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Вовед  

Последнава деценија сме сведоци на трансформација на социјалната поли-
тика во земјите членки на Европската Унија и земјите аспиранти, заснована на 
концептот на социјалната инкл�зија� Процесот на политиката на социјалната 
инкл�зија во Европската Унија започн�ва со таканаречената Лисабонска 
агенда (2000 год)1 во која се дефинирани стратешките цели за наредните 
десет години, според кои, Европската Унија треба да стане најконк�рентна 
и најдинамична економија на светот втемелена на знае�е, стопанство со 
најголема стапка на вработеност и силна социјална кохезија� Важноста на 
Лисабонската агенда лежи во фактот дека социјалната политика во рамките 
на Унијата е поставена на исто рамниште со економската, монетарната, и сто- и сто-
панската политика, како с�штински елемент на проектираниот одржлив раз-
вој на Унијата во целина; но, што е исто така важно, пристапот во трансформа-
цијата на европскиот социјален модел повеќе не се препознава единствено 
како праша�е на невработеност, т�к� вкл�ч�ва и фактори кои немаат единс-
твено економска позадина� Борбата со сиромаштијата и социјалната искл�че-
ност треба да вкл�ч�ва и да ги зема предвид разните чинители кои влијаат на 
социјалната кохезија, како што се општествено-к�лт�рните вредности, тра-
дицијата на социјалното опкр�ж�ва�е, географските фактори и др�ги факто-
ри кои немаат економска позадина�

Какво е значе�ето на политиката на Европската Унија за креира�е на инкл�-
зивно општество врз политиките за родова еднаквост втемелени на пристапот 
на човековите права и понатам� остан�ва нејасно� Иако родовата еднаквост 
претстав�ва есенцијален дел од заложбите на Лисабонската агенда, но и по-
доцна, во етапите на нејзиното редефинира�е и трансформации, релациите 
помеѓ� овие две политики останаа надвор од теоретскиот интерес или беше 

1 Види www�europarl�europa�eu 
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дел�мно игнориран од страна актерите вкл�чени во процесот на Отворениот 
метод на координација (ОМК)2 како метод на �прав�ва�е и имплементација 
на политиката за социјална инкл�зија�

И покрај заврш�ва�ето на Лисабонската стратегија во 2010 и воспостав�-
ва�ето на новата стратегија Европа 20203, остан�ва впечатокот дека главниот 
проблем на трансформацијата на социјалниот модел во однос на национал-
ните политики за родова еднаквост остан�ва ист: имајќи предвид дека наци-
оналните политики за родова еднаквост се дел од спектарот на социјалните 
политики кои го сочин�ваат националниот социјален систем, „инкл�зивна-
та трансформација“ на националните социјални системи ја трансформираат 
и политиката за родова еднаквост� Тоа значи дека принципите, насоките и 
мерките кои се превземаат во рамките на една национална политика за родо-
ва еднаквост и нивните рез�лтати, ќе бидат процен�вани од аспект на нивна-
та „инкл�зивност“ проектирана според политичките принципи на развојните 
стратегии на Унијата�

Ова праша�е е важно од неколк� аспекти: зошто ни е потребен екстерен кри-
тери�м за проценка на степенот на постигн�ва�е на пред�слови и отстран�-
ва�е на пречки за социјалното вкл�ч�ва�е? Зарем интерните критери�ми за 
постигн�ва�е на еднаквост во дадена област сами по себе не обезбед�ва-
ат (имплицираат) пред�слови за социјалното вкл�ч�ва�е? Дали, на пример, 
во областа на родовата еднаквост, тоа би значело дека концептот на родова 
еднаквост, односно неговите принципи, треба да бидат такви така што тие 
мораат го задоволат критери�мот за социјална инкл�зија: дали концептот за 
родова еднаквост ќе биде прифатлив и оправдан ако и само ако го задовол�-
ва таквиот критери�м?

Проблемот може да биде поставен и во обратна насока� Дали политиките за 
родова еднаквост, односно, концептот за родова еднаквост кој лежи на так-
вата политика треба да ги одред�ва критери�мите и одредниците за проце-
сите и состојбите на социјалното вкл�ч�ва�е? Дали состојбата на родовата 

2 Види http:��ec�europa�eu�invest-in-research�coordination�coordination01_en�htm

3 Види http:��ec�europa�eu�europe2020�index_en�htm
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еднаквост во даден период треба да претстав�ва показател за инкл�зивноста 
на дадено општество независно од „проектираната инкл�зивност“? 

