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Оваа публикација е дел од проектните активности на
здружението Регионална Ромска Образовна Младинска
Асоцијација од Кратово во рамките на интернационалната
кампања „Our place, Our space, Our case“. Истата, се
реализира заеднички со партнер-организациите ЕРГО
(Белгија), РАА (Албанија), ЕДРОМ (Турција) и Интегро
(Бугарија).
Кампањата е финансиски поддржана од Европската
комисија со средствата од ИПА компонентата.
Правата на оваа публикација се задржани. За
репродуцирање или користење на информациите треба да
се побара дозвола од РРОМА.

Ставовите на авторот на оваа публикација не ги
отсликуваат ставовите на Европската комисија.
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Предгпвпр
Пплпжбата на Рпмите вп ппщтествптп, нивната
маргинализација, исклушенпст и дискриминација
стануваат се ппактуелни какп теми и предмет на
извещтаи. Дпкплку се направи анализа на сегащната
спстпјба на Рпмите вп ппщтествптп ќе забележиме
дека таа станува се пплпща пд ден на ден. Некпи пд
нещтата кпи дппринесуваат за тпа се екпнпмската
криза, недпстатпк на пплитишка вплја за рещаваое
на Рпмскптп пращаое и недпстатпкпт на
кппрдинација ппмеду разлишните актери на пваа
ппле. Нп, сетп тпа се слушува надвпр пд Рпмскптп
семејствп щтп дппринесува да имаме мнпгу малку
инфпрмации за тпа щтп се слушува внатре и на кпј
нашин е третирана една мнпгу ранлива единка.
Закпнпт за еднакви мпжнпсти на жените и мажите
има за цел да гп пбезбеди впведуваоетп на
„еднакви мпжнпсти„ на мажите и жените вп ппгплем
брпј пбласти (шлен 2). Тпј се залага за „превенција и
птстрануваое на нееднаквипт третман„, пд щтп
заклуваме дека се пптпира врз кпнцептпт на
субстанцијалната еднаквпст.
Така, пвпј закпн вп шлен 4.4. дефинира дека
директна дискриминација знаши кпга еднп лице се
третира пплпщп врз пснпва на пплпт пткплку щтп се
третира другп лице, билп третиранп или би се
третиралп вп слишна ситуација.
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Сппред шленпт 5, Став 1. Оснпвни мерки за
птстрануваое на принциппт на еднакви мпжнпсти се
нпрмативни мерки пд разлишни пбласти сп кпи се
забранува дискриминација врз пснпва на ппл и се
предвидува пбврска за грижа и спздаваое на услпви
за пбезбедуваое на еднакпв третман вп
пстваруваоетп и защтитата на правата и слпбпдите и
сп кпи се предвидуваат санкции за неппшитуваое на
бараоата и прекрщуваое на забраните. Овпј шлен
јаснп укажува на пбврската на прганите на
државната власт нпрмативнп да ја регулираат пваа
пбласт и да ги испплнат свпите ппзитивни пбврски.
Овпј закпн пвпзмпжува ппврзуваое меду ппвеќе
државни институции, Нарпднипт правпбранител и
здруженијата на градани. Тпј птвара мпжнпст за
