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Вовед
Со оваа публикација ќе имате можност да научите за Пристапот заснован на човековите права
и неговата практична примена во процесот на планирање и развој на стратегии, програми и
планови на локално ниво. Фокусот е ставен на локалните стратегии за социјална инклузија и
искоренување на сиромаштијата кај сиромашните и маргинализираните поединци на локално
ниво. Публикацијата ги содржи следниве компоненти:
Дел 1 – Дава основни информации за односот меѓу сиромаштијата и човековите права, како
основа за оправданост и понатамошна примена на Пристапот заснован на човековите права кај
стратегиите што се однесуваат на социјалната инклузија и намалувањето на сиромаштијата. Тие
се поврзани со заложбите за развој, вклучувајќи ги како составен дел од развојните стратегии.
На заложбите на ниво на Европската унија им се дава посебен преглед, земајќи ги предвид
аспирациите на нашата земја да стане нејзин составен дел.
Дел 2 – Ги обработува главните елементи на Пристапот заснован на човековите права.
Дел 3 – Овозможува обработка на ПЗЧП во контекст на локалните стратегии за социјална инклузија
и искоренување на сиромаштијата, приспособени на македонските околности. Тој содржи
информации за чекорите што треба да бидат преземени, започнувајќи од потребните предуслови
или прелиминарни чекори што треба да бидат исполнети за успешна реализација на процесот.
Во овој контекст му се дава особена важност на партиципативниот пристап, како клучна точка за
постигнување успешно и одржливо локално планирање.

1. Развој, сиромаштија и ПЗЧП
Кога зборуваме за ПЗЧП и неговата примена во изработката на стратегиите за развој, неопходно
е да се објасни накратко односот меѓу човековите права и сиромаштијата или развојот, земајќи
предвид дека „намалувањето на сиромаштијата е централен елемент на една поширока цел –
развојот“.1
На меѓународно ниво, во изминативе две децении постои очигледна тенденција за поврзување
на намалувањето на сиромаштијата или заложбите за развој со реализацијата на човековите
права. Од развојна перспектива, значителни чекори кон поврзување на заложбите за намалување
на сиромаштијата и оние за човековите права беа направени со појавата на таканаречените
пристапи ориентирани кон луѓето: партиципативниот пристап и пристапот заснован на можности,
кои „се разликуваат во своите теоретски гледишта, но делат заеднички интерес за луѓето и како
корисници и како актери во развојот. Како партиципативниот, така и пристапот заснован на
можности ја нагласува важноста на човековиот фактор, она што сиромашните луѓе можат да
го направат сами и важноста на зајакнувањето - и како цел и како стратегија за намалување на
сиромаштијата. Како стратегија, овие пристапи ја препознаваат важноста на економскиот раст,
но, исто така, ги нагласуваат институционализираните структури во општеството како основни
причинители на сиромаштијата“.2
1. Операционализација на човековите права – Пристап заснован на човековите права кон намалување на сиромаштијата, Извештај од
пилот проект , УНДП, 2007.
2. Човекови права и национални стратегии за намалување на сиромаштијата, Сакико Фукуда – Пар, 20.
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Сиромаштијата истовремено е и фактор за нереализирање на човековите права, но и последица
на нереализираните права сами по себе. Од една страна, без минимум материјални ресурси,
физички и општествени добра, невозможно е да се уживаат човековите, политичките, економските,
општествените и културните права. Од друга страна, пак, неисполнувањето на човековите права
ги спречува луѓето да избегаат од сиромаштијата. На пример, при проценувањето на статусот
на жената во нашата земја беше идентификувана практика кога родителите одбираат да се
продолжи образованието на синот наместо образованието на ќерката. Во оваа ситуација, поради
недостаток на финансии, девојката нема да го ужива правото на образование. Од друга страна,
пак, нереализираното право на образование во иднина може да ја спречи да пронајде пристојна
работа и да има достоинствен животен стандард, со што би избегала од кругот на сиромаштијата.
Не може да се зборува за успешна стратегија за намалување на сиромаштијата ако таа не
предизвика промени и подобрување на животните услови на најсиромашните и на најранливите
групи од населението. Токму заради оваа намена, се применува пристапот заснован на човековите
права, кој се фокусира на зајакнување на сиромашните и на ранливите групи во согласност со
меѓународно загарантираните човекови права и слободи. ПЗЧП го гледа развојот како процес
за реализација на правата и слободите на луѓето, предизвикувајќи ги постојните позиции што
се во корист на економскиот раст и ги запоставуваат другите приоритетни области. Покрај тоа,
економските пристапи кон сиромаштијата им придаваат строго значење и фокус на економскиот
раст и на идентификацијата на недостатокот од приходи како централен проблем во овој контекст.
Човековите права, од една страна, можат да бидат искористени за да се процени дали заложбите
за развој ги подобриле животите на луѓето, а од друга страна, реализацијата на човековите права
придонесува кон поуспешни и одржливи развојни програми.
Холистичкиот пристап кон развојот бара да им се посвети внимание на сите области, извлекувајќи
го социјалниот развој во овој контекст. „Доколку развојот на одредена област треба да биде
успешен, треба да се развива еднакво во сите негови аспекти. Економскиот развој сам по себе
нема да гарантира висок квалитет на живеење.
Доколку истовремено им се посвети внимание на потребите на социјалниот развој и на развојот
на животната средина, напредокот ќе биде полесен и побрз“. 3
Според тоа, подготовката на стратегиите за социјална инклузија и искоренување на сиромаштијата
треба да биде составен дел од равојните стратегии, со цел да се постигне највисоко ниво на
човековиот развој и целосно да се реализираат човековите права и слободи за секого.
Следнава табела дава споредба меѓу перспективата на човековите права и развојните перспективи
за намалување на сиромаштијата (во рамките на развојната перспектива, се дава преглед на
економскиот пристап, како и на пристапот ориентиран кон луѓето).

