентарнипт надзпр се врщи преку надзпрни расправи, шие
пдржуваое е теснп ппврзанп сп рабптата на матишните рабптни тела за пращаоетп кпе се третира.
Иницијатива за пдржуваое на надзпрна расправа мпже да ппкрене еден шлен пд матишнптп
рабптнп телп, какп и 15 пратеници преку претседателпт на Спбраниетп дп претседателпт на
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рабптнптп телп, вп кпј слушај претседателпт на рабптнптп телп е дплжен веднащ да свика нејзинп
пдржуваое. Сепак, дпсегащнптп искуствп на пратенишките, шленки на КЕМ, е дека не се
закажуваат надзпрни расправи пд матишните тела ппврзани сп рпдпвата еднаквпст. Дпсега ппстпи
една иницијатива пд КЕМ за свикуваое надзпрна расправа сп бараое пд 15 пратеници преку
претседателпт на Спбраниетп, пп кпја претседателпт на матишнптп рабптнп телп не ппстапил
веднащ, какп щтп е наведенп вп Закпнпт за Спбрание, ппради щтп ваква расправа сè ущте не е
закажана.
Втпра пришина е птсуствптп на механизам за предлпзите на закпни да бидат дпставувани дп КЕМ
за даваое на мислеое пд рпдпва перспектива. Сп пглед дека КЕМ е матишнп рабптнп телп
единственп на ЗЕМЖМ, не се ппределува какп матишнп рабптнп телп за други закпни. Спгласнп
Делпвникпт на Спбраниетп, закпнпдавната ппстапка заппшнува кпга пдреден предлпг-закпн ќе
биде дпставен дп сите пратеници пд страна на претседателпт на Спбраниетп. Спбраниетп,
матишнптп рабптнп телп и Закпнпдавнп-правната кпмисија вп првптп шитаое пдржуваат ппщт
претрес пп предлпгпт на закпнпт. Пред предлпгпт на закпн да се претресе на седницата на
Спбраниетп, гп разгледува матишнптп рабптнп телп и Закпнпдавнп-правната кпмисија. Матишнптп
рабптнп телп гп разгледува предлпгпт на закпнпт пд гледна тпшка на пптребата пд дпнесуваое на
закпнпт, нашелата врз кпи треба да се заснпвува закпнпт, пснпвните пднпси щтп се уредуваат сп
закпнпт и нашинпт на кпј се предлага нивнптп уредуваое.
Закпнпдавнп-правната кпмисија гп разгледува предлпгпт на закпнпт пд гледна тпшка на пптребата
пд дпнесуваое на закпнпт и негпвата успгласенпст сп Уставпт. Врз пснпва на ваквите пдредби е
јаснп дека закпните не се разгледуваат пд рпдпва перспектива пд страна на матишните рабптни
тела и Закпнпдавнп-правната кпмисија. Сп пглед на фактпт щтп предлпг-закпнпт првп се дпставува
дп пратениците, тие мпжат да дадат свпи предлпзи и мислеоа, пспбенп пд аспект на вметнуваое
на рпдпвата перспектива. Сепак, сп пглед на темпптп на дпнесуваое на закпни, за пратенишките е
невпзмпжнп да дадат ваквп мислеое на сите закпни, пспбенп дпкплку се земе предвид дека
немаат струшна ппддрщка ниту на нивп на КЕМ, ниту на нивп на пратеник/шка. Сппред
инфпрмациите дпстапни вп гпдищните извещтаи на Спбраниетп, вп перипдпт пд 2014 дп 2018
гпдина ппднесени се вкупнп щест амандмани на закпни пд страна на шленките на КЕМ, три вп
2014 гпдина и три вп 2015 гпдина.
Вп пднпс на ушествптп вп дебатата за Бучетпт и влијаниетп пд рпдпва перспектива, пд интервјуата
на пратенишките мпже да се заклуши дека не ушествувале активнп вп дебатата за да мпжат да
влијаат на менуваое на Бучетпт пд рпдпва перспектива, ниту пак имаат ппднесенп амандмани на
Бучетпт пд апсект на рпдпвата перспектива, ниту индивидуалнп, ниту какп иницијатива на КЕМ.
Ошигледнп е птсуствптп на капацитети вп делпт на рпдпвптп бучетираое внатре вп КЕМ, пспбенп
земајќи гп предвид фактпт на птсуствп на струшна ппддрщка на КЕМ, нп и генералнп вп
Спбраниетп на темата за рпдпва еднаквпст. Истпвп се забележува и вп делпт на следеоетп на
усвпјуваоетп и спрпведуваоетп на ппщтите и ппсебните мерки за ппстигнуваое рпдпва
еднаквпст, кпе единственп се врщи преку Гпдищнипт извещтај за спрпведуваое на Стратегијата и
преземените активнпсти и ппстигнатипт напредпк за впсппставуваое на еднакви мпжнпсти на
жените и мажите, дпставен пд страна на Владата. Иакп ппстпи свеснпст меду пратенишките дека
прганите на државната управа не ги вклушуваат мерките дпвплнп, сп пглед дека извещтаите
спдржат малку инфпрмации вп пвпј дел, сепак дпсега немаат даденп ппсебни преппраки дп
институциите вп пднпс на мерките. Дппплнителнп, беще истакнатп дека и пд страна на
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пратениците не се истакнуваат предлпзи за ппщти мерки вп закпните сп цел унапредуваое на
рпдпвата еднаквпст, сп пглед дека нема ппзнаваое какп да се вклуши рпдпвата перспектива вп
закпнската рамка.
Струшната ппддрщка вп Спбраниетп функципнира преку служба на Спбраниетп и преку
Парламентарнипт институт, какп ппсебна прганизаципна единица вп функција на зајакнуваое на
закпнпдавнипт и надзпрен аналитишкп- истражувашки капацитет на Спбраниетп.
Спгласнп структурата на спбраниската служба, пшигледнп е дека не ппстпи ппсебен сектпр за
рпдпва еднаквпст, ниту пак пдделение вп рамки на сектприте33. Рабптата на КЕМ е ппддржана пд
еднп лице, спветнишка, какп дел пд Сектпрпт за рабптни тела на Спбраниетп. Ппсебнп струшнп
телп, ниту пак истражуваш/ка или спрабптник/шка за рпдпва анализа нема ниту вп структурата на
Парламентарнипт институт. Отсуствптп на припритети за рпдпва анализа на институтпт е
пшигледнп пд стратещкипт план за рабпта за перипдпт 2018-2020, вп кпј не се предвидени
активнпсти ппврзани сп рпдпвата еднаквпст или еднаквите мпжнпсти меду мажите и жените.
Приказпт на истражуваоата направени пп сппствени иницијативи вп 201734, 201835 и 201936 гпдина
ппкажува дека дпсега Институтпт има направенп 3 истражуваоа пп сппствена иницијатива
ппврзани сп рпдпвата еднаквпст, дпдека вп пстанатите истражуваоа рпдпвата перспектива не е
вклушена. Инфпрмациите ппврзани сп брпјпт на бараоа на пратеници за ппсебна анализа пд
рпдпв аспект за влијаниетп на закпните и предлпг-закпните не се јавнп дпстапни и вп пвпј дел не
мпже да се даде заклушпк дали ваквата мпжнпст дпсега била кпристена пд некпј пратеник/шка.
Сепак, пратенишките вп интервјуата не наведпа пример дека ја искпристиле пваа мпжнпст ниту
индивидуалнп, ниту какп КЕМ.
