УЛОГАТА НА МЛАДИТЕ ВО СПРЕЧУВА Е НА
ДИСКРИМИНАЦИJАТА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
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За Програмата за истражување, анализа
и креирање младински и образовни политики
Програмата за истражување, анализа и креирање младински и образовни
политики станува дел од структурата на Младински образовен форум
во 2011, како резултат на потребата за младински и образовни политики
креирани врз основа на факти. МОФ во претходните години работеше на
реализација на истражувањето за корупцијата во високото образование во
рамки на регионална платформа и спроведуваше истражувања во соработка
со други организации. Воспоставувањето на програмата беше логичен чекор
за унапредување на капацитетите кои ги имаше организацијата на ова поле и
влијанието кон застапување политики креирани на факти.
Оттогаш, програмата има издадено над 20 публикации со истражувања,
анализи и информации за младинските права. Покрај спроведување
истражувања и анализи, програмата работи на развој и застапување на добри
политики за млади и образование и поддршка на младински организации
и тела на самоорганизирање, како средношколски заедници, локални
младински совети и други форми.
Меѓу најзначајните успеси на програмата се вбројуваат: консултации и
застапување за измени во новиот Закон за високо образование (2018),
предлог-измени на Закон за средно образование за поголеми права за
средношколците, фасилитација и поддршка на основањето на 12 локални
младински совети, прв мониторинг на работата на Агенцијата за млади
и спорт, изработка на повеќе локални младински стратегии и политики,
петиција за прогласување на екстерното тестирање за пилот со над 25.000
потписи, мониторинг на студентски избори, развој на етички кодекси за
повеќе универзитети, менторирање и обука на млади истражувачи, поддршка
за воспоставување на Националниот младински совет на Македонија,
мониторинг на спроведување на повеќе политики и други процеси.
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За проектот
Oбразовни центри за советување и алумни
стипендисти на Фондациите Отворено општество
Проектот има за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на Младинскиот
образовен форум со знаењето и искуството на алумни стипендистите на
Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти
и пошироката јавност во Македонија. Младите и студентите во Македонија
немаат можност да спроведат истражувања и истражувачка академска
работа поради ограничени ресурси − финансиски и менторски. Недостасуваат
податоци базирани на истражувања во областа на младите и образованието,
што резултира со политики развиени на нерелевантни информации, наместо
на докази базирани на факти. Со овој проект беа искористени капацитетите на
алумни стипендисти, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за
прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да
придонесат во креирање квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат
политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија.
Во склоп на проектот беа поддржани пет истражувања, кои беа менторирани
од алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество и други искусни
истражувачи. Петте истражувања се на следниве теми:
1. Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р.
Македонија
2. Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици
и проблеми
3. Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието
4. Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното
и високото образование
5. Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап
кон младинската емиграција во Македонија
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За истражувањето
Почитувањето на човековите права и слободи, недискриминацијата и еднаквиот
третман се основните вредности на едно демократско општество. Повеќе
наоди покажуваат дека, за жал, во Република Македонија дискриминацијата
е широко распространета во системот. Иако постојат механизми за заштита
од дискриминација само мал број случаи се одлучуваат да поведат постапка.
Образованието е клучот за обезбедување знаење и за сеопшто почитување на
човековите права и еднаквите можности. Правото на образование е едно од
основните права кои се загарантирани со Уставот на Република Македонија,
а образованието не е изолирано од појавата на дискриминација и директно
ги тангира младите. Тие честопати се и засегната страна, но и фактор за
позитивна промена на ситуацијата во општеството.
Во оваа анализа фокусот е ставен токму на оваа проблематика, предмет на
истражување се различните начини на кои можат да влијаат младите луѓе врз
спречувањето на дискриминацијата во образованието и на работните места.
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1. Резиме на истражувањето
Почитувањето на различностите претпоставува и еднаков третман на сите.
Токму поради тоа, заштитата од дискриминација е дел од најзначајните европски
вредности, која е содржана во сите текстови за заштита на човековите права и
слободи: Универзалната декларација, Европската конвенција и Повелбата на
Европската Унија. Спречување на дискриминацијата е една од многуте цели
на демократското општество, чиј средиштен елемент е единката, без оглед на
нејзиниот род, боја на кожа, верска или национална припадност, имотна или
семејна состојба или сексуална определба.
Република Македонија сè уште е далеку од таа цел на искоренување на
дискриминацијата. Таа е присутна насекаде околу нас: во училиштата, на
факултетите, на работното место, во државните институции, во политиката,
но и во семејството, во пријателството, па дури и во ноќниот живот.
Елиминирањето на дискриминацијата би значело елиминирање на сите
закани кон човековиот личен идентитет.
Во рамките на високото образование, младите луѓе сè почесто се соочуваат
со дискриминацијата на своите факултети. Таквата дискриминација врз
основа на род, сексуална определба, партиска припадност, религија или
националност штетно влијае врз мотивацијата на младиот поединец, кој
се обидува да го најде своето место во светот. Се смета дека негативните
влијанија на дискриминацијата се една од причините поради кои младите луѓе
се одлучуваат да ја напуштат својата татковина, во потрага по општество кое
ги цени нивните вистински квалитети и вредности.
Кај овој вид дискриминација, младите не се јавуваат само како засегната
страна. Тие се и факторот кој може да ја промени ситуацијата во општеството.
Токму младите луѓе, со својата решителност, храброст и отворен поглед кон
светот, можат да влијаат врз спречувањето на дискриминацијата во својата
околина. Денешниот млад човек е свесен за моќта на своето влијание, и како
единка и во група. Знае дека неговото размислување и дејствување можат
да предизвикаат промени во неговото опкружување, а со тоа да ја подобрат
средината за секој од нас.
Токму поради двојната улога што ја имаат младите во спречувањето на
дискриминацијата во образованието, оваа тема е од особен интерес за
истражување. Кога станува збор за високото образование, младиот човек како
студент е особено мотивиран за подобрување на состојбите. Елиминирањето
на дискриминацијата во образованието е клучно за создавање здрави и силни
единки, кои ја разбираат и ја почитуваат различноста на останатите.
Истражувањето ќе ги опфати следните облици на дискриминација во високото
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образование: дискриминација врз етничка основа, дискриминација врз родова
основа, дискриминација врз политичка основа и дискриминација врз основа
на непотистичко фаворизирање.

