
ДОСТОИНСТВОТО, 
ИНТЕГРИТЕТОТ И РОДОВО 
ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО  
ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН

4
СЕКСУАЛНОТО МАЛТРЕТИРАЊЕ Е ТАБУ!
Сексуалното малтретирање на жените во Полог, како и во цела 

Македонија, е тема за којашто се молчи. Обидот макар и површно 

да се отвори оваа тема помеѓу жените резултира со потврден 

молк, кимање со глава, но и пресекување на дискусијата со став 

дека сексуалното малтретирање не се случува „...ако ништо 

не правиш!“. Причините за непријавување или молчење за ова 

искуство најчесто се стравот од губење на работното место и 

стравот од осуда од блиските и околината.

ЗА МОБИНГОТ СЕ МОЛЧИ И НЕ СЕ ПРИЈАВУВА!

Каде би пријавиле мобинг (малтретирање) на работно место?
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Над 30% од граѓаните или не би пријавиле или не знаат каде да пријават мобинг на работното  

место. Најголем процент (42%) од граѓаните мобинг би пријавиле кај директорот. Не постојат 

разлики во однос на мажите и жените за ова прашање. Ваквата доверба во авторитетите и 

некритичкиот однос претставува особено проблем доколку малтретирањето доаѓа од директорот. 

Причините за непријавување или молчење и за ова искуство најчесто се стравот од губење на 

работното место и стравот од осуда од блиските и околината. 

„Проблем“ кој  
не се именува!
 …имав една другарка која се вработи 

и имаше проблеми со газдата и ја 

напушти работата.

Во смисла на сексуално 

вознемирување?

 Така, така.“

ПРОБЛЕМИ 
КОИ ТЕШКО СЕ 
ДОКАЖУВААТ И 
РЕШАВААТ ПРЕКУ 
ПОСТОЕЧКИТЕ 
ПРАВНИ 
МЕХАНИЗМИ!



КАДЕ Е ЗАШТИТАТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО?
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Каде би се обратиле во случај на семејно насилство?

 Мажи  Жени

Жените имаат поголема доверба во услуги и активности како СОС-телефонот (15%) кои нужно не 

подразбираат вклучување на институција, за разлика од мажите (5,3%).

ВО ПОЛОГ НЕМА НИТУ ЕДНО ЗАСОЛНИШТЕ  
ЗА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО!

	Двата центри за социјална работа во Тетово 

и Гостивар се тешко достапни за жените од 

руралните средини, каде што живеат дури 

2/3 од жените од Полошкиот Регион.

	Една третина од населението (33,5%) смета 

дека има можности насилството да се 

пријави, но потоа механизимите за заштита 

на жртвите не функционираат.

 ¼ од жените не знаат каде 
или не би пријавиле семејно 
насилство! 

Институционален 
лавиринт

...жена го пријави насилството 
кај нас во организацијата, но 
што можевме ние да направиме? 
Ништо. Се јавува во полиција и 
полицијата може да ја задржи 24 
часа заедно со другите насилници, 
без разлика што таа е жртва, затоа 
што и полицијата нема услови. 
Во Центарот за социјална работа 
каде да ја носат –има во Скопје 
едно засолниште што секогаш е 
фул, и така ја вртат од едно до 
друго место и на крај таа повторно 
се враќа дома кај злосторникот, 
каде што ситуацијата е полоша од 
порано.“
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Ова не е решението!

Дали би охрабриле жена да 

пријави? Што би направиле во таква 

ситуација?

Јас не. Бидејќи знам како 

функционира системот. Ќе ја 

советувам да му оди повеќе по ќеиф 

за да избегне таква ситуаицја.“

ОЦЕНКА НА ЗАШТИТАТА

НЕ Е САМО ДО ПРИЈАВУВАЊЕТО!

Како ги оценувате потоечките услуги за справување со семејно 
насилство?
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РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО ЈАВЕН ПРОСТОР

Жените од различни градови и села од Полог на различен начин 

ја доживуваат безбедноста на јавно место:

	Дел од жените не се чувствуваат слободни да излегуваат 

сами на јавно место, додека за некои не постојат закани или 

ограничувања, освен оние кои самите жени си ги поставуваат 

себеси. 

	Социјалнитe ограничувања влијаат на нивната слобода на 

самостојно движење во јавниот простор. 

	Жените од Тетово сметаат дека во градот има повеќе и поголеми 

закани за безбедноста отколку во руралните средини. 

	Повеќето од жените споделуваат искуства на вознемирување 

(дофрлување, свиркање и сл.) кога се излезени сами. 

Помалку од 10% од испитаниците сметаат дека услугите кои 

постојат ги задоволуваат сите потреби на жртвите на семејно 

насилство.

Да, додека да се стемни. Јас и 

со дете за рака многупати ми 

се случило да ми се префрли, 

свиркање, дофрлање...па сама и 

тоа не само јас туку и други.“

Најдобро дома да си седи, што е 

безбедно безбедно е.“ (смеење).

Има свиркање, има, тоа е 

познато.“

Батали дофрлувањето, проблем 

е ако те фаќа.“ (смеење)



ПРЕПОРАКИ
	Континуирани истражувања, подигање на свеста и сензибилизација на јавноста за мобингот 

врз жените и сексуалното малтретирање на работното место.  

	Развивање на локални политики и системи на заштита за справување со проблемите на родово 

базирано насилство.

	Поддршка на невладините организации во подигнувањето на свесноста за постоење на родово 

базирано насилство и можностите за зголемување на безбедноста на жените на јавно место.

	Воведување на програми кои ќе овозможуваат економско јакнење на жените жртви на семејно 

насилство.

	Активна поддршка на жените жртви од семејно насилство од страна на невладините орга

низации.

ЗАКЛУЧОЦИ
	Прашањето за сексуално малтретирање на работното место е тема која, и покрај постоечката 

законска регулатива, сѐ уште е многу затворена и неистражена.

	Мобингот врз жените, особено вработените во текстилната индустрија во регионот, е многу 

сериозен системски проблем.

	Се влошуваат условите за спречување, заштита, помош и постапување во случаи на семејно 

насилство.

	Детектирани се недоволно капацитети во институциите, како и координација помеѓу надлеж

ните институции и организации.

	Во Полошкиот Регион не постои државно засолниште за жртви на семејно насилство.

	Речиси една третина од граѓаните немаат доволно информации или немаат доверба во 

институциите и организациите кои се занимаваат со проблемот со семејното насилство.

	Локалната самоуправа во регионот нема механизам за справување со проблемот на семејното 

насилство и постапува само по поединечни случаи.

	Родово базираното насилство и безбедноста на жените на јавни места е целосно невидлив 

проблем и прашање.

Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија.
За содржината на овој документ целосно е одговорна Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите 
на Европската Унија.

Проектот е финансиран  
од Европска Унија

Проектот е спроведуван од:  
Акција Здруженска Скопје и  
Институт за развој на заедницата Тетово

Проект: Меѓугранична еднаквост и родова интеграција