Вп интервјуата пд сите пратенишки беще истакната пдлишната спрабптка меду КЕМ и Клубпт на
пратенишки, кпја се гради врз пснпва на натпартиски принципи, а сè сп цел ппстигнуваое на
рпдпвата еднаквпст вп рабптата на Спбраниетп, вп партиите, нп и генералнп вп ппщтествптп.
Клубпт на пратенишки сè ущте се гледа какп еднп пд најзнашајните нефпрмални прганизаципни
нашини за јакнеое на влијаниетп на жените пратенишки врз рабптата на Спбраниетп, нп и врз
прпмената на закпнската рамка и генералните пплитики вп државата. Иакп Клубпт на пратенишки
не е дел пд ЗЕМЖМ, сепак стратещките припритети на Клубпт кпи се пднесуваат на згплеменп
ушествп и мпќ на жените вп пплитишките прпцеси и прпцесите на нпсеое пдлуки се пспбенп важни
за унапредуваое на рпдпвата еднаквпст.
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Структурата на струшната служба на Спбраниетп мпже ппдеталнп да се види на следнипт линк:
https://www.sobranie.mk/organizacija-na-sluzbata-na-sobranieto.nspx
34

Истражувашки рабпти пп сппствена иницијатива вп 2017-та гпдина
https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut-ns_article-istrazuvacki-raboti-po-sopstvenainicijativa-na-parlamentarniot-institut.nspx
35
Истражувашки рабпти пп сппствена иницијатива вп 2018-та гпдина
https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut-ns_article-istrazuvacki-raboti-po-sopstvenainicijativa-na-parlamentarniot-institut-2018-godina.nspx
36
Истражувашки рабпти пп сппствена иницијатива вп 2019-та гпдина
https://www.sobranie.mk/aktivnosti-na-parlamentarniot-institut-ns_article-istrazuvacki-raboti-po-sopstvenainicijativa-na-parlamentarniot-institut-2019-godina.nspx
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Какп ппзитивна иницијатива на сите жени пратенишки, шленки на Клубпт на пратенишки, е
предлпгпт за менуваое на Избпрнипт закпник вп делпт на задплжителната квпта пд најмалку 40 %
за кандидатите щтп му припадаат на ппмалку застапенипт ппл на 50 %. Иницијативата била
писменп ппддржана пд вкупнп 94 пратеници и истата е дпставена дп претседателпт на
Спбраниетп. Сепак, сè ущте нема пфицијалнп заппшната ппстапка за измена на Избпрнипт закпник
вп пвпј дел.
Ппнатаму, стратещки припритети на Клубпт се и измени и дппплнуваоа вп Избпрнипт закпник сп
цел впведуваое квпта за избпр на минимум 30 % градпнашалнишки, нп и вп Закпн за Влада сп цел
вклушуваое на афирмативни мерки за згплемен брпј на жени министерки и државни секретарки.
Земајќи предвид дека една пд целите на Клубпт е ппгплема фпрмализација на телптп37, кпја
ќе ппфати и струшнп-технишка ппддрщка и бучет, Клубпт треба да биде интегриран вп
ЗЕМЖМ какп дппплнителен механизам за интегрираое на рпдпвата перспектива вп
рабптата на Спбраниетп, нп и вп закпнската и пплитишка рамка.

5.4 Влада и пргани на државна управа
Генералнипт заклушпк кпј мпже да се изведе пд интервјуата и анализите на дпстапните дпкументи
и извещтаи вп пднпс на рабптата на Владата пд перипдпт на дпнесуваое на ЗЕМЖМ дп денес е
дека сè ущте не мпжеме да збпруваме за рпдпвата еднаквпст какп државен стратещки припритет.
Интегрираоетп на рпдпвата перспектива вп генералните пплитики, какп и ппшитуваоетп и
имплементацијата на ЗЕМЖМ сè ущте е пращаое на пплитишка вплја, а не принцип кпј се ппшитува
пд страна на сите влади. Министерствата и прганите на државната управа не шувствуваат пбврска
за независна имплементација на ЗЕМЖМ, сп пглед на перцепцијата дека имплементацијата на
ЗЕМЖМ е генерална пбврска на МТСП. Оттука, ппстпи кпнсензус дека ЗЕМЖМ треба да биде
прпменет на нашин щтп ќе пбезбеди зацврстуваое на наципналнипт механизам за рпдпва
еднаквпст и негпвп ппзиципнираое вп државнипт систем кпе ќе гарантира рпдпвата еднаквпст да
биде интегрирана вп државните пплитики вп сите пбласти.
Вп пднпс на пбврската на Владата за ппдгптпвка на Стратегија за рпдпва еднаквпст, мпже да се
заклуши дека истата е испплнета, сп пглед дека една гпдина пп дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ дпнесена
е Стратегијата за рпдпва еднаквпст кпја гп ппфаќа перипдпт пд 2013 гпдина дп 2020 гпдина.
Стратегијата е ппдгптвена и предплжена пд страна на Владата, а дпнесена пд страна на
Спбраниетп. Стратегијата се имплементира преку Наципнални акциски планпви (НАП), кпи се
нпсат на ппвеќегпдищнп нивп (три или шетири гпдини), кпи ппнатаму се имплементираат преку
пперативни планпви кпи се нпсат на гпдищнп нивп. Отсуствува систематскп следеое на
имплементацијата на Стратегијата и НАП и прпценка на ппстигнатите резултати дпсега.
Ппстпешките извещтаи ги претставуваат активнпстите реализирани вп текпвната гпдина, без
притпа цврстп да се ппврзат сп целите на Стратегијата или пак прпцесните индикатпри ппставени
вп НАП.
37

Целпсната анализа за рабптата на Клубпт на пратенишки вп изминатите 15 гпдини е дпстапна на следнипт
линк:
https://www.sobranie.mk/content/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82/7.
pdf
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Спбираоетп и пбјавуваоетп на рпдпвп разделени статистишки ппдатпци сè ущте претставува
предизвик на нивп на држава. Владата нема пбјавенп ппсебни статистишки ппдатпци за
застапенпста на жените и мажите вп именуваните функции и телата на пдлушуваое, управуваое и
ракпвпдеое. Не ппстпјат ппдатпци, ниту извещтаи за пбврската на Владата за ппшитуваое на
рпдпвптп балансиранп ушествп при спставпт на нејзините рабптни тела и делегации,
кпнсултативните и кппрдинативните тела и при именуваоетп на претставници вп управните
пдбпри на јавните претпријатија и устанпви.
Владата ја ппшитува пбврската за фпрмираое на Интерреспрска кпнсултативна и спветпдавна
група за еднакви мпжнпсти на жените и мажите (вп прпдплжение Интерреспсрка група).
Интерреспрската група е избрана веднащ пп дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ вп 2012-та гпдина вп еден
спстав, а пптпа пвпј спстав е прпменет вп 2017-та гпдина пп прпмената на власта и Владата.
ЗЕМЖМ не гп утврдува прпцеспт на избпр на шленпвите на Интерреспрската група, ниту пак
утврдува минимум критериуми кпи шленпвите треба да ги испплнат за да мпжат да бидат дел пд
Интерреспрската група, щтп пспбенп влијае на транспарентнпста вп избпрпт на шленпви на
Интерреспрската група, нп и на експертизата на шленпвите, земајќи предвид дека улпгата на пва
телп е да биде кпнсултативна и спветпдавна група. Вп пднпс на структурата на шленки на групата
забележливп е дека нема дпвплен брпј претставнишки на здруженија на градани кпи застапуваат
маргинализирани групи на жени, псвен здружениетп на градани Кпалиција Маргини, кпе ги
застапува сексуалните малцинства, жените щтп кпристат дрпги и сексуалните рабптнишки.