3. Политички документ на УНДП, Како локалниот развој да има влијание на сите за сите, избрани практики од Европа и ЗНД, 2002.
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Пр. Матрица: Споредување на човековите права и развојните перспективи на националните
стратегии за намалување на сиромаштијата
Перспектива на
човековите права

Развојна перспектива:
економски пристап

Развојна перспектива:
пристап за способност

Нормативни принципи
(внатрешна вредност
на човечките ресурси,
човечките ресурси како
цели)

Јака страна:
меѓународни стандарди
за човекови права –
меѓународно право и
национални устави.
Отчетност на државата,
невладините актери и
меѓународната заедница

Слабост:
традиција на постојната
економија неутрална кон
вредностите.
Национална автономија.
Политичка неутралност на
меѓународната заедница.

Јака страна:
човековата
благосостојба како цел

Анализа: трендови

Постои тренд кон пристап
за способност, но со фокус
на најсиромашните и
најранливите.

Тренд: зголемување на
сиромаштијата, социјални
индикатори, национални
групи.

Анализа: причини

Документација на
поединечни случаи.

Политички приоритети
(економски, социјални и
политики на владеење)

Негирање на човековите
права и сиромаштијата
како причина и
последица.

Тренд: зголемување
на сиромаштијата,
социјални индикатори,
национални групи,
распределени трендови
по регион, пол, рурални/
урбани, групи за
идентитет.

Зајакнување на
најизолираните и
најранливите.
Еднаквост.
Остранување на
дискриминацијата.
Заштита од сериозни
злоупотреби на
човековите права.

Економски и социјални
фактори
Економски раст
(со вклучување на
сиромашните). Стабилна
макроекономска средина.
Социјалната инвестиција
не е секогаш на примарно
ниво.
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Меѓународно право.
Национално право.
Застапување и социјална
мобилизација
(јавна политика)

Економски, социјални
и политички фактори и
недостаток на моќ и глас.
Раст (со вклучување на
сиромашните).
Социјална инвестиција
првенствено во
основните сервиси.
Пристап до економски
средства, глас и
отчетност (зајакнување и
учество.)
Намалување на
сиромаштијата и
нееднаквоста.

Пристап до правда.

Политички алатки

Нееднаквост и
сиромаштија.

Инвестиции и субвенции.
Јавни политики –
економски, социјални
и политики на добро
владеење.

Инвестиции и
субвенции. Јавни
политики – економски,
социјални и политики на
добро владеење.
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1.1. Милениумски развојни цели, Социјална агенда на ЕУ, Отворен метод на координација
„Искоренувањето на сиромаштијата е примарна цел на новиот милениум. Владите се посветија на
преземање акции преку стратегии и програми со цел да се намали сиромаштијата“.4
Од друга страна, Европската унија основа работна рамка за развој на национални стратегии за
борба против сиромаштијата и социјалната исклученост преку Отворениот метод на координација
(ОМК) на социјална заштита и социјална инклузија. Отворениот метод на координација (ОМК) беше
основан како алатка на Лисабонската стратегија (2000), како дел од политиката за вработување.
Земјите-членки на ЕУ ја согледаа важноста од зајакнување на своите заложби на полето на борбата
против сиромаштијата и социјалната исклученост преку основањето на ОМК како основа за оваа
намена.
„Ова е волонтерски процес за политичка соработка што се базира на договорени заеднички
цели и заеднички индикатори, кои покажуваат како може да се мери напредокот кон постигнување
на овие цели. Тој ги вклучува и земјите-кандидатки, подготвувајќи ги за оваа цел.
Општите цели на Отворениот метод на координација за социјална заштита и социјална инклузија
промовираат:
• Социјална кохезија, еднаквост меѓу мажите и жените и еднакви можности за сите, преку
соодветни, пристапни, финансиски одржливи, приспособени и ефикасни социјални заштитни
системи и политики за социјална инклузија;
• Ефективна и заедничка интеракција меѓу Лисабонските цели за поголем економски раст,
повеќе и подобри работни места и поголема социјална кохезија, со Стратегијата за одржлив
развој на Европската унија.
• Добро владеење, транспарентност и вклученост на факторите во дизајнирањето,
спроведувањето и следењето на политиката“. 5
Една од приоритетните области на ревидираната Социјална агенда е борбата против
сиромаштијата, социјалната исклученост и дискриминацијата. Во овој контекст, Комисијата става
акцент на создавање можности, пристап и солидарност како основа за реализација на определени
цели. „Создавањето можности се постигнува преку постојани заложби за создавање повеќе
и подобри работни места, зголемувајќи ја притоа благосостојбата на населението. Тоа бара
отстранување на пречки, мобилизација на секој релевантен актер на локално ниво, промовирање
на родовата еднаквост, борба против сиромаштијата и социјалната исклученост. Со цел да им
се овозможи на поединците да ги искористат можностите, треба да им се обезбеди пристап –
пристап кон образование, здравствена заштита, социјални услуги и др. Луѓето треба активно да
бидат вклучени и интегрирани во општествениот живот. Солидарноста значи дека на одредени
поединци или групи треба да им се пристапи засебно за да се зајакнат и за да можат да се справат
со промените. Треба да се зајакнат напорите за борба против сиромаштијата и социјалната
исклученост и да се има проактивен пристап и поддршка на одредени поединци“. 6
4. Принципи и упатства за ПЗЧП кон стратегиите за намалување на сиромаштијата, ОХЦХР 2002
5. http://ec.europa.eu.
6. Ревидирана Европска социјална агенда.
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2. Главни елементи на Пристапот заснован на човековите права
Пристапот заснован на човековите права не претставува методологија сама по себе. Тоа е процес
применет за подобрување на методолошките пристапи што се веќе во употреба. Пристапот е
процес кој гарантира дека приоритетите, мерките и активностите содржани во стратегиите и
акционите планови ќе бидат утврдени врз основа на фактичката состојба и реалните потреби
на луѓето. Процесот е особено фокусиран кон зајакнување на сиромашните и на ранливите луѓе,
овозможувајќи им да ги изразат своите потреби и проблеми пред носителите на одлуки.
Главни карактеристики на Пристапот заснован на човековите права кон намалување на
сиромаштијата се:
• Идентификација на сиромашните;
• Препознавање на релевантната нормативна, национална и меѓународна рамка за човековите
права;
• Учество и зајакнување;
• Еднаквост и недискриминација;
• Прогресивна реализација на човековите права;
• Мониторинг и отчетност.
За да се обезбеди ова, важно е (1) да се идентификуваат сите ранливи групи за време на собирањето
податоци и при анализирање на состојбите и проблемите; (2) да се воспостават иницијативи за да
се осигура социјална мобилизација и учество со фокусирани акции, таргетирајќи ги оние групи
кои вообичаено се исклучени и не учествуваат активно во процесите на развој на политики; (3)
да се воспостават одредена група цели и индикатори поврзани со реализацијата на човековите
права во текот на целиот процес, со поставување краткорочни, среднорочни и долгорочни
цели; (4) да постојат успешни механизми за мониторинг и отчетност, со цел да се гарантира дека
носителите на обврски би биле одговорни, особено во случај на злоупотреба на распределбата
на ресурсите.7 Секој план за локален развој треба да ги има вкоренето овие елементи во фазата
на планирање и имплементација. Иако навидум е тешко целосно да се вклучат овие критериуми,
еден инклузивен локален план за развој не би бил возможен без нив.
Горенаведените принципи гарантираат пристап кон развојниот процес, институциите и
информациите, вклучувајќи механизми за надоместување и отчетност. Во сржта на овој концепт
е принципот на неназадување 8, кој бара одржување на постојното ниво на остварување заштита на
човековите права и прогресивно подобрување на нивната реализација. Од аспект на економските
развојни планови, владините авторитети на сите нивоа имаат обврска да ги зачуваат постојните
нивоа на заштита, да не дозволат недоследности и да гарантираат брз ефект на уживање одредено
минимално ниво на различни човекови права.

