


Почитувани,

	 Eден	 декемвриски	 ден,	
пред	 околу	 педесет	 и	 седум	
години,	 една	 жена	 	 одби	 да	
се	 потчини	 на	 наредбата	 на	
возачот	 на	 	 јавен	 	 автобус	 во		
градот	Монгомери	во	Сојузната	
Американска	Држава	Алабама	и	
да	 го	 отстапи	 нејзиното	 место	
на	 друг	 само	 затоа	што	имаше	
друга	 боја	 на	 кожата.	 Жената		
по	име	Роза	Паркс	сметаше	дека	
тоа	не	претставува	пречка	за	да	
може	и	таа	да	седи	во		предниот	

дел	од	автобусот.	Нејзината	храброст,	нејзиниот	потег	да	го	
крене	 	 гласот	 против	 дискриминацијата	 на	 обоените	 луѓе	
и	 нивниот	 третман	 на	 граѓани	 од	 втор	 ред	 засекогаш	 ќе	
биде	 запаметен	 во	 историјата	 на	 човештвото	 како	 почеток	
на	крајот	на	расната	дискриминација.	Таа		стана	симбол	на	
современото	движење	за	човековите	права.	Таа	докажа	дека	
беше	во	право.	И	покрај	сите	притисоци	и	казни,	кои	уследија	
по	 овој	 нејзин	 потег,	 во	 САД	набрзо	 беше	 укинат	 овој	 вид		
забрана.	
	 Храбрата	жена	веќе	ја	нема,	но	за	жал,	дискримина-
цијата	се	уште	е	присутна	во	светот.	Од	времето	на	госпоѓата	
Паркс,	 можеби	 се	 сменети	 некои	 облици,	 некои	 видови	
дискриминација	 ги	 снема,	 но	 нивното	 место	 постојано	 го		
заземаат	нови	форми.
	 Човекот	 се	 раѓа	 со	 бела,	 црна	 или	 жолта	 боја	 на	
кожата,	како	маж	или	жена,	и	тоа	не	може	да	го	избере.	Но	
тоа	не	треба	да	биде	пречка	во	остварувањето	на	неговите	
права,	исто	како	што	не	смее	да	биде	пречка	ако	верува	во	
Бог,	 Алах	 или	 Буда,	 ако	 се	 определува	 за	 лево	 или	 десно	
ориентирани	партии.
	 Да	се	пишува	за	дискриминацијата	е	едно,	но	таа	да	
се	 почувствува	 во	 реалниот	 живот	 е	 сосема	 друго.	 Јас,	 од	
позиција	на	омбудсман	во	неколку	наврати	имам	кажано	дека	
дискриминацијата	 е	 појава	 која	 боли,	 која	 го	 тера	 човекот	
да	 размислува	 зошто	 поради	 различностите,	 како	 што	 е	
припаѓањето	на	друга	раса,	вера	или	пол	да	се	биде	третиран	
поинаку	 од	 другите,	 да	 се	 биде	 омаловажуван,	 да	 се	 биде	
лишен	од	правата	кои	ни	припаѓаат?	
	 Човечкиот	 порив	 за	 доминација	 над	 другите	 не	
е	 непознат.	 Тоа	 го	 покажуваат	 војните	 што	 се	 воделе	 од	
постоењето	на	човештвото,	па	до	денес.	Впрочем,	и	познатиот	
писател	Џорџ	Орвел	во	своето	дело	„Животинска	фарма“	на	
многу	убав	начин	преку	пeрсонификација	го	опишал	поривот	
за	доминација	или	заземање	повеќе	права	за	себе	на	сметка	
на	 другиот.	 Општо	 позната	 е	 сентенцата	 која	 гласи:	 „Сите	
животни	се	еднакви,	но	некои	се	поеднакви	од	другите“.	
	 Но	 толку	 за	 човечкиот	 порив.	 Тој	 постоел	 и	 ќе	
постои.	Но	затоа	тука	се	државата,	општеството,	кои	треба	
да	ги	постават	границите,	за	да	не	може	да	се	гази	човечкото	
достoинство	само	затоа	што	некој	е	поразличен	од	другиот.	
Државата	 е	 таа	 која	 ги	 определува	 формите,	 механизмите	
и	институциите	за	заштита	од	дискриминација.	Една	од	тие	
институции	е	и	институцијата	Омбудсман.	
	 Нашата	 статистика	 покажува	 дека	 во	 Република	
Македонија	 постои	 ниска	 свест	 кај	 граѓаните	 кога	 станува	
збор	за	дискриминацијата.	Но	тоа	не	е	знак	дека	Македонија	е	
земја	без	дискриминација.	Тоа	само	покажува	дека	граѓаните	
и	не	се	свесни	дека	некој	ги	третира	поинаку	од	другиот	по	
разни	основи.	Дури	и	кога	чекате	на	шалтер	ако	некој,	затоа	
што	 е	 пријател	 со	 шалтерскиот	 работник,	 добие	 предност	
може	да	се	смета	за	дискриминација.	Но	овој	пример		е	само	
доказ	колку	дискриминацијата	може	да	е	суптилна,	навидум	
невидлива.
	 Видот	и	обемот	на	дискриминацијата	зависи	од	многу	
работи,	 меѓу	 другото,	 и	 од	 самото	 општество,	 од	 неговиот	
степен	на	развој,	од	културата,	традицијата,	религијата,	како	
и	 од	 неговата	 економска	 развиеност.	 Ова	 се	 показателите	
каде,	на	кои	полиња	треба	се	да	се	работи	за	да	им	се	помогне	
на	граѓаните.	Но	ова	е	уште	еден	доказ	дека	битката	против	
дискриминацијата,	омбудсманот	не	може	да	ја	води	сам.	Ако	
државата	 сака	 ефикасни	 резултати,	 тогаш,	 сите	 чинители	
на	 општествениот	 живот	 треба	 заеднички	 да	 работат,	 да	
соработуваат	со	единствена		цел	никој,	ама	баш	никој	да	не	
се	почувствува	понижен	или	омаловажен	само	затоа	што	се	
разликува	од	другите.
	 Жената	 од	 Монтгомери	 покажа	 дека	 човечкото	
достоинство	нема	цена.	Ако	сите	ние	бидеме	упорни	како	Роза	
Паркс	можеме	да	се	надеваме	дека	еден	ден	дискриминацијата	
навистина	ќе	ја	снема	во	општеството.

Иџет Мемети

ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ВО 2011 ГОДИНА
	 Во	однос	на	претходните	години,	
во		2011		година	присутен	беше		тренд	на	
зголемување	 на	 бројот	 на	 претставките	
што	 се	 однесуваа	 на	 дискриминаторско	
однесување.	Сметаме	дека	тоа	се	должи	на	
поголемата	 информираност	 на	 граѓаните	
за	 овој	 феномен	 и	 за	 неговите	 појавни	
облици	 и	 форми,	 како	 и	 за	 можностите	
за	 вонсудска	 заштита	 на	 повредените	
права	 од	 дискриминаторско	 однесување.	
Меѓутоа,	исто	така,	треба	да	се	напомене	
дека	 граѓаните	 се	 уште	 не	 се	 спремни	
за	 јавно	 изнесување	 на	 проблемите	
и	 јасно	 и	 недвосмислено	 посочување	
на	 дискриминацијата.	 Појавите	 на	
дискриминаторско	однесување	се	присутни	
во	 сите	 области	 во	 општеството,	 меѓутоа	
за	 извештајната	 година	 карактеристично	
е	 дека	 претставките	 се	 поврзани	 со	
остварувањето	 на	 правата	 од	 работен	
однос	 со	 основи	 на	 дискриминација	 по	
политичка	припадност,	односно	уверување	
и	 дискриминација	 по	 основ	 на	 етничка	
припадност.	
При	 постапувањето	 по	 претставките,	
користејќи	 ги	 своите	 законски	 можности	
Народниот	правобранител	на	институциите	
им	 укажуваше	 на	 забраната	 на	 сите	
облици	 на	 дискриминација,	 вклучително	
и	 дискриминацијата	 по	 етничка	 основа	
и	 дискриминацијата	 по	 политичко	 или	
друго	 убедување.	 Така,	 во	 повеќето	
случаи	 интервенциите	 на	 Народниот	
правобранител	 беа	 прифатени,	 а	 во	
некои	предмети	постапката	беше	запрена	
поради	заведување	судски	спор	од	страна	
на	 подносителите.	 Како	 карактеристичен	
пример	 на	 дискриминација	 по	 политичка	
основа	е	случајот	со	вработен	во	локална	
самоуправа.

Дискриминацијата	е	присутна	во	сите	сфери	на	општеството,Констатации

а	особено	по	основ	на	етничка	припадност	и	политичко	уверување.	
			Недостасуваат	информативно-едукативни	кампањи	за	јакнење	на	свеста	на	граѓаните	
за	појавните	облици	на	дискриминацијата	во	нашето	општество.

спречување	и	 заштита	од	дискриминација	 со	доследно	имплементирање	на	правната	
регулатива,	 а	 особено	 законските	 решенија	 на	 Законот	 за	 спречување	 и	 заштита	 од	
дискриминација.	
			Спроведување	информативно-едукативни	кампањи	за	јакнење	на	свеста	за	доследно	
остварување	на	начелото	на	еднаквост	на	сите	граѓани.