Вп пднпс на генералната транспарентнпст на рабптеоетп на Интерреспрската група, мпже да се
заклуши дека истата е ппдпбрена сп пглед дека дпкументите и извещтаите за рабпта се пбјавуваат
на веб-страницата на МТСП. Сепак, за здруженијата на градани кпи не се дел пд Интерреспрската
група пвие дпкументи не се дпвплни за да имаат увид вп рабптеоетп, па гп сметаат неппхпднп и
пбјавуваоетп на записници или кратки инфпрмации за пдржани седници. Вп текпт на 2019-та
гпдина, Интерреспрската група реагираще сп 3 спппщтенија вп јавнпста вп пднпс на текпвни
слушуваоа ппврзани сп сексистишки гпвпр вп медиумите или пак насилствп вп јавнипт прпстпр,
щтп ја згплеми нејзината видливпст. Сепак, најгплемипт дел пд интервјуираните лица ппспшуваат
дека не ја гледаат улпгата на Интерреспрската група вп реагираое на дневни настани ппврзани сп
рпдпвата еднаквпст, туку вп стратещкп дејствуваое вп наспка на влијание врз пплитики на
наципналнп нивп.
Интерреспрската група првипт Делпвник за рабпта гп дпнела вп 2013-та гпдина, кпј бил изменет
вп 2017-та гпдина38 и ппвтпрнп вп 2019-та гпдина вп ппвеќе делпви39. Најважната прпмена на
измените пд 2019-та гпдина е вп делпт на пдлушуваоетп. Именп, сп измените на Делпвникпт се
предвидува дека Интерреспрската група мпже да пдлушува кпга на седницата се присутни ппвеќе
пд една третина шленпви, иакп претхпднп пдлушувала дпкплку биле присутни минимум пплпвина
пд шленпвите. Вп нпвипт делпвник не е утврденп сп каквп мнпзинствп се дпнесуваат пдлуките,
дпдека пак вп претхпднипт Делпвник пд 2017-та гпдина билп утврденп дека се дпнесуваат сп
мнпзинствп гласпви на присутните. Интервјуираните шленки на Интерреспрската група се слпжија
38

Делпвникпт за рабпта на Интерреспрската група пд 2018-та гпдина е дпстапен на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/interesorska/delovnik_Interresorska_2017.pdf
39
Делпвникпт за рабпта на Интерреспрската група пд 2019-та гпдина е дпстапен на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/delovnik.pdf
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дека ваквата измена не е вп духпт на демпкратските принципи, нп сепак е резултат на немпжнпста
да се спбере квпрум за пдлушуваое, сп пглед дека најгплем брпј пд претставниците на
институциите не дпадале редпвнп на седниците на групата.
Сппред извещтаите за рабпта, пбјавени на веб-страницата на МТСП, вп текпт на 2017-та гпдина
биле пдржани две седници на Интерреспрската група40, а вп 2018 гпдина 3 седници41. Вп пднпс на
испплнуваое на пбврските дадени вп ЗЕМЖМ, мпже да се заклуши дека Интерреспрската група
заппшнала сп рабпта ппактивнп вп 2018-та гпдина, кпга дава мислеое на предлпг-акциски
планпви, метпдплпгија за вклушуваое на рпдпва еднаквпст, на закпни и прпграми за рабпта.
Сепак, гплем дел пд интервјуираните лица, шленки на Интерреспрската група, ппспшија дека
мпжнпстите да се влијае на закпни и пплитики на државнп нивп се пгранишени сп пглед дека дп
групата не се дпставуваат закпни, ниту пплитики кпи ги ппдгптвува Владата вп разлишни пбласти.
Вп најгплем дел, се дпставуваат дпкументи кпи се директнп ппврзани сп имплементацијата на
ЗЕМЖМ или рпдпвата еднаквпст, какп и закпни пд надлежнпст на МТСП, кпи ја кппрдинираат
Интерреспрската група.
Владата и прганите на државната управа ппределуваат кппрдинатпр/ка за еднакви мпжнпсти, сп
цел спрпведуваое на дплжнпстите вп надлежнпст на државнипт прган за впсппставуваое на
еднакви мпжнпсти вп рамките на ЗЕМЖМ. Земејќи ја предвид важнпста на кппрдинатпр/ките вп
системпт на рпдпва мащинерија и пптребата да се истражи нивнптп искуствп, прешките сп кпи се
сппшуваат на пваа ппзиција, нп и да се даде мпжнпст да направат сампевалуација на рабптата,
истите беа целпснп вклушени вп израбптка на пвпј дпкумент преку пращалници, фпкус група и
интервјуа. Од вкупнп 42 институции на централнп нивп и Владата, каде има назнашенп
кппрдинатпр/ки, вп истражуваоетп беа вклушени вкупнп 28 кппрдинатпр/ки, а пд пстанатите 14 не
беще дпбиен пдгпвпр, пднпснп 67 % ппзитивнп пдгпвприле на бараоетп да се вклушат вп
истражуваоетп, а 33 % негативнп пдгпвприле на бараоетп. Најгплем брпј пд кппрдинатпр/ките
беа вклушени преку пращалници, пднпснп 21 лице, 4 преку фпкус група и 3 преку интервју.

40

Извещтајпт за рабпта на Интерреспрската група пд 2017-та гпдина е дпстапен на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/12.7_interna.pdf
41
Извещтајпт за рабпта на Интерреспрската група пд 2018-та гпдина е дпстапен на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/Infor_InterResorska_2018.PDF
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Најгплем брпј пд кппрдинатпр/ките кпи ппзитивнп пдгпвприја за ушествп вп истражуваоетп се
жени, дпдека мал брпј се мажи. Вп прпдплжение е прикажана пплпвата структура на
кппрдинатпр/ките кпи ушествуваа вп истражуваоетп.

Ваквата спстпјба е вп кпрелација сп генералната пплпва структура на вкупнипт брпј на
кппрдинатпр/ки, каде дпминираат жените наспрпти мажите кппрдинатпри42.
Вп пднпс на рабптната ппзиција на кппрдинатпр/ките кпи ушествуваа вп истражуваоетп, мпже да
се заклуши дека најмал е прпцентпт на лица назнашени на пваа ппзиција, а кпи вп истп време се на
ракпвпдна ппзиција. Вп прпдплжение следува приказ на рабптните ппзиции на кппрдинатпр/ките
вклушени вп истражуваоетп.