2. Скица на истражувањето
Предмет на ова истражување е застапеноста на дискриминацијата во
високото образование во Македонија, причините поради кои се појавува таа, но
и различните начини на кои младите луѓе можат да влијаат врз спречувањето
на дискриминацијата во образованието. Почнувајќи од неформалните мерки
за разговор и создавање позитивна клима, преку организирањето трибини,
настани, па дури и протести, па сè до издејствување промена во законите во
насока на елиминирање на дискриминацијата, постојат огромен број облици на
дејствување со кои младиот човек може директно и индиректно да придонесе.
Според тоа, фокус на истражувањето ќе биде да се добијат непосредни
информации од студентите за начините на кои тие ја согледуваат состојбата
со дискриминацијата во високото образование, причините за нејзиното
настанување, како и начините на кои тие сметаат дека можат да влијаат
врз спречување на дискриминацијата. Истражувањето ќе се базира на два
елемента: теоретска рамка, која ги вклучува досегашните заклучоци од поголем
број научни трудови и публикации, но и законската основа за спречување
на дискриминацијата и испитување преку повеќе различни инструменти, со
цел да се добијат непосредни податоци од студентите и стручно мислење
од засегнатата јавност. На тој начин, истражувањето ќе ги спои претходните
заклучоци познати за теоријата, заедно со новите заклучоци до кои ќе дојде
во рамките на испитувањето, за на јасен начин да ја утврди моменталната
состојба со дискриминацијата во високото образование.
Цел на истражувањето е да дојде до заклучок во однос на постоењето
и застапеноста на дискриминацијата во високото образование, како и
да ги утврди начините на дејствување против дискриминацијата. Како
такво, истражувањето би претставувало водилка во остварувањето на
директното и индиректното влијание на младите луѓе врз искоренувањето на
дискриминацијата.
Истражувањето ќе се стреми кон потврдување или негирање на подолу
наведените хипотези:
- Високото образование е една од областите кои се најподложни на
дискриминација во македонското општество.
- Студентите во Република Македонија се подложни на дискриминација, која
на директен или индиректен начин влијае врз нивните шанси за успех при
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студирањето и останатите можности во текот на студирањето.
- Дискриминацијата најчесто ја вршат професорите и асистентите како
директно вклучени во високообразовниот процес.
- Дискриминацијата почесто се врши на државните отколку на приватните
универзитети.
- Дискриминацијата во високото образование настанува како резултат на
утврдени мислења кај нејзините предизвикувачи, а се последица на домашното
воспитување, политичкото влијание и интернетот. Ваквите негативни мислења
не се базираат на лично искуство, ниту пак на реално утврдени факти, туку на
стереотипно размислување.
- Република Македонија има адекватна законска регулатива и соодветни
државните органи за борба против дискриминацијата, но тие не се доволни за
нејзино спречување и искоренување.
- Иако младите кои се жртви на дискриминација ретко одлучуваат да
преземат дејствија со цел спречување на настанатата дискриминација, на
располагање им стојат поголем број мерки за спречување и искоренување на
дискриминацијата.
- Со правилно организирање и ширење на свеста, младите можат да се
изборат со дискриминацијата во високото образование.

3. Методологија на истражувањето
Со цел потврдување или негирање на хипотезите, истражувањето спроведено
во периодот од февруари до април 2018 година се служеше со долунаведените
методи.
Метод на анализа на состојбите во високото образование
Овој метод беше реализиран преку анонимен електронски прашалник во
кој значителен број студенти го објаснија своето искуство. Целта на овој
прашалник беше да се опфатат што е можно поголем број испитаници од
различна позадина, лица со различна етничка припадност, кои студираат
на различни области во државните и во приватните универзитети во повеќе
градови низ Републиката. Прашалникот беше изведен анонимно, користејќи
софтвер од типот на SmartSurvey. Во него беа опфатени поголем број прашања
од значење за предметот на истражување, како што се:
- проценка за постоењето на дискриминацијата во високото образование;

10

- размислувања на испитаниците за потеклото на дискриминацијата;
- различните начини на кои младите можат да влијаат врз спречување на
дискриминацијата;
- лични искуства на испитаниците.
По затворањето на прашалникот, ќе се спроведе анализа и дискусија на
добиените резултати, која ќе претставува основа за заклучоците изведени од
истражувањето.
Интервју
Интервјуто се употреби за да се дефинираат одблизу облиците на
дискриминација и причините за нивното настанување, како и за да се изнајдат
начините за нивно спречување. Истражувањето опфати четири интервјуа
со студентите како лица директно вклучени во високото образование, со
нивните претставници во студентските парламенти и невладините студентски
организации, како и со стручната јавност и претставниците од граѓанскиот
сектор.
Нормативна анализа
Овој метод понуди анализа на нормативните решенија во областа на
спречување и заштита на дискриминацијата, вклучувајќи го Уставот на
Република Македонија, Законот за спречување и заштита од дискриминација,
останатите закони и подзаконски акти кои се релевантни за истражувањето, но
и меѓународните договори ратификувани од страна на Република Македонија,
како што се Универзалната декларација за човекови права, Европската
конвенција за човекови права и фундаментални слободи итн. Освен состојбата
de lege lata (како што е), нормативниот метод ја анализираше и состојбата de
lege ferenda (како треба да биде), давајќи сугестии и идеи за можни промени
во законските текстови.
Покрај горенаведените, истражувањето ги користеше и математичкиот
(статистички) метод и методот на студија на случај, како и други методи
релевантни за истражувањето.