Препораки Преземање	мерки	од	сите	надлежни	институции	за	ефективно

Имено,	градоначалникот	спрема	вработен	
во	Општината	донел	овластување	сметајќи	
го	 како	 акт	 за	 прераспоредување	 и	
вработениот	 го	 распоредил	 на	 вршење	
работи	и	работни	задачи	во	орган	во	состав	
на	 Општината,	 целосно	 занемарувајќи	 го	
фактот	 дека	 вработениот	 е	 со	 статус	 на	
државен	службеник	и	дека	доколку	треба	
да	биде	прераспореден	тоа	треба	да	биде	
на	 работно	 место	 со	 статус	 на	 државен	
службеник,	а	не	на	работно	место	кое	нема	
таков	статус.	Таквото	постапување	беше	во	
целост	спротивно	на	законскиот	начин	на	
распоредување	 со	 донесување	 соодветно	
решение	 за	 распоредување.	 Веднаш	
по	 донесувањето	 на	 ова	 овластување,	
градоначалникот	 на	 Општината	 на	
вработениот	 му	 врачил	 и	 решение	 за	
парична	казна	заради	сторен	дисциплински	
престап,	 а	 притоа	 целосно	 ја	 пропуштил	
пропишаната	 постапка	 за	 утврдување	
дисциплински	 престап	 од	 една	 страна,	
а	 од	 друга	 страна,	 како	 причина	 поради	
која	 е	 донесено	 решението	 е	 наведено	
дека	 вработениот	 на	 градоначалникот	 не	
му	 доставил	 податоци	 за	 својата	 имотна	
состојба	 заради	 утврдување	 дали	 би	 бил	
даночен	обврзник	или	не.	Ваквото	барање	

на	 градоначалникот	 воопшто	 не	 може	 да	
биде	 причина	 за	 донесување	 решение	 за	
дисциплински	 престап	 и	 доколку	 би	 се	
спровела	пропишаната	постапка.		
	 По	 решението	 за	 дисциплински	
престап	 на	 вработениот	 веднаш	 му	
било	 донесено	 решение	 за	 користење	
на	 остатокот	 од	 годишниот	 одмор	 без	
да	 се	 земе	 предвид	 неговата	 изјава	 во	
кој	 период	 сака	 да	 го	 користи	 остатокот	
годишен	 одмор	 заради	 семејни	 обврски.	
Имајќи	 го	 предвид	 ваквото	 постапување	
на	 градоначалникот,	 во	 кое	 очигледна	
била	намерата	со	споменатите	незаконски	
постапки	и	донесените	незаконски	решенија	
вработениот	да	биде	дискриминиран	заради	
различно	политичко	убедување,	Народниот	
правобранител	 достави	 укажување	 до	
градоначалникот	за	отстранување	на	сите	
противзаконски	 акти	 со	 кои	 вработениот	
беше	дискриминиран.	За	ова	постапување	
беше	известен	и	надлежниот	инспектор	за	
труд	од	кого	беше	побарано	отстранување	
на	констатираните	повреди	на	правата	на	
вработениот.	
	 По	 доставеното	 укажување	 од	
Народниот	 правобранител	 и	 извршениот	
инспекциски	 надзор	 по	 кој	 се	 донесе	
решение	за	отстранување	на	сите	донесени	
решенија,	 градоначалникот	 веднаш	
постапи	и	донесе	решение	за	поништување	
на	овластувањето	кое	го	сметаше	како	акт	
за	 распоредување,	 потоа	 беше	 донесено	
и	решение	за	поништување	на	решението	
со	 кое	 на	 вработениот	 му	 беше	 изречена	
парична	 казна	 за	 сторен	 дисциплински	
престап,	а	во	однос	на	донесеното	решение	
за	 годишен	 одмор	 градоначалникот	 не	
презеде	мерки	со	оглед	дека	вработениот	
го	 искористил	 остатокот	 од	 годишниот	

одмор	според	желбата	на	градоначалникот	
и	 не	 постоеше	 целисходност	 за	 негово	
поништување.	
Во	 изминатата	 година	 беа	 поднесени	
и	 претставки	 по	 основ	 на	 психичко	
вознемирување	 на	 работното	 место	
–	 мобинг.	 По	 ваквите	 претставки	 се	
постапуваше	и	во	областа	работен	однос,	
имајќи	 предвид	 дека	 подносителите	 се	
жалеа	дека	биле	психички	вознемирувани	
затоа	 што	 не	 сакале	 да	 прифатат	
прераспоредување	 на	 работно	 место.	
Меѓутоа,	со	оглед	дека	мобингот	е	еден	од	
основите	за	дискриминација,	се	оцени	дека	
оваа	појава	треба	да	најде	соодветно	место	
и	 во	 оваа	 област.	 Во	 однос	 на	 ваквите	
претставки	 Народниот	 правобранител	
смета	 дека	 постојната	 правна	 рамка	
(само	 еден	 член	 во	 Законот	 за	 работните	
односи)	не	обезбедува	соодветна	можност	
за	 целосно	 истражување	 на	 случаите	
поврзани	 со	 мобинг	 како	 во	 постапките	
пред	 народниот	 правобранител,	 така	 и	
понатаму	во	евентуалната	судска	заштита.	
Затоа,	недвојбено	се	наметнува	заклучокот	
за	 итно	 донесување	 закон	 за	 заштита	 од	
психичко	вознемирување	–	мобинг.
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ИСТРАЖУВАЊЕ	НА	НАРОДНИОТ	ПРАВОБРАНИТЕЛ	ЗА	ЕДНАКВА	ЗАСТАПЕНОСТ	НА	ПОЛОВИТЕ
ЖЕНИТЕ ПООБРАЗОВАНИ, НО МАЖИТЕ РАКОВОДАТ СО ИНСТИТУЦИИТЕ

	 Борбата	на	жените	за	еднаквост	на	сите	
полиња	можеби	е	најексплоатирана	тема	на	сите	
времиња.	Неспорен	е	фактот	дека	низ	вековите	
жените	постојано	се	обидувале	да	докажат	дека	
и	 тие	 како	 и	 мажите	 имаат	 право	 да	 работат,	
потоа	 да	 бидат	 платени	 за	 работата,	 па	 се	 до	
правото	да	гласаат	на	избори	и	да	учествуваат	во	
политиката.	Така,	донесени	се	низа	конвенции	со	
цел	 елиминирање	 на	 половата	 дискриминација,	
но	 и	 закони	 со	 цел	 за	 поголема	 застапеност	 на	
жените	во	сите	сфери	на	живеењето.
	 Кога	 станува	 збор	 за	 состојбата	 со	
половата	еднаквост	во	Република	Македонија,	во	
последните	години	се	направени	низа	работи	со	
цел	елиминирање	на	дискриминацијата	по	основ	
на	полот.	
	 Имено,	 донесен	 е	 посебен	 Закон	 за	
еднаквост	меѓу	жените	 и	мажите,	 во	Изборниот	
законик	предвидено	е	на	изборните	листи	30	отсто	
од	 кандидатите	 да	 бидат	жени,	 а	 на	 народниот	
правобранител	му	е	доверена	улогата	да	го	следи	
и	 да	 презема	 мерки	 за	 заштита	 на	 начелото	 на	
еднаквост	 меѓу	 половите.	 Исто	 така,	 според	
Националниот	 план	 за	 родова	 рамноправност	
(2007-2012)	 година	 за	 остварување	 на	
стратешката	 цел	 насловена	 како	 „Човековите	
права	 и	 жената“	 одговорна	 е	 институцијата	
Народен	правобранител.
	 Заради	 согледување	 на	 состојбите	 во	
поглед	 на	 еднаквите	 можности	 на	 жените	 и	
мажите	за	вработување,	а	пред	се	 со	цел	да	се	
добие	слика	колку	жени	и	мажи	се	на	раководни	
места,	 како	 и	 за	 образовната	 структура	 на	
вработените,	Народниот	правобранител	минатaта	
година	направи	обемно	истражување	и	анализа	на	
состојбата	со	родовата	еднаквост	во:	државните	
органи,	судовите,	извршната	власт,	здравствените	
установи,	 јавните	 претпријатија,	 службите,	
агенциите	 и	 во	 образовните	 установи.	 Мора	 да	
се	 напомене	 дека	 не	 сите	 установи	 одговорија	
на	барањата	на	Народниот	правобранител,	па	во	
извештајот	од	истражувањето	се	дадени	податоци	
од	вкупно	628	органи,	организации	и	институции.	

ШТО ПОКАЖУВААТ ПОДАТОЦИТЕ?
	 Податоците	 генерално	 покажуваат	 дека	
во	 државната	 и	 локалната	 администрација	 во	
Република	Македонија	поголем	број	вработени	се	
мажи,	но	затоа	пак,	образовната	структура	вели	
дека	жените	се	со	поголем	процент	на	завршено	
високо	 образование	 од	 мажите.	 Истражувањето	
покажа	 дека	 и	 натаму	 постојат	 т.н.	 типично	
машки	 професии	 како	 што	 се:	 полицијата,	
армијата	 локалната	 власт	 и	 земјоделството,	 но	
затоа	жените	ги	има	повеќе	во	образованието	и	
здрaвството.
	 Поединечно	 земено	 по	 институции	
податоците	за	законодавниот	дом	-	 	Собранието	
на	 Република	 Македонија	 покажуваат	 дека	 во	
стручните	 служби	 повеќето	 од	 вработените	 се	
жени	или	63%,	а	37%	се	мажи.	Тие	исто	така	во	
поголем	број	се	со	високо	образование,	односно	
33%	жени,	а	25%	мажи,	како	и	дека	повеќето	се	
распоредени	 на	 раководни	 места.	 Во	 проценти	
тоа	 изгледа	 вака:	 55%	 од	 раководителите	 се	
жени,	а	45%	мажи.
	 Слична	 е	 состојбата	 и	 во	 Кабинетот	
на	 Претседателот	 на	 државата	 каде	 жените	 се	
застапени	со	59%	наспроти	мажите	чиј	процент	е	

рамноправност	 на	 жените	 и	 мажите,	 па	 од	 12	
раководни	 места	 шест	 припаѓаат	 на	 жените	 и	
шест	на	мажите.
	 Сликата	 во	 стручните	 служби	 и	
секретаријати	 на	 Владата	 на	 Република	
Македонија	покажува	дека	таму	поголемиот	број	
вработени	(минимално)	се	мажи	50%	наспроти	
49%	жени.	Но	 затоа	жените	 повеќе	 ги	 има	 во	
секретаријатите	 за	 законодавство	 и	 европски	
прашања	додека	поголем	број	вработени	мажи	
има	 само	 во	 Службата	 за	 општи	 и	 заеднички	
работи.	 Ваквата	 состојба	 се	 отсликува	 и	 во	
поглед	 на	 образовната	 структура,	 но	 и	 на	
распоредот	на	раководните	места.
	 Министерствата	 пак,	 (податоците	 се	
однесуваат	 на	 12	 министерства)	 	 генерално	
покажуваат	 доминација	 на	 мажите	 во	 однос	
на	жените	или	76%	мажи	наспроти	23%	жени.	
Слична	е	 состојбата	 со	образовната,	 како	и	 со	
раководната	структура	која	вели	дека	има	само	
три	 жени	 на	 позицијата	 заменик-министер	 и	
само	 шест	 на	 местата	 директор	 или	 заменик-
директор.