7. Види исто Ренате Френч, Пристап заснован на човековите права за регионален развој, стр. 5.
8. Принципи и упатства за ПЗЧП кон стратегиите за намалување на сиромаштијата, ОХЦХР 2002, Насока 4: Прогресивна реализација на
човековите права; Индикатори и одредници, параграф. 73-74.
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2.1. Идентификација на сиромашните
Овој дел е насочен кон идентификација на ранливите, дискриминираните или на друг начин
маргинализирани групи во општеството. Особено внимание треба да се обрне на идентификацијата
на ранливите подгрупи во рамките на идентификуваните главни групи и да се увиди дали
повеќекратната дискриминација ја прави некоја одредена група поподложна на проблемот
отколку друга група или од останатиот дел на населението. На пример, ако ги идентификуваме
самохраните родители како ранлива група, во нејзини рамки би ги издвоиле самохраните
родители кои имаат деца со посебни потреби како посебно ранлива подгрупа или категорија.

2.2. Препознавање на релевантната нормативна национална и меѓународна рамка на човековите
права
Значително влијание во препознавањето, подобрувањето и заштитата на човековите права е
извршено преку меѓународните документи од страна на меѓународната заедница. Меѓународните
документи директно или индиректно влијаат врз креирањето на националниот правен систем на
Република Македонија. Ратификацијата на меѓународните документи е составен дел на правото
на Република Македонија. Индиректно влијание се врши и со препораките дадени од страна на
меѓународните организации во кои членува и Република Македонија (ОН и нивните агенции,
Советот на Европа).
Камен-темелникот на ПЗЧП е заснован на меѓународни и на регионални инструменти за човекови
права, правно обврзувачки инструменти што мора да се почитуваат од страна на земјите кои ги
ратификувале. Овде лежи главната сила на ПЗЧП. Врз основа на овие инструменти, земјите (на
сите нивоа на авторитети) имаат обврска да ги почитуваат, да ги исполнуваат и да ги заштитуваат
човековите права загарантирани со одреден инструмент. Правата поставени во инструментите
за човекови права и обврските што произлегуваат од нив еднакво се однесуваат на граѓанските,
политичките, економските, општествените и на културните права.
Имајќи ја предвид политичката аспирација на земјата за европска интеграција, националното
законодавство за човекови права е делумно изградено и се гради во согласност со дефинираната
национална состојба и одредени потреби. Тоа е во голем степен под влијание на отвореноста на
земјата за глобалните интегративни процеси, особено со Европскиот регион и субрегионите на
Европската унија, чии процеси директно влијаат врз креирањето на националното законодавство.
Според ова, човековите права се основани во воспоставен правен систем, кој е под влијание на
меѓународните документи, до степен до кој тие станале дел од националното право или стануваат
дел од него, односно до степен до кој земјата била или е интегрирана во одредени меѓународни
организации и структури. Оттука, транспозицијата на меѓународните правни инструменти
во националното законодавство може да игра корективна улога и да го забрза процесот на
подобрување на човековите права преку националното законодавство и практика.
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2.3. Еднаквост и недискриминација
Сите човечки суштества имаат свои човекови права без дискриминација од каков било вид,
како што се расата, полот, родот, возраста, јазикот, религијата, верувањата, политичките или
други мислења, националното или социјалното потекло, хендикепираноста, имотот, раѓањето,
здравствениот статус, сексуалната ориентација и друг статус (листата е инклузивна и отворена),
воспоставени со договорите за човекови права и толкувани од страна на договорните тела за
човекови права. Ова значи дека луѓето треба да ги уживаат своите права врз еднаква основа.
Еднаквоста не значи еднаков третман; за да се постигне еднаквост - понекогаш на некои групи/
поединци би требало да им се даде различен или посебен третман. Ова значи дека мора да им
се посветува посебно внимание на ранливите групи во општеството доколку државите сакаат
да постигнат еднаквост за сите жители. Вреди да се спомене дека кога зборуваме за ранливи
групи во општеството, мислиме на ранливи групи засегнати од злоупотреба на човековите права,
кои би биле различни во различно време во зависност од развојот или демократизацијата на
општествата. Унапредувањето на човековите права и на мажите и на жените врз принципот на
еднаквост е апсолутен предуслов.