42

Целпсната листа на кппрдинатпр/ки и заменик-кппрдинатпр/ки е дпстапна на следнипт линк:
http://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx
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Спгласнп ЗЕМЖМ, ппзицијата кппрдинатпр/ка за еднакви мпжнпсти не е ппсебнп рабптнп местп и
надлежнпстите на кппрдинатприте не се тпшнп утврдени, пднпснп вп закпнпт е утврденп дека
надлежнпстите и задашите на кппрдинатпрпт и заменик-кппрдинатпрпт ппкпнкретнп се утврдуват
вп актпт за систематизација на рабптните места на државнипт прган. Кппрдинатпр/ките известија
декa вп најгплем дел актпт за систематизација на рабптните задаши за нивната рабптна ппзиција
впппщтп не е прпменет, ниту пак се дпдадени пбврски кпи се пднесуваат на кппрдинатпрската
ппзиција. Од пвие пришини кппрдинатпр/ките, нп и самите институции ги сметаат за сппредни
пбврските кпн ЗЕМЖМ, сп пглед дека не ппстпи лице вп институциите сп ппсебнп рабптнп местп
кпе вклушува рабпта вп делпт на рпдпвата еднаквпст и имплементација на ЗЕМЖМ. Разлишен
пример има единственп вп Министерствптп за здравствп, каде има ппсебнп систематизиранп
местп - спветнишка за еднакви мпжнпсти, сп рабптна ппзиција на местптп ппмлада спрабптнишка.
Овпј пример ппкажува дека птсуствптп на закпнски пдредби за систематизиранп рабптнп местп сп
тпшнп утврдена ппзиција пставаат прпстпр кппрдинатпр/ките да бидат ппставени на ниски
ппзиции вп хиерархијата на административните службеници, кпја не пвпзмпжува пспбенп
влијание вп ппдгптпвката на пплитиките на нивп на институција.
Земајќи предвид дека кппрдинатпр/ките немаат ппсебнп систематизирани рабптни места и вп
ппвеќе пд 70 % не се на ракпвпдни ппзиции, пшекуванп е дека истите не мпжат знашителнп да
влијаат вп ппдгптпвката на пплитиките на нивп на институција, щтп е пптврденп и вп пдгпвприте
на лицата вклушени вп истражуваоетп. Сппред пдгпвприте ппвеќе пд 50 % пд кппрдинатпр/ките
пдгпвприле дека имаат влијание врз пстваруваоетп на ЗЕМЖМ на нивп на институција.
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Сепак најгплемипт дел пд пвие пдгпвпри се дадени пд кппрдинатпр/ките кпи рабптат вп ппмали
пргани на државната управа. Од пдгпвприте на кппрдинатпр/ките кпи рабптат вп министерствата
најгплемипт дел пдгпвприле дека немаат влијание врз имплементацијата на ЗЕМЖМ. Вп
прпдплжение следува приказ на дпбиените ппзитивни пдгпвпри за влијаниетп врз
имплементацијата на ЗЕМЖМ разделенп пп институции.
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Какп една пд главните пришини за слабптп влијание е наведена ниската ппзиција на
кппрдинатпр/ките, нп и птсуствптп на транспарентнпст и свеснпст пд страна на ракпвпдните лица
за ппстпеоетп на пбврските за вклушуваое на рпдпвата еднаквпст вп пплитиките и целпснптп
рабптеое на институциите, щтп ги пневпзмпжува кппрдинатпр/ките да влијаат вп прпцеспт на
ппдгптпвка на генералните пплитики, нп и на бучетпт на институцијата.
„Штп се пднесува дп пбемпт на пбврски – сметам дека тпј е ппставен ппщтп, така щтп
кппрдинатпрпт мпже да биде пнплку активен кплку щтп има пптреба/ или мпже да ппкаже
ппгплема иницијатива. Мислам дека рабптата зависи пд самата лишнпст, серипзнпста сп
кпја му припда на пращаоетп на еднаквите мпжнпсти, нп и пд ппддрщката щтп ја има вп
прганизацијата – сè дпдека претппставените не ја сфаќаат серипзнп еднаквпста меду
пплпвите и свпјата улпга вп пбезбедуваоетп еднакви мпжнпсти (и какп институција и
лишна), рабптата на кппрдинатпрпт е пптещка.“ – изјава на кппрдинатпрка за еднакви
мпжнпсти
Прешка кпја дппплнителнп влијае за неефикаснпст вп спрпведуваоетп на пбврските на
кппрдинатпр/ките, дадени вп ЗЕМЖМ, е и шестата прпмена на кппрдинатпр/ките, кпја не им
дпзвплува кпнтинуитет вп рабптеоетп. Пришините за шестите прпмени се теснп ппврзани сп
прпмената на министерпт/ката, ракпвпднп лице или пак прпмената на власта. Единственипт
пример каде кппрдинатпрката е на пваа ппзиција ппвеќе пд 3 гпдини е кппрдинатпрката за
еднакви мпжнпсти пд Министерствп за здравствп, кпја има ппсебнп систематизиранп местп пд
2012-та гпдина и кпја е на ппзицијата ппвеќе пд 7 гпдини. Вп прпдплжение следува приказ на
ппдатпците дпбиени пд кппрдинатпр/ките за времетп на изврщуваое на пваа ппзиција, пд кпја
мпже да се види дека најгплем прпцент пд кппрдинатпрките, пднпснп 57 % се на пваа ппзиција не
ппвеќе пд 2 гпдини.
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Прпмената влијае и врз струшнпста за изврщуваое на пбврските кпи прпизлегуваат пд ппзицијата
кппрдинатпр/ка за еднакви мпжнпсти. Сппред пдгпвпрпт даден на пращаоетп за самппценка на
струшнпста за изврщуваое на пваа ппзиција, знашителен е брпјпт на кппрдинатпр/ки кпи
пдгпвприле дека не се шувствуваат дпвплнп струшни за изврщуваое на пбврските дадени сп
ЗЕМЖМ. Какп дел пд пришините за ваквата самппценка гп наведуваат недпстатпкпт на време за да
мпжат да се ппсветат целпснп на пбврските пд ЗЕМЖМ, сп пглед дека пва им е сппредна ппзиција
без тпшнп утврдени задаши. Одреден дел пд кппрдинатпр/ките сметаат дека немале дпвплнп
пбуки на темата, сп пглед дека најшестп се ппвикани да ушествуваат на кпнференции, дебати,
трибини. Оние кпи сметаат дека имаат дпбиенп сппдветен брпј на пбуки наведуваат дека тие
најшестп ги дпбиваат пд МТСП и пд страна на медунарпдните прганизации (УН Жени, ОБСЕ, Квина
Тил Квина).
Вп пднпс на пценката за имплементацијата и резултатите на ЗЕМЖМ, најгплем дел пд
кппрдинатприте пдгпвприле дека е делумнп успещна и дека пценката се пднесува најмнпгу на
нивп на имплементација вп нивната институција. Делумната имплементација сметаат дека е
резултат на птсуствптп на пплитишка вплја, нп и закпнските недпрешенпсти вп пднпс на ппзицијата
на кппрдинатпр/ките. На пращаоетп кпи измени би ги предлпжиле за ппдпбра имплементација
на ЗЕМЖМ, пдгпвприте најшестп се пднесуваат на утврдуваое на систематизиранп рабптнп местп
– кппрдинатпр/ка за еднакви мпжнпсти на жените и мажите на најмалку ракпвпдна ппзиција.
Ваквите предлпзи се вп спгласнпст и сп предлпзите дадени пд здруженијата на градани вп пвпј
дел, кпи зајакнуваоетп на ппзицијата на кппрдинатпр/ките ја гледаат какп нашин да се зацврсти
рпдпвата мащинерија генералнп.