КАКВА Е СОСТОЈБАТА ВО СУДСКАТА ВЛАСТ?
	 Истражувањето	 покажа	 дека	 	 во	
основните	 и	 управниот	 суд	 жените	 ги	 носат	
судиските	тоги	во	најголем	број.	Така	на	пример	
во	 основните	 судови	 58%	 од	 судиите	 се	 од	
женски	пол,	а	42%	од	машки.	Во	Управниот	суд	
дури	64%	од	судиите	се	жени.	Иста	е	состојбата	
и	 со	 вработените	 во	 судската	 администрација,	
но	 затоа	пак,	 раководните	места	 во	 основните	
судови	 им	 припаѓаат	 на	 мажите,	 додека	 во	
Управниот	суд	на	жените.

Во	 апелационите	 судови,	 како	 и	 во	 Врховниот	
и	 Уставниот	 суд	 доминират	 мажите	 кога	
станува	 збор	 за	 бројот	 на	 судии,	 додека	 во	
администрацијата	повеќето	вработени	се	жени.

ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ПОВЕЌЕТО 
ВРАБОТЕНИ СЕ МАЖИ
	 Од	 доставените	 податоци	 од	 67	 (од	
вкупно	 85)	 општини	 произлегува	 заклучокот	
дека	соодносот	мажи-жени	е	речиси	два	спрема	
еден	во	корист	на	мажите	или	во	проценти	61%	
мажи	 наспроти	 38%	 жени.	 Речиси	 идентична	
е	 состојбата	 и	 со	 раководните	 места	 на	 кои	
66%	се	мажи,	а	33%	жени.	Ова	се	одразува	и	
врз	 образовната	 структура,	 па	 така	 со	 високо	
образование	 се	 25%	 од	 вработените	 мажи	 и	
19%	жени.

НИТУ ЕДНА ЖЕНА РЕКТОР НА ДРЖАВНИТЕ 
УНИВЕРЗИТЕТИ
	 Раководните	 места	 во	 државните	
високообразовни	 институции	 (од	 државните	
факултети	 недостасуваат	 податоци	 само	 од	
Државниот	 факултет	 во	 Тетово)	 како	 да	 се	
резервирани	 за	 мажите	 со	 оглед	 на	 податокот	
дека	 најголемиот	 број	 ректори	 и	 проректори	
се	 мажи.	 Така,	 истражувањето	 покажа	 дека	
на	 државните	 универзитети	 има	 само	 две	
жени	 проректори,	 но	 нема	 ниту	 една	 жена	 во	
ректорската	фотелја.	Но	затоа	и	тука,	впрочем	
како	и	во	најголемиот	дел	од	другите	институции	

КОИ СЕ МАШКИ, А КОИ ЖЕНСКИ 
МИНИСТЕРСТВА?
	 Истражувањето	 покажа	 дека	 во	
Македонија	 постои	 поделба	 на	 т.н.	 типични	
машки	и	типични	женски	министерства.
	 Така,	министерства	во	кои	доминираат	
мажите	 се:	 Министерството	 за	 внатрешни	
работи,	 за	 земјоделство,	 за	 одбрана,	 потоа	
Министерството	 за	 правда,	 за	 економија	
и	 за	 транспорт	 и	 врски.	 Но	 затоа	 жените	 се	
побројни	во:	Министерството	за	образование,	
за	 финансии,	 за	 труд	 и	 социјална	 политика,	
како	 и	 во	 министерствата	 за	 здравство	 и	 за	
локална	самоуправа.

во	земјата,	поголем	број	од	вработените	се	жени,	
иако	како	и	министерствата	и	факултетите	може	да	
се	поделат	на	типично	машки	и	типично	женски.	Во	
првата	категорија	спаѓаат:	Машинскиот	факултет,	
потоа	Факултетот	за	физичка	култура,	за	ликовна	
уметност,	 Шумарскиот	 и	 Градежниот	 факултет	
сите	 при	 Универзитетот	 „Св.	 Кирил	 и	 Методиј“.	
На	 втората	 група	 и	 припаѓаат	 Факултетот	 за	
фармација,	 Медицинскиот,	 Филолошкиот	 и	
Технолошко-металуршкиот	факултет.		

УЧИТЕЛСКАТА-ЖЕНСКА ПРОФЕСИЈА
Жените	 учителки,	 наставнички	 и	 професорки	
генерално	 ги	 има	 во	 поголем	 број	 од	 мажите	
како	во	основните	така	и	во	средните	училишта.	
Прикажано	 во	 проценти	 во	 средните	 училишта	
58%	 од	 вработените	 се	 жени,	 а	 42%	 се	 мажи.	
Овој	 сооднос	 е	 многу	 поголем	 во	 основните	
училишта	каде	65%	се	жени,	а	35%	мажи.	Сепак,	
има	 средни	 училишта	 каде	 бројот	 на	 мажите	 е	
поголем	 од	 жените	 како	што	 е	 на	 пример	 ОСТУ	
Гостивар,	 или	 ССОУ	 „Моша	 Пијаде“	 во	 Тетово.		
Идентична	е	и	образовната	структура	кога	станува	
збор	за	соодносот	жени	наспрема	мажи,	но	затоа	
раководната	структура	во	средните	и	во	основните	
училишта	е	во	рацете	на	мажите.	Иста	е	состојбата	
и	кога	станува	збор	за	директорските	места	каде	
мажите	се	во	предност	во	однос	на	жените.

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, АГЕНЦИИ И ЈАВНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА
	 За	 здравствените	 установи	 податоците	
велат	 дека	 во	 општите	 болници	 речиси	 двојно	
е	 поголем	 бројот	 на	 вработени	 жени	 од	 мажи	
т.е.	 70%	 наспроти	 29%.	 Што	 се	 однесува	 до	
образовната	структура,	мажите	водат	пред	жените	
со	само	еден	процент	кога	станува	збор	за	високото	
образование	 и	 во	 поголем	 број	 се	 застапени	 на	
директорските	 места.	 Слична	 е	 состојбата	 и	 со	
специјалните	болници,	но	таму	соодносот	е	65%	
жени,	а	34%	мажи.	Но	тука	драстична	разлика	има	
кога	станува	збор	за	директорските	фотељи.
	 Имено,	 податоците	 велат	 дека	 во	
специјалните	болници	има	11	мажи	на	директорски	
места,	 но	 само	 две	 жени	 ја	 имаат	 оваа	 висока	
позиција.	 Во	 Универзитетските	 клиники	 пак,	
соодносот	 жени-мажи	 е	 три	 спрема	 еден	 во	
полза	на	жените,	а	таков	е	соодносот	и	во	поглед	
на	 образовната	 структура.	 Во	 овие	 установи	
генерално	поголем	број	на	жени	се	на	раководни	
места,	но	не	и	кога	станува	збор	за	директорските	
места	каде	има	22	мажи,	а	само	девет	жени.
	 Кога	 станува	 збор	 за	 јавните	
претпријатија	 (податоците	 се	 однесуваат	 на	 26	
јавни	претпријатија),	тука	мажите	се	во	предност	
во	 секој	 поглед:	 бројот	 на	 вработени,	 високото	
образование,	како	и	директорските	места.	Но	затоа	
податоците	за:	агенциите,	комисиите	и	дирекциите	
(податоците	се	однесуваат	на	25	агенции,	комисии	
и	дирекции)	зборуваат	за	изедначеност	во	однос	
на	 половата	 застапеност.	 Меѓутоа	 поголем	 е	
процентот	 на	 високообразовани	 жени,	 додека	
мажите	се	позастапени	на	раководните	места.

41.	Слично	како	и	
во	законодавниот	
дом	 и	 тука	
процентот	 на	
жени	 со	 високо	
о б р а з о в а н и е	
е	 поголем	 од	
мажите:	 41%	
наспроти	33%.	Но	
тука	 распоредот	
на	 раководни	
места	 покажува	
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ГОСТИ ВО ОВОЈ БРОЈ