4. Теоретска основа
Според теоријата, „дискриминацијата претставува секое однесување на
државните институции, работодавци или физички лица кое има за цел или
последица да ги повреди правата на одредено лице или група на лица
само поради некоја нивна лична особина, својство или карактеристика во
разни области од животот“.1 Како основи на дискриминација, Законот за
1 Попоска, Ж. et al. Практикум на Законот за спречување и заштита од дискриминација: примери на иницијални акти и акти
на Комисијата за заштита од дискриминација, одлуки на првостепен суд, правни лекови и второстепена пресуда. Скопје:
ОБСЕ, 2014; стр. 11.
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спречување и заштита од дискриминација ги пропишал: полот, расата, бојата
на кожа, родот, припадноста на маргинализирана група, етничка припадност,
јазик, државјанство, социјално потекло, религија, образование, политичка
припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба
или која било друга основа.1
Дискриминацијата претставува сериозен начин на кршење на основните
човекови права, повредувајќи ја индивидуалноста на човековото битие и
на неговите лични карактеристики. Поради тоа, таа е забранета со Уставот
на Република Македонија,2 но и со споменатиот Закон за спречување и
заштита од дискриминација.3 Во Законот детално се уредени облиците
на дискриминација, каде може таа да се јави, ја воспоставува Комисијата
за заштита од дискриминација и ја регулира постапката за спречување и
заштита од дискриминација пред Комисијата. Освен административната,
Законот пропишал и судска заштита од дискриминација, со цел посеопфатна
гаранција на еднаквоста на сите граѓани прокламирана во Уставот.
Појавата на дискриминација во високото образование е една од често
истражуваните теми во науката. Тоа се должи првенствено на негативните
влијанија кои ги има врз младите луѓе, односно врз студентите чии можности
за студирање и успех се директно ограничени од настанатата дискриминација.
4.1. ВИДОВИ ДИСКРИМИНАЦИЈА
Дискриминацијата може да се јави во повеќе облици и да има различно
влијание во животот на студентите. Во мултиетничко општество како нашето,
една од најчестите појави е етничката дискриминација. Токму ваквата појава
често води и кон сегрегација во училиштата и во високото образование. Во
голем број држави се јавува и расната дискриминација како сличен облик.
Појавата на расна сегрегација е посебно истражувана во САД, каде што голем
број држави имале конкретни закони со кои се наложувала целосна расна
сегрегација во јавните образовни институции.4
На опасноста од сегрегацијата во училиштата и нејзините негативни последици
неколкупати предупреди и комесарот за човекови права на Советот на
Европа, Нилс Мужниекс, во чии извештаи за состојбата со човековите права
во Република Македонија редовно се напоменува честата појава на поделба
во јавните училишта.5 Комесарот забележува и дека, додека основното и
1 Закон за спречување и заштита од дискриминација, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 44/2014, 150/2015
и 31/2016; чл. 3.
2 Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003,
107/2005 и 3/2009.
3 Закон за спречување и заштита од дискриминација, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 44/2014, 150/2015
и 31/2016.
4 Westin, A. F. Segregation and Discrimination in Higher Education, 10 Law. Guild Rev. 209, 1950; pp. 210.
5 Council of Europe Commissioner for Human Rights. Report by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights,
following his visit to “the former Yugoslav Republic of Macedonia” from 26 to 29 November 2012. Strasbourg: 2013; pp. 10-11.
Available from: https://rm.coe.int/16806db8a1 [Last visited on: 06.04.2018]
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средното образование се достапни и на турски и на српски јазик, високото
образование е достапно само на македонски и на албански јазик,1 што создава
некоја своевидна дискриминација.
Подеднакво важна појава е родовата дискриминација, која се јавува во
сите современи држави. Додека во делот на вработувањето и работата
постојат голем број правни акти кои служат за превенција на родовата
дискриминацијата, ситуацијата не е иста во високото образование. Ваквиот
облик на дискриминација може да се појави во повеќе форми: при уписот, при
правилата за облекување („дрес-код“), при бременоста кај студентките, како и
во ситуациите на сексуално вознемирување.2
Како посебна форма на родова дискриминација се јавува сексуалното
вознемирување насочено кон студентките. Ваквата појава е многу честа и на
македонските универзитети, што го потврдуваат и големиот број сведочења
на жртвите на сексуално вознемирување во рамките на граѓанската акција
„Сега кажувам“.3 Во рамките на оваа иницијатива, жени и девојки од различна
возраст и позадина споделуваа свои искуства со сексуално вознемирување
во повеќе ситуации, меѓу кои и во рамките на високото образование. Многу
често студентките се наоѓаат во незавидна ситуација кога професорот или
асистентот ќе ја злоупотреби својата работна позиција. Секако, сексуалното
вознемирување не секогаш е насочено само кон студентките, но тие се
јавуваат како жртви во најголемиот број случаи.
Благодарение на политичката ситуација во Република Македонија,
дискриминацијата врз база на политичка определба стана дел од секојдневието.
Високото образование не изостанува од областите кои се погодени од
политичката дискриминација. Иако помалку застапена од горенаведените
облици, постојат повеќе примери кога т.н. „партиска книшка“ била предуслов
за положување испит, добивање повисока оценка или пак добивање одредена
стипендија или награда.
Доста застапена појава во нашето високо образование е фаворизирањето
на одредени студенти или групи студенти наспроти останатите, што ги става
остатокот од студентите во неповолна положба. Токму поради честата појава
на ваквото фаворизирање на нашите универзитети, таа може да се толкува
како еден вид дискриминација врз основа на фаворизирање и непотизам.
Без оглед на мотивацијата на дискриминаторот при нејзиното вршење, таа
секогаш завршува со понеповолен третман на голема група студенти.
Ваквата појава не би смеела да се поистовети со различниот третман кој го
има професорот спрема студентите врз основа на трудот кој го вложуваат,
односно блискоста на наставниот кадар со оние студенти кои се истакнуваат
1 Ibid.; pp. 10.
2 Staton, C. E. Sex Discrimination in Public Education, 58 Miss. L. J. 323, 1988; pp. 329-339.
3 Повеќе информации за акцијата „Сега кажувам“ можат да се најдат на следниов линк: http://prizma.mk/sega-kazhuvam-otpor-kon-toksichnoto-fraersko-odnesuvane/
[Последно посетен на: 26.04.2018]
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како најуспешни во студирањето.
Освен горенаведените, дискриминацијата во високото образование може да
се јави и во голем број други облици, како што се дискриминацијата врз
основа на возраст, врз основа на разни видови попреченост, врз основа на
верската определба итн. Дискриминацијата врз основа на возраста повеќе
се истражува во однос на минималната возраст за запишување во одреден
вид образование,1 која не е од круцијално значење за предметот на ова
истражување. Дискриминацијата врз основа на верската определба,
пак, често се поистоветува со дискриминацијата врз основа на етничката
припадност, која веќе беше спомената.
Што се однесува до дискриминацијата поради физичка или интелектуална
попреченост, мора да се напомене дека во образованието воопшто
отсуствуваат соодветни средства за полесен пристап, но и за олеснување
и овозможување на образовниот процес за лицата со посебни потреби.
Токму поради тоа, овие лица често се обесхрабруваат од запишување во
високообразовните институции. Со соодветен пристап и адекватни средства
за помагање на лицата со посебни потреби во високото образование, би се
овозможило и нивно почесто и поефективно вклучување во образовниот
процес, што како крајна цел ќе има подобрување на животниот стандард на
овие лица.
4.2. УЛОГАТА НА СТУДЕНТИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИЈАТА
Кога станува збор за високото образование, мора да се има предвид дека
студентите, како потенцијални жртви на дискриминацијата, се и оние лица кои
во прв ред можат да се изборат за нејзино спречување и отстранување. Во таа
насока, истражувањето ќе ги опфати разните начини на кои студентите можат
да влијаат врз превенцијата од дискриминација. Сепак, првиот и најважен
чекор кон нејзино спречување е идентификување на дискриминацијата.
Само оној студент кој може да ја препознае дискриминацијата и е свесен за
нејзиното постоење може да влијае врз спречување на дискриминацијата.
Откако студентите ќе ја препознаат дискриминацијата, нејзиниот облик и
причината поради која се појавува, тие на располагање имаат различни
начини на борба. Според една анализа изготвена за потребите на Коалицијата
„Здравствени и сексуални права на маргинализираните заедници“ Скопје,2
студентите најчесто би пријавиле во деканатот, на останатите надлежни тела
или кај студентскиот правобранител. Меѓу останатите субјекти кај кои може
да пријават дискриминација, студентите ги идентификуваат студентските
1 Lindsay, K. A. Age Discrimination in Education: A Critique of Law and Policy, 2 Austl. & N.Z. J.L. & Educ. 59, 1997; pp. 60.
2 Бошкова, Н. et al. Анализа на документи и политики на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за степенот на
вклученост на принципот на еднакви можности и недискриминација. Скопје: Коалиција Здравствени и сексуални права на
маргинализираните заедници, 2013; стр. 29.
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организации, самите професори, медиумите, но и Комисијата за заштита од
дискриминација и Народниот правобранител.
И покрај повеќегодишното постоење на Законот за спречување и заштита
од дискриминација, бројот на студенти кои се запознаени со неговите норми
и со правата кои тој ги обезбедува е минимален. Според веќе споменатата
анализа, помалку од 14% од студентите се запознаени со правните акти кои
им даваат право на заштита од дискриминација, додека со постоењето на
конкретниот Закон се запознаени помалку од 3% од испитаните студенти.1
Ваквите резултати покажуваат дека, во борбата против дискриминацијата,
огромно значење треба да се даде на различните начини на запознавање
на студентите со правните средства кои им стојат на располагање. Тоа би
било задача на самите студентски служби, на Студентскиот парламент
и на Студентскиот правобранител. Во таа насока, а со цел борба против
дискриминацијата на студентите, од страна на МОФ е предложено основање
на тело за заштита од дискриминација на најголемиот македонски Универзитет,
„Св. Кирил и Методиј“, кое сè уште не е дел од политиките на институциите.
Имено, документот за јавни политики, чија цел е објаснување на потребата
од постоење на овие реформи, го објаснува предложеното тело како основен
центар за борба со заштита од дискриминацијата на Универзитетот, кој
директно и индиректно ќе ги заштитува правата на студентите. Ваквото тело,
се вели, не само што ќе придонесе за подобрување на условите за студирање
на македонските факултети туку и ќе го зацврсти самиот Универзитет како
институција, овозможувајќи му непосредно да се бори со дискриминацијата,
без вмешување на државните органи.2 На таков начин, ќе се избегне опасноста
од нарушување на автономијата на универзитетите преку вклучување на
државните органи, како Народниот правобранител или Комисијата за заштита
од дискриминација.