Кппрдинатпр/ките за еднакви мпжнпсти се дплжни еднащ гпдищнп, најдпцна дп 31-ви март вп
текпвната гпдина за претхпдната гпдина да дпстават извещтај за свпјата рабпта дп МТСП, пбврска
кпја фпрмалнп се ппшитува пд страна на сите кппрдинатпр/ки. Од изјавите на кппрдинатпр/ките,
нп и претставнишките на МТСП, е пшигледнп дека фпрмата на извещтајпт не е целпснп разбирлива
за кппрдинатпр/ките и ппради пва гплем дел пд извещтаите не ги спдржат пптребните ппдатпци и
инфпрмации за пстварените активнпсти и резултати вп делпт на напредпкпт на пстваруваоетп на
еднаквите мпжнпсти на жените и мажите. Оспбенп е пшигледнп птсуствптп на ппдатпци вп делпт
на вклушуваоетп на ппсебните мерки вп прпграмите и активнпстите, за кпе веќе сппменавме дека
има нискп ппзнаваое на улпгата на пвие мерки, нп и за нашинпт какп истите да се кпристат за
унапредуваое на рпдпвата еднаквпст. Земајќи ја предвид ваквата спстпјба, пптребнп e да се
изгптват ппеднпставни фпрми на извещтаи кпи ќе бидат пдгпварани ппфреквентнп дп страна на
кппрдинатпр/ките, минимум на кварталнп нивп.
5.5 Министерствп за труд и спцијална пплитика
МТСП, преку Сектпрпт за еднакви мпжнпсти, пднпснп Одделениетп за рпдпва рамнпправнпст
претставува центарпт на рпдпвата мащинерија, надлежнп и за целпсната кппрдинација на
имплементацијата на ЗЕМЖМ на централнп и лпкалнп нивп.
Структурата и капацитетите, резултатите и прешките сп кпи се сппшува МТСП се веќе пбразлпжени
низ целипт извещтај, пспбенп вп делпт пд извещтајпт кпј се пднесува на успгласенпста на
рпдпвата мащинерија сп медунарпдните стандарди, каде се дава заклушпк дека тесната
ппставенпст и структура на пдделениетп за рпдпва рамнпправнпст не гп ппдразбира
испплнуваоетп на принциппт на автпнпмија на наципналните мащинерии, ниту ги пстварува
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критериумите за пбезбедуваое на сппдветен прпфесипнален капацитет за да мпже телптп
непрешенп да функципнира и да гарантира испплнуваое на пбврските ппставени сп ЗЕМЖМ.
Сепак, и ппкрај пгранишените капацитети, МТСП е ппспшенп какп централна институција, пднпснп
двигател, за имплементацијата на ЗЕМЖМ.
„МТСП е активнп вп спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ. Мпжеби прпблемпт е щтп другите
институции сметаат дека надлежнпста за имплементација на закпнпт е единствена
пдгпвпрнпст на МТСП.“ – изјава на кппрдинатпрка
Вп пвпј дел е важнп да се сппмене ппддрщката на МТСП на кппрдинатприте за еднакви мпжнпсти
вп прганите на државната управа. Именп, генералнипт заклушпк пд страна на кппрдинатпр/ките е
дека најгплемата ппддрщка вп пднпс на градеое на нивните капацитети, нп и ппддрщката вп
испплнуваоетп на пбврските дпадаат пд страна на МТСП, кпе пбезбедува пбуки и е вп ппстпјана
кпмуникација сп кппрдинатпр/ките.
МТСП има пдлишна спрабптка сп медунарпдните прганизации кпи даваат финансиска ппддрщка за
пстваруваое на активнпстите вп делпт на рпдпвата еднаквпст.
„Ние, какп МТСП, најпрвп правиме гпдищен план за активнпстите вп делпт на рпдпвата
еднаквпст, кпј пптпа им гп претставуваме на медунарпдните прганизации и тие
ппддржуваат пдделни активнпсти.“ – изјава на претставнишка на МТСП
Иакп, сппред ваквата изјава е пшигледнп дека МТСП гради пднпс на независнпснпст вп пднпс на
планираоетп на активнпстите, кпи треба да бидат ппврзани и сп Стратегијата за рпдпва еднаквпст
и сп НАП, сепак, една пд забелещките на здруженијата на градани е дека финансиската ппддрщка
на активнпсти на МТСП пд страна на наципнални и медунарпдни прганизации и фпндации не
претставува системскп рещение за вклушуваое на рпдпвата перспектива вп пплитиките на
државнп нивп. Напрптив, истптп претставува самп дпказ за птсуствптп на пплитишка вплја
вистински да се рабпти на пва пращаое, изразенп преку птсуствп на дпвплнп алпцирани средства
за спрпведуваое на надлежнпстите на МТСП спгласнп ЗЕМЖМ.
Спгласнп ЗЕМЖМ, МТСП врщи и надзпр над спрпведуваое на пдредбите и прпписите дпнесени
врз пснпва на пвпј закпн, дпдека инспекцискипт надзпр гп врщи Државнипт инспектпрат за труд
(вп прпдплжение ДИТ), какп прган вп спстав на МТСП. Дпсега МТСП нема ппднесенп бараое за
иницираое ппстапка, ниту ДИТ има изврщенп инспекциски надзпр вп пдредена институција или
правнп лице вп приватен сектпр за (не)спрпведуваоетп на пдредбите пд ЗЕМЖМ. Овпј ппдатпк е
пптврден пд страна на МТСП, кпи дпставиле бараое за инфпрмација дп ДИТ вп пднпс на брпјпт на
инспекциски надзпри кпи ги имаат изврщенп спгласнп ЗЕМЖМ, нп дпбиле пдгпвпр дека ДИТ
впппщтп не се заппзнаени дека треба да врщат надзпр за спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ.
„Сп пглед дека ДИТ е надлежен да спрпведува надзпр какп се сппведува ЗЕМЖМ, дпставивме
дппис за ДИТ писменп да ни пдгпвпри вп пднпс на изврщените инспекциски надзпри, нп
дпбивме пдгпвпр дека тие впппщтп не се заппзнаени дека треба да врщат надзпр над
ЗЕМЖМ.“ – исказ на ракпвпдителката на Сектпрпт за еднакви мпжнпсти вп МТСП
Гпдищните извещтаи пд МТСП за напредпкпт вп впсппставуваое еднакви мпжнпсти на жените и
мажите, не даваат ппдатпци за тпа какп се спрпведува надзпрпт и дали дпсега има инициранп или
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изврщенп инспекциски надзпр, ниту пак дали е ппведена прекрщпшна ппстапка или е изрешена
глпба за неспрпведуваое на ЗЕМЖМ.
4.1

Правен застапник:

Вп делпт на правната защтита, ЗЕМЖМ предвидува мпжнпст за правна защтита пд страна на МТСП
вп слушаите на ппвреда на правптп на еднакпв третман пп пснпв на ппл, преку ппстпеое на правен
застапник/шка. Спгласнп ЗЕМЖМ, правнипт застапник е врабптен државен службеник вп
Министерствптп, задплжен да впди ппстапкa за утврдуваое на нееднакпв третман на жените и
мажите.
Извещтајпт нема да навлезе вп анализа на правната рамка и надлежнпстите на правнипт
застапник, кпи влијаат на негпвата независнпст, туку се кпнцентрира единственп на
спрпведуваоетп на пдредбите пд ЗЕМЖМ вп пвпј дел.
Вп пднпс на ефикаснпста на функципнираоетп на правнипт застапник, мпже да се заклуши дека
впппщтп не е преппзнаен какп механизам за защтита, ниту пак е прпмпвиран пд страна на МТСП.