2.4. Неделивост, меѓузависност и меѓуповрзаност на човековите права
Човековите права се неделиви. Без разлика дали станува збор за граѓански, политички, економски,
социјални или културни права, сите тие му се својствени на достоинството на секое човечко
суштество. Сите тие имаат еднаков статус како права и не може да се рангираат. Во испитувањето
за тоа дали овој принцип се почитува, би требало да се прашаме дали на некои права им се дава
посебен третман или внимание во однос на други.
Гореспоменатото се должи на меѓузависноста и меѓуповрзаноста на човековите права.
Остварувањето на едно право зависи од остварувањето на други права. Кршењето на едно право
води кон прекршување на други права. И обратно. Заштитата, промовирањето, почитувањето
на едно право води кон заштита, промовирање и почитување на други права. На пример,
остварувањето на правото на здравство може да зависи од остварувањето на правото на
информации, на исхрана, на безбедна вода за пиење и санитарија, информираност, образование,
приватност итн.
Ако сакаме да учествуваат во стратегиите за намалување на сиромаштијата, сиромашните
мора да бидат слободни да се организираат без ограничување (право на здружување), да
се среќаваат без пречки (право на собирање) и да го кажат она што сакаат да го кажат без
страв (слобода на изразување). Понатаму, тие мора да ги знаат релевантните факти (право на
информации) и мора да уживаат елементарно ниво на економска безбедност и благосостојба
(право на разумен стандард на живеење и сродни права).
ПРИНЦИПИ И НАСОКИ НА ОН – ПЗЧП КОН НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА
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2.5. Прогресивно остварување на човековите права
Меѓународното право за заштита на човековите права увидува дека недостатокот на ресурси
може да го спречи остварувањето на човековите права. 9
Дури и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права нагласува дека земјите
мора да ги користат сите расположливи ресурси за прогресивно остварување на сите човекови
права. Дури и ако земјата има недостаток на ресурси или лошо управува со нивната распределба,
во секој случај, мора да се движи брзо од една точка кон друга во процесот на остварувањето на
човековите права. Недостатокот на ресурси не е изговор ако земјата стагнира во своите заложби
за целосна реализација на човековите права. Понекогаш се потребни само волја и посветеност за
да се променат нештата.
Следнава табела ги покажува обврските од итна природа што мора да бидат преземени од страна
на државата.
Обврски што треба да ги преземе државата без оглед на прогресивното остварување на
човековите права:
•
•
•

Да не се прави дискриминација меѓу различни групи луѓе;
Државата треба да преземе чекори кон остварување на човековите права;
Да го следи постигнатиот напредок за нивно остварување.

2.6. Учество и зајакнување
ПЗЧП го третира учеството како право само по себе. Секоја личност има право да се вклучи во
процесите во кои се донесуваат одлуки што би имале влијание врз нејзиниот живот.

Зошто е важно учеството?
•
•
•
•
•
•

Учеството овозможува транспарентност на процесот.
Учеството го зголемува нивото на отчетност кај носителите на обврски.
Учеството го зголемува пристапот до информации.
Учеството им овозможува на луѓето да се чувствуваат еднакви и вредни.
Политиките и стратегиите ги одразуваат реалните потреби на луѓето.
Доколку луѓето се вклучени во процесот и доколку се добро информирани, поверојатно е
дека тие ќе ја одобрат и поддржат агендата на локалните или на централните власти.

Учеството треба да биде активно и значајно. За да се овозможи ова, локалните авторитети
мора да ги идентификуваат и да ги елиминираат пречките што ги оневозможуваат луѓето да се
вклучат во процесот. За локалните власти е важно да развијат посебни механизми за вклучување
на сиромашните во процесот. За оваа цел, треба да се преземат активности насочени кон
информирање за нивните права и зајакнување.

