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ПРЕДГОВОР
Овој документ за јавни политики е продуциран во рамките на
проектот: „Граѓани во Собрание: Законодавни иницијативи за
човекови права“, финансиран од Европската унија и кофинансиран
од Фондацијата за демократија Вестминстер.
Преку проектот се поддржани 11 иницијативи за промени на
закони што се однесуваат на човековите права во повеќе области:
образование, здравствена заштита, социјална заштита, медиуми,
судство, дискриминација итн. Иницијативите се реализираат од
страна на 12 организации што се директно вклучени во процесот
на донесување закони преку: (1) Едукација за истражувања
и документи за јавни политики; (2) Јакнење на соработката
меѓу медиумите и граѓанскиот сектор; и (3) Интензивирање на
соработката со собранието и граѓанските организации.
Овој документ за јавни политики е резултат на обуките за применети
истражувања и за креирање документи за јавни политики на кои
присуствуваа претставници од дванаесетте организации што се
вклучени во проектот, како и менторската поддршка што што
беше обезбедена во период од јуни до октомври 2016 година.
Обуките и менторската поддршка беа испорачани од Високата
школа за новинарство и односи со јавност и од Фондацијата за
демократија Вестминстер. Во текот на овој период, а како резултат
на обуките и со поддршка на менторите, организациите креираа
планови за истражување што ги спроведоа и врз основа на кои
подготвија документи за јавни политики во кои јасно и издржано
се идентификува проблемот, но се нудат и предлози за законски
измени што би довеле до негово решавање.
Содржината на овој документ за јавни политики е во целосна
одговорност на авторите и не ги одразува ставовите на
Фондацијата за демократија Вестминстер и на Високата школа за
новинарство и односи со јавност.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Правното регулирање на дискриминацијата е прилично нова
тема во Македонија. Иако во Уставот на Република Македонија е
предвидена еднаквост на сите граѓани, без разлика на нивните
лични карактеристики, првиот правен акт што конкретно ја
регулира материјата е донесен во 2010 година. Покрај недоволното
внимание на законодавците во областа дискриминација,
забележително е и отсуство на судска практика во решавањето
случаи што потекнуваат од нееднаков третман на граѓаните по
различни основи.
Во контекст на ова, анализирајќи ги документите од областа на
високото образование, генералната оцена е дека тие недоволно
ја обработуваат темата за нееднаквиот третман на различните
категории актери од академската заедница, како и другите лица
што се јавуваат како чинители во образовните процеси. Така,
темата делумно се третира во Законот за високо образование,
и тоа во насока на промовирање афирмативни мерки како
квоти за упис на факултет за припадниците на малцинските
заедници и бесплатно школување за одредени маргинализирани
категории граѓани. Што се однесува до правните акти на ниво
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје, тие, исто
така, делумно регулираат одредени прашања поврзани со
намалувањето на дискриминацијата во академската заедница или,
пак, ја спомнуваат како појава што не е пожелна за универзитетот.
Во насока на ова, охрабрувачко е постоењето Етички кодекс на
универзитетот, кој промовира еднаквост, почитување на туѓите
права и слободи, недискриминација, како основни начела
според кои треба да дејствува академската заедница. Сепак, при
прекршување на кои било од овие начела, нема надлежно тело
што ќе постапува.
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И покрај податоците од претходни истражувања дека студентите на
универзитетот се соочуваат со одредени видови дискриминација
на овој универзитет, според добиените информации во ова
истражување, на ниту еден од факултетите при скопскиот
универзитет нема пријавено случај на дискриминација. Ова
покажува дека членовите на академската заедница воопшто
не се информирани како да ги заштитат своите основни права
загарантирани првенствено со највисокиот правен акт, Уставот
на Р. Македонија. Уште повеќе, се работи за високообразовна
институција во која се вклучени речиси половина од вкупниот
број студенти во Македонија.
Ова истражување има цел да ја покаже потребата од формирање
стручно тело во рамките на универзитетот, кое ќе има цел
унапредување на статус квото на различни категории членови на
академска заедница преку унапредување на правната регулатива,
иницирање инклузивни политики и мониторинг на состојбите
во академската заедница во поглед на моралното и етичко
однесување во оваа високообразовна институција.
Дополнително, документот промовира решение на проблемот со
дискриминацијата во високото образование што цели системски
да влијае врз појавите, и на него реферира како тело што постојано
ќе биде активно.
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1. ВОВЕД
Образованието претставува исклучително важна јавна област. Се
работи за сектор што има неколку функции, од кои најважни се
продукцијата на работни кадри, создавањето идни општествени
лидери и градењето етички и морални вредности кај младите1.
Оттука, грижата за учесниците во образовните процеси треба
да биде приоритет што ќе биде соодветно третиран низ јавните
политики.
Следејќи ги светските трендови во високото образование се
забележува дека универзитетите полека ја напуштаат доктрината
дека вниманието за студентите и академскиот кадар треба
биде насочено само низ призмата на наставниот материјал и
техниките на предавање на теоријата. Сфаќањата за улогата
на високообразовните институции одат во насока на нивно
промовирање како средини во кои академските граѓани треба да
ги развиваат и своите социјални и економски капацитети, како
и личното психофизичко здравје2. Унапредувањето на личниот
прогрес на студентите за време на своите студии резултира
со излезност на поквалитетни кадри на пазарот на труд што
понатаму можат да влијаат врз економските текови, но и граѓани
што стекнатите навики на етично однесување би ги практикувале
и во понатамошните општествени комуникации по завршувањето
на факултетот.
Универзитетите се средини во кои преку примена на соодветни
мерки може да се поттикне високо ниво на разбирање и
прифаќање на различностите меѓу различни групи или индивидуи.
Како дел од политиките за промовирање еднакви можности
и недискриминација во високото образование се јавува и
1 Stephen P. Heyneman, „Education and Corruption”, International Journal of Educational
Development vol. 24 (2004).
2 Manja Klemenčič, „How to develop a sense of belonging“, University World News, Issue No:
402, 2016.
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формирањето специфични тела што се грижат за состојбите во
академската заедница. Така, постоењето посебни тела во склоп
на високообразовните институции што се грижат за еднаквите
можности на членовите на академските заедници е практика
што постои кај западните европски земји и САД. Најуспешните
универзитети во овие земји формираат тела чија примарна цел е
справување со појавите на дискриминација во форми на комисии,
советувалишта, одбори, менторски тимови итн3. Овој труд накусо
ќе ги дискутира странските практики во делот Алтернативни
решенија.
Дискриминацијата што се случува по различни основи во високото
образование, поконкретно на УКИМ, е проблем за кој многу малку
се говори во јавната сфера кај нас, земајќи го предвид нискиот
степен на посветеност за унапредување на статус квото во оваа
област. На факултетите и на универзитетите во Македонија не
постојат посебни советувалишта, ниту, пак, тела што би работеле
конкретно на детектирање на случаите на дискриминација.
Дополнително, иако националната правна регулатива дава
одреден основ за развивање соодветни политики, во документите
на високообразовните институции постои сериозен недостиг
на нормативи што би превенирале развивање дискриминациски
практики, како и конкретен сеопфатен механизам за заштита на
правата на членовите на академската заедница.
Затоа, целта на овој документ е да направи анализа на правните
акти што ја регулираат дискриминацијата во високото образование
и, поконкретно, на УКИМ како најстар и најголем универзитет во
Македонија, да укаже на потребата од нивно унапредување, како
и да советува за формирање тела при склоп на универзитетот што
би биле надлежни да постапуваат во однос на дискриминација
заради соодветно и целосно спроведување на политиките.
Овој документ, исто така, содржи и осврт на состојбите на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје.