Пп дпнесуваоетп на ЗЕМЖМ за правна застапнишка назнашенп е врабптенп лице пд МТСП, кпе вп
тпј перипд е и шленка на Кпмисијата за защтита пд дискриминација. Ваквата трпјна функција
влијае на ефикаснпста вп рабптеоетп, щтп мпже да се заклуши и пд нискипт брпј претставки,
вкупнп шетири, примени вп првата гпдина пд ппставуваоетп на правната застапнишка, пднпснп вп
2012-та гпдина. Вп 2013-тата гпдина не била примена ниту една претставка, дпдека вп перипдпт
пд 2014-та дп 2018-та гпдина немалп назнашенп лице на ппзицијата правен застапник. Вп
пктпмври 2018-та гпдина за правна застапнишка е назнашена ракпвпдителката на Сектпрпт за
еднакви мпжнпсти вп МТСП, кпја примила единственп една претставка вп текпт на една гпдина,
кпја ѝ била препратена пд КЗД и истата била застарена.
Сп пглед на сущтинскптп, нп и фактишкптп неппстпеое и нефункципналнпст на правнипт
застапник43, а вп време кпга се зајакнуваат надлежнпстите на телата за еднаквпст, пспбенп на КЗД,
какп независнп телп за недискриминација и защтита на правптп на еднакпв третман, ппстпи
кпнсензус меду институциите, нп и здруженијата на градани дека пваа ппзиција треба да биде
избрищана пд ЗЕМЖМ.
6. Преппраки и перспективи за закпнски измени:
6.1 Кпнцепт на рпдпва еднаквпст – Закпн за рпдпва еднаквпст
Сп пглед на пбемнпста на закпнските измени, најсппдветнп предлпг-рещение е дпнесуваое на
нпв закпн, сп ппщирпк пбем пд претхпднипт вп делпт на рпдпвата еднаквпст, пд еднаквпста на
жените и мажите, кпја ппфаќа еден дел пд кпнцептпт за рпдпва еднаквпст.
Кпнцептпт на закпнските измени треба да гп ппфати кпнцептпт на рпдпвата еднаквпст, кпј вп себе
гп вклушува и принциппт на еднакви мпжнпсти меду мажите и жените. Именп, кпнцептпт на
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Ваквата кпнстатација е наведена и вп Анализата за рпдпвп базираната дискриминација и рабптнишките
права вп Северна Македпнија, ппдгптвена пд здружениетп Реактпр, дпстапна на следнипт линк:
http://www.reactor.org.mk/CMS/Files/Publications/Documents/kwn-final-mk3.pdf?fbclid=IwAR1Paaujc-gf39W584pIbn2lHsDF-hCJNwgMkYgM9UFhD6E25XZ_jOnZUI
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рпдпвата еднаквпст e заснпван на принципите на шпвекпвите права и спцијалната правда и знаши
дека разлишните пднесуваоа, аспирации, пптреби на жените и мажите се ппшитувани, земени
предвид, вреднувани и ппдеднаквп ппддржани. Тпа знаши, дека нивните права, пдгпвпрнпсти и
мпжнпсти нема да зависат пд тпа дали тие се рпдени какп маж или какп жена. Кпнцептпт на
рпдпвата еднаквпст ја ппфаќа трансфпрмацијата на релациите на мпќ кпи ппстпјат меду мажите и
жените, сп щтп пди мнпгу ппдалеку вп менуваоетп на ппщтествените нпрми пд принциппт на
еднаквите мпжнпсти меду мажите и жените. Рпдпвата еднаквпст не се пднесува единственп на
бинарната ппделба на рпдпт, негпвп ппистпветуваое сп биплпщкипт ппл и гп ппфаќа и кпнцептпт
на рпдпва трансфпрмативнпст. Оттука, измените на закпнпт треба да пдат шекпр ппнатаму и треба
да тргнат пд рпдпвата еднаквпст какп ппшетен кпнцепт вп градеоетп на рпдпвата пплитика вп
земјата.

6.2 Дефиниции
Овпј дел треба да биде прилагпден сп делпт Ппимник пд Закпнпт за спрешуваое и защтита пд
дискриминација и треба да биде дппплнет сп дефиниции за рпдпва еднаквпст, ппл, рпд, рпдпв
идентитет, инфраструктура, сппдветнп прилагпдуваое, екпнпмскп јакнеое на жените,
интерсекципналнпст.

6.3 Мерки за впсппставуваое на рпдпва еднаквпст
Изразпт пснпвни мерки да се замени сп збпрпт генерални и вп пбластите да се дпдаде збпрпт
инфраструктура. Секретаријатпт за рпдпва еднаквпст да ппдгптви прирашник за вклушуваое на
рпдпвата перспектива вп закпните и пплитиките, кпј ќе ја ппфати и практишната примена на
генералните и ппсебните мерки. Закпнпт да предвиди дпнесуваое на ппдзакпнски акт сп кпј пвпј
прирашник ќе стане задплжителен за упптреба пд страна на сите институции. Да пстане пдредбата
за правеое на гпдищен план на нивп на институција за имплементација на ппсебните мерки кпј ќе
биде ппдгптвен пд страна на државнипт спветник за рпдпва еднаквпст, а пдпбруван пд
Секретаријатпт за рпдпва еднаквпст и дпкплку истипт не е изгптвен пдгпвпрнптп лице и
институцијата да ппдлежат на прекрщпшни санкции. Обврската за известуваое за преземените
мерки, нп и резултатите пд ппсебните мерки да пстане и истата да се врщи пд страна на
државнипт спветник за рпдпва еднаквпст на кварталнп и гпдищнп нивп.
Неппхпднп е закпнпт да предвидува врабптените и ракпвпдствптп на институциите, вклушителнп и
министрите, да дпбијат задплжителни пбуки вп делпт на рпдпвата еднаквпст и вклушуваое на
рпдпвата перспектива, за да мпже да се згплеми свеснпста за важнпста пд ппстигнуваое на
рпдпвата еднаквпст вп ппщтествптп и нашините какп преку пплитиките мпже да се влијае врз пвпј
прпцес.
Интерсекципналнпста псвен вп делпт ппимник, треба да биде интегрирана и вп делпт мерки за
впсппставуваое на рпдпва еднаквпст на нашин щтп ќе се стави задплжение дека надлежните
пргани мпра да вклушуваат генерални и ппсебни мерки вп пплитиките за ппдпбруваое на статуспт
на маргинализираните групи жени.
6.4 Спбрание/КЕМ
Сп закпнпт да биде дадена пбврска на Спбраниетп за прпмена на Делпвникпт на Спбраниетп на
нашин щтп КЕМ ќе се стави какп задплжителнп рабптнп телп дп кпе се испраќаат сите закпни, истп
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какп закпнпдавнп-правнптп телп. На пвпј нашин КЕМ ќе дпбие надлежнпст да дава мислеое за
рпдпвипт аспект на сите закпни и ќе мпже да ја интегрира рпдпвата перспектива вп закпнската
рамка.
Закпнпт да предвиди ппстпеое на државен спветник/шка за рпдпва еднаквпст вп Спбраниетп,
кпј/а ќе биде надлежнп лице за спветуваое вп делпт на рпдпвата еднаквпст. Ваквата ппзиција ќе
пвпзмпжи спветуваое и на претседателпт и на генералнипт секретар на Спбраниетп за целпсна
имплементација на пбврската за вклушуваое на рпдпвата перспектива вп закпнската рамка, нп и
целпкупната рабпта на Спбраниетп.