9. Операционализација на Пристапот заснован на човековите права кон намалување на сиромаштијата, Извештај од пилот проект, УНДП,
2007.
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Пристапот до информации е клучен за активно и значајно учество. Релевантните институции
што се со правен мандат да дејствуваат на некое прашање се обврзани да го информираат
населението за загарантираните права и воспоставените системи за заштита. Локалните власти,
центрите за социјална работа, граѓанските општествени организации што обезбедуваат директни
услуги итн. треба да ги информираат сиромашните и ранливите за своите права, механизмите за
нивна заштита и за механизмите за обесштетување доколку се прекршени правата. Доколку се
преземат овие напори, тие ќе овозможат почетно зајакнување на сиромашните и на ранливите,
ќе им овозможат да ги изразат своите согледувања и грижи и да дадат значаен придонес во
процесот на развој на локалните политики. На пример, по основањето на законската регулатива
за семејно насилство, професионалните структури на центрите за социјална работа, полицијата и
граѓанските општествени организации што беа во директен контакт со жртвите беа институциите
кои го промовираа формалниот систем за заштита на жртвите од семејно насилство во согласност
со својот мандат, воспоставен со амандманите на Кривичниот законик10 и Законот за семејство во
Република Македонија.11
Покрај ова, ПЗЧП предвидува дополнителни напори што треба да се направат, вклучувајќи
воспоставување механизми за вклучување на сиромашните и на ранливите во процесот. На
пример, спроведување специфични активности од страна на релевантните институции, како што
се: интервјуа, форуми, фокусни групи итн.
Учеството не служи за понудување подготвени решенија и барање одговор на веќе развиени
стратегии и акциони планови. Тоа би значело воспоставување формално учество без можност за
значително влијание врз веќе дефинираните приоритети, цели, мерки и активности. Доколку го
спроведуваме процесот на ваков начин, реалните потреби на луѓето може да бидат занемарени.
Затоа е важно учеството да се согледува и прифаќа како принцип што треба да овозможи решенијата
на проблемите на луѓето да се планираат врз основа на реалните потреби на најранливите и на
дискриминираните структури население.

2.7. Мониторинг и отчетност
Отчетноста дополнително се зајакнува со ПЗЧП преку јасна идентификација и дистинкција меѓу
носителите на правата и носителите на обврските во поглед на реализацијата на конкретни
човекови права. Државите и нивните органи, локалните и останатите власти, заедниците и
поединците (носителите на права и носителите на обврски) се одговорни за реализацијата на
човековите права, иако не до ист степен. 12 Со тоа, делокругот се проширува надвор од државата
и нејзините органи.
Кога зборуваме за отчетност, мислиме на остварување на обврските за човекови права, засновани
на сите претходноспоменати принципи (точна употреба на рамката на човекови права, учество,
недискриминација итн.). Кога зборуваме за отчетност, мислиме на јасно распределени улоги и
одговорности, транспарентност, пристап до информации, обесштетување.
10. Кривичен законик на Република Македонија, „Службен весник на РМ“, бр. 38/2004.
11. Закон за семејство, „Службен весник на РМ“, бр. 19/2004.
12. Поединците имаат само обврска да ги почитуваат човековите права, а не да ги заштитуваат или да ги исполнуваат.
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Другата страна на отчетноста е мониторинг на заложбите од страна на државата. Бидејќи
суверенитетот на државата е извлечен од суверенитетот на луѓето, мониторингот од страна на
луѓето е неизбежен дел за добро владеење. Државите мора да креираат соодветни правни рамки
во кои граѓанските општествени организации и поединци можат да спроведуваат независен
мониторинг.
Особено, државите се тие што мора да преземат итни чекори за да остварат сет меѓусебно
поврзани права, како што се правата на информираност, слободата на говор и здружување, без
кои е невозможно да се спроведува независен мониторинг.
Владата треба да ги дополни превентивните активности во областа на човековите права со
постојан мониторинг на правото на Европскиот суд за човекови права. Голем број промени на
неколку национални закони низ изминативе неколку години беа поттикнати токму од толкувањата
на одредени случаи дадени од страна на Европскиот суд во Стразбур против други земји-членки
на Советот на Европа.
Владата игра важна улога во имплементацијата и мониторингот на исполнувањето на
одговорностите од меѓународните конвенции. Како и да е, со оглед на директната имплементација
на меѓународните договори во национален правен систем, клучната улога му е доделена
на судството. Затоа уставниот концепт на владеење на правото инсистира на независно
позиционирање на судовите, при што заштитата на основните права и слободи е предмет на
регуларни законски процедури, а политичкиот авторитет е контролиран со закон. Овде е важно
да се истакне нераскинливата врска меѓу средствата за заштита на дадено право и самото
право. Ефикасните инструменти за заштита на правата и слободите треба да се поврзат со сите
декларации.
Покрај регуларното судство, важна улога во заштитата на човековите права им е доверена на
Уставниот суд на Република Македонија, Омбудсманот и Анкетната комисија за човекови права
на парламентот на Република Македонија. Познавањето на системот институции во кои се
реализираат правата, вклучувајќи го и правото на недискриминација, т.е. оние институции што
служат да ги заштитат соодветните права, придонесува за олеснување на пристапот на ранливите
и маргинализирани социјални групи до овие институции, со крајна цел да се реализираат и
заштитат нивните права.
Република Македонија го признава правото на поднесување индивидуални петиции до
овластените органи на Обединетите нации во случаи на кршења на правата загарантирани со
меѓународни конвенции.
При ратификацијата на Европската конвенција на заштита на основните права и слободи,
Република Македонија поднесе декларација со која ја потврдува надлежноста на Европскиот
суд за човекови права, согласно со член 34 од Конвенцијата. Во оваа насока, неопходно е да се
промовира и да се користи можноста што им е дадена на граѓаните на Република Македонија за
пристап кон европските механизми по исцрпувањето на националните правни механизми, како
што е Европскиот суд за човекови права. Исто така, судовите во РМ, во општите рамки на своите
надлежности и одговорности за заштита и остварување на правата на граѓаните и правните
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субјекти, треба да станат сензитивни за прашања поврзани со сиромаштијата и социјалната
исклученост и почесто да ги користат ратификуваните меѓународни документи како извор на
закон за нивната правна практика.
Важно е да се спомене дека ПЗЧП не е само алатка за зголемување на капацитетите на носителите
на правата за барање на своите права, туку тој е и алатка за зголемување на капацитетите на
носителите на обврски и начин тие да се придржуваат кон своите обврски. Понекогаш властите ќе
имаат недостаток на ресурси или недостаток на можности при толкувањето на човековите права
или при користењето на ПЗЧП, така што зајакнувањето на нивните капацитети, исто така, ќе ја
подобри отчетноста.