5. Преглед на наодите од истражувањето
Истражувањето опфати спроведување на анонимен електронски прашалник,
користејќи ја алатката SmartSurvey, како и неколку интервјуа со лица кои се
директно или индиректно поврзани со високото образование и се запознаени
со состојбите во него.
5.1. РЕЗУЛТАТИ ОД АНОНИМНИОТ ЕЛЕКТРОНСКИ ПРАШАЛНИК
Прашалникот содржеше 15 прашања, кои имаа за цел да ја утврдат
демографската структура на испитаниците, нивната запознаеност со поимот
дискриминација, нивното мислење и личното искуство за дискриминацијата
во високото образование, но и да добијат информации за можните начини на
1 Ibid.; стр. 28.
2 Живковиќ, А. и Филиповска, А. Потребата од менување правни акти во насока на воведување тело за заштита од
дискриминација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје: Документ за јавни политики. Скопје: Фондација за демократија
Вестминстер, 2016; стр. 30-32.
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спречување на дискриминацијата кои им стојат на располагање на младите.
Прашалникот беше споделен со поголема група потенцијални испитаници на
различни возрасти и од различна позадина, со цел добивање на похетерогена
група луѓе. Прашалникот беше спроведен во периодот од февруари до април
2018 година, а го одговорија 106 испитаници.
5.1.1. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Најголем дел од испитаниците се студенти на постдипломски студии (38,7%)
и студенти на додипломски студии (33%), додека само 2% од испитаниците
се студенти на докторски студии. Родовата структура на испитаниците е
претежно балансирана (45% од испитаниците се женски, а 54% машки),
додека најголем дел од испитаниците се Македонци (дури 84%), а доаѓаат
од скопскиот регион (62,9%). Поголемиот дел од испитаниците студираат
или завршиле на државните факултети во Македонија (85,9%), претежно на
област поврзана со општествените науки (74,5%).
5.1.2. ОБЛАСТИ КОИ СЕ ПОДЛОЖНИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА
На самиот почеток на прашалникот, испитаниците одговараа на прашања со
рангирање за тоа кои области во македонското општество се најподложни на
дискриминација. Во тие рамки, на убедливо прво место е вработувањето и
работа во државна и јавна администрација, на второ место е остварувањето
правда пред судските и управните органи, додека на трето место е
остварувањето здравствена заштита. Високото образование беше рангирано
на високото четврто место како област подложна на дискриминација.