3 Наташа Бошкова, Жарко Трајановски, Анализа на документи и политики на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“—Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности
и недискриминација, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“,
2013 г.
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1.1 Методологија
За потребите на ова истражување беа користени квалитативни и
квантитативни алатки за добивање податоци. Така, беа анализирани
правни документи на национално и на универзитетско ниво, и
беа пратени прашања за слободен пристап до информации.
Истражувањето се реализираше во периодот од август 2016
година до крајот на септември 2016 година.
Во поглед на анализираните документи, разгледувани беа
следниве правни акти:
1. Устав на Република Македонија
2. Закон за заштита и спречување од дискриминација
3. Законот за работни односи
4. Закон за високо образование
5. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје
6. Етичкиот кодекс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
— Скопје
За целите на истражувањето беше користена и алатката за
слободен пристап до информации. Преку неа беа пратени барања
за доставување информации до сите 23 факултети во склоп на
УКИМ, како и самиот универзитет. Дополнително, опфатени
беа институции што се надлежни да постапуваат во однос на
прекршување човекови права или имаат цел заштита на правата
на членовите на академската заедница и на студентите.
Преку оваа алатка за истражување добивме информации праксите
во оваа сфера.
Вкупниот број пратени прашања е 105, а добиени се вкупно 100
одговори.
При сумирање на податоците на истражувањето, добиени беа
одговори од 23 факултети, самиот универзитет, 3 институции и
Студентскиот правобранител при УКИМ. Вкупно 1 институција
и Студентскиот правобранител немаа доставено одговори на
нашите прашања или тие беа нецелосни. Заради молчење на
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институциите беа доставени жалби до Комисијата за заштита на
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер
во законски предвидениот рок.
При спроведување на истражувањето, односно на давањето
одговори од факултетите покрај бараните копии, давателите на
информации ги применуваа и другите начини на доставување
одговори, поточно, електронски преку доставување на
информациите на наведените е-пошти.
Во текот на истражувањето беше забележано и недоставување
целосни информации од страна на дел од институциите,
недостиг на водење статистики од страна на институциите,
нефункционалност на веб-содржините на одредени институции
и недостапност на јавни документи на веб-страниците на
факултетите и на институциите.
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2. ОПИС НА ПРОБЛЕМОТ
За потребите на овој документ беше извршена анализа на
постојната правна регулатива во насока на детектирање на
позитивните практики, но и недостатоците и можностите за
унапредување на правните норми во насока на креирање
сеопфатна политика на национално и на универзитетско ниво.
Дополнително, при анализата на секој правен акт ќе бидат
разгледувани различни примери од практиката, и преку нив се
согледува примената на одредбите.
2.1. Устав на Р. Македонија
Уставот на Р. Македонија ни ја дава појдовната основа за
развивање антидискриминациски политики. Така, во него се
предвидува дека граѓаните на Република Македонија се еднакви
во слободите и во правата независно од полот, расата, бојата
на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото
и верското уверување, имотната и општествената положба.
Граѓаните пред Уставот и пред законите се еднакви.4 Понатаму,
со овој правен акт се гарантира слободата на вероисповед5,
слободата на здружување и слободата граѓаните да основаат
здруженија на граѓани и политички партии6. Сите ограничувања
на правата во случаи кога нема воена или вонредна состојба се
класифицираат како дискриминаторски 7. Од овде се согледува
дека законодавецот го препознава еднаквиот третман на сите
граѓани како приоритет во највисокиот правен акт на државата.
4 Член
52/1991.
5 Член
52/1991.
6 Член
52/1991.
7 Член
52/1991.

9, Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
19, Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
20, Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
54, Устав на Република Македонија, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
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Еден од механизмите за заштита на правата на граѓаните е
Народниот правобранител, кој е предвиден како орган и во самиот
Устав. Според разгледаните годишни извештаи во периодот од
2009 до 2015 година, може да се забележи дека постои раст
на бројот на претставки од областа на високото образование.
Сепак, мал е бројот на претставки до обдусманот по повод
дискриминација на лица или група во тетриарното образование.
Дополнително, извештаите не ги содржат целосно причините
за поднесување на претставките, туку само повреденото право.
Во 2011 година, поднесена е претставка за горенаведеното право
од страна на едно лице. Во 2012 година е пријавен случај каде
што Министерството за образование одбило да даде дозвола
за издавање диплома на лице што завршило факултет, а своето
средно образование го поминало во неверифицирано средно
училиште. Во овој случај, Народниот правобранител оценил дека
има дискриминација врз основа на образование во случај на
добивање диплома за завршено високо образование8.
2.2. Закон за заштита и спречување од дискриминација
Законот што подетално ги уредува односите во оваа сфера
е Законот за заштита и спречување од дискриминација. Се
работи за релативно нов правен акт, донесен во 2010 година, кој
подетално ги обработува различните форми на дискриминација.
Овој правен акт ги проширува основите на дискриминација во
насока на препознавање и на останати основи што се предвидени
со други закони и меѓународни договори. Законот изречно го
наведува и образованието како област во која се применува тој.
Во текстот се дефинирани поимите како директна и индиректна
дискриминација, афирмативни мерки како активности на
надлежните државни органи што се насочени кон спречување
и заштита од дискриминација или, пак, намалување или
елиминирање нееднаквост што настанала поради претходна
дискриминација, и исклучоците од дејствата што се сметаат
за дискриминација. Се предвидуваат и заштитни механизми за
одредени категории лица како, на пример, различниот третман на
лицата со инвалидитет. Значајна новина што ја донесе овој закон
е и формирањето на Комисијата за заштита од дискриминација
што има цел, меѓу другото, да постапува по претставки на граѓани
8