	 Развојот	 на	 демократијата	 во	
општеството	 меѓу	 другото	 се	 мери	 според	
степенот	на	остварување	на	човековите	права	и	
пристапот	кон	правдата.	Глобалниот	општествен	
развој	постојано	создава	нови	односи	кои	бараат	
брза	 и	 ефикасна	 интервенција	 на	 општеството,	
вклучително	 и	 донесување	 релевантно	
законодавство,	 градење	 на	 капацитетите	 на	
институциите	и	востановување	јасни	и	прецизни	
процедури.	 Со	 оглед	 на	 различниот	 степен	 на	
развој	 на	 државите,	 во	 рамките	 на	 системот	 на	
меѓународното	 право	 воспоставена	 е	 правна	
рамка	која	ги	пропишува	минималните	стандарди	
за	 човековите	 права	 кои	 секоја	 држава	 треба	
да	ги	воспостави	на	својата	територија,	за	секој	
поединец.	
	 Според	 меѓународните	 стандарди	 за	
човекови	 права,	 државите	 се	 тие	 кои	 ја	 имаат	
примарната	 одговорност	 за	 обезбедување	 на	
човековите	 права	 на	 поединецот	 во	 рамките	 на	
својата	јурисдикција,	затоа	што	државите	се	тие	
кои	ги	ратификуваат	и	прифаќаат	меѓународните	
договори	кои	се	однесуваат	на	човековите	права.	
Кога	станува	збор	за	одговорностите	на	државата,	
важно	е	да	се	нагласи	дека	оваа	одговорност	се	
однесува	на	сите	државни	органи,	како	и	на	сите	
организации	кои	настапуваат	во	име	на	државата	
и	 тоа	 на	 сите	 нивоа.	 Во	 контекст	 на	 Босна	 и	
Херцеговина	тоа	е:	националното,	ентитетското,	
кантоналното	и	општинското	ниво.
	 Глобано	 постојат	 три	 обврски	 кога	
станува	 збор	 за	 човековите	 права:	 нивно	
почитување,	заштита	и	исполнување	на	нормите	
и	 стандардите.	 Почитувањето	 на	 човековите	
прaва	значи	да	не	се	попречува	нивното	уживање	
или	државата	треба	да	се	воздржи	од	преземање	
работи	 со	 кои	 би	 ги	 попречувала	 човековите	
права.
	 Понекогаш	 недостатокот	 на	 средства	
може	 да	 биде	 главна	 пречка	 за	 остварување	
на	 човековите	 права.	 Во	 склад	 со	 ова	 некои	
обврски	 што	 се	 однесуваат	 на	 човековите	
права	 се	 прогресивни,	 а	 други	 апсолутни.	 Така,	
економско-социјалните	 права	 се	 прогресивни,	
додека	правото	на	недискриминација	е	апсолутно	
право.	Основната	разлика	помеѓу	прогресивното	
и	 апсолутното	 право	 е	 фактот	 дека	 пристапот	
кон	 прогресивните	 права	 може	 да	 се	 планира	
низ	 еден	 долг	 временски	 период	 со	 оглед	 на	
тоа	што	за	нив	се	потребни	средства	и	ресурси.	
Истовремено,	апсолутното	право	не	бара	никакви	
дополнителни	вложувања.	Ова	право	бара	да	се	
обезбеди	веднаш	без	одложување.

УСТАВНА И ЗАКОНСКА РАМКА ВО БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

	 Босна	 и	 Херцеговина	 како	 членка	 на	
Обединетите	нации	и	Советот	на	Европа	ја	презеде	
обврската	 дека	 ќе	 обезбеди	 почитување	 на	
човековите	права	на	својата	територија.	Уставот	
на	 Босна	 и	 Херцеговина	 обврзува	 почитување	
на	 меѓународно	 признатите	 човекови	 права	
и	 слободи	 на	 највисоко	 можно	 ниво.	 Уставот,	
исто	 така,	 наложува	 Европската	 конвенција	 за	
заштита	на	човековите	прaва	и	основни	слободи	

и	нејзините	протоколи	во	Босна	и	Херцеговина	
мора	 „директно	 да	 се	 применуваат“	 и	 мора	
да	 „имаат	 приоритет	 над	 останатите	 закони“	
а	 основните	 човекови	 права	 се	 наведени	 во	
посебен	став.	Анексот	1	наведува	дополнителни	
договори	 за	 човековите	 права	 кои	 ќе	 се	
применуваат	во	Босна	и	Херцеговина,	а	меѓу	нив	
се	сите	документи	на	Обединетите	нации.		
	 Значи,	 со	 Уставот	 на	 БиХ,	 како	 и	 со	
уставите	 на	 ентитетите	 и	 кантоните	 утврдено	
е	 правото	 на	 заштита	 од	 дискриминација.	
Антидискриминациски	 одредби	 содржат	 повеќе	
закони	 кои	 се	 применуваат	 во	 БиХ	 и	 тоа	 како	
општа	 одредба	 со	 која	 се	 забранува	 каков	
било	 облик	 на	 дискриминација	 по	 кој	 било	
основ.	Вакви	одредби	се	вклучени	во	законите	
со	 кои	 се	 регулира	 правото	 на	 образование,	
здравствената	 и	 социјалната	 заштита,	
работата	 и	 вработувањето,	 остварувањето	 на	
политичките	слободи,	пристапот	до	информации,	
судството,	правата	на	малцинствата,	пензиско-

дискриминација	во	БиХ	е	механизам	за	заштита	од	
дискриминација	со	посебен	акцент	на	можноста	за	
воведување	позитивни	(афирмативни)	мерки	чија	
цел	 е	 сузбивање	 на	 дискриминацијата.	 Законот	
прави	разлика	помеѓу	директната	и	индиректната	
дискриминација,	 како	 и	 другите	 облици	 на	
дискриминација	во	кои	се	дефинирани	различните	
начини	 на	 постапување	 како	 што	 се:	 мобингот,	
вознемирувањето,	 сексуалното	 вознемирување,	
виктимизацијата	 и	 слично.	 Законот	 исто	 така	
предвидува	три	различни	облици	на	постапување	
кои	 се	 однесуваат	 на:	 исклучувањето,	 ограничу-
вањето	и	давањето	предност.

УЛОГАТА НА ОМБУДСМАНОТ ВО ЗАШТИТАТА 
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

	 Во	 системот	 на	 заштита	 на	 човековите	
права,	Омбудсманот	за	човекови	права	во	Босна	и	
Херцеговина	е	независна	институција	востановена	
со	 цел	 да	 се	 промовира	 доброто	 владеење	 на	

ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО ПОРАСТ

Јасминка Џумхур
oмбудсман	за	човекови	права	на
Босна	и	Херцеговина

Предраг Раосављевиќ
Шеф	на	Oдделението	за	елиминација	
на	сите	облици	на	дискриминација

→

инвалидското	осигурување	и	многу	други	права	
кои	произлегуваат	од	меѓународните	стандарди,	
а	со	кои	се	надоградуваат	 	домашните	закони.	
Со	 овие	 одредби	 се	 настојува	 да	 се	 постигне	
ефикасна	 правна	 заштита	 и	 воведување	
антидискриминациска	политика	во	речиси	 сите	
сегменти	 на	 јавниот	 сектор.	 Но	 и	 покрај	 сите	
законски	 и	 меѓународни	 прописи	 со	 кои	 се	
гарантираат	човековите	права,	како	и	еднаквиот	
третман	 на	 лицата,	 за	 жал,	 во	 практиката	
повредите	се	чести,	а	најчесто	станува	збор	за	
прикриена	 или	 посредна	 дискриминација	 или	
пак,	за	посебни	облици	на	дискриминација.	Ова	
беше	причина,	особено	по	стапувањето	во	сила	
на	 Протоколот	 12	 кон	 Европската	 конвенција	
за	 основните	 човекови	 права	 и	 слободи	 кои	
дискриминацијата	ја	препознаваат	како	посебно	
кршење	 на	 правата,	 во	 БиХ	 да	 се	 донесе	
посебен	 закон	 со	 кој	 ќе	 се	 пропише	 забрана	
за	 дискриминацијата.	 Законот	 за	 забрана	 на	

правото,	 заштитата	 на	 правата	 и	 слободите	 на	
физичките	и	 правните	 лица,	 кои	 се	 гарантирани	
со	Уставот	на	БиХ	и	со	меѓународните	договори.	
Основата	 за	 работата	 и	 функционирањето	 на	
Омбудсманот	 во	 БиХ	 се:	 Анексите	 lV	 и	 Vl	 	 на	
Општиот	 рамковен	 договор	 за	 мир	 во	 Босна	 и	
Херцеговина	од	14.12.1995	година.	Врз	основа	на	
овие	документи	институцијата	почна	со	работа	во	
1996	година.	Законот	за	народниот	правобранител	
е	донесен	во	2000	 година,	а	неговите	измени	се	
направени	во	2001,	2004	и	во	2006	година.
	 Централна	 институција	 за	 заштита	
од	 дискриминација	 во	 согласност	 со	 Законот	
за	 забрана	 на	 дискриминација	 е	 Омбудсманот	
за	 човекови	 права	 на	 Босна	 и	 Херцеговина.	
Востановувањето	 тела	 за	 борба	 против	
дискриминација	 е	 реализирано	 по	 препорака	 на	
Европската	 комисија	 и	 некои	 специјализирани	
агенции,	 како	 и	 членот	 20	 од	 Директивата	 за	
спроведување	на	начелото	на	еднакви	можности	и	
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еднаков	третман	на	мажите	и	жените	и	прашањата	
за	вработување	и	професии
	 Омбудсманот	 на	 БиХ	 во	 рамките	
на	 своите	 надлежности	 прима	 поединечни	
и	 групни	 претставки	 кои	 се	 однесуваат	 на:	
дискриминација,	 на	физичките	 и	 правните	 лица	
кои	 поднеле	 претставки	 за	 дискриминација,	 им	
дава	 информации	 за	 нивните	 права	 и	 обврски,	
како	 и	 за	 можностите	 за	 судска	 заштита,	
предлага	 покренување	 постапка	 за	 медијација	
во	 согласност	 со	 Законот	 за	 медијација,	 собира	
и	 анализира	 статистички	 податоци	 за	 случаите	
на	дискриминација,	поднесува	годишен	извештај,	
а	 според	 потребите	 и	 вонредни	 извештаи	 за	
појавите	 на	 дискриминација,	 ја	 информира	
јавноста	 за	 појавите	 на	 дискриминација,	 по	
сопствена	 иницијатива	 спроведува	 истражување	
во	 областа	 на	 дискриминацијата,	 дава	 мислења	
и	 препораки	 со	 цел	 спречување	 и	 сузбивање	
на	 дискриминацијата	 и	 предлага	 законски	 и	
други	 решенија	 до	 надлежните	 институции	
во	 БиХ.	 Омбудсманот	 има	 право	 да	 покренува	
и	 да	 учествува	 во	 постапките	 за	 заштита	 од	
дискриминација	 за	 прекршување	 на	 одредбите	
од	 законот,	 да	 дава	 совети	 на	 законодавната	 и	
извршната	 власт,	 да	 учествува	 во	 подигањето	
на	 свеста	 за	 прашања	 поврзани	 за	 расизам	 и	