3. ПЗЧП кон планирање на локалниот развој – локални стратегии за социјална инклузија и
намалување на сиромаштијата
3.1. Намалување на сиромаштијата и социјална инклузија во Македонија
По прогласувањето независност во 1991 година, Република Македонија се соочи со долг процес
на болна транзиција, што резултираше со зголемување на сиромаштијата и на стапката на
невработеност, проширувајќи го опсегот на социјално исклучени луѓе. Во изминативе неколку
години проблемот со сиромаштијата и со социјалната исклученост беше поставен на високо ниво
на политичката агенда на Владата на Р. Македонија.
Неодамнешните податоци од Државниот завод за статистика покажаа дека линијата на
сиромаштијата за 2009 година беше 31,1 %, според што секој трет во Македонија живее во
сиромаштија. Овие алармантни бројки ја оправдуваат потребата од приоритетизација на
искоренувањето на сиромаштијата и социјалната исклученост на највисоко ниво на политичката
агенда.
Националната стратегија за хармонизација на Република Македонија со законодавството на ЕУ
вклучува усвојување конкретни стратегии, политики, закони и други правни акти што би требало
да бидат усвоени од страна на нашата земја на патот кон ЕУ. Во овој контекст, усвојувањето закони,
стратегии и акциони планови е составен дел на преземените заложби од страна на македонските
органи. Ова е во насока на аспирациите за членство во ЕУ на нашата земја и поддржување
на Заедничкиот меморандум за инклузија, „што служи за подготовка на земјата-кандидат за
Отворениот метод на координација до нејзиното приклучување. Меморандумот дава кратко
резиме на најважните предизвици при справувањето со сиромаштијата и социјалната исклученост.
Тој ги претставува најголемите политички мерки што мора да ги преземе земјата за вклучување на
Заедничките цели на Европската унија во своите национални политики“. 13
Значителен чекор кон подобрување на севкупниот државен одговор на сиромаштијата и
социјалната исклученост беше усвојувањето на Националната стратегија за борба против
сиромаштијата и социјалната исклученост во РМ и на Националната стратегија за социјална
13. На патот кон ЕУ: Придонес на граѓанскиот општествен сектор во креирањето на политиката за социјална инклузија во Република
Македонија, Лудвиг Болцман Институт за човекови права, 2008
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заштита 2011–2021 (во фаза на усвојување за време на подготовката на оваа публикација). Овие
стратегиски документи во паралела со постојните стратегии и програми насочени кон конкретни
ранливи групи, како што се Ромите, жените, децата итн., се цврста стратегиска основа за заштита на
различните ранливи групи во нашето општество и за борба против феноменот на сиромаштијата
и социјалната исклученост.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА И
СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ ВО РМ
Дефиниции за сиромаштија и за социјална исклученост
Луѓето живеат во сиромаштија доколку нивниот приход и ресурсите се толку несоодветни
што ги спречува да имаат животен стандард што се смета за прифатлив во општеството во кое
живеат.
Социјална исклученост е повеќедимензионален и комплексен процес што ги искоренува
врските меѓу луѓето и општеството. Потрагата по решенија за инклузија на социјално
исклучените луѓе, групи или заедници е тесно поврзана со воспоставувањето конструктивен
пристап на општествено ниво и прифаќањето на стратегиската ориентација кон постојано
изразени потреби.

Главна стратегиска цел
Искоренување на сиромаштијата и на социјалната исклученост во Република Македонија преку
подобра употреба на достапни човечки и материјални ресурси, подобрени животни, работни и
општествени услови за сите граѓани, систематско и институционално ангажирање кон забрзан
развој, повисок животен стандард и квалитет на живеење.
Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост ги
идентификува и понатаму ги регулира следниве приоритетни области:
1. Вработување
2. Неформална економија и јакнење на претприемаштвото
3. Пазар на трудот
4. Сиромаштија и социјална исклученост
5. Здравствена заштита
6. Долгорочна грижа
7. Образование
8. Социјална заштита
9. Транспорт
10. Комуникација
11. Домување
12. Детска заштита
13. Еднакви можности меѓу мажите и жените
14. Јавна сензибилизација за социјалната инклузија
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Конкретните мерки и активности планирани под секоја од приоритетните области се составен
дел од листите за проверка согласно со домашните закони, кои вклучуваат различни приоритети
од стратегијата во согласност со областа што ја регулираат. На пример, листите за проверка
за вработување вклучуваат мерки и активности дефинирани под оваа област во рамките на
Националната стратегија за искоренување на сиромаштијата и социјалната исклученост. Тие
можат да се најдат во прилог на оваа публикација.
Иако во фаза на усвојување, Националната стратегија за социјална заштита 2011–2021 игра
значајна улога во промоцијата на целиот систем, вклучувајќи ги потребните промени во овој
контекст. Гореспоменатите проблеми, како што се: невработеност, сиромаштија, намален животен
стандард итн., ја оправдуваат потребата од спроведување реформи од областа на социјалната
заштита, наметнувајќи нови принципи и работни методологии што треба да се применуваат.
Друга алка што ги стимулираше реформите се меѓународните документи за човекови права
наречени Милениумски развојни цели. Европската социјална агенда игра важна улога во овој
поглед поради воспоставувањето на насоките за развој и промоцијата на системот на социјална
заштита во нашата земја. „Воспоставувањето на системот за социјална заштита, кој ќе се соочи со
предизвиците на новиот милениум, истовремено е во линија со јасно дефинираните аспирации на
Република Македонија за членство во ЕУ. Во овој поглед, Република Македонија ги хармонизира
своите стратегиски документи со воспоставените стандарди во рамките на Европската конвенција
за човекови права, ЕУ-директивите кои забрануваат дискриминациски практики, а се залагаат за
промоција на еднаков третман14 , како и Стратегијата за модернизација на социјалната заштита“. 15