кппрдинација на пплитиките и прпписите, какп и
жалбите вп пднпс на нееднакпв третман. Ппради
тпа, мпже да се пшекува дека, дпкплу биде дп крај
имплементиран, да пдигра ппзитивна улпга за
защтита на жените пред прганите на државната
управа. За жал, низа анализи низ Истпшна Еврппа
ппкажуваат дека тпкму имплементацијата е слабата
алка
пд
синчирпт
на
защтитата
пд
дискриминацијата.
Ние ќе се пбидеме да гп прпбиеме клищетп на ущте
еден пбјавен извещтај и да ви дадеме увид вп
реалнпста и секпјдневиетп на Рпмската жена.
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Жените Рпмки страдаат пд двпјна дискриминација,
какп вп свпите заедници ппради стерептипи и
традиципнални вреднпсти, така и вп јавната сфера
ппради нивната ппщтествена стратификација (нивп
на пбразпвание, пплпвата и етнишката припаднпст
итн.).
Се надеваме дека пва истражуваое ќе ппслужи какп
алатка за ппдигаое на свеста на жената Рпмка, нп и
ќе ги алармира и државните институции кпи щтп
имаат легална и етишка пдгпвпрнпст за еднакпв
третман на сите градани.
Сп ппшит,
Мустафа Јакупов
Извршен директор на РРОМА
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Впвед
Вп перипдпт пд Јули дп крајпт на Август 2012 гпдина
вп рамки на прпектпт „ Нащетп местп, Нащипт
прпстпр, Нащипт слушај„ финансиран пд Еврппската
Кпмисија (ИПА прпграмата) какп дел пд прпектните
активнпсти се спрпведуваще истражуваое вп
Рпмските заедници вп пет ппщтини.
Целта на истражуваоетп беще да се дпјде дп
фактишки ппдатпци за ппзицијата на Рпмската жена
внатре вп семејствптп, при тпа истражувајќи ја
рпдпвата еднаквпст вп Рпмските семејства, стапката
на врабптенпста на Рпмската жена и нејзината улпга
вп наспшуваоетп на индината на нејзините деца.
РЕЗУЛТАТИ ДОБИЕНИ ОД ТЕРЕН
Вкупнипт брпј на испитаници изнесува 600 и тпа вп
ппщтините Велес, Штип, Кпшани/Виница и
Берпвп/Пехшевп/Црник.
Истражуваоетп
беще
спрпведенп вп два дела, првипт дел беще спрпведен
самп ппмеду 100 млади девпјки за тпа каде се
гледаат себе си вп иднина, дпдека втприпт дел беще
спрпведен ппмеду 500 жители пд Рпмска пппулација
пд гпре наведените ппщтини пд кпи 10 % беа пд
мащка пппулација, 10% беа млади Рпмки
среднпщкплки, а 80% пд испитанишките беа жени на
впзраст пд 20 дп 50 гпдищна впзраст.
Истражуваоетп беще спрпведенп пд младите
„реактпрки“ на РРОМА пд гпренаведените ппщтини.
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Некпи пд резултатите пд рабптата беа базирани на
зајакнуваое на девпјките и трите пращаоа кпи беа
ппставени:
1. Каде се гледащ себе си ппсле една гпдина?
2. Каде се гледащ себе си ппсле 10 гпдини?
3. Кпја прпмена сакате да ја видите ппмеду
жените?
Дпбиени се следниве резултати:
Општини: Велес, Штип,
Берово/Пехчево/Црник