расна	 дискриминација	 во	 општеството	 и	 да	 ги	
унапредува	 политиките	 и	 практиките	 кои	 имаат	
за	цел	да	обезбедат	еднаково	постапување.
	 Законот	 за	 забрана	 на	 дискриминација,	
пропишува	 одредба	 со	 која	 во	 рамките	 на	
институцијата	 Омбудсман	 се	 воспоставува	
посебен	 оддел	 кој	 работи	 исклучиво	 само	 на	
предмети	поврзани	 со	наводна	 	 дискриминација	
настаната	 при	 постапување	 на	 јавните	 тела	 на	
ниво	на	државата,	ентитетите,	кантоните	и	Брчко	
дистриктот	 Босна	 и	 Херцеговина,	 општинските	
институции	и	тела,	како	и	од	правните	лица	кои	
вршат	 јавни	 овластувања.	 Иако	 со	 Законот	 за	
забрана	 на	 дискриминација,	 е	 предвидено	 дека	
ова	одделение	ќе	има	свој	буџет,	веќе	три	години	
тоа	се	финансира	од	редовните	буџетски	средства	
на	институцијата	Омбудсман.	Ова	во	значителна	
мера	ја	ограничува	институцијата	затоа	што	сите	
активности	 поврзани	 со	 дикриминацијата	 во	
кои	 учествува	 и	 Омбудсманот	 се	 организирани	
од	други	субјекти	како	што	се:	меѓународните	и	
невладините	организации.
	 Законот	за	забрана	на	дискриминацијата	
им	наметна	обврска	на	сите	државни	институции,	
ентитетски,	 кантонални	 и	 телата	 на	 Брчко	
дистриктот	 Босна	 и	 Херцеговина,	 општинските	
институции	 и	 правните	 лица	 кои	 вршат	 јавни	
овластувања,	 како	 и	 на	 останатите	 правни	 и	
физички	лица	на	барање	на	Омбудсманот	во	рок	
од	30	дена	да	му	достават	податоци	и	документи	
кои	им	се	бараат,	како	и	обврска	да	соработуваат	
со	омбудсманот	и	да	даваат	писмени	одговори	и	
известувања	за	ефектите	од	дадените	препораки	
со	 цел	 отстранување	 на	 дискриминацијата	

во	 рок	 во	 кој	 го	 одредил	 Омбудсманот.	 За	
жал	 практиката	 покажува	 дека	 органите	 и	
институциите	 се	 уште	 во	 доволна	 мера	 не	 ги	
вршат	 своите	 обврски	 пропишани	 со	 Законот	
за	 забрана	 на	 дискриминација,	 поради	 што	
Омбудсманот	на	БиХ	во	неколку	наврати	одлучи	
да	поднесе	барања	за	покренување	прекршочни	
постапки,	инструмент	пропишан	со	закон.
	 Генерално,	 статистиката	 која	 ја	 води	
Омбудсманот	укажува	на	пораст	на	случаите	на	
дискриминација	 од	 година	 во	 година	 што	 пак,	
можеби	е	резултат	на	фактот	што	на	граѓаните	
со	 Законот	 за	 забрана	 на	 дискриминација	
им	 е	 дадена	 можноста	 да	 се	 обратат	 за	
заштита	 до	 оваа	 институција.	 Истовремено,	
со	 усложнувањето	 на	 општествените	 односи,	
особено	економските,	се	создаваат	околности	во	
кои	се	случува	дискриминацијата	како	што	се	на	
пример	мобингот	вознемирувањето	и	др.	

ПРИЈАВЕНИ СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА 

	 Постапувањето	 по	 поединечни	
претставки	 на	 граѓани	 претставува	 најзначаен	
вид	 на	 заштита	 на	 човековите	 права.	 Во	
институцијата	 Омбудсман	 за	 човекови	 права	
во	 2011	 година	 регистрирани	 се	 вкупно	 191	

претставка	кои	се	однесуваат	на	дискриминација.	
Покрај	 предметите	од	2011	 година	во	Одделот	
се	пренесени	81	предмет	од	2010	година	и	еден	
од	 2009,	 така	 што	 се	 работело	 вкупно	 на	 273	
предмети.	 Во	 извештајниот	 период	 Одделот	
заврши	88	предмети	од	2011	година	и	40	од	2010	
година	и	тоа	со:	одлука	за	затворање	предмет	
во	102	случаи,	во	26	случаи	со	препорака	или	со	
остварување	на	правата	на	странките	во	текот	
на	истрагата.	Неопходно	е	да	се	напомене	дека	
одреден	 број	 предмети	 се	 решени	 во	 текот	 на	
истрагата,	било	со	посредување,	поттикнување	
пријателско	 решавање	 или	 преку	 медијација	
помеѓу	 странките	 во	 спорот	или	пак,	 на	начин	
што	одговорните	во	органите	сами	ги	коригирале	
своите	 постапки	 веднаш	 по	 обраќањето	 на	
Омбудсманот.	 Во	 случаите	 кога	 истрагата	 ќе	
потврди	 повреда	 на	 правото	 институцијата	
Омбудсман	издава	препорака	со	цел	усвојување	
мерки	и	отстранување	на	повредите	на	правото.	
Во	извештајниот	период	Одделот	за	елиминација	
на	дискриминацијата	издаде	26	препораки.		
	 Во	2011	година	бројот	на	претставките	
е	 зголемен	 за	 41,5%	 во	 однос	 на	 претходната	
година.	Ова	можеби	се	должи	на	интензивните	
промотивни	 кампањи	 преземени	 како	 од	
институцијата	 така	 и	 од	 другите	 организации	
кои	 се	 занимаваат	 со	 човековите	 права	 и	
борба	 против	 дискриминација.	 Во	 2009	 година	
најголемиот	 број	 претставки	 се	 однесуваа	 на	
дискриминација	по	национална	основа	 (53),	во	
2010	бројот	на	овие	претставки	е	намален	(14),	
а	зголем	е	бројот	на	претставки	кои	се	однесуваа	
на	 мобингот	 (32).	 Во	 2011	 година	 продолжи	

трендот	на	пораст	на	претставки	за	мобинг	(41),	
а	од	вкупниот	број	претставки	за	дискриминација	
на	 национална	 основа	 (43)	 само	 во	 мал	 број	
случаи	е	утврдена	повреда	на	правото	и	дадени	се	
препораки	(4).	
	 Анализата	 на	 добиените	 претставки	
во	 Одделот	 за	 елиминирање	 на	 сите	 облици	 на	
дискриминација	 во	 2011	 година	 покажува	 дека	
во	 БиХ	 е	 присутна	 практика	 на	 дискриминација	
по	 национална	 основа.	 Најголемиот	 број	
претставки	 се	 однесуваат	 на	 дискриминација	 по	
национална	основа	кај	постапките	за	вработување	
и	 конкурсните	 процедури,	 нерегуларности	 во	
станбената	 област,	 осигурување	 на	 правото	 на	
имот	и	постапувањето	на	јавните	органи.
	 Во	 институцијата	 Омбудсман	 во	 2011	
година	 се	 евидентирани	 41	 предмет	 кои	 се	
однесуваат	 на	 мобинг.	 Но	 оваа	 бројка	 се	 чини	
дека	 не	 ја	 отсликува	 вистинската	 ситуација	 со	
мобингот	во	БиХ.	Факт	е	дека	има	многу	граѓани	
кои	денес	се	изложени	на	мобинг,	а	не	се	обраќаат	
до	институцијата	ниту	пак,	бараат	судска	заштита	
од	 страв	 дека	 во	 тој	 случај	 ќе	 останат	 без	
работа.	 Од	 споредувањето	 на	 статистиката	 од	
претходната	година	евидентно	е	дека	мобингот	е	
во	пораст,	за	што	придонесува	тешката	економска	
состојба,	високата	стапка	на	невработеност,	лошо	
уредените	 односи	 на	 пазарот	 на	 работна	 сила	
и	 недостатокот	 од	 капацитети	 на	 надлежните	
инспекции.
	 Жртвите	 на	 мобингот,	 исто	 така,	 се	
изложени	 на	 стрес	 затоа	 што	 мобингот	 остава	
последици	 по	 нивното	 здравје,	 а	 заедно	
со	 претставката	 во	 Институцијата	 често	 се	
приложува	и	мислење	од	психолог,	психијатар	или	
од	други	стручни	лица	како	и	искази	на	сведоци.	
Олеснителна	околност	за	жртвите	на	мобингот	е	
фактот	што	товарот	на	докажување	е	на	наводниот	
прекршител.	Во	практиката	како	прекршители	се	
јавуваат	лица	кои	се	на	моќни	позиции	за	разлика	
од	жртвите,	 а	 кои	 го	 оспоруваат	 постоењето	 на	
мобингот	 повикувајќи	 се	 на	 своите	 права	 кои	
произлегуваат	од	разните	интерни	акти.
	 Дискриминацијата	 по	 полова	 основа	 е	
присутна	 како	 резултат	 на	 неусогласеноста	 на	
законодавството	 со	 Законот	 за	 рамноправност	
на	 половите,	 што	 требаше	 да	 биде	 завршено	
во	 период	 од	 шест	 месеци	 по	 усвојувањето	
на	 овој	 закон	 во	 2003	 година.	 Ова	 особено	 се	
однесува	 на	 Изборниот	 закон	 на	 БиХ	 затоа	
што	 изборните	 резултати	 од	 2010	 година	
покажуваат	 намалување	 на	 бројот	 на	 жените	
во	 законодавните	 тела.	 Останатите	 претставки	
поврзани	со	дискриминацијата	по	полова	основа	
воглавно	 се	 однесуваат	 на	 случаи	 на	 сексуално	
вознемирување	 и	 насилство	 базирано	 на	 полот,	
а	 посебно	 од	 аспект	 на	 недоволна	 заштита	
на	 жртвите.	 Омбудсманот	 констатира	 дека	 и	
понатаму	 е	 присутна	 неефикасна	 реакција	 на	
работодавачите	со	цел	превенција	и	стопирање	на	
овој	облик	на	насилство,	но	и	постење	недоволна	
доверба	 кон	жртвата	што	 дополнително	 создава	
нова	виктимизација.	
	 Институцијата	 Омбудсман	 во	 складот	
со	 своите	 можности	 ќе	 ја	 разгледа	 можноста	 да	
се	 воспостави	 механизмот	 на	 медијација	 која	 е	
предвидена	 со	одредбите	на	Законот	 за	 забрана	
на	дискриминација.	Промовирањето	на	најдобрите	
практики	 во	 примената	 на	 меѓународните	
стандарди	 за	 човекови	 права	 во	 случаите	 на	
дискиминација,	со	интенција	на	постојано	подигање	
на	нивото	на	достигнатите	права	во	БиХ,	како	и	
воспоставувањето	соработка	со	професионалните	
здруженија	 заради	 унапредување	 на	 човековите	
права,	 размена	 на	 информации	 и	 податоци,	
како	 и	 отворање	 дискусија	 за	 сите	 прашања	 од	
значење	 за	 остварување	 и	 унапредување	 на	
човековите	права	во	БиХ	се	дел	од	приоритетите	
на	институцијата	Омбудсман.