4,03
3,67
3,57
3,56
3,47
3,46
3,43
3,22
3,20
3,15
Приказ 1: Подложноста на високото образование на дискриминација во однос на останатите области во
македонското општество
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Во таа насока, најголемиот дел од испитаниците изјавија дека се согласуваат
дека студентите во Република Македонија се подложни на дискриминација
по повеќе основи.
6%

2%

15%

32%

45%

Приказ 2: Студентите во Македонија се подложни на дискриминација

5.1.3. ОБЛИЦИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Како централно прашање на анкетата, поставен беше изборот за тоа кој облик
на дискриминација е најзастапен во високото образование. Испитаниците
сметаат дека најзастапена е политичката дискриминација, по што следат
дискриминација врз етничка и врз родова основа, а на последно место е
дискриминацијата врз основа на фаворизирање и непотизам. Интересно
е тоа што најголем дел од женските испитаници (37,5%) ја имаат избрано
дискриминацијата врз основа на фаворизирање и непотизам како најзастапена,
а само 10% од женските испитаници ја сметаат родовата дискриминација за
најзастапена, според што овој облик на дискриминација е на трето место
и кај женската популација. Од друга страна, кај испитаниците од етничките
малцинства, етничката дискриминација е на највисоко ниво на застапеност.
2

3

1
4

Приказ 3: Најзастапени облици на дискриминација во високото образование
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Во рамките на ова прашање, испитаниците додадоа повеќе дополните облици
на дискриминација на кои се подложни студентите во високото образование,
и тоа: дискриминација врз основа на сексуална ориентација, дискриминација
врз основа на лична или религиозна определба и дискриминација според
економскиот статус.
5.1.4.
ВРШИТЕЛИ
НА
ДИСКРИМИНАЦИЈАТА,
НАСТАНУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА И
ПРЕТСТАВУВААТ ДИСКРИМИНАЦИЈА

ПРИЧИНИ
ЗА
ДЕЈСТВА КОИ

Според испитаниците, дискриминацијата во високото образование во
најголем дел (54,7%) ја вршат професорите и асистентите, а потоа доаѓаат
деканатот и администрацијата (15%) и студентските служби на факултетот
(13,2%). На ова прашање, 4,7% од испитаниците одговорија дека во високото
образование нема дискриминација. Според кростабулацијата на дадените
одговори, најголемиот дел од женските испитаници (дури 85%) сметаат дека
професорите и асистентите се најчести вршители на дискриминацијата,
додека оваа бројка кај вкупната група на испитаници е 54,7%.
54,7

13,2

15
7,5
0,94

Приказ 4: Најчести вршители на дискриминација во високото образование

Во однос на факторите за појава на дискриминацијата во високото образование,
испитаниците највисоко го рангираат влијанието на средината, по што
доаѓаат пропагандата на политичките партии и домашното воспитување.
3

2

1
4

5

6

Приказ 5: Фактори кои влијаат врз настанувањето на дискриминацијата
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Следното прашање се однесува на тоа во што се состои дискриминацијата во
високото образование, односно дејствата кои се случуваат како резултат на
дискриминацијата и кои ја сочинуваат дискриминацијата. Така, како најчесто
дејство се споменува поинаквиот пристап при оценувањето или положувањето
на испитите, а по него доаѓаат поинаквиот однос во комуникацијата со
различните студенти, поинаквиот пристап при вработувањето и ангажирањето
на студентите во наставниот процес и неправедното отежнување на
административните процедури за некои студенти.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Приказ 6: Дејства кои се резултат на дискриминацијата или ја сочинуваат дискриминацијата

5.1.5. УЛОГАТА НА МЛАДИТЕ ВО СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА
Поголемиот дел од испитаниците се согласија дека младите, односно
студентите, можат да влијаат врз спречување на дискриминацијата.