Кочани/Виница

и

Краткпрпчни
16%

Без кпментар
9%

Дпмаќинки

55%
20%
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Врабптени

Студенти

Дплгпрпчни
Мажени надвпр
пд РМ
25%
5%

40%

30%

Врабптени
Еманципирани и
интегрирани
Без кпментар

Прпмени
Еднакви права за
жените
25%
40%

Образпвание
Независнпст

15%
20%

Креираое на
свест

Мпра да бидеме свесни дека брпјката без кпментар
леснп мпже да премине вп графата за дпмаќинки и
да ја згплеми нивнипт прпцент.
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-

На пращаоетп Дали жената има правп да
учествува вп нпсеоетп на пдлуки вп
Рпмскптп семејствп?, дпбиени се следниве
резултати:

Одгпвп
р
Да
Не
Зависи
Вкупнп

-

Мажи
13
33
04
50

Жени/Девпјк
и
372
24
54
450

Брпј на
испитаниц
и
385
57
58
500

Прпцен
т
%
77
11,4
11,6
100

На пращаоетп Кпј е највиспкипт степен на
пбразпвание кпј штп треба да гп има една
Рпмска девпјка?, дпбиени се следниве
резултати:

Одгпвпр Мажи Жени/Девпјки
Оснпвнп
04
06
Среднп
32
315
Виспкп
14
129
Вкупнп
50
450
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Брпј на
Прпцент
испитаници
%
10
02
347
69,40
143
28,60
500
100

-

На пращаоетп На кпја впзраст сметате дека
вашетп дете треба да стапи вп брак?,
дпбиени се следниве резултати:

Брпј на
Прпцент
Одгпвпр Мажи Жени/Девпјки испитаници
%
16 – 18
20
138
158
31,6
гпдини
19 – 21
24
149
173
34,6
гпдина
22 – 24
04
117
121
24,2
гпдини
Над 25
02
46
48
09,6
гпдини
Вкупнп
50
450
500
100

-

На пращаоетп Дали Рпмската жена треба да
рабпти и да дппринесува за семејнипт
буџет?, беа дпбиени следниве резултати:

Одгпвпр
Да, треба
Не, тпа е
пбврска
на мажпт
Вкупнп

Мажи
12

Жени/Девпјки
329

Брпј на
испитаници
341

Прпцент
%
68,2

38

121

159

31,8

50

450

500

100
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-

На пращаоетп На кпја ппзиција е врабптена
Рпмската жена?, дпбиени се следниве
резултати:

Брпј на
Прпцент
Одгпвпр
Мажи Жени/Девпјки испитаници
%
Хигиенишарка
16
42
58
11,6
Шивашки на
34
384
416
83,2
текстил
Прпдавашка
02
19
21
4,2
на пазар
Службенишка
00
05
05
01
Вкупнп
50
450
500
100
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ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Забележавме дека Рпмските жени вп старт имаат
нееднаква ппзиција вп нпсеоетп на пдлуки за
семејствптп, пбразпваниетп, какп и вп финансиски
дппринпс. Самата неписменпст дппринесува дп
ппнатампщна зависнпст на жената пд страна на
мажпт.
Иакп, кај дел пд семејствата кпи щтп имаат визија за
нивните деца какп виспкп пбразпвани лишнпсти, на
пращаоетп на кпја впзраст би сакала нивните деца
да стапат вп брак, ппгплем дел пд нив пдгпвараат
дека сепак тие би сакале на млада впзраст да стапат
вп брак и да пснпваат семејствп.
За жал, ппкрај семејствата и институциите на
прпблемпт сп малплетнишките бракпви гледаат какп
дел пд традицијата кај Рпмската пппулација.
Апелираме дп институциите, пспбенп спцијалните
служби, да не гледаат на прпблемпт сп
малплетнишките бракпви какп дел пд Рпмската
традиција, туку какп крщеое на правата на дететп.
Тука би преппрашале да има кппрдинација ппмеду
пдгпвпрната државна иснтитуција и невладинипт
сектпр вп креираое на активнпсти вп вид на
рабптилници и прпграми сп цел спветуваое на
целната група (рпдители и тинејчери).
Истп така, ни беще ппспшенп пд страна на некплку
испитанишки
дека
имаат
пптещкптии
вп
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унапредуваоетп на рабптните места. Откакп ќе се
стекнат сп сппдветнп пбразпвание за нив станува
тещкп да напредуваат и изградат кариера.
Предлагаме да се креира мпнитпринг тим за
следеое на имплементацијата за Закпнпт за еднакви
мпжнпсти на жените и мажите, пднпснп, кплку
прганите на државната управа гп следат принциппт
на еднакви мпжнпсти на пплпвите и какп ја
испплнуваат свпјата пбврска кпн нив.
За жал мпраме да заклушиме дека македпнскптп
ппщтествп вп целпст е традиципналнп, нп тпа е
ппизразенп вп Рпмските заедници. Тещкп е да се
биде жена вп патриахалнп ппщтествп, а
истпвременп и да и припадате на малцинска
заедница кпја секпјдневнп се сппшува сп предрасуди
и стерептипи. Бреметп щтп гп нпси Рпмската жена
тежи ппвеќе, бидејќи таа треба да „впјува“ на два
фрпнта истпвременп, а притпа да внимава на свпите
блиски.
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