ТРЕБА ДA СЕ ПОДИГНЕ СВЕСТА ЗА  ДИСКРИМИНАЦИЈАТА
	 Политиката	 на	 антидискриминација	
и	 законите	 што	 се	 однесуваат	 на	 неа	 се	 од	
неодамна	присутни	во	Франција.	Во	француската	
институција	 за	 антидискриминација	 работам	 од	
нејзиното	 основање	 во	 2005	 година.	 Од	 скоро	
оваа	институција	се	спои	со	три	други	институции	
слични	 по	 закон	 и	 во	 2011	 година	 прерасна	 во	
институција	 Бранител	 на	 правата.	 Во	 Скопје	
дојдов	со	цел	да	учествувам	на	Тркалезната	маса	
посветена	на	дискриминацијата,	организирана	на	
08.02.2012	г.	од	страна	на	македонскиот	Народен	
правобранител	 и	 ЕУ	 Инфо	 центарот.	 Оваа	
тркалезна	 маса	 беше	 организирана	 во	 рамките	
на	твининг	проектот	раководен	од	институциите	
за	 заштита	 на	 човековите	 права	 на	 Шпанија	 и	
Франција.	 На	 прес-конференцијата	 новинарите	
ме	 прашаа	 какви	 лекции	 Франција	 може	 да	
пренесе	 по	 однос	 на	 антидискриминацијата.	
Многу	 спонтано	 јас	 одговорив	 дека	 немаме	
лекција	што	би	можеле	да	ја	пренесеме.	Франција	
се	 уште	 е	 држава	 која	 дискриминира	 по	 секоја	
основа	и	тоа	по	18	основи	(најскоро	е	востановена	
дискриминација	 по	 етничка	 основа,	 потоа	
физичка	 попреченост,	 богатство,	 пол,	 старост,	
сексуална	 ориентација,	 религија	 и	 др.)	 Секако,	
одредени	аспекти	од	нашето	искуство	може	да	им	
пренесеме	на	колегите	овде	бидејќи	на	тоа	поле	
работиме	скоро	седум	години.	
	 Да	сумираме,	усвоивме	стратегија	од	три	
димензии:	 првиот	 дел	 од	 работата	 се	 заснова	
на	 правната	 работа	 по	 индивидуални	 случаи	 и	
води	до	најочигледните	случаи	на	осудување	на	
обвинетиот.	Ова	е	начин	со	кој	се	отргнуваат	лицата	
од	вршење	дискриминација.	Треба	да	го	зајакнеме	
законот	со	цел	тој	да	 спречува	дискриминација.	
Вториот	 начин	 е	 комуникациската	 стратегија	
која	 се	 заснова	 на	 примерите	 што	 дозволуваат	
публикување	на	резултатите	од	правната	работа	
на	начин	што	ќе	бидат	разбирливи	за	широката	
јавност	 и	 вработените,	 како	 и	 за	 давателите	 на	
стоки	и	други	услуги.	Третиот	дел	од	стратегијата	
е	 превенцијата:	 водечко	 партнерство	 со	 сите	
возможни	 страни,	 обука,	 подигање	 на	 јавната	
свест	со	цел	обука	на	општеството	и	нудење	алатки	
на	 вработените	 за	 промоција	 и	 имплементација	
на	практиката	за	еднаквост.		
	 Дискриминација	е	да	се	третираат	лица	
во	 идентични	 ситуации	на	 различен	начин	и	 по	
основа	е	 забранета	со	 закон	и/или	меѓународни	
обврски.	 Дискриминацијата	 може	 да	 се	 случи	
посебно	 при	 вработување,	 кариера,	 пристап	
до	 обуки,	 пристап	 до	 домување,	 образование	
и	 уште	 поопшто	 до	 јавните	 и	 приватни	 стоки	 и	
услуги.	 Во	 европските	 директиви,	 моралната	 и	
сексуалната	злоупотреба	спаѓаат	исто	во	нашите	
овластувања.	Дискриминацијата	е	директна	кога	
е	 со	 намера.	 Може	 да	 биде	 и	 индиректна	 кога	
навидум	неутрални	мерки	попречуваат	лице	или	
група	на	лица	во	уживање	слободен	пристап	до	
услуга	или	право.	
	 Доколку	сакате	да	избегнете	дискримина-
ција,	 не	 е	 доволно	 само	 да	 се	 каже	 дека	 не	 е	
во	 ред	 нееднаква	 плата	 за	 мажи	 и	 жени	 кои	
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имаат	 иста	 надградба	 и	 работно	 искуство	 и	
исти	 позиции	 или	 дека	 не	 е	 во	 ред	 да	 не	 се	
вработи	лице	кое	ги	има	истите	професионални	
квалитети,	но	не	се	вработува	само	затоа	што	е	
од	друга	етничка	или	национална	група	или	да	
му	се	одбие	позиција	на	лице	само	затоа	што	е	
хомосексуалец.	Сакале	или	не,	работодавачите	
мора	 да	 разберат	 дека	 е	 незаконски	 и	 дека	
може	 да	 бидат	 обвинети	 за	 дискриминација.	
Во	 Франција	 Законот	 за	 антидискриминација	
потекнува	од	Директивите	на	Европската	унија.	
Првата	 институција	 за	 антидискриминација	 во	
Франција	 -	 Високиот	 комесаријат	 за	 еднаквост	
и	 против	 дискриминација	 (the	 HALDE)	 беше	
основан	како	резултат	на	ЕУ	директивата	2000	
-	 Расната	 директива.	 Не	 би	 знаела	 да	 кажам	
дали	 таква	 институција	 воопшто	 ќе	 постоеше	
доколку	 ја	 немавме	 таа	 директива.	 Како	 и	
да	 е,	 треба	 да	 се	 признае	 дека	 Францускиот	
парламент	 гласаше	 за	 таа	 институција	 со	 цел	
таа	 да	 ја	 има	 вистинската	моќ	 за	 ефикасно	 да	
ги	 оствари	 своите	 цели.	 Секако,	 Бранителот	
дава	 правна	 помош	 на	 подносителите	 на	
претставки,	 го	 креира	 предметот	 и	 им	 помага	