Ова се праша�ата кои ја врам�ваат оваа кратка анализа за релациите на 
политиките за родова еднаквост и политиките за социјално вкл�ч�ва�е� Во 
продолжение ќе претставиме неколк� приоди кои го третираат овој проблем 
од различни аспекти и од различни позиции� На крајот ќе бидат поместени 
неколк� закл�чоци и препораки кои се однес�ваат на синергијата на овие две 
политики�

Состојбата на родовата еднаквост утврдена преку 
индикаторите на ОМК
Бидејќи политиката на социјалната инкл�зија е предмет на принципот 
на с�псидијарност, на темелите на претходните иск�ства за заедничко 
�прав�ва�е на процеси, Отворениот метод на координација е замислен како 
децентрализиран пристап за постигн�ва�е на заедничките цели политиката 
за социјална инкл�зија на Европската Унија� ОМК вкл�ч�ва размена на 
иск�ства, заедничко �че�е и промоција на најдобри пракси�

Архитект�рата на ОМК4 во спровед�ва�ето на политиката за социјална 
инкл�зија вкл�ч�ва неколк� етапи:

1.	 Дефинира�е на заедничките цели за социјална инкл�зија�
2.	 Дефинира�е на заеднички индикатори�
3.	 Развива�е на национални планови за акција – извештаи�
4.	 Заеднички извештај

Во контекст на Лисабонската агенда, односно лисабонскиот процес, беа 
дефинирани и редефинирани заедничките цели во рамките на процесот� Така 
во “Обновената определба за социјална Европа: Реорганизација на Отворениот 

4   Види http:��ec�europa�eu�invest-in-research�pdf�download_en�final_report_dec05�pdf
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метод на координација за социјална заштита и социјална вкл�ченост”5 беа 
поставени следниве заеднички цели:

(а) социјална кохезија, еднаквост помеѓ� мажите и жените и еднаквите 
можности за сите прек� соодветни, достапни финансиски одржливи, 
прилагодливи и ефикасни системи за социјална заштита и политики за 
социјална вкл�ченост;

(б)  ефективно и меѓ�себна интеракција помеѓ� целите од Лисабон на 
поголем економски раст, се повеќе и подобри работни места и поголема 
социјална кохезија, како и со ЕУ стратегија за одржлив развој;

(в) добро владее�е, транспарентност и �чество на разни чинители 
дизајнот, имплементацијата и мониторингот на политиките�

Врз основа на заедничките поставените цели, земјите членки ги реин-
терпретираат во национални цели за дадениот нареден период� При 
интерпретацијата треба да се внимава на с�штината на заедничките цели 
бидејќи националните политички контексти можат да придонесат за 
создава�е на �слови на дефинира�е на заложбите кои не се компаративни 
на ниво на Унијата�

Втората етапа во европската архитект�ра на ОМК е �тврд�ва�е на системот 
на индикатори прек� кои ќе се следи степенот и рез�лтатот на политиките 
за социјалната инкл�зија, односно, индикаторите ќе посл�жат да се оцени 
состојбата на социјална вкл�ченост во земјата членка� Во декември 2001 
година на состанокот на Европскиот Совет одржан во Лаекен, беа прифатени 
заедничките индикатори за сиромаштијата и социјалната искл�ченост, 
дополнети во ј�ни 2006 година� Портфолиото за мере�е на процесите на 
социјална заштита и социјална инкл�зија опфаќа 14 главни индикатори (+11 
индикатори за сит�ацијата) и 3 посебни портфолија за социјалната инкл�зија, 
пензиите, здравството и долготрајната заштита�

5 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and �ocial Committee and the Committee of the Regions - “A renewed commitment to 
social Europe: Reinforcing the Open Method of Coordination for �ocial Protection and �ocial Inclu-
sion” {�EC(2008) 2153} {�EC(2008) 2169} {�EC(2008) 2170} {�EC(2008) 2179} http:��ec�europa�eu�
invest-in-research�pdf�download_en�final_report_dec05�pdf
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Табела	1	 Модифик�ван систем индикатори од Лаекен за мере�е на социјалната 
инкл�зија (дополнети во ј�ни 2006 год�)6