Закпнпт да предвиди спрабптка меду КЕМ и Клубпт на пратенишки, какп и кппрдинација вп
иницијативите вп пднпс на дпнесуваое и менуваое на закпни пд рпдпва перспектива. Закпнпт да
ја зајакне ппзицијата на Клубпт на пратенишки на нашин щтп ќе предвиди струшнп-технишка
ппддрщка и ппсебен бучет за реализација на активнпстите.
Закпнпт да предвиди впсппставуваое на Сектпр за рпдпва еднаквпст вп струшната служба на
Спбраниетп, кпј ќе биде надлежен да дава ппддрщка на КЕМ, Клубпт на пратенишки, нп и на
пстанатите кпмисии за пращаоата ппврзани сп рпдпвата еднаквпст.
Да се зајакне пбврската на Спбраниетп при избпрпт на спставпт на рабптните тела и при
ппределуваоетп на спставпт на негпвите делегации за спрабптка сп медунарпдни прганизации и
при спрабптка сп парламентите на други држави да гп ппшитува принциппт за еднаквп ушествп на
жените и мажите, на нашин щтп ќе се пптенцира дека Спбраниетп е дплжнп да гп ппшитува и
примени пвпј принцип и задплжителнп за истпвп да извести вп гпдищните извещтаи.
Да се зајакнат капацитетите на Парламентарнипт институт за истражуваое и ппдгптпвка на
анализи вп делпт на рпдпвата еднаквпст преку врабптуваое на струшнп лице/лица вп делпт на
рпдпвата еднаквпст.
Да се зајакнат капацитетите на пратениците за рпдпвата еднаквпст и вклушуваоетп вп закпнската
рамка, вклушителнп и вп Бучетпт на РСМ, преку пбуки за рпдпва еднаквпст и рпдпвп бучетираое.
6.5 Влада и МТСП
Анализата на успгласенпста на рпдпвата мащинерија сп медунарпдните станарди и анализата на
капацитетите на Сектпрпт за еднакви мпжнпсти ппкажа дека вп мпментпв рпдпвата мащинерија
не е пптпплнп функципнална и треба да се трансфпрмира. Сп пглед на ваквата спстпјба беще
направена и кпмпаративна анализа, сп цел да се прикажат искуства пд други земји кпи придпнеле
да се ппдпбри спстпјбата сп рпдпвата еднаквпст вп нивните земји. Оттука, перспективите кпи
измените на закпнпт мпже да ги ппнуди за наципнална рпдпва мащинерија кпја е ппставена вп
спгласнпст сп медунарпдните стандарди, а кпи пдгпвараат на нащипт систем мпжат да бидат:
фпрмираое на Секретаријат за рпдпва еднаквпст при Владата (примерите пд Шведска и Хрватска)
или пак птвпраое на ппсебнп министерствп за рпдпва еднаквпст (примерпт на Луксембург). Еден
пд заклушпците кпи прпизлегуваат пд анализата е дека ппсебнп министерствп за рпдпва еднаквпст
нема да мпже да ја ппстигне целта на влијание на наципналнп нивп, сп пглед дека ппвтпрнп ќе
биде изплиранп вп ппглед на рабптата на другите министерства и пргани на државната управа,
кпи ппвтпрнп ќе сметаат дека имплементацијата вп пвпј дел е единствена пдгпвпрнпст на пва
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министерствп, какп щтп е сега слушајпт сп МТСП. Оттука, пвпј извещтај ќе ја разрабпти идејата за
фпрмираое на Секретаријат за рпдпва еднаквпст при Владата.
Спгласнп дпсегащната пракса, за да мпже да биде фпрмиран Секретаријат за рпдпва еднаквпст,
треба да се измени Закпнпт за Влада, вп кпј ќе бидат утврдени надлежнпстите на пва владинп
струшнп телп. Главната цел на Секретаријатпт ќе биде вклушуваое на рпдпвата перспектива вп
предлпзите на закпните, пплитиките и другите прпписи, даваое струшнп-правни мислеоа пп
прпписите на министерствата и ппщтините, кппрдинација и мпнитпринг на рабптата на
институциите и имплементацијата на Закпнпт за рпдпва еднаквпст и ппддрщка на институциите
преку пбезбедуваое сппдветни пбуки. Секретаријатпт за рпдпва еднаквпст ја пстварува свпјата
функција и вп пбезбедуваоетп на струшна ппддрщка пд аспект на рпдпвата еднаквпст вп самипт
прпцес на ппдгптвуваоетп на закпните и другите прпписи щтп ги ппдгптвуваат министерствата и
другите пргани на управата преку даваое струшни правни мислеоа дп истите. Секретаријатпт ќе
дава струшни мислеоа и предлпзи дп Владата на РСМ пп пращаоа за унапредуваое на рпдпвата
еднаквпст, ги кппрдинира сите активнпсти наспшени кпн впсппставуваое рпдпва еднаквпст,
сеппфатен мпнитпринг и мпнитпринг на системпт на защтита и унапредуваое на рпдпвата
еднаквпст и анализа на нејзината ефикаснпст, ги кппрдинира државните спветници за рпдпва
еднаквпст преку медуреспрскптп телп за рпдпва еднаквпст, развива фпрма за квартални и
гпдищни извещтаи кпи Државните спветници треба да ги дпстават, разгледува и пдпбрува
шетиригпдищни акциски планпви за рпдпва еднаквпст на прганите на државната управа, развива и
следи наципнални пплитики за прпмпвираое на рпдпвата еднаквпст и нивна имплементација,
ппдгптвува истражуваоа, анализи и на секпи две гпдини ја известува Владата за ефектите пд
спрпведуваое на наципналната пплитика вп делпт на рпдпвата еднаквпст, ппдгптвува наципнални
извещтаи за успгласенпст сп медунарпдните пбврски вп пбласта на рпдпвата еднаквпст,
спрабптува сп невладини прганизации активни вп пбласта на рпдпвата еднаквпст, ппдгптвува
материјали за тренинзи на врабптените вп државната управа и спрпведува тренинзи преку
тренинг центар, ппкренува свеснпст за рпдпвата еднаквпст, теснп спрабптува сп телата за
еднаквпст – нарпден правпбранител и Кпмисија за защтита пд дискриминација, ппднесува
извещтаи дп Владата секпја гпдина, најдпцна дп крајпт на март следната гпдина за преземените
активнпсти. Измените на закпнпт треба да предвидат Секретаријатпт да има свпј бучет, за кпј ќе
известува пред Владата вп гпдищнипт извещтај.
Секретаријатпт истп така ќе биде надлежен за спбираое на сегрегирани статистишки ппдатпци пд
институциите преку кварталните извещтаи пд Државните спветници за рпдпва еднаквпст кпи ќе ги
дпставува дп Државнипт завпд за статистика, сп кпј теснп ќе спрабптува.
Интерреспрската група треба да биде преименувана вп кпнсултативна група кпја ќе има
претставници на граданскипт сектпр, синдикатите, приватнипт сектпр и телата за еднаквпст.
Кпнсултативната група ќе биде кппрдинирана пд страна на Секретаријатпт за рпдпва еднаквпст и
ќе се среќава шетири пати гпдищнп сп цел да ушествува вп прпцеспт на кпнсултации за најважните
пплитики кпи се нпсат на државнп нивп вп кпи рпдпвата еднаквпст треба да биде вклушена.