одобрена	 од	 страна	 на	 Државниот	 обвинител.	
Спогодба	 предложена	 од	 страна	 на	 Бранителот,	
а	прифатена	од	страна	на	жртвата	е	предмет	на	
одобрување	 од	 страна	 на	 Државниот	 обвинител	
кој	 има	 такво	 овластување.	 Институцијата	
своите	 ставови	 може	 да	 ги	 изнесе	 пред	 суд	
(граѓански,	 кривичен	 или	 административен)	
кога	 предметот	 кој	 опфаќа	 дискриминација	 е	
доставен	 до	 нив,	 на	 нивна	 иницијатива	 или	 на	
барање	 на	 странките.	 Францускиот	 бранител	
денес	 е	 следен	 од	 националните	 судови	 во	
повеќе	 од	 80%	 од	 случаите.	 Адвокатите	 на	
Бранителот	редовно	 ја	користат	регулативата	на	
Европскиот	 суд	 за	 правда,	 но	 и	 на	 Европскиот	
суд	 за	 човекови	права.	Македонскиот	парламент	
го	 ратификуваше	 Протоколот	 12	 на	 Европската	
конвенција	за	човекови	права	(Франција	се	уште	
го	 нема	 ратификувано	 овој	 протокол	 така	 што	
Вашата	 држава	 може	 да	 ни	 одржи	 лекција	 по	
тоа	 прашање).	Ова	 се	 силни	 правни	 алатки	што	
може	да	ги	користат	нашите	институции	со	цел	да	
поддржат	 предмет,	 но	 истовремено	 да	 побараат	
менување	 закон	 кој	 содржи	 дискриминаторски	
одредби.		
	 Не	сите	автори	на	дискриминацијата	имаат	
свест	или	правно	знаење	дека	дискриминираат.	Во	
многу	случаи	компаниите	не	знаат	дека	не	смеат	
да	 ја	 земат	 возраста	 како	 услов	 за	 вработување	
без	 притоа	 да	 ги	 објаснат	 причините,	 па	 на	
пример,	 кога	 вработуваат	 инжењер	 велат	 дека	
тој	треба	да	биде	не	постар	од	40	години.	Нашиот	
прв	 заклучок	 е	 дека	 институцијата	 направила	
дискриминација	 (по	основ	на	возраст)	 со	 самиот	
момент	кога	на	интернет	е	објавен	огласот.	Треба	
да	ја	подигнеме	свеста	и	да	и	објасниме	на	јавноста	
што	 всушност	 претставува	 дискриминацијата,	 по	
кои	основи	е	таа	забранета,	како	и	да	известуваме	
за	 многу	 конкретни	 и	 практични	 примери	 на	
дискриминација.	 Тоа	 е	 еден	 од	 најефикасните	
начини	 на	 кои	 луѓето	 можат	 да	 разберат,	 а	
можеби	 и	 да	 ја	 препознаат	 дискриминацијата.	
Да	 се	 разбере	 и	 препознае	 дискриминацијата	
е	 еден	 чекор	 пред	 поднесување	 претставка	 со	
која	 бараме	 да	 ни	 се	 исправи	 грешката	 и	 да	 се	
вратат	 правата.	 Токму	 затоа	 комуникацијата	 е	
клучен	фактор	за	успехот	на	оваа	стратегија.	На	
Тркалезната	маса	во	Скопје	добив	впечаток	дека	
македонскиот	 печат	 е	 подготвен	 да	 информира	
за	 случаи	 на	 дискриминација.	 Ова	 сигурно	
претставува	компаративна	предност	за	Народниот	
правобранител	 и	 Комисијата	 за	 заштита	 од	
дискриминација.	Добрата	комуникација	поддржана	
од	 ефикасна	 правна	 работа	 ни	 помогна	 да	 го	
зголемиме	бројот	на	претставки	од	1.410	во	2005	
година	на	12.465	во	2010	година.	Тоа	наметнува	
постоење	доволен	број	средства	за	процесуирање	
на	сите	примени	претставки.	
	 Третиот	 аспект	 на	 нашата	 работа	 е	
превентивен.	 Историски,	 правно	 и	 финансиски	
гледано,	 развојот	 на	 правната	 активност	 кај	
националните	тела	за	еднаквост	е	пред	постоењето	
на	 самите	 активности	 за	 еднаквост.	 Но	 најголем	
број	од	националните	тела	за	еднаквост	во	Европа	
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на	 жртвите	 да	 ги	 препознаат	 средствата	 кои	
се	најсоодветни	за	нивниот	 случај.	Бранителот	
ги	 собира	 сите	 потребни	 информации	 од	
приватниот	и	јавниот	сервис	и	од	вработените.	
Може	 да	 ги	 сослуша	 објаснувањата	 од	 секој	
поединец	 или	 тело,	 јавно	 или	 приватно.	Може	
да	 направи	 увид.	 Сите	 овие	 информации	 ќе	
му	 помогнат	 на	 адвокатот	 во	 докажување	 на	
дискриминацијата	што	претставува	најтежок	дел	
од	целата	работа.	Истовремено,	тоа	претставува	
најголема	 придобивка	 за	 нашата	 институција	
бидејќи	 доказите	 секогаш	 се	 чуваат	 во	 рацете	
на	 бранителот	 и	 жртвата,	 адвокатот	 или	 на	
невладината	организација	кои	сами	доаѓаат	до	
тие	информации.	
	 Тогаш	кога	предметот	ќе	биде	разгледан	
од	 страна	 на	 правните	 служби,	 Бранителот	 на	
правата	 има	 моќ	 да	 го	 информира	 Државниот	
обвинител,	 доколку	 информациите	 со	 кои	
располага	 упатуваат	 на	 кривично	 дело	 или	
прекршок.	 Тој	 може	 да	 предложи	 и	 спогодба	
која	 ќе	 вклучи	 парична	 казна	 и/или	 надомест	
на	 штета	 направена	 врз	 жртвата.	 Доколку	
се	 преземе	 истрага,	 истрагата	 мора	 да	 биде		
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(многу	од	нив	им	претходат	дури	и	на	директивите	
на	 Европската	 унија	 за	 антидискриминација)	
покажуваат	дека	стратегија	која	се	базира	само	на	
судска	постапка	не	е	доволна.	Комбинацијата	од	
примена	на	закон	и	превентивна	политика,	обуки	
и	развивање	на	свеста	носи	подобри	резултати.	
Во	 Франција	 одлучивме	 да	 развиеме	 одделение	
за	промоција	на	еднаквоста.	
	 Во	 некои	 земји	 членки	 на	 Европската	
унија	 законот	 наложува	 јавните	 сервиси	 и	
компании	 да	 почитуваат	 дел	 од	 обврските	 на	
полето	на	еднаквоста,	како	и	правнообврзувачките	
(позитивните	обврски).	Во	овие	случаи	национал-
ните	тела	за	еднаквост	може	да	бидат	овластени	

	 Според	Законот	за	спречување	и	заштита	
од	дискриминација,	со	кој	се	востановува	Комиси-
јата	за	заштита	од	дискриминација	како	централен	
национален	авторитет	за	спречување	и	заштита	
од	 дискриминација,	 како	 и	 за	 афирмација	 и	
промоција	 на	 еднаквоста,	 недискриминацијата	
и	 толеранцијата,	 основни	 надлежности	 на	
Комисијата	се:	
	 -	да	постапува	по	претставки,	како	и	да	
носи	мислења	и	препораки	по	претставките;
	 -	да	воспоставува	соработка	со	органите	
надлежни	за	остварување	еднаквост	и	заштита	на	
човековите	права	на	локалната	самоуправа,	како	
и	
	 -	да	соработува	со	соодветни	национални	
тела	 на	 други	 држави,	 како	 и	 со	 меѓународни	
организации	 на	 полето	 на	 заштитата	 од	
дискриминација.
	 На	1.01.2011	година,	отпочна	со	работа	
Комисијата	 за	 заштита	 од	 дискриминација,	 како	
самостојно	и	независно	правно	лице.	Комисијата	
е	 составена	 од	 7	 членови,	 кои	 се	 именувани	од	
страна	на	Собранието	на	Република	Македонија	за	
период	од	5	години,	со	можност	за	еден	реизбор.	
Претседателот	 на	 Комисијата,	 еднаш	 годишно	
поднесува	извештај	за	работата	на	Комисијата	до	
Собранието	на	Република	Македонија.	
	 Како	 основна	 функција	 на	 Комисијата	
за	 заштита	 од	 дискриминација	 е	 постапувањето	
по	 претставки	 од	 граѓани	 по	 однос	 на	
дискриминација.	Во	првата	година	од	постоење,	
до	Комисијата	се	доставени	околу	60	претставки,	
од	кои	по	половината	веќе	е	донесено	мислење,	
а	каде	што	Комисијата	утврдила	дискриминација	
доставена	 е	 препорака	 за	 отстранување	 на	
повредата	 на	 правото	 на	 која	 поднесувачот	
на	 претставка	 се	 повикува.	 Од	 28	 завршени	
претставки,	 Комисијата	 постапуваше	 по	 12,	 од	
кои	 во	 5	 случаи	 утврди	дискриминација,	 додека	
во	7	не	утврди.	По	16	претставки	Комисијата	не	
постапуваше,	 согласно	 член	 26	 од	 Законот	 за	
спречување	 и	 заштита	 од	 дискриминација.	 По	
останатите	претставки,	Комисијата	за	заштита	од	
дискриминација	се	уште	постапува.
	 Во	 однос	 на	 застапеноста	 на	 основите	
на	 дискриминација,	 во	 најголем	 број	 од	
претставките	 подносителите	 наведуваат	 дека	
се	 дискриминирани	 врз	 основа	 на:	 политичка	
припадност	(12	претставки),	етничка	припадност	
(11	 претставки),	 личен	 и	 општествен	 статус	 (9	
претставки),	 социјално	 потекло	 (6	 претставки),	
друг	 основ	 (5	 претставки),	 возраст	 и	 имотен	
статус	 (4	 претставки),	 пол,	 род,	 припадност	 на	
маргинализирана	 група,	 ментална	 и	 телесна	

попреченост	 и	 семејна	 или	 брачна	 состојба	 (3	
претставки),	како	и	државјанство,	други	видови	
уверувања,	образование	и	здравствена	состојба	
(1	претставка).
	 Според	 областите	 во	 кои	 е	 извршена	
наводна	дискриминација,	најзастапена	е	областа	
на	работа	и	работни	односи	(27	претставки),	а	
следат:	 правосудство	 и	 управа	 (8	 претставки),	
образование,	 наука	 и	 спорт	 и	 социјална	
сигурност	 (5	 претставки),	 пристап	 до	 добра	 и	
услуги	 (4	 претставки),	 јавно	 информирање	 и	
медиуми	(2	претставки),	како	и	други	области	(1	
претставка).
	 Во	тој	контекст,	Комисијата	за	заштита	
од	дискриминација,	како	што	може	да	се	види	од	
горенаведеното,	има	искуство	во:	разгледување,	
постапување	и	одлучување	по	скоро	сите	основи	
на	 дискриминација.	 Од	 аспект	 на	 потешките	
форми	 на	 дискриминација:	 повеќекратна	
дискриминација	 -	 дискриминација	 направена	
по	повеќе	дискриминаторски	основи,	повторена	
дискриминација	 –	 дискриминација	 направена	

обраќа	 до	 наводниот	 дискриминатор,	 за	 тој	
да	 се	 произнесе	 по	 наводите	 во	 претставката.	
Паралелно	 со	 барањето	 одговор	 од	 наводниот	
дискриминатор,	 Комисијата	 се	 обраќа	 до	 сите	
релевантни	 институции,	 правни	 лица	 и/или	
поединци	 кои	 можат	 на	 каков	 било	 начин	 да	
придонесат	 за	 точно	 утврдување	 на	 фактичката	
состојба.	Конечно,	Комисијата	 своето	мислење	и	
евентуална	препорака	ги	носи	на	седница,	откако	
ќе	 ја	 утврди	фактичката	 состојба	 преку	 вршење	
увид	 во	 доказите	 на	 подносителот,	 одговорот	 и	
доказите	приложени	од	наводниот	дискриминатор,	
како	 и	 од	 податоците	 до	 кои	 има	 дојдено	 преку	
обраќање	до	институциите,	правните	и	физичките	
лица.	
	 Што	 се	 однесува	 до	 методите	 преку	
кои	 Комисијата	 доаѓа	 до	 информациите	 што	 и	
овозможуваат	 да	 донесе	 правилно	мислење,	 тие	
не	 се	 ограничени	 на	 чисто	 институционални,	
односно	обраќање	по	писмен	пат	до	соодветните	
институции,	 правни	 и	 физички	 лица,	 туку	
вклучуваат	 и	 вршење	 увид	 на	 „самото	 место“,	
разговори	 со	 конкретните	 инволвирани	 страни,	
вршење	 увид	 во	 архиви	 со	 цел	 утврдување	
постоење	дискриминација,	обраќање	до	надлежни	
инспекторати	со	цел	вршење	соодветни	инспекции	
и	тн.
	 Секако	 дека	 треба	 да	 се	 нагласи	 и	
втората	 важна	 компонента	 од	 работата	 на	
Комисијата	 за	 заштита	 од	 дискриминација,	 а	
тоа	 е	 соработката	 со	 институциите	 на	 системот,	
како	на	пр.	инспекторатите,	собраниски	комисии,	
агенции,	како	и	Народниот	правобранител,	за	која	
сооработка	 може	 да	 се	 каже	 дека	 е	 на	 завидно	
ниво,	 докажано	 преку	 неколкуте	 заеднички	
работни	 средби,	 прес-конференции	 и	 повеќе	
формални	 средби	 од	 интерес	 на	 превентивното	
делување	 и	 афирмирање	 на	 концептот	 на	
антидискриминација.