Приказ 7: Младите можат да влијаат врз спречување на дискриминацијата
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Според испитаниците, најефективен начин за спречување на дискриминацијата
што им стои на располагање на студентите е информирањето на деканската
или ректорската управа како и надлежното министерство. Дејствувањето
преку невладините организации, студентските организации и неформални
здруженија, како и дејствувањето преку Студентскиот парламент се сметаат
за исто така ефективни начини на спречување на дискриминацијата.

1
4

3

2
6

5

7

8

Приказ 8: Начините за спречување на дискриминацијата кои им се достапни на младите

Последното прашање им даде можност на испитаниците да го споделат
своето лично искуство со дискриминацијата во високото образование, при што
мнозинството (51,9%) изјавија дека досега не биле жртви на дискриминација
наспроти 48,1% кои досега биле жртви на дискриминација. Од нив, само 13,1%
презеле дејства за спречување на дискриминацијата кои имале реален ефект
врз нејзиното намалување. Според кростабулацијата на добиените резултати,
процентот на женските испитаници кои сметаат дека досега не биле жртви на
дискриминација е поголем (58,1%) од општата бројка, иако ваквиот резултат
не доведува до значајни заклучоци со оглед на сензитивноста на прашањето.
Дали во вашето искуство како студент/ка сте биле жртва на дискриминација?
Дали преземавте нешто за спречување на настанатата дискриминација?