Годишен извештај на Народниот правобранител на Република Македонија од 2012 година.
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што сметаат дека се дискриминирани според некоја од основите
наведени во законот. Законскиот текст детално ја уредува
постапката пред комисијата, која може да носи правни мислења и
одлуки со кои се задолжуваат сторителите на дискриминациските
дејства да ги отстранат недоследностите. Меѓу другото, законот ја
регулира и постапката пред судовите. Тука треба да забележиме
дека законодавецот се определил за правно решение што цели
кон заштита на тужителот и кон олеснување на постапката. Така,
постапката се смета за итна, а товарот на докажување дека не се
случила дискриминација паѓа на тужениот.
Овој правен акт е пример за соодветно регулирање на
тематиките од областа на заштита на индивидуите и групите од
дискриминација, но тој не предвидува развивање експертиза и
формирање интерни одбори во соодветните тела или институции
што понатаму ќе работат на специфични области.
Ова е фактор што влијае врз нискиот степен на запознаеност
на членовите на академската заедница при УКИМ со него. Тоа
се согледува преку бројот на претставки што пристигнале до
Комисијата за заштита од дискриминација од страна на овие лица
во периодот од 2011 до 2015 година. Така, во текот на изминатите
пет години, до комисијата се пристигнати вкупно две претставки
во врска со дискриминација на универзитетот. Едната е од областа
на учебникарството, односно несоодветна содржина во учебник
на автори при УКИМ, и таа е поднесена од група невладини
организации 9. Другата се однесува на дискриминација врз основа
на возраст во работните односи, од страна на раководител на
Институтот за социјална медицина при Медицинскиот факултет.
Претставката е поднесена од професор 10.
За непрепознавањето на Комисијата за заштита од дискриминација
како механизам за заштита на човековите права од страна на
студентите за време на своите студии говори и податокот добиен од
истражувањето на МОФ и Коалицијата за заштита на здравствените
и сексуалните права на маргинализираните заедници, според кое
ниту еден од студентите не ја навел Комисијата како место каде
што би пријавиле доколку искусат дискриминација за време на
9 „Редовен годишен извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2014 година“,
Комисија за заштита од дискриминација, 2015 г.
10 „Годишен извештај на Комисијата за заштита од дискриминација за 2015 година“, Комисија
за заштита од дискриминација, 2016 г.
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своите студии 11. Погоре наведеното покажува дека е потребно
поголемо активирање на ова тело во поглед на актуализирање на
неговите надлежности на самиот универзитет.
Проблем што исто така се јавува е и несоодветното следење
на состојбите со појавите на дискриминација во високото
образование, поконкретно на УКИМ. Иако за целите на ова
истражување беа побарани конкретни статистики за бројот на
случаи, видот на дискриминација што се случува во високото
образование, најчести пријавувачи (студенти, професори, други
членови на академската заедница) и дискриминирани групи од
страна на Комисијата, институцијата одговори дека не се водат
вакви статистики.
2.3. Закон за работни односи
Правен акт што е од важност за група членови во академската
заедница е Законот за работни односи, кој подетално ги уредува
односите на помеѓу работодавачот (универзитетот и факултетите)
и вработените (професорите, асистентите, демонстраторите,
административно-техничкиот персонал). Во него се предвидени
членови што имаат цел да спречат дискриминација на работно
место, односно се забранува работникот да биде ставен во
нееднаква положба заради расно или етичко потекло, боја
на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно
инвалидитет, религиозно, политичко или друго убедување,
членување во синдикати, национално или социјално потекло,
статус на семејство, имотна состојба, полова насоченост или
какви било други околности. Се нагласува и дека жените и мажите
треба да имаат еднакви можности и еднаков третман во врска со
вработувањето, исплатата, отсуство од работа, работно време
и откажување договор за работа12. Овој закон е применлив и во
високото образование од аспект на можност за повикување на него
кога професор, асистент или лице вработено во административнотехничката служба на факултетите или на универзитетот е ставен
во понеповолна положба поради своите лични карактеристики.
11 Наташа Бошкова, Жарко Трајановски, Анализа на документи и политики на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ — Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности
и недискриминација, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“,
2013 г
12 Член 6, Закон за работните односи, Закон за работните односи, „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009;
50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013;
113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015 и 27/2016.
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Сепак, според претходно изнесеното, до Комисијата за заштита
од дискриминација досега не е поднесена ниту една претставка
за дискриминација во работните односи. Овој податок, иако може
да се протолкува како позитивна практика на непостоење ваков
вид дискриминација на УКИМ, сепак, податоците од претходни
истражувања покажуваат дека студентите забележуваат
нееднаков третман по ова прашање во одредени ситуации. Така,
26% од нив препознале дискриминација врз основа на пол кога
факултетот избирал личност за професор или за асистент. Дури
51,5% од студентите на УКИМ забележале дискриминација врз
основа на партиска определба кога бил вршен избор за звање
професор или асистент, а 31,8% од нив го забележале овој вид
дискриминација, но врз основа на етничка припадност и јазик13.
Во поглед на другите статистики што нудат индикации за
дискриминаторски практики во оваа област, овде треба да
го спомнеме и моментот на сериозен недостиг на жени на
раководните позиции на УКИМ, како и самите факултети. Така, од
23 декани на факултетите при УКИМ, во моментов само 4 се жени
(од кои 2 се в.д. деканки). Од вкупно 54 продекани на факултетите,
само 17 се жени. Што се однесува на соодносот на мажи и жени на
други функции, забележливо е дека бројот на жени-професори е
еднаков со бројот на машките професори во академската 2015/16
година 14.
Погоре изложеното сигнализира на потребата од испитување
на причините за ваквите состојби и изнаоѓање соодветни
афирмативни мерки што би ги охрабриле и жените на УКИМ
да конкурираат за повисоки раководни позиции. Во насока на
темата на овој труд, токму промовираното тело би требало да се
грижи за лоцирањето на факторите што влијаат врз овие појави,
за создавањето мерки, како и за мониторинг на потенцијалните
недоследности при избор на звања или избор на лица на раководни
функции на факултетите и на универзитетот.