Примарни индикатори Секундарни индикатори

На ризик од сиромаштија Во ризик од сиромаштија (целосен 
преглед по возраст)

Постојано на ризик од сиромаштија Ризик од сиромаштија според тип 
домаќинство

Релативен среден јаз на ризик од 
сиромаштија 

Ризик од сиромаштија според 
интензитетот на работа во 
домаќинството

Долготрајна стапка на невработеност Ризик од сиромаштија според статусот 
на најчестата активност

Популација која живее во домаќинства 
без вработени членови

Ризик од сиромаштија според статусот 
на домување

Лица кои рано го напуштаат 
школувањето, а  
не се опфатени со обука или 
квалификација

Дисперзираност околу прагот на ризикот 
од сиромаштија

Јаз во вработеноста кај емигрантите Лица со низок степен на образование

Материјално осиромашување Ниско ниво на писменост за читање кај 
децата

Домување

Незадоволени потреби за нега од 
минимални 
приходи

Добросостојба на децата

Со дополн�ва�ата од 2006 година, оставена е можност да се дефинираат 
и национални индикатори, кои се разлик�ваат од заеднички прифатените, 
меѓ�тоа се темелат на дефинициите во заедничките портфолија� Индикаторите 
изиск�ваат податоци поделени по род�

6 Види http:��www�undp�org�mk�content�Publications�PCA%20-%20Makedonski%20(web)%20fi-
nal�pdf 
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Според вака поставената архитект�ра на ОМК, возможно е да ја процените 
состојбата со родовата еднаквост во даден национален контекст, да обезбе-
дите компаративни податоци, но истовремено да ја одредите и инкл�зивноста 
на тој контекст во неговата родова димензија� Токм� тоа се сл�ч�ва со 
последните анализи за родовата еднаквост во рамките на Европската Унија7� 
Доволно широкиот контекст на инкл�зивната анализа подржана од широкиот 
спектар на индикатори создаваат ил�зија дека постои еквиваленција на 
индикаторите за социјална инкл�зија и индикаторите потребни за родовата 
анализа� Така на пример, ако според национално форм�лираните индикатори 
за родова еднаквост констр�ирани од аспект на социјална инкл�зија, а кои 
се однес�ват на политичката партиципација на жените во парламентите, со-т на политичката партиципација на жените во парламентите, со-
стојбата покаж�ва задоволително ниво на �чество на жените, дали тоа значи 
дека се промениле односите на моќ во рамките на таа инстит�ција, односно 
во политичките партии? Дали зголемената вработеност на жените покаж�ва 
намал�ва�е на сиромаштијата на жените? Тоа не води кон праша�ето: дали 
дефинициите на индикаторите за социјалната инкл�зија во делот на родови-
те релации треба да бидат прифатени како компоненти, делови од дефини-
цијата на родовата еднаквост?

Во отс�ство јасни дефиниции за социјалната искл�ченост�вкл�ченост, како и 
во отс�ство на дефинирани релации на логичката хиерархија на политики-
те од аспект на надреденост и автономност, третира�ето на индикаторите 
како елементи на дефиниција води кон креира�е на парадокси: сите искази 
во еден извештај за родовата еднаквост можат да бидат емпириски валидни 
според индикаторите за социјална инкл�зија, а да се вс�шност лажни� Како 
што и посочивме во примерите погоре, индикаторите би можеле да ни овоз-
можат да видиме задоволителна слика за состојбата со родовата еднаквост, 
но да ни ја затскријат вистинската состојба� Според тоа, во �слови кога немаме 
јасна претстава за тоа што вс�шност �тврд�ваме како состојба, родова еднак-
вост или родовиот аспект на инкл�зивноста, никакви дополнителни контекс-
т�ални информации нема да ни ја објаснат противречноста на информацијата 
добиена прек� индикаторот и онаа добиена од контекст�алната анализа�

7 Marcella Corsi and Manuela �amek Lodovici,  Gender mainstreaming active inclusion policies, 
European Commission, 2009, http:��ec�europa�eu�social�Blob�ervlet?docId=6335&langId=en
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Како и да е, причините за парадоксалните сит�ации на праша�ата за �тврд�-
ва�е на родовата еднаквост во контекст на социјалната инкл�зија, лежат во 
фактот дека индикаторите за следе�е на социјалната инкл�зија се втемелени 
и констр�ирани според политички форм�лирани цели во одреден политич-
ки и социо-к�лт�рен амбиент, додека праша�ето за родовата еднаквост се 
такви што по својата комплексност ги надмин�ваат таквите цели� Имајќи го 
ова предвид, би било посоодветно поврзаноста на родовата еднаквост и со-
цијалната инкл�зија едновремено да ги поставиме и како праша�е на влија-
ние на инкл�зивните политики врз родовата еднаквост, и како праша�е на 
инкл�зивен потенцијал на политиката за родова еднаквост врз политиката за 
социјална инкл�зија�

Анализа на националните стратегии и планови 
за акција за социјална инклузија од родова 
перспектива
Развива�ето на Националните извештаи за стратегиите за социјална 
заштита и социјална инкл�зија заедно со Националните планови за акција, 
претстав�ваат следна етапа во ОМК� Како што веќе споменавме, во стратегиите 
и националните планови се реинтерпретираат општите цели на ниво Унијата во 
посебни цели соодветни на националниот контекст, се креираат политиките и 
мерките и се извест�ва за состојбата и напредокот на полето на социјалната 
инкл�зија� Заедничкиот Извештај претстав�ва евал�ација на националните 
извештаи�

Анализата на првите извештаи во рамките на Европската Унија (2001) од стра-
на Е�ромод8, за интеграцијата на родовата перспектива во овие извештаи 
покаж�ва разочар�вачки рез�лтати� Анализата е спроведена во контекст 
претходно �тврдените цели кои се однес�ваат пристапот до работа, права, ре-
с�рс и добра спреч�ва�е на ризици од искл�ч�ва�е, акции за да им помогне 
на најзагрозените, мобилизација на сите релевантни актери, покаж�ва дека 

8  Види Atkinson �, 2002� “Evaluation Of �ational Action Plans On �ocial Inclusion: �he Role Of E�- Види Atkinson �, 2002� “Evaluation Of �ational Action Plans On �ocial Inclusion: �he Role Of E�-
ROMO�,” E�ROMO� Working Papers EM1�02, E�ROMO� at the Institute for �ocial and Economic 
Research�
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родовата димензија на поставените цели не е системски поставена� Компара-
тивните согледби меѓ� националните извештаи го истакн�ваат фактот дека 
родовата перспектива е различно третирана според „очек�ваните“ контексти 
на земјите членки� Така на пример, додека во извештаите на скандинавските 
земји, родовата перспектива е целосно интегрирана во текстот, во извештаи-
те на земјите од ј�гот, како што е Грција се потенцира дека изостан�ва систе-
матска анализа на проблемите од родова перспектива�

Слична сит�ација можеме да забележиме и во следните извештаи што �ка-
ж�ва на проблемот на третира�ето на родовата еднаквост и социјалната ин-
кл�зија� Нит� родовата анализа го зазема соодветното место во извештаите, 
нит� пак превземените мерки и програмираните цели ја вкл�ч�ваа родовата 
перспектива� Поаѓајки од овие проблеми и недостатоци, Европската Коми-
сија п�блик�ваше Водич9 за интеграција на родовата перспектива во поли-
тиките за вработ�ва�е, социјална инкл�зија и социјална заштита� Како што 
се навед�ва во Водичот, тој претстав�ва одговор на обврската на Комисијата 
да го спровед�ва процесот на интеграција на родова та перспектива низ сите 
политики на Унијата�

Според Европската Комисија апликацијата на интеграција на родовата перс-
пектива се состои во четири чекори:

1.	 Првиот чекор се состои во организациски подготовки, подига�е на 
свеста и воспостав�ва�е на стр�кт�рни и к�лт�рни основи за еднаквите 
можности� Во рамките на тие процеси се форм�лираат целите и 
задачите, се прават планови и б�џети и се дефинираат одговорностите 
и обврските на актерите вкл�чени во тие процеси� Пред�слов за првиот 
чекор е обезбед�ва�е на сиг�рни рес�рси за имплементација� 