18%

52%

24%

6%

Приказ 9: Личното искуство на испитаниците со дискриминацијата
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5.2. ДИСКУСИЈА НА НАОДИТЕ ОД ПРАШАЛНИКОТ
Врз основа на утврдените резултати од прашалникот, можеме да заклучиме
дека студентите во Македонија се подложни на дискриминација. Високото
образование се наоѓа на високото четврто место во рангирањето на
области од општеството во кои има дискриминација, согласно одговорите
на испитаниците. Студентите се чувствуваат дискриминирани на повеќе
нивоа: тие се жртви на политичка, родова и етничка дискриминација. Како
најмалку застапена, испитаниците ја издвоија дискриминацијата врз основа
на фаворизирање и непотизам, иако и нејзините негативни последици се
често присутни на нашите универзитети.
Најчест причинител на дискриминацијата се професорите и асистентите.
Согласно очекувањата, наставниот кадар е во најдиректен контакт со самите
студенти и од него непосредно зависи квалитетот на предавањата и на
оценувањето. Токму поради тоа, оваа категорија најчесто ја злоупотребува
својата позиција, применувајќи различен третман кон студенти од различни
позадини. Според испитаниците, оваа дискриминација најчесто се
манифестира како поинаков пристап при оценувањето, поинаков однос со
различните студенти, но и неправедни критериуми при вработувањето или
ангажирањето студенти во наставниот процес.
Испитаниците во прашалникот се согласуваат дека студентите можат да
влијаат врз спречувањето на дискриминацијата. Тоа е од клучно значење
за истражувањето, чиј фокус е улогата на младите во спречување на
дискриминацијата. Самите начини за спречување на дискриминацијата
добија слични оценки, што доведува до заклучокот дека на младите им се
достапни повеќе облици на заштита од дискриминација кои би претставувале
ефективна алатка за нејзино спречување. Во прв ред, тоа е информирањето
на деканската односно ректорската управа, или пак на Министерството за
образование. Но, на младите им стојат на располагање и други начини,
како дејствување преку невладините и студентските организации и преку
Студентскиот парламент, разговор со причинителот, но и организирани акции
и споделување информации во популарните медиуми и на социјалните мрежи.
Според тоа, младите во Македонија се во способност да ја спречат
дискриминацијата во високото образование. Сепак, конкретниот успех на
таквата акција зависи од многу фактори, а младите често не се решаваат
да преземат ништо, или пак не се истрајни во својата акција, поради што
честопати дискриминацијата поминува неказнета, а нееднаквиот третман на
студентите останува.
5.3. СПРОВЕДУВАЊЕ ИНТЕРВЈУА
За потребите на истражувањето беа спроведени полуструктуирани
интервјуа со претставници на различни групи (студенти, дипломирани лица
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и претставници на граѓанскиот сектор). Во таа насока, направено е интервју
со студентка на постдипломски студии, со студентка која магистрирала
на факултет во странство, со претседателка на студентска организација и со
директор на граѓанска организација која се бори за заштита на човековите
права.
Со цел добивање директни сознанија за состојбата во високото образование,
направено е интервју со студентка на постдипломски студии на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Според неа, различниот третман на
професорите често се базира на родова, етничка, па дури и политичка основа.
Според неа, студентите не се воопшто свесни за своите права бидејќи никој
не ги запознал со нив.
„Мислам дека факултетот е должен да им овозможи на студентите барем
некои основни податоци за тоа какви права имаат. На пример, првите
десет рангирани на УКИМ добиваат ослободување од партиципацијата
една година, но тоа е податок кој не им е познат на студентите при
упис, туку може да се добие како информација само од неофицијални вебстраници. Дека студентот, па дури и родителот има право на увид во
испитот, не знаевме додека не почнавме да полагаме. Не знаевме ни дека
дел од овие прашања се регулирани во Статутот на УКИМ.“1
Таа се осврнува и на досегашните акции за спречување на дискриминацијата.
Вели дека досега имало неколку работилници и обуки на тема дискриминација,
меѓутоа тоа било повеќе за запознавање со дискриминација. Не е запознаена
со постоењето на некоја акција за спречување на некој конкретен случај на
дискриминација, иако смета дека треба да има. „Кога некој е свесен дека
настанува дискриминација, мислам дека треба да се побуни.“
Како споредба на состојбите во Република Македонија со оние во државите
на Европската Унија, спроведено е интервју со Бојана Атанасова, која
своето високо образование го завршила стекнувајќи се со звањето магистер
по менаџмент во јавното здравје на високорангираниот Универзитет
Лунд, Шведска. Од нејзиното лично искуство, не постои различен третман
на студентите на македонските во однос на универзитетите во ЕУ. Вели дека,
во делот на дискриминацијата во образованието, не може да направи голема
разлика помеѓу македонските универзитети и тие во ЕУ.
„Можеби поради тоа што јас моите додипломски студии ги завршив
на приватен факултет во Македонија, не се соочив со дискриминација
и сметам дека имав одличен однос со моите професори, асистенти и
факултетската администрација. Кога заминав на постдипломски студии
бев одлично прифатена, не почувствував дискриминација, неприфаќање
или различен третман во однос на другите студенти.“2
1 Интервју со студентка на постдипломски студии; 27 март, 2018 година.
2 Интервју со Бојана Атанасова, која завршила постдипломски студии во Шведска; 6 април, 2018 година.
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На Универзитетот Лунд има студенти од над 140 различни земји во светот.
Според Бојана, самиот Универзитет тоа го гледа како предност поради
можноста за споделување знаења, мислења, искуства од различни
земји, култури и нации. Вели дека Шведска е земја во која не се толерира
дискриминација, а човековите права, почитта спрема другиот и прифаќањето
на различностите се на највисоко можно ниво, па така третманот спрема сите
студенти е еднаков.
„Сепак, од мое лично искуство, понекогаш имав чувство дека професорите
им даваат предност на Швеѓаните, со тоа што доколку не им е нешто
јасно, тие им го објаснуваа тоа на шведски јазик, им посветуваа повеќе
внимание по предавањата, им даваа литература која беше ексклузивна за
нив заради нашето непознавање на јазикот. Едноставно, Швеѓаните се на
една страна, а сите останати странци на друга.“
На Универзитетот Лунд постојат голем број тела и организации на кои можат
да им се обратат студентите доколку имаат чувство дека им се нарушени
правата, како самиот „International Desk“, деканот на факултетот, Студентската
унија, но и Студентскиот правобранител, кој им помага на студентите при
случаи на дискриминација или неправеден третман. Во случај студентот да не
е задоволен со помошта обезбедена преку горенаведените канали во рамките
на Универзитетот или преку студентските сојузи и жалбата остане нерешена,
тој може да се обрати до шведското високообразовно тело, како орган кој
функционира надвор од Универзитетот и е последна инстанца на која може
да се обратат студентите при случаи на дискриминација и нееднаков третман.
Таа смета дека правата на студентите во Шведска се на многу високо ниво,
постои голема почит спрема нивните права, а проблемите се решаваат на
самите Универзитети, најчесто меѓу студентите и професорите. Поради тоа,
не била сведок на некакво студентско организирање за борба за студентските
права. „Но, морам да напоменам дека кај студентите во Шведска постои
голема општествена свесност, па токму затоа често студентите се борат за
остварување на туѓите права, како на пример правата на ЛГБТ заедницата,
правата на лицата со попреченост, како и на останати маргинализирани
заедници“, завршува Бојана Атанасова.
Европското здружение на студенти по право (ЕЛСА) Република
Македонија активно работи на обучување на студентите и младите
практичари за препознавање на дискриминацијата и заштита од нејзините
штетни последици. Претседателката на организацијата, Ангела Јанкоска,
изјави дека речиси секоја академска година имаат обука за заштита од
дискриминација.
„Нашата организација е пред сѐ насочена кон доедукација на студентите по
право, па и нашиот начин за справување со овој феномен е преку обучување.
Разгледувајќи го самиот поим, неговите основни карактеристики,
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законската заштита и скромната судска пракса, ние добиваме студенти
кои знаат да ја препознаат и да се заштитат од неа додека студираат,
но и практичари кои активно ќе се борат против дискриминацијата во
иднина.“1
Според неа, студентските организации немаат посебни овластувања
директно да ги заштитуваат правата на студентите пред институциите или
пред самиот факултет. Тоа го прават Студентскиот парламент и Студентскиот
правобранител. Сепак, студентските организации играат посредна улога,
делувајќи превентивно на зголемување на свеста, едуцирање или вршење
на неформален притисок преку кој би ги изразиле потребите и интересите на
студентите.
Во таа насока, ЕЛСА како организација не добива директно известување за
случаи со дискриминација кај студентите. „Но, непријавувањето не е доказ за
непостоење на дискриминација, напротив, мислам дека тоа е само недостиг на
храброст да се зборува за неа. Има уште многу да се работи за подигнување
на свеста“, вели Јанкоска. За крај, наведува дека не е воспоставена никаква
соработка меѓу наставниот кадар, студентските служби и администрацијата
во насока на заштита на правата на студентите. „Дури и моето искуство како
студент, ми има покажано дека на факултетите, за жал, не се става акцентот
на правата на студентите“, завршува Ангела Јанкоска, претседателка на ЕЛСА
Репбулика Македонија.
Во рамките на истражувањето беше спроведено интервју со Мирослав
Драганов, извршен директор на Институтот за човекови права во
Скопје, како претставник на граѓанскиот сектор кој претходно работел на
истражување на дискриминацијата во македонското општество. Според него,
причините за настанување на дискриминацијата се недоволно развиената
свест во општеството, недоволното знаење за тоа што е дискриминација и тоа
меѓу повеќе категории граѓани, а особено меѓу младите, како и неоснованото
повикување на традицијата. Тука тој ги вбројува и недоволно ефективните
правни механизми за заштита од дискриминација, кои теоретски ги има повеќе,
но чија примена во пракса е на оскудно ниво. Според него, граѓанскиот сектор
игра значајна улога во борбата против дискриминацијата.
„Граѓанскиот сектор може многу да придонесе, и тоа на различни начини:
кампањи за подигање на свеста, партиципативно и активно учество во
креирањето политики на секое ниво во општеството, мониторирање на
примената на прописите и стандардите во пракса од сите чинители и за
тоа навремено информирање на јавноста и пред сè едукација на различни
начини на поголем број граѓани. За сето ова, потребна е поддршка за
граѓанските организации кои во ова поле делуваат професионално.“2
1 Интервју со претседателката на ЕЛСА Република Македонија, Ангела Јанкоска; 2 април, 2018 година.
2 Интервју со извршниот директор на Институтот за човекови права, Мирослав Драганов; 5 април, 2018 година.
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Но, и самите студенти можат да се борат против дискриминацијата. Според
Мирослав Драганов, тие можат да ги користат сите начини кои им стојат на
располагање на граѓанските организации. Тој вели дека студентите треба да
се борат против дискриминацијата на индивидуално и на колективно ниво, а
и надвор од факултетот. „Со здружени сили секогаш се остваруваат поголеми
резултати“, заклучува Мирослав Драганов, извршен директор на Институтот
за човекови права во Скопје.