13 Наташа Бошкова, Жарко Трајановски, Анализа на документи и политики
на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје за степенот на вклученост на
принципот на еднакви можности и недискриминација, Коалиција „Сексуални и
здравствени права на маргинализирани заедници“, 2013 г.
14 Извор: Државен завод за статистика.
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2.4. Закон за високото образование
Во поглед на политиките што се применуваат на УКИМ во насока
на намалување на дискриминацијата, мора да биде консултиран
и Законот за високото образование (понатаму: ЗВО), кој детално
ги уредува поттемите од оваа јавна сфера. Во законот никаде
директно не се спомнува поимот дискриминација, ниту се
наведуваат појавите што се сметаат за дискриминаторски на
универзитетите. Во неколку одредби се препознава промовирање
афирмативни мерки за одредени категории студенти, или, пак, се
валоризираат еднаквите можности за членовите на академската
заедница. Така, според ЗВО, сите државјани на Република
Македонија имаат право на образование на високообразовните
установи во Република Македонија под еднакви услови15. Освен
тоа, ова право е овозможено и за странските државјани.
Понатаму, законот ги опфаќа и афирмативните мерки за
ослободување од плаќање партиципација за студирање за децата
без родители, лицата со прв и втор степен на инвалидност, воените
инвалиди и лицата растени во домови за напуштени деца16.
Надлежни во оваа сфера се самите високообразовни институции.
Според досегашната практика, не постојат централизирани тела
што се грижат за соодветно спроведување на овие политики, и
секој факултет одделно постапува. Дополнително, не постојат
јавни статистики и истражувања колку се користат овие мерки и
дали поттикнуваат повисок степен на вклученост на лицата од
горенаведените категории во високото образование. Во поглед на
остварување на правото, во 2009, 2010 и 2011 година е поднесена
претставка за повреда на правото за бесплатно студирање од
група или индивидуи 17.
Законот овозможува и јазикот на кој се спроведува образовниот
процес, односно одредени студиски програми и содржини, да
15 Член 7, Законот за високо образование, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013;
24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016;
120/2016 и 127/2016.
16 Член 87, Закон за високото образование, „Службен весник на Република Македонија“ бр.
35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013;
24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016;
120/2016 и 127/2016.
17 Годишен извештај на Народниот правобранител на Република Македонија од 2009 година,
Годишен извештај на Народниот правобранител на Република Македонија од 2010 година,
Годишен извештај на Народниот правобранител на Република Македонија од 2011 година.
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биде инаков од македонскиот во насока на обезбедување настава
на јазиците на другите етнички заедници. Државата се обврзува
финансиски да обезбеди и високо образование на јазикот на кој
зборува најмалку 20% од населението18.
Сепак, недоволниот број студии на различни јазици на УКИМ
предизвикува на него, во најголем процент, да се запишуваат
припадници на една етничка заедница, и постои сериозен проблем
со диверзитетот во поглед на етничките групи што посетуваат
настава на најголемиот универзитет во Македонија. Во поглед на
зачестеноста на дискриминацијата, 31,7% од студентите на УКИМ
слушнале дека некој бил дискриминиран врз основа на етничка
припадност и на јазик за време на студиите19.
Да потсетиме, универзитетот е средина каде што со примена на
добро осмислени политики може да се елиминираат меѓуетничките
тензии, да се зголеми нивото на толеранција и степенот на
прифаќање меѓу различните групи.
Еден од поважните членови е оној што ги предвидува квотите за
малцинските заедници во Македонија. Така, освен регуларните
квоти за упис на студенти во државна и приватната квота,
Владата донесува одлука и за дополнителни квоти за запишување
припадници на заедници што не се мнозинство во државата.
Според нивната содржина, предвиден е упис на студенти без оглед
на нивниот претходен успех во образованието. Тие се пласираат
на посебни листи, а нивниот број не може да биде поголем
од 10% од вкупниот број запишани студенти во прва година.
Дополнително, се предвидува дека албанските студенти на УКИМ
и Државниот универзитет во Тетово ќе бидат запишувани само
во државна квота20. Во поглед на процентуалната застапеност
на етничките заедници во посебните квоти, предвидена е нивна
пропорционална вклученост според нивната застапеност како
18 Член 103, Закон за високото образование „Службен весник на Република Македонија“ бр.
35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013;
24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016;
120/2016 и 127/2016.
19 Наташа Бошкова, Жарко Трајановски, Анализа на документи и политики на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ — Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности
и недискриминација, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“,
2013 г.
20 Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година, УКИМ, 2016 г.
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заедница на национално ниво 21.
Сепак, и покрај овие мерки, во поглед на вклученоста на студенти,
членови на малцинските заедници, на УКИМ се забележува
многу низок степен на запишување лица што не се припадници
на македонската етничка заедница. Така, од вкупниот број
запишани студенти на УКИМ, само 11% се Албанци, а 0,5 %
се Роми. Податоците укажуваат на строга поларизираност на
албанските и македонските студенти, односно поделеност на
државните универзитети во поглед на етничката заедница што е
доминантна. Така, за разлика од УКИМ, на Државниот универзитет
во Тетово, само 5% од студентите се членови на македонската
етничка заедница, додека, пак, другите во најголем дел се
припадници на албанската етничка заедница. Во контекст на ова,
непрепознавањето на афирмативните мерки како бенефитни за
академската заедница од страна на студентите е проблем што се
јавува според претходните истражувања 22.
Законот предвидува функција Студентски правобранител на
универзитетите, како орган што се грижи за заштита на правата
на студентите 23. Сепак, во законските одредби не е подетално
регулирана оваа функција и тоа е оставено на дорегулирање на
самите универзитети. За работата на Студентскиот правобранител
при УКИМ ќе стане збор подоцна во овој труд.
Законот, исто така, не ги спомнува ни основите за покренување
дисциплинска постапка, туку само одредува три вида мерки
(опомена, јавна опомена и исклучување) 24.