НАЈМНОГУ ПРЕТСТАВКИ ВО СФЕРАТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Народен Прав бранителмај 2012 број 5 7
за	 процесот	 на	 имплементација,	 како	 и	
мониторинг	 на	 усогласеноста	 на	 релевантните	
институции	со	овие	обврски.	За	жал,	во	повеќето	
земји	 позитивната	 активност	 се	 поврзува	 само	
со	 националните	 средства	 за	 еднаквост	 и	
иницијативите,	додека	нивната	имплементација	
зависи	од	добрата	воља	на	главните	актери	со	
цел	да	се	спречи	појава	на	дискриминација.	
	 Во	Франција	направивме	договори	со	100	
најголеми	компании	од	кои	побаравме	годишно	
да	 не	 известуваат	 за	 алатките	 и	 активностите	
кои	 се	 имплементираат	 со	 цел	 промоција	 на	
еднаквоста	 и	 борба	 против	 дискриминацијата.	
Нашето	 министерство	 за	 јавен	 сервис	 ја	

потпиша	Повелбата	 за	еднаквост	која	 ги	опфаќа	
овие	сервиси.	Истовремено	воведовме	и	посебна	
програма	за	антидискриминација	за	адвокатите	и	
судиите	 на	 академиите.	 Работевме	 со	 агенциите	
за	 недвижнини.	 Потпишавме	 договори	 со	
невладините	 организации	 кои	 ги	 застапуваат	
Ромите	и	Ромите	номади,	а	направивме	и	кампања	
со	 цел	 да	 ги	 информираме	 Ромите	 за	 нивните	
права.	Сега	сме	во	процес	на	подигање	на	свеста	
меѓу	претставниците	на	јавната	власт	со	цел	тие	
да	 не	 ги	 дискриминираат	 Ромите	 кога	 станува	
збор	за	образовниот	систем,	пристапот	до	јавниот	
сервис	и	тн.

повеќепати,	 продолжена	 дискриминација	 –	
дискриминација	 правена	 подолго	 време	 или	
дискриминација	која	со	своите	последици	тешко	
го	погодува	дискриминираното	лице,	Комисијата	
во	 својата	 работа	 нема	 утврдено	 таков	 случај,	
иако	има	претставки	во	кои	се	наведуваат	некои	
од	овие	потешки	облици	на	дискриминација.	
	 Иако	 до	 сега	 не	 е	 утврдена	 потешка	
дискриминација,	 Комисијата	 има	 постапувано	
по	 претставки	 во	 кои	 таква	 е	 наведена.	
Постапувањето	по	овие	случаи	е	идентично	како	
по	случаи	на	наводна	„обична“	дискриминација.	
Тоа	 подразбира	 дека	 Комисијата	 има	 рок	 од	
15	 дена	 од	 денот	 на	 приемот	 на	 претставката	
да	 увиди	 дали	 има	 најмал	 сомнеж	 за	 можно	
постоење	 дискриминација.	 Доколку	 тој	 сомнеж	
постои,	 Комисијата	 отпочнува	 со	 постапување	
по	 конкретната	 претставка	 со	 тоа	 што	 се	



ПРЕКУ	„ИСТИ	НА	РАЗЛИЧЕН	НАЧИН“	ПРЕНСУВАМЕ	ПОРАКА	ЗА	
ГРАДЕЊЕ	ПОДОБРО	ОПШТЕСТВО

Интервју:
Наташа	Поплавска,
режисер

Кој беше мотивот да се режира претставата?
 
Да	се	пренесе	една	порака,	важна	и	значајна	за	
градeње	 подобро	 општество.	 Да	 придонесеме	
во	 подигање	 на	 свеста	 на	 граѓаните	 од	 сите	
возрасти	 за	 дискриминацијата	 како	 проблем	 на	
денешницата,	како	и	за	Народниот	правобранител	
како	 институција	 која	 може	 да	 помогне	 во	
заштита	 на	 човековите	 права.	 Истовремено	 да	
внимаваме	 на	 нашите	 постапки	 кои	 некогаш	
несвесно	 дискриминираат,	 а	 и	 да	 знаеме	 како	
да	 се	 заштитиме.	 Од	 друга	 страна	 пак,	 јас	 и	
моите	колеги	од	„АРТ	МЕДИА“	веќе	втора	година	
работиме	на	темата	човекови	права	преку	разни	
проекти.	Тоа	е	 тема	која	лично	ме	инспирира	и	
покрај	претставата	„Исти	на	различен	начин“	ние		
ја	 реализиравме	 и	 Не/Видлив	 град,	 претстава	
која	се	одигра	во	автобус	бр.	19,	а	според	темата	
таа	посочува	на	мултикултурата	на	нашиот	град.	
Во	 соработка	 со	 УНИЦЕФ	 пак,	 во	 изминативе	
две	 години	 работевме	 на	 прокетот	 „Правда	 за	
децата“.		Ние	сметаме	дека	културата	и	уметноста	
се	добри	алатки	за	посочување	одреден	проблем.	
Во	театарот	публиката	се	освестува	во	текот	на	
преставата.	

Колку додека работевте на поставување на 
текстот размислувавте за дискриминацијата 
и за нејзините последици врз човекот?

Размислував	многу	и	се	уште	размислувам.	Како	
поединец	се	обидувам	да	разбијам	некои	бариери	
и	 погрешни	 кодови	 во	 нашите	 глави.	 Во	 текот	
на	 создавање	 на	 претставата	 се	 потсетив	 на	
моменти	кога	јас	несвесно	сум	дискриминирала,	а	
исто	така	и	кога	мене	ме	дискриминирале.	Знаете,	
секој	 од	 нас	 имал	 слична	 ситуација,	 во	 тоа	 сум	
сигурна.	Но	важно	е	да	знаеш	да	ја	препознаеш,	
да	знаеш	да	се	извиниш	и	да	го	промениш	своето	
видување.

Како реагираат гледачите на претставата? 
Мислите ли дека таа е доволно интригантна 
да ги натера да размислуваат за 
дискриминацијата, но и за некои нивни 
постапки во кои може да се препознае она 
што авторот на текстот Венко Андоновски 
го пишува за оваа појава? 
Гледачите	реагираат	искрено	и	точно.	Интересно	
е	дека	тие	го	менуваат	своето	расположение	во	
текот	на	претставата,	онака		како	што	се	нижат	
сцените.	 Сцените	 што	 ги	 имаме	 во	 претставата	
се	 толку	 вистинити,	 што	 просто	 болат.	 Венко	
Андоновски	напиша	извонреден	текст,	кој	 точно	

ја	 пренесува	 пораката.	 Тој	 исцрта	 ликови	 кои	
лесно	 ги	 препознаваме	 и	 ситуации	 кои	 ни	 се	
случуваат.	Јас	се	уште	не	можам	да	излезам	од	
текстот,	 од	 претставата	 и	 да	 престанам	 да	 се	
борам	против	дискриминацијата.	Како		уметник	
јас	 секогаш	сум	тежнеела	да	пренесам	порака	
така	 што	 тоа	 ќе	 го	 правам	 и	 понатаму	 преку	
моите	дела.

Каков е одзивот на гледачите? Има 
ли заинтересираност да се погледне 
ова необично претставување на 
дискриминацијата? 

Одзвивот	е	голем,	многумина	од	публиката	кои	
присуствувале	 на	 премиерата	 во	 Албанскиот	
театар,	се	јавиле	во	Театарот	да	прашаат	кога	
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повторно	ќе	се	игра	претставата.	Претставата	се	
игра	 втора	 театарска	 сезона.	 Минатата	 година	
ја	 имавме	 на	 македонски	 јазик	 во	 Драмскиот	
театар	 и	 еве	 оваа	 година	 имаме	 продолжување	
на	претставата	со	шест	претстави	на	македонски	
јазик	и	уште	толку	на	албански	јазик.	Претставата	
досега	 ја	 видоа	 7	 града	 во	 Македонија,	 а	 оваа	
година	 ќе	 се	 одиграат	 уште	 8	 претстави	 низ	
Републиката	и	4	во	Скопје.	Така	што,	таа	си	има	
свој	живот	од	26	претстави	и	искрено	се	надевам	
дека	ќе	живее	уште	долго.	Секако,	за	квалитетот	
на	 претставите	 заслужни	 се	 и	 одличните	 актери	
во	 двете	 верзии	 на	 „Исти	 на	 различен	 начин“:	
Амернис	Јовановски-Нокшиќи,	Сашко	Коцев,	Зиба	
Радончиќ,	 Бесфорт	 Идризи,	 Калина	 Наумовска,	
Адема	 Карага,	 Нина	 Гачиќ-Деан,	 Емине	 Кадриу,	
Емра	 Куртишова	 и	 Блерим	 Дарлишта,	 како	 и	
дизајнерот	на	претставата	Емил	Петров.

Како граѓанин, но и како режисер сте се 
судриле ли некогаш со дискриминацијата?

Да,	многупати.	Пред	некој	ден	во	приватниот	живот	
имав	 случка	 во	 која	 една	жена	 дискриминираше	
цел	еден	народ.	Пробав	да	и	објаснам,	но	одеше	
тешко,	па	ја	поканив	на	следната	претстава.
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