6. Заклучоци и препораки
Истражувањето имаше за цел, преку анализа на научната литература,
подготвување на анонимен прашалник и спроведување на интервјуа со
лица директно запознаени со состојбите во високото образование, да дојде
до заклучоци во однос на состојбата со дискриминацијата во високото
образование во Македонија, но и со улогата на младите во спречување на
оваа дискриминација.
Методите на истражувањето ги потврдија претходно поставените хипотези за
дискриминацијата во високото образование во Македонија. Имено, согласно
направениот прашалник, високото образование е една од областите кои се
најподложни на дискриминација во македонското општество. Студентите во
Република Македонија се чести жртви на дискриминација, која според нив
најчесто ја вршат професорите и асистентите како непосредни актери во
наставниот процес.
Од друга страна, истражувањето не дојде до сознание за постоење на
конкретна разлика во дискриминацијата помеѓу државните и приватните
универзитети. И покрај направената крос-табулација на испитаниците
согласно видот на универзитетот каде студираат, добиените резултати од
приватните универзитети не сугерираат на некаква значителна разлика во
сторената дискриминација.
Нормативната анализа на законските одредби го даде заклучокот дека
Македонија навистина има адекватна законска регулатива за заштита од
дискриминација, но реалното постоење на дискриминацијата во сите сфери
на општествениот живот кажува дека оваа регулатива не е доволна за
спречување и искоренување на дискриминацијата.
Во однос на факторите за појава на дискриминацијата, точна е хипотезата
дека предрасудите најмалку се базирани на лично негативно искуство кај
причинителот. Како најчеста причина се издвојува влијанието на средината,
но и политичката пропаганда и домашното воспитување. Според тоа, се
потврдува теоријата дека дискриминацијата е резултат на стереотипното
размислување и опкружување на чинителот, а не на реално утврдени факти
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или на личното искуство со конкретната група луѓе.
Методологијата на истражувањето ја потврди и хипотезата дека младите кои
се жртви на дискриминација ретко одлучуваат да преземат дејствија со цел
спречување на настанатата дискриминација, но и дека на располагање им
стојат поголем број мерки за спречување и искоренување на дискриминацијата.
Така, идентификувани се поголем број начини за заштита од дискриминација,
а прикажани се и лични искуства кои зборуваат за можностите за спречување
на дискриминацијата.
Имајќи ги предвид горенаведените сознанија кои произлегуваат од
истражувањето, можеме да заклучиме дека младите, како студенти и
директно вклучени во високообразовниот процес, можат да се заштитат
од дискриминацијата. Сепак, во практиката има малку успешни примери,
а младите сè уште се плашат и срамат да го обелоденат своето искуство.
Но, постои голем напредок, младите стануваат посвесни за своите права и
се истрајни во борбата за подобри услови во образованието. Според тоа,
можеме да заклучиме дека, со правилно организирање и ширење на свеста,
младите можат да се изборат со дискриминацијата во високото образование.
Врз основа на така утврдените заклучоци, а со цел зголемување на успешноста
на студентите во нивните обиди за спречување на дискриминацијата во
високото образование, се препорачува олеснување на постапката на
пријавување дискриминација пред надлежните државни органи, како и
гарантирање на анонимноста на пријавувачот. Со оглед на успешноста
на неконвенционалните методи, како онлајн кампањите за борба против
дискриминацијата и сексуално вознемирување, се препорачува нивно
почесто создавање и промовирање. Како позначаен метод, кој ќе влијае врз
намалување на дискриминацијата, се јавува формирањето на посебно тело,
чија основна дејност ќе биде директна заштита на студентите од различните
облици на дискриминација во високото образование.
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