21 Упатство за реализација на Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во
учебната 2012/13, УКИМ, 2012 г.
22 Наташа Бошкова, Жарко Трајановски, Анализа на документи и политики на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ — Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и
недискриминација, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“, 2013 г.
23 Член 150, Законот за високото образование, „Службен весник на Република Македонија“
бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012;
15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015;
30/2016; 120/2016 и 127/2016.
24 Член 155,Законот за високото образование, „Службен весник на Република Македонија“
бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012;
15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015;
30/2016; 120/2016 и 127/2016.
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2.5. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје
Статутот на УКИМ е највисокиот правен акт на оваа
високообразовна институција. Во членот 8 се предвидува дека
настанува повреда на автономијата на универзитетот кога има
извршување високообразовна и друга дејност што ги загрозува
правата на членовите на академската заедница или, пак,
дискриминација врз која било основа. Дејства на академската
заедница што загрозуваат некого врз основа на пол, раса, боја
на кожа, национална и етничка припадност, социјално потекло,
политичко и верско убедување, и припадност, возраст, имотна
или општествена положба се забранети на универзитетот. Се
забранува и политичко и религиозно организирање и дејствување
освен кога е во форми што служат за размена на идеи. Преку
овие одредби, универзитетот декларативно ја изразува осудата
кон неетичките појави и нееднаквиот третман во академската
средина и тие ја покажуваат волјата на универзитетот да се бори
против овие појави.
УКИМ се обврзува да обезбеди и пристап до студиските програми
на универзитетот под еднакви услови и селекција на кандидатите
за упис врз принципот на рамноправност на сите кандидати,
без оглед на раса, боја на кожа, пол, јазик, вера, политичко или
друго уверување, етничко, национално или социјално потекло,
имот, раѓање, општествена положба, инвалидност, сексуална
ориентација и возраст25. Сепак, според истражувањата, 45% од
студентите на УКИМ забележале дискриминација врз основа на
политичка припадност при упис на факултет, а 44% забележале
дискриминација врз основ на етничка припадност. Последново
реферира на запознаеноста на студентите со посебните квоти за
етнички заедници на УКИМ. Според податоците добиени во ова
истражување, досега нема пристигнала ниту една претставка до
Ректоратот или до деканатите по ова прашање.
Во Статутот на УКИМ е дозволено, меѓу другото, ставање во
мирување на студиите на студентките за време на бременост, за
студент што има дете до една година (иако овде не е дефинирано
дали се работи за двајцата родители или само за женскиот родител)
и за време на болест подолга од еден семестар. Овие мерки се во
насока на помагање на одредени категории студенти што поради
25 Член 219, Статут на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје.
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личниот или здравствениот статус не би можеле соодвтено да
ги следат студиите и целосно да партиципираат во образовниот
процес. Универзитетот применува позитивна дискриминација
преку тоа што дозволува дополнителни рокови за полагање на
испитите на студентите што се родители, слепи, глуви, инвалиди
од прв и од втор степен, мајки со деца до 6-годишна возраст и
хоспитализирани студенти 26.
Во насока на ова, според сите индикатори, дискриминацијата на
основ на здравствен статус е најчесто на најниско ниво во споредба
со другите фактори, како што се пол, етничка припадност,
религија според истражувањето за перцепцијата на студентите за
дискриминацијата на УКИМ. Во поглед на физичката достапност
за лицата со попречености на факултетите, во 2012 година УКИМ
распишува тендер за изградба на рампи на влезовите на 17
факултети, со цел олеснување на пристапот до институциите27.
Во 2013 година се поставени 4 рампи, но не е познато дали се
изведени другите рампи на другите факултети 28.
Сепак, на факултетите не се овозможуваат други услови што
би им го олесниле движењето на лицата со попречености во
самите згради. Ваквите услови придонесуваат за низок степен на
вклученост на овие лица на студиите на УКИМ. Така, евидентирани
се само 47 студенти со инвалидитет на факултетите при
универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 2011 година 29, додека, пак,
понови податоци не се презентирани ниту од самиот универзитет,
ниту од Министерството за труд и социјална политика.
Според истражување од 2013 година спроведено меѓу 31 студент
со попреченост на УКИМ, 20% од испитаниците изјавиле дека
имаат тешкотии при полагањето на испитите, без оглед на тоа
дали се работи за усно или за писмено полагање. На прашањето
дали се задоволни од правата што ги остваруваат во рамките на
универзитетот, само 3,3% одговориле позитивно, 39% се изјасниле
негативно, а 58% делумно се задоволни од остварувањето
26 Член 322, Статут на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје.
27 Отворена постапка бр. 20/2012 за доделување договор за јавна набавка на работи —
изведба на пристапни рампи за инвалидизирани лица за потребите на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ — Скопје, УКИМ, 2012 г.
28 Автор: непознат, „Пристапни рампи за инвалидизираните лица ќе се монтираат на УКИМ“,
факултети.мк, 11.1.2013 г. Достапно на: http://daily.mk/zabava/pristapni-rampi-za-invalidiziranilica-kje-se-montiraat-na-fakultetite
29 Петар Клинчарски, „Минималната грижа на државата им создава големи проблеми
на студентите со хендикеп“, А1он, 13.6.2013 г. Достапно на: http://a1on.mk/wordpress/
archives/164240
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на своите права. Како проблем се појавува и резултатот што
покажува дека половина од студентите имаат тешкотии при
совладување на материјалот, а како причини се наведени
обемниот, неразбирливиот материјал и техничките причини. 15%,
пак, полагаат со дополнителна помош, односно со помош на
друго лице, а самите факултети не обезбедуваат стручен кадар
што би можел да им помогне на овие лица30.
Од особено значење за овој труд е претставката до Народниот
правобранител во 2013 година поднесена од страна на студент
со посебни потреби на еден од факултетите при УКИМ што шест
години не можел да најде ментор за неговиот магистерски труд. За
овој проблем бил известен и деканот на факултетот, кој не презел
ништо во дадениот временски период. По интервенцијата, на
студентот му е доделен ментор, но нотирано е дека потоа не била
формирана комисија за одбрана на трудот, по што факултетот
продолжил да го дискриминира студентот 31.
Од погоре наведеното се согледува дека Законот за високо
образование поттикнува запишување лица со попречености,
но понатаму универзитетот недоволно се грижи за нив во текот
на нивните студии. Како проблеми се лоцираат физичката
непристапност и соодветност на факултетските згради,
неприспособените учебници и немањето стручен кадар што би
можел да им асистира на овие лица на предавањата, но и при
совладувањето на материјата.
Затоа, формирањето тело што ќе се грижи за еднаквите можности
на УКИМ ќе биде од особена важност за статусот на оваа
категорија студенти од неколку аспекти. Така, ова тело, покрај
креирањето посеопфатни политики, ќе го следи прогресот на
студентите во текот на нивните студии, ќе нуди соодветна помош
и советување, ќе ја следи динамиката на излезност на студентите