А. Фаза на планирање на локалниот развој
Важен е процесот!
Наша крајна цел не е развојот на стратегијата и планирањето на социјалната инклузија, туку
промената кон која е насочена стратегијата. На пример, локалната стратегија што ја третира
социјалната инклузија на лицата со хендикеп не е целта кон која се стремиме, туку ефектот
што го посакуваме би бил подобрен пристап до здравствените услуги на лицата со хендикеп,
нивна инклузија во редовниот образовен процес, реализација на нивните права за работа итн.
Стратегиските документи се основа за постигнување на овие промени кон подобрување на
животните услуги на локалното население.
Во овој контекст, важно е да се забележи дека квалитетот на секоја фаза од процесот е во зависност
од претходната. Затоа, доколку го занемариме учеството на сиромашните и на ранливите, многу е
веројатно дека понудените решенија на хартија нема да бидат во согласност со реалните потреби.
Ете зошто ПЗЧП го промовира и се фокусира на самиот процес, бидејќи тој не е од помала важност
во споредба со влијанието кон кое се стремиме.

14. Директива 2000/43/ЕК и Директива 2000/78/ЕК.
15. Национална стратегија за социјална заштита 2011–2021, усвоена од Влада на Р.М. во октомври 2010.
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3.1.1. Прелиминарни чекори што треба да се преземат
Прелиминарни или подготвителни чекори треба да се преземат кон овозможување
ефективност на процесот и елиминирање можни пречки што би можеле да се појават.

Локална самоуправа
(вклучувајќи локални
институции под
централна надлежност)

Граѓански општествен
сектор (локални НВО,
вклучувајќи национални
НВО активни на локално
ниво)

Бизнис-сектор
(локални компании)

Партиципативен процес – воспоставување партнерства и сојузи

Процесот мора да биде инклузивен и партиципативен, па затоа треба да се воспостави партнерство
и соработка меѓу сите релевантни фактори. Како прво, треба да се воспостават партнерства
меѓу владините институции (под надлежност на централните и на локалните власти) и
локалните граѓански организации активни во полето на социјалната инклузија на различни
ранливи групи, како „предуслов за учество“. 16 Третата алка што го комплетира кругот е деловниот
сектор. Партнерствата со деловниот сектор се особено важни за одржливоста на стратегиите и
на акционите планови, придонесувајќи кон социјална одговорност на локално ниво. Деловниот
сектор треба да се приклучи и во процесот на имплементација, преку поддржување на локалните
ГО во имплементација на микропроекти.

Придобивки од учеството на ГО во рамките на проектот:
•
•
•

Нивното учество ги зголемува транспарентноста и отчетноста на процесот.
Тие ги делат истите цели како државните и локалните власти, така што ја надополнуваат
нивната работа.
Тие се во директен контакт со сиромашните и со ранливите и во овој контекст можат да
обезбедат мобилизација и учество во проектот.

16. Како Локалниот развој да има влијание на сите сите, Избрани практики од Европа и ЗНД, политички документ на УНДП, 2002.

Како локалниот развој да има влијание на сите – Пристап заснован на човековите права за планирање на локалниот развој

17

•
•

Добро се информирани за потребите на ранливите групи што ги претставуваат.
Многу често ја имаат потребната експертиза и кредибилитет (некои проблеми беа третирани
од граѓанскиот општествен сектор дури и пред да биде основана формалната реакција од
државата, етаблирајќи се како пионери во дадената област).