2.	 Вториот чекор е �че�е за родовите разлики� Со цел да се форм�лира 
одредена политика која е родово релевантна мора да се има познава�е 
за влијанието на политика врз секојдневниот живот на жените и 
мажите; какви последици политиката ќе предизвика во доменот за 

9 EC (European Commission) (2008), “Manual for Gender Mainstreaming, �ocial inclusion and �ocial 
Protection Policies”, Employment, �ocial Affairs and Equal Opportunities �irectorate, EC, Brus-
sels� http:��ec�europa�eu�
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која е креирана� За таа цел потребни се неколк� �слови: статистички 
податоци и индикатори поделени според пол; и анализа на овие 
податоци која вкл�ч�ва идентификација на родовите јазови и трендови 
во родовите релации�

3.	 Со цел да се избегнат негативните консеквенции и да се подобри 
квалитетот и ефикасноста на политиката, третиот чекор вкл�ч�ва 
проценка на влијанијата врз родот (gender impact assessment)� Тоа 
значи според�ва�е и проценка на тековната состојба со напредокот кој 
се очек�ва како рез�лтат на вовед�ва�е на предложената политика� 
Целта на проценката е да се идентифик�ваат можните влијанија врз 
родовата еднаквост од политиката, пред таа да биде спроведена�

4.	 Онам� каде што ќе биде идентифик�вано негативното влијание на по-
литиката врз родовата еднаквост, или се процени дека таа вс�шност е 
родово не�трална, потребно е да се изнајдат начини за нејзино пре-
форм�лира�е� Редизајнира�ето на политиката е четвртиот чекор� Ре-
дизајнира�ето понекогаш се чини дека е престрог �слов, затоа што и 
покрај коректно креираната политика, анализата покаж�ва негативно 
влијание врз родовата еднаквост� Редизајнира�ето е потребно онам� 
каде што иницијалните родови разлики се големи или прекомплексни�

Напорите на Комисијата да го разјасни концептот на интеграција на родовата 
перспектива покаж�ва �ште еден нејасен аспект на поврзаноста на родовата 
еднаквост и политиките за социјална инкл�зија� Целта на Водичот е да пока-
же како родовата перспектива треба да се интегрира во социјалните поли-
тики а не да се повтор�ваат декларираните заложби за родовата еднаквост 
во термини на вкл�ченост� Разликата во пристапот е огромен� Грешката која 
се повтор�ва во извештаите на земјите членки, е прис�тна и во македонската 
Стратегија за намал�ва�е на сиромаштијата и социјалната искл�ченост10. 

10  Влада на РМ, Стратегија за намал�ва�е на сиромаштијата и социјалната искл�ченост, 2010 
www�mtsp�gov�mk%2FWB�torage%2FFiles%2F�ocialExclusion%2520�tarategy%2520MK%25
20final%2520word�doc&ei=5yia�dPOG5HFswaezIGuCA&usg=AFQjC�EsqimYZf_PiWRMi9QpgOE
zRwbzfw&sig2=6�bCr��9_0�6FldZ8Wer�w
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Во Стратегијата, се навед�ва специфична стратешка цел дефинирана како 
унапредување	на	положбата	на	жената	и	намалување	на	степенот	на	си-
ромаштија	и	ризикот	од	социјална	исклученост, а рез�лтатот е претставен 
како намален	степен	на	ризик	од	социјално	исклучување	на	жените	и	по-
ефективно	социјално	вклучување	на	ранливите	и	исклучени	групи	жени� 
Во предложените мерки се поместени насоките за дејств�ва�е за постигн�-
ва�е на целта и рез�лтатот� Нема да биде изненад�ва�е, ако при прегледот 
на мерките �тврдиме два типа: едни кои го содржат зборот вкл�ченост�ис-
кл�ченост, и др�ги кои се општи заложби за родова еднаквост�

Меѓ�тоа, зборовите вкл�ченост�искл�ченост, кога стојат сами, се лишени од 
содржина� На пример мерката - Креирање	на	афирмативни,	охрабрувачки	
и	позитивни	мерки	со	кои	би	се	намалил	ризикот	од	социјална	исклуче-
ност	на	жената	и	би	се	намалила	стапката	на	сиромаштија	кај	жената,	со	
посебен	 акцент	 на	 жените	 од	 руралните	 средини	 и	 етничките	 заедни-
ци;	 се чини бесмислена затоа што е искажана во контекст на една нацио-
нална стратегија која	што	треба	да	ја	интегрира	родовата	перспектива	во	
мерките	поместени	во	останатите	поглавја	и	на	тој	начин	ќе	одговори	на	
поставената	цел	и	очекуваниот	резултат. Како да очек�ваме креира�е на 
афирмативни, охрабр�вачки и позитивни мерки во иднина ако ги нема како 
мерки-насоки токм� во кл�чниот док�мент за креира�ето на политиките за 
социјалната инкл�зија и намал�ва�е на сиромаштијата� Останатите мерки од 
стратегијата, во Подрачјето 13: Еднакви можности помеѓ� мажите и жени-
те, се општи мерки за родова еднаквост кои во контекст на една стратегија 
за социјална инкл�зија треба да бидат препознаени како инкл�зивни што е 
погрешно� Впрочем нивната инкл�зивност не произлег�ва од заложбите за 
едно инкл�зивно општество, нит� од инкл�зивниот пристап кон социјалните 
политики, т�к� е праша�е на принцип кој произлег�ва од достоинството на 
л�ѓето како човечки с�штества� Во тој контекст ние не можеме да говориме за 
степени на родова еднаквост, иако може да се говори за степен на социјална 
вкл�ченост� Не може да се говори за помала или поголема родова еднаквост, 
затоа што, во сл�чај на жените, тоа би значело помала или поголема еднак-
вост во однос на мажите чија тековна положба и стат�с би била сфатена како 
норма�
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Заклучок

Се чини дека се �ште сме далек� од една концепција на политичка 
конвергенција која ќе ги спречи непринципиелните и штетните преплет�ва�а 
на политиките за социјална инкл�зија и политиките за родовата еднаквост� 
Наместо политиката за родова еднаквост да сл�жи како аналитичка база и 
рес�рс за интеграција за родовата перспектива во политиките за социјална 
инкл�зија таа се трансформира како една од политиките за социјална 
инкл�зија што е сосема погрешно� Нит� политиката за социјална инкл�зија 
треба да се трансформира, нит� да се претстав�ва како политика на одредено 
подрачје и со тоа да стане само �ште една засебна политика од социјалната 
сфера, затоа што тоа е невозможно� Природата на политиката на социјално 
вкл�ч�ва�е е интерсекторска (метаполитика) која сепак не претстав�ва прост 
збир на инкл�зивните потенцијали на останатите социјални политики; таа е 
„позитивна политика“ доколк� не ги „зло�потреб�ва“ останатите социјални 
политики, наметн�вајќи им се во името на идеолошките и политичките цели, 
колк� и да тие цели се х�мани и праведни�
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Препораки 

(до сите национални чинители, �чесници во процесот на креира�е на 
политиките за намал�ва�е на сиромаштијата и социјалната инкл�зија)

1.	 Да се направи јасна дистинкција помеѓ� моделот на политиките за 
социјална инкл�зија и останатите социјални политики;

2.	 Да се креира специфична методологија за анализа на искл�ч�вачките 
сит�ации и состојби кои се последица од сплет на фактори од разни 
домени на човековото дејств�ва�е и општествен живот;

3.	 Да се констр�ира методолошка рамка за креира�е на политики за 
социјална инкл�зија кои ќе се базираат на инкл�зивниот потенцијал на 
социјалните и останатите секторски политики;

4.	 Родовата анализа и интеграцијата на родовата перспектива да бидат 
с�штински дел во инкл�зивната анализа и креира�ето политики за 
социјална инкл�зија;

5.	 Креира�е на Национален план за акција за социјална инкл�зија која 
ќе ги инкорпорира сите позитивни лекции од европскиот ОМК, без 
разлика на политичката идеологија на власта во моментот на креира�е 
на Националниот план�
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Акција Здруженска, Скопје, април 2011