и ќе создава соодветни механизми за спречување на овој тренд,
ќе ги следи процесите на меѓународно ниво и соодветно ќе им
предлага унапредување на правните документи на универзитетот,
ќе врши соработка со организации што работат во оваа сфера и
ќе организира едукативни кампањи за покренување на свеста за
капацитетите и можностите што ги носат овие лица.
30 Ангела Чинговска, Студентите со инвалидност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,
2011 г.
31 Годишен извештај на Народниот правобранител од 2013 година.
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Во поглед на механизмите за заштита на студентите при УКИМ,
Статутот предвидува формирање Комисија за студентски жалби
и Студентски правобранител. Имено, Комисијата за студентски
жалби има надлежност да ги штити правата на студентите во
случај кога тие се повредени со акт на органите на УКИМ и на
факултетите 32. Сепак, за оваа комисија се знае малку. Имено, на
веб-страницата на универзитетот и на факултетите не постојат
никакви информации за неа во смисла на нејзини членови,
годишни извештаи за работа и информации за контакт.
За целите на ова истражување беа побарани податоци за
годишните извештаи на оваа комисија за изминатите години и
за практиката на факултетите во случај кога е дискриминиран
член на академската заедница. Иако УКИМ одговори дека е
поднесена претставка чиј основ е дискриминација до Комисијата
за студентски жалби, по разгледувањето на Извештајот на работа
на Комисијата за студентски жалби во периодот од 10.9.2013 до
24.8.2016 година утврдивме дека претставките се по друг основ и
ниту една од нив не е за дискриминација.
На прашањето за постоење тело што постапува во однос
на дискриминација на факултетите, УКИМ реферираше
токму на Комисијата за студентски жалби, додека само три
факултети наведоа одредени тела. Стоматолошкиот факултет
и Земјоделскиот факултет упатија на Комисијата за студентски
жалби во УКИМ, а Факултетот за драмски уметности одговори
дека телото што одлучува за вакво прашање е Наставно-научниот
совет и Уметничкиот совет на ФДУ. Еден од факултетите изрично
наведе дека не постои законска обврска за формирање на вакво
тело во склоп на факултетот, па затоа истото не е формирано.
Иако Комисијата е одреден механизам за спречување на
дискриминацијата на универзитетот, сепак таа не може да го
реши проблемот суштински. Така, Комисијата може да постапува
само во случаите кога правата на студентите се нарушени со
носење акт од страна на универзитетот или факултетите (одлуки,
уредби, известувања, измена во правни документи или носење
нови документи што содржат одредби што ставаат во неповолна
положба група студенти или индивидуи). Понатаму, единствената
задача на комисијата е носење одлуки по претставки, а не
32 Член 346, Статут на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје.
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континуирано следење на состојбите, изработка на препораки
и политики. Дополнително, во самиот Статут не е предвидено
вклучување и други лица во Комисијата кога се работи со
сензитивни теми како претставки за дискриминација врз основа на
сексуална определба или здравствен статус, а кои, меѓу другото,
бараат посебен третман од аспект на заштита на приватност. Како
што беше спомнато и претходно, во поглед на спроведувањето на
политиките за намалување на дискриминацијата мора да се цели
кон сеопфатност на мерките што се сензитивни на различните
случаи и основи на дискриминација.
Друг механизам за заштита на правата на студентите е и
Студентскиот правобранител, чија задача е да посредува и да дава
препораки во случаи на прекршување на правото на студентите.
Мандатот на студентскиот правобранител трае две години и таа
функција ја извршува студент. Студентскиот правобранител при
УКИМ има и свои заменици-правобранители на секој факултет.
При вршењето на својата функција, студентскиот правобранител
се води од принципите на непристрасност, недискриминација,
доверливост, достапност, одговорност, отчетност и законитост 33.
Тој може да посредува во случаи на дискриминација на
студенти од страна на органите на УКИМ и на факултетите,
но стриктно само во областите што се вклучени во правните
акти на универзитетот. Правните документи му даваат широки
надлежности на правобранителот како можност за увид во
целосната документација поврзана со пријавата од страна на
студент и можност за поведување иницијатива за одговорност
пред надлежни органи. Недоставувањето информации до
правобранителот се смета за акт на попречување постапка и
за тоа може да се информира академската заедница преку
Универзитетскиот весник 34. Предвидена е и заштита на идентитетот
на пријавувачот и анонимност на студентите што поднеле барање
до правобранителот. Информациите добиени во постапката се
сметаат за доверливи 35. Овие одредби се пример за соодветни
нормативи во областа заштита на права на индивидуи или групи.
33 Член 3, Правилник за изборот, разрешувањето, надлежноста и работата на студентскиот
правобранител при „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетски гласник бр. 142, 2009 г.
34 Член 21, Правилник за изборот, разрешувањето, надлежноста и работата на студентскиот
правобранител при „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетски гласник бр. 142, 2009 г.
35 Член 26, Правилник за изборот, разрешувањето, надлежноста и работата на студентскиот
правобранител при „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетски гласник бр. 142, 2009 г.
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Сепак, поради отсуство на транспарентност на работењето на
овој орган, предизвик е да се дискутира за ефикасноста на овој
механизам, а уште повеќе за негово препознавање од страна
на студентите во случаите кога се жртви на дискриминација.
Имено, правобранителот до неодамна немаше своја вебстраница, ниту друг електронски канал на комуникација. Досега
ниту еден од годишните извештаи не е објавен како од страна
на правобранителот, така и од страна на универзитетот. За
потребите на ова истражување беа побарани информации од
правобранителот на УКИМ, но тој не достави никакви одговори.
Според истражувањето од 2013 година, ниски 4,6% од испитаниците
одговориле дека би пријавиле дискриминација кај Студентскиот
правобранител или во деканатот (8,9%). Од истражувањето се
согледува дека 18,7% од студентите при УКИМ посочиле дека
барем еднаш биле сведоци на ситуација кога правобранителот
дискриминирал на политичка основа, 14,3% биле сведоци кога
правобранителот дискриминирал на религиозна основа, 12,3% на
основа пол, а 11,7% за сексуална ориентација.
Дополнителен проблем што се јавува во изборот на
правобранителот е начинот на кој се избираат кандидатите. Имено,
кандидатот се избира од страна на Студентскиот парламент при
УКИМ, студентска невладина организација што во изминатите
години беше мета на критики поради злоупотреба на финансиски
средства добиени од универзитетот 36, како и поради вклученоста
во кривични дела, како фалсификување потписи на студенти за
потребите на организацијата 37. Според ова, во изминатите години
се забележува необјективност во работењето на правобранителот
во случаите кога Студентскиот парламент грубо прекршува права
на студенти. Така, Студентскиот правобранител учествуваше
на изборите за претседател на Студентскиот парламент што
се одржа надвор од академскиот календар на УКИМ, и покрај
гласните реакции на студентската иницијатива Студентски пленум
за нивната нелегалност 38.
36 Автор: непознат, „Студентскиот парламент минатата година потрошил повеќе од два и