Членпвите пд граданскипт сектпр, кпи ќе вклушат и индивидуалци, нп и претставници на
здруженија на градани, ќе бидат избрани пд страна на Владата на јавен ппвик, кпј ќе спдржи и
минимум критериуми кпи треба да бидат испплнети, а кпи ќе се пднесуваат на искуствптп вп
пбласта на рпдпвата еднаквпст и репрезентативнпст вп пднпс на маргинализирани групи жени.
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Сп измените на закпнпт треба да се предвиди заменик/шка на претседателпт на Владата за рпдпва
еднаквпст. На пвпј нашин ќе се пбезбеди застапенпст на пращаоата за рпдпвата еднаквпст на
највиспкптп нивп на дпнесуваое пдлуки.
Сп пглед на фактпт щтп вп мпментпт ппстпјат две независни тела кпи имаат превентивна, нп и
защтитна функција вп слушаите на пплпва и рпдпва дискриминација, сп измените на закпнпт
правнипт застапник треба да биде избрищан, какп пптпплнп неефикасен механизам за защтита пд
дискриминација, неуспгласен сп медунарпдните стандарди.
Спгласнп Зкпнпт за прганизација и рабпта на прганите на државната управа, МТСП е надлежнп
министерствп за унапредуваое на рамнпправнпста меду пплпвите и защтита на младината и
жените. Земајќи ги предвид ваквите надлежнпсти, нп и генералнптп ппстапуваое на МТСП вп
делпт на еднаквипт третман и недискриминацијата, Сектпрпт за еднакви мпжнпст, вклушителнп и
Одделениетп за рпдпва рамнпправнпст треба да функципнираат и ппнатаму вп рамките на МТСП
и да спрабптуваат сп Секретаријатпт за еднакви мпжнпсти, пспбенп вп делпт н надзпрпт над
спрпведуваоетп на закпнпт. Оттука, инспекцискипт надзпр треба да пстане вп надлежнпст на
МТСП, за щтп треба да се фпрмира ппсебен инспектпрат за рпдпва еднаквпст, кпј ќе има пбушени
инспектпри за врщеое на надзпр над спрпведуваоетп на закпнпт. Ваквптп рещение за
инспекциски надзпр треба да биде ппефикансп пд дпсегащнптп, каде надлежен прган е
Државнипт инспектпрат за труд кпј нема спрпведенп ниту еден инспекциски надзпр, ниту пак е
инфпрмиран дека пва припада вп негпвипт делпкруг на рабпта, пспбенп земајќи ја предвид и
негпвата тесна надлежнпст вп делпт на трудпт утврдена вп Закпнпт за инспекцијата на трудпт.
Дпкплку инспекцискипт надзпр над ЗЕМЖМ сепак пстане вп рамките на надлежнпст на
Државнипт инспектпрат за труд, истптп какп надлежнпст треба да се вклуши вп Закпнпт за
инспекција на трудпт и треба гп врщат ппсебни инспектпри пбушени за надзпр над
спрпведуваоетп на ЗЕМЖМ.
6.6 Кппрдинатпр/ки за еднакви мпжнпсти – Државен спветник за рпдпва еднаквпст
Сп закпнските измени да се впведе систематизиранп рабптнп местп за ппзицијата кппрдинатпр/ка
за еднакви мпжнпсти на рабптнптп местп државен спветник за рпдпва еднаквпст (ракпвпден
административен службеник пд нивп Б1). Анализата на спстпјбата ппкажа дека е неппхпднп
измените на закпнпт да предвидат систематизиранп рабптнп местп за кппрдинатпр/ките, кпе ќе
биде на виспкп рабптнп местп вп институциите и ќе имаат мпжнпст да спрабптуваат сп сите
сектпри/пргани вп спстав, какп и сп кабинетпт на ракпвпднипт прган на институцијата.
Државнипт спветник за рпдпва еднаквпст псвен ппсебните услпви предвидени вп шлен 24 пд
Закпнпт за административни службеници44, кпи вп кпнкретнипт слушај ќе предвидат заврщенп
пбразпвание вп ппщтествените науки, и ппсебните рабптни кпмпетенции ппврзани сп
ппзнаваоетп на јазик и кпмпјутерски вещтини, ќе треба да има ппзнаваое и искуствп пд пбласта
на рпдпвата еднаквпст пд минимум 1 гпдина.

44

Спгласнп шлен 24 пд Закпнпт за административни службеници, рабптнптп местп државен спветник
претставува ракпвпден административен службеник пд првп нивп кпј треба да има заврщенп виспкп
пбразпвание, да има најмалку щест гпдини рабптнп искуствп пд кпи најмалку две гпдини на ракпвпднп
рабптнп местп вп јавен сектпр, пднпснп најмалку 10 гпдини рабптнп искуствп пд кпи најмалку 3 гпдини на
ракпвпднп рабптнп местп вп приватен сектпр.
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административните службеници ракпвпднипт административен службеник пд нивптп Б1 е
сампстпен вп изврщуваоетп на дплжнпста, па пттука и ппзицијата најмнпгу пдгпвара за лице кпе
ќе ги кппрдинира сите активнпсти вп институцијата и не мпра да биде дел пд еден
сектпр/пдделение.
Главни рабптни задаши и пбврски на државнипт спветник за рпдпва еднаквпст ќе бидат даваое на
спвети на секретарпт пднпснп функципнерпт кпј ракпвпди сп институцијата каде не се назнашува
секретар за пращаоата ппврзани сп рпдпвата еднаквпст, ушествп вп сите прпцеси на дпнесуваое
на прпграми, пплитики, дпкументи и бучети на нивп на институција и вклушуваое на рпдпвата
перспектива вп истите, ппдгптпвка на шетиригпдищен акциски план за рпдпва еднаквпст на нивп
на институција, спрабптка сп другите ракпвпдни административни службеници пд институцијата и
кппрдинација на кпнтакт-лицата за рпдпва еднаквпст на нивп на сектпр/пдделение, ушествп вп
медуреспрскптп владинп кппрдинативнп телп за рпдпва еднаквпст, ппдгптпвка на квартални
извещтаи за свпјата рабпта и рабптата на институцијата, спрабптка сп други државни пргани,
пргани на лпкалната власт, дпмащни и медунарпдни прганизации, какп и сп претставници на
стппанствптп и на граданскипт сектпр, ушествп вп рабптата на рабптните тела на Спбраниетп и на
рабптните тела на Владата, кпга за тпа е пвластен пд функципнерпт кпј ракпвпди сп институцијата.
Земајќи ја предвид пбемната структура на државната администрација и гплемипт брпј на пргани
на државната управа, ппстпеоетп на државнипт спветник за рпдпва еднаквпст мпже да се
прганиши на пргани на државната управа сп минимален брпј пд 20 или ппвеќе врабптени. Вп
пстанатите пргани на државната управа местптп на кппрдинатпр/ка треба да биде
систематизиранп сп минимум ппзиција на спрабптник/шка.
Овпј предлпг не ппфаќа фпрмираое на ппсебен сектпр за рпдпва еднаквпст, сп пглед дека вакпв
пристап мпже да придпнесе рабптата вп делпт на вклушуваоетп на рпдпвата еднаквпст да се
сфати единственп на нивп на сектпр, без притпа да се вклуши вп целата рабпта и вп сите пплитики
на институцијата.
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Целпснипт текст на уредбата е дпстапен на следнипт линк:
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/uredba_za_administrativni_sluzbenic
i_sl72_07052014.pdf
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