пол милиони денари“, Фокус, 7.9.2016 г. Достапно на: http://fokus.mk/studentskiot-parlamentminatata-godina-potroshil-poveke-od-dva-ipol-milioni-denari/
37 Јана Колева, „Студентскиот парламент на Правен фалсификувал потписи на студенти“,
септември 2015 г. Достапно на: http://plusinfo.mk/vest/40665/studentskiot-parlament-napraven-falsifikuval-potpisi-na-studenti
38 Влатко Чаловски, „Студентски избори без легитимитет“, Нова ТВ, 30.6.2016 г.
Достапно на: http://novatv.mk/video-studentski-izbori-bez-legitimitet/
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Иако Студентскиот правобранител де јуре е орган што може
соодветно да влијае врз појавите на дискриминација на УКИМ,
сепак, во практиката се согледува дека неговото работење
не е транспарентно и дека во одредени години постоело
промовирање дискриминаторско однесување токму од страна
на лицето што треба да ги штити студентите од таквите појави
на универзитетот. Дополнително, во поглед на интерното
работење на правобранителот не е предвидено тимско работење
или, пак, создавање покомплексна и поширока мрежа што
ќе нуди експертиза во различните области во кои студентите
имаат проблеми. Како што напомнавме и погоре, поради
централизираноста на надлежностите на еден човек, недоволната
активност на замениците-правобранители, поврзаноста на изборот
и разрешувањето на правобранителот со нелегитимна студентска
невладина организација, позицијата Студентски правобранител
не може да се перципира како тело што работи на сите аспекти
поврзани со решавањето на проблемот со дискриминацијата.
2.6. Етички кодекс на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ — Скопје
Етичкиот кодекс на УКИМ во кој се запишани одредени морални и
етички начела според кои треба да функционира универзитетот.
Меѓу другото, се вели и дека задачата на високообразовната
институција е и одржување и развивање на етиката на благородно
однесување и неповредување никого, достојно меѓусебно
однесување на академските дејци и институции, меѓусебно
почитување на личноста, трудот, погледите и работните резултати,
и објективно вреднување на работата и остварувањата.
Иако овој акт содржи морални максими што директно се
спротивставуваат на дискриминацијата на универзитетот, сепак
не постои тело што се грижи за спроведување на нормите, а
уште повеќе што постапува во случаите кога некој ги прекршува
заедничките правила на функционирање.
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3. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЈА
НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА
Во поглед на справувањето со дискриминацијата што се случува
на повеќе основи на УКИМ, потребно е употреба на повеќе алатки
заради правилно адресирање и третирање на проблемот.
Следење на состојбите на универзитетот од страна на самата
високообразовна институција
Најпрво, неопходно е редовно испитување на состојбите
во академската заедница од страна на самиот универзитет
и детектирање на критичните области каде што се случува
дискриминацијата. Ова подразбира следење на динамиките на
зачестеност на дискриминацијата, основите и ситуациите (пр.
упис на факултет, добивање оценка, користење простории на
факултети, учество во дискусии на предавања итн.). Покрај ова,
универзитетот треба да ги испитува и причините поради кои се
случуваат одредени појави. На овој начин, универзитетот ќе има
конкретни податоци за потребите на академската заедница и ќе
може да креира соодветни политики базирани врз факти.
Дополнување правни акти
Потребно е менување на правните акти на национално и на
универзитетско ниво најпрво во насока на воведување одредби
што подетално ќе ги уредуваат основите на дискриминација,
процедурите за заштита, како и надлежностите и обврските на
телата што имаат надлежност да постапуваат по претставки
за дискриминација во високото образование. Исто така,
терминологијата во актите треба да биде променета во насока
на употреба на посензитивна терминологија за одредени
маргинализирани групи. Дополнително, потребно е предвидување
јавност на документите на Комисијата за студентски жалби заради
полесно следење на состојбите, но и поголема запознаеност
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на студентите со нејзината работа што потенцијално би се
поттикнало поднесување поголем број пријави до неа.
Едукација на академската заедница
Со оглед на непопуларноста на темата на УКИМ, важен
сегмент е и едукацијата на академската заедница за неколку
аспекти-механизми за заштита, процедурата за пријавување
случаи, видовите дискриминација и нејзино препознавање на
универзитетот.
Сепак, едукацијата на академскиот кадар не треба да се гледа само
како задача на универзитетот. Потребно е креирање поширока
база актери што ќе ги едуцираат студентите и другите членови
на академската заедница. Така, тука е неопходно и поактивно
вклучување на Комисијата за заштита од дискриминација, како
државно тело што има надлежност да постапува по претставки и
што треба да ја поседува соодветната експертиза на темата. Како
што беше спомнато, потребно е формирање посебни оддели во
самото тело што ќе имаат цел да работат во конкретни области (во
случајов образование).
Покрај комисијата, препорачливо е и вклучување на студентски
организации во целиот процес заради полесна пристапност до
студентите, поголем степен на доверба меѓу самите студенти, но
и можност овие организации да служат како групи за поддршка
кога се работи за сензитивни случаи што сериозно можат да
влијаат врз психофизичкото здравје на подносителот на пријава.
Едукацијата може да се одвива преку најразлични алатки како
што се, на пример, организирање јавни трибини, задолжителни
академски часови посветени на овој проблем, воведување
содржини во наставните материи со фокус на дискриминацијата
во образованието, организирање кампањи, консултативни средби
помеѓу вработените во телата надлежни за дискриминација и
членовите на академската заедница.
Унапредување на функцијата Студентски правобранител
Една од препораките оди и во насока на унапредување на
позицијата на Студентскиот правобранител. Така, правобранителот
не треба да биде функција што ја исполнува еден човек, поради
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опасноста од преголема концентрација на надлежности за едно
лице што може да предизвика корумпираност, нетранспарентност
во работењето, губење информации поради недостапност
на правобранителот итн. Исто така, потребно е поголемо
активирање на замениците-правобранители на факултетите,
поради достапноста до своите колеги и физичката поврзаност
на одделните факултетски згради. Правобранителот треба да ги
објавува и актите и годишните извештаи заради охрабрување на
студентите да пријавуваат повреда на правата. Дополнително,
потребно е отворање поширока дискусија за начинот на избирање
на правобранителот и измена на правните акти што го регулираат,
вклучително и надополнување на Законот за високо образование.
Како што беше напомнато, во моментов изборот на Студентскиот
правобранител е врзан со Студентскиот парламент што со
години заштитува интереси на мала група студенти и недоследно
ги претставува телата во управните органи на универзитетот.
Потребна е и актуализација на правобранителот и неговите
надлежности меѓу студентите.
Формирање посебно тело за заштита од дискриминација во
рамките на универзитетот
Погоре изложеното не води кон решението што генерално ги
обединува спомнатите препораки. Имено, формирањето посебно
тело во склоп на УКИМ, кое ќе има широки надлежности, по
теркот на Комисијата за спречување дискриминација, претставува
сеопфатно решение што гарантира дека политиката не е
краткорочна. Така, телото на УКИМ треба да работи на неколку
аспекти:


Иницирање унапредување на правната регулатива на
универзитетот



Креирање соодветни политики на универзитетот



Организирање советувалишта и групи за поддршка



Спроведување анкети и користење други истражувачки
алатки за следење на состојбите во академската заедница
и публикување на податоците со цел поголема видливост и
информираност на заедницата
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Примање претставки од овој домен и носење соодветни
одлуки за нив



Документирање на случаите на дискриминација
воспоставување континуитет во решавањето случаи



Проверка
на
учебникарските
материјали
поради
отстранување содржини со дискриминациска содржина



Развивање посебни програми за специфичните потребни
на одредени маргинализирани групи (болни од ретки
или тешки хронични болести, ЛГБТ, Роми, студенти без
родители, лица со посебни потреби итн.)



Грижа за правилно спроведување на моралните принципи
од Етичкиот кодекс



Едукација на академскиот кадар



Спроведување кампањи за зголемување на степенот на
прифаќање на различните индивидуи и групи



Соработка со државни институции, други тела и невладин
сектор

и

Како што беше напомнато и на почетокот, на европските и на
американските универзитети, постоењето на ваквите тела е
практика. Така, тие се јавуваат во форми на комисии, оддели,
канцеларии, комитети, совети, ресурсни центри за информирање
и за советување, советувалишта, посебни тела за заштитени групи
итн. На одредени универзитети се јавуваат и посебни студентикоординатори на малцински групи што имаат задача да се грижат
за специфичната група и да ги адресираат нивните проблеми и
ставови до универзитетската управа или до заедницата генерално.
На одредени универзитети постојат и здравствени центри што
нудат услуги и информации за жртвите од дискриминација, во
случаи кога постои психофизичко насилство.
На дел од поразвиените универзитети се оди дотаму што се
воспоставуваат посебни тела за различните видови мерки или за
потребите на различните групи.
Формирањето вакво тело во рамките на универзитетот е политика
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што значително ќе влијае врз унапредувањето на состојбите на
универзитетот од неколку аспекти. Најпрво, континуираното
адресирање на прашањата за толеранција и еднакви можности
од централизирано и развиено универзитетско тело значително
ќе влијае врз сфаќањата на академската заедница, и кај нив ќе
развие чувство на разбирање на различностите и поголем степен
на прифаќање на различните индивидуи и групи. Понатаму,
предложениот орган може значително да придонесе за покревање
на меѓусебната доверба кај членовите на академската заедница, но
и чувство на припадност во неа. Ова е особено важно за студентите
што покрај процесот на теоретска едукација, низ образовниот
процес треба да се градат и како личности со здрави навики и
себеприфаќање. Универзитетот е место каде што студентите треба
да го негуваат и своето психофизичко здравје и да ги практикуваат
своите лични убедувања (сè додека тие не попречуваат нечие туѓо
право или благосостојба). Според ова, чувството на припадност
и доверба во академската заедница придонесува за поголема
мотивираност на студентите и професорите за вклучување во
креирањето политики на универзитетот, негово управување и
поголема желба за заеднички просперитет.
Еден од важните аспекти на постоење специјализирано тело
е и зацврстувањето на самиот универзитет како институција,
со развиени и стручни тела што нудат одредена експертиза.
Од практичен аспект, ваков вид тело ќе помогне во следење
и точно детектирање на динамиките и областите во кои се
јавуваат дискриминаторските однесувања, и тоа ќе располага
со точни статистики за бројот на случаи, карактеристиките
на жртвите, најчестите основи на кои се појавуваат итн. Од
овде, со организирање експертски дискусии и издвојување на
најадекватните решенија за детектираните проблеми, може
соодветно да се реагира за намалување на појавите или за
нивно навремено превенирање. Дополнително, ќе биде избегнат
моментот на конфузија кое тело е надлежно за одреден случај
(Комисија за студентски жалби, Студентски правобранител,
Комисија за заштита од дискриминација итн.), и ќе биде избегнато
ненавременото или несоодветно реагирање на дискриминацијата.
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4. ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ
Согласно добиените податоци од истражувањето и од анализата
на правните акти, може да се заклучи дека дискриминацијата
е регулирана на национално ниво, но одредби за спречување
дискриминација поретко се среќаваат во правните акти на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје. Од друга страна,
евидентно е дека на универзитетот се случуваат дискриминаторски
активности, но членовите на академската заедница воопшто не се
информирани како да се заштитат, за што сведочи незавидниот
број претставки пристигнати до надлежните национални и
универзитетски тела.
Како проблем за кој не се зборува на ниво на универзитетот, а
е прилично нова област регулирана со законодавството, притоа
земајќи ја предвид и неажурноста и неотвореноста на институциите
надлежни за ова, од големо значење би било формирање тело
надлежно само за дискриминација при универзитетот. Така, би
можела да се следи стапката на дискриминација во академската
заедница, што би го олеснило работењето на овој проблем,
давањето препораки и решенија на овој проблем и едукација
на студентите, асистентите, професорите и административните
службеници вработени во универзитетот. Со создавање вакво тело
ќе се избегне и нетранспарентноста, недеталноста и неможноста
да се опфатат сите информации поврзани со дискриминација на
академската заедница од страна на веќе постојните тела.
Со тело при УКИМ надлежно за постапување во случај на
дискриминација, случаите би се решавале побрзо и поефективно, а
достапноста на телото би овозможила и би ги поттикнала членовите
на академската заедница да ја пријавуваат дискриминацијата.
Ова би довело и до статистика и конкретни податоци за стапката
на дискриминација на академската заедница, што понатаму ќе
овозможи да се креираат погодни и апликабилни политики и
решенија за постапување во однос на ова прашање.
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