За развојот на локалните стратегии за социјална инклузија и искоренување на сиромаштијата
треба да се основаат локални партнерски групи, вклучувајќи претставници од општината,
центрите за социјална работа, локалните граѓански организации, деловниот сектор, агенциите за
вработување, здравствените институции, образовните институции итн.
Овие групи или институциите претставени преку нив треба да го охрабрат учеството и да бараат
директно вклучување на сиромашните и на ранливите во процесот. На пример, при спроведување
анализа на состојбата, центрите за социјална работа или НВО како даватели на услуги можат да
помогнат во идентификација и вклучување претставници од сиромашните и ранливите групи
граѓани во фокусните групи што ќе бидат организирани. Тие можат да ги идентификуваат и вклучат
луѓето кои ќе бидат интервјуирани во процесот на процена. Ова ќе овозможи да се слушне гласот
на сиромашните и на ранливите, кој често се заборава, како и да ги изразат своите грижи и потреби
со една цел – да станат составен дел од подоцнежните развојни стратегии и акциони планови.
Важно е да се нагласи дека воспоставувањето партнерства треба да се базира врз заедничка
почит и доверба, така што секој треба да ги признае улогата и вложувањето од страна на другите
фактори, како важен сегмент за создавање успешни стратегиски документи и воведување
промени во заедниците, особено за обезбедувањето одржливост.
Во согласност со Уставот на Република Македонија, „суверенитетот на Република Македонија
потекнува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Граѓаните на Република Македонија ги
остваруваат своите надлежности преку демократски избрани претставници, преку референдум
и преку други форми на директно изразување“.17 Ова го определува учеството на луѓето во
процесот на донесување одлуки како уставно право кое тие ќе го уживаат индиректно, преку
претставници избрани од самите нив, и директно, преку директно вклучување. Во овој поглед,
оваа уставна одредба може да се смета како основа за операционализација на ПЗЧП во практика,
земајќи предвид дека овој пристап постојано го охрабрува учеството на луѓето во процесот во кој
се донесуваат одлуки важни за нивните животи.
Уставот на Република Македонија гарантира целосен сет граѓански права кон овозможување
учество на луѓето во процесите на донесување одлуки. Правото на мирни собири, слободата на
здружување, правото на слободна мисла, правото на слободно изразување итн. се гарантирани
со Уставот на РМ.
Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91, 01/92, 31/98, 91/01 и 84/03)
го дефинира правото на граѓаните за мирни собири и изразувања јавен протест без претходна
најава или посебна дозвола. Ова право може да биде ограничено само во случаи на национална
вонредна состојба или војна (член 21 од Уставот). Правото на граѓаните на РМ на јавни собири
за јавно изразување на мислата или јавен протест, регулирано е со Законот за јавни собири
(„Службен весник на РМ“, бр. 55/95).
17. Устав на Република Македонија, член 2.
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Слободата на здружување, исто така, е едно од основните и важни права на граѓаните гарантирани
со Уставот на РМ. Член 20 од Уставот на РМ ја гарантира слободата на здружувања на граѓаните,
со цел да се имплементираат и заштитат нивните политички, социјални, културни и други права
и верувања. За оваа цел, за реализација на ова право, граѓаните можат слободно да основаат
граѓански асоцијации и политички партии, со можност да им се придружат на постојните или да се
откажат од членството во нив. Само во исклучителни случаи, Уставот го ограничува формирањето
граѓански асоцијации и политички партии.
Во согласност со принципот на меѓузависност и меѓуповрзаност, за да може да се учествува
во процесот на одлучување, треба целосно да се уживаат одреден сет права. Пристапот до
информации е важен за луѓето да можат да учествуваат во таквите процеси. Слободата на
изразување и говор мора да биде исполнета, така што луѓето ќе се чувствуваат слободни да ги
изразат своите проблеми и потреби. Исто така, учеството бара луѓето да имаат достојно ниво на
живеење.
Правото на слободно изразување е гарантирано со Уставот на РМ, член 16, како комплексно
право, опфаќајќи ги следниве компоненти:
слобода на верување, свест, мислење и јавно изразување на мислата (член 16, параграф 1)
слобода на говор, јавни настапи, јавно информирање и слободно основање институции за јавно
информирање (член 16, параграф 2); слободен пристап до информации, слобода за примање и
пренесување информации (член 16, параграф 3); право на одговарање преку медиуми за јавно
информирање (член 16, параграф 5); право на заштита на изворот на информација од медиумите
за јавно информирање (член 16, параграф 6). Во прилог на ова, член 16, параграф 7 забранува
цензура.
Правото на слободна мисла е загарантирано со Уставот на Република Македонија без никакви
ограничувања, заедно со слободата на верување, свест, јавно изразување на мисла и религија,
го воздигнува на ниво на основно човеково право кое не може да биде ограничено дури ни во
случаи на исклучителни околности (војна или национална вонредна состојба). Дополнително на
тоа, овие слободи и права уживаат судска заштита, како и директна уставно-судска заштита од
страна на Уставниот суд на Република Македонија.

Познавање на меѓународните норми и принципи за човекови права
Во согласност со определбата да се почитуваат и да се подобрат човековите права и слободи
како основа за развој на демократијата во земјава, Република Македонија стана дел од голем број
меѓународни конвенции за човекови права на Обединетите нации и на Советот на Европа, кој ги
признава механизмите за контрола воспоставени со цел да се спроведуваат овие конвенции.
Во правниот систем на Република Македонија, прашањето на поврзаност меѓу националниот
и меѓународниот закон претставува уставна и правна работа. Според членот 118 од Уставот,
меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот станаа дел од националниот
правен поредок и не можат да бидат сменети со закон. На таков начин на хиерархиска поставеност
на правните норми, меѓународните норми преовладуваат во однос на националните закони.
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Во периодот по декларацијата на својата независност, РМ се приклучи или ги ратификува
најважните меѓународни документи, како што се: Меѓународната конвенција на ОН за граѓански
и политички права, Меѓународната конвенција за економски, социјални и културни права,
Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна дискриминација, Конвенцијата за
елиминација на сите форми на дискриминација против жените, Конвенцијата против тортура
и друга суровост, нехумани и деградирачки третмани или казна, Европската конвенција за
превенција на тортура и нехумани или деградирачки третмани или казна, Европската конвенција
за човекови права и основни слободи, Рамковната конвенција за заштита на националните
малцинства и други европски и меѓународни документи за човекови права.
Локалните партнерски групи треба да имаат познавање од меѓународните норми за човекови
права и принципи, од домашната правна рамка и стратегиското планирање. Затоа е потребно
организирање обуки за концептот на човекови права, ПЗЧП, недискриминација, родова
еднаквост и стратегиски планирања и менаџирање проектен циклус. Информации за
Отворениот метод на координација (ОМК), Социјалната агенда на ЕУ, за позитивните практики на
ЕУ и за домашните позитивни практики ќе бидат обезбедени од страна на локалните партнерски
групи. Надворешната експертиза, обезбедена од страна на Институтот за човекови права „Лудвиг
Болцман“, значително ќе придонесе кон зајакнување на нивните капацитети во гореспоменатите
области.

3.1.2. Анализа на состојбата
Подготвителна фаза: Анализа на постојните податоци
Анализата на постојните податоци е подготвителна активност што се однесува на постојните
податоци од граѓанските организации, државните институции итн., кои се потребни за да се
направи прелиминарна процена на целокупната социоекономска, политичка и културна состојба
во одредена општина или регион. Сите вклучени фактори (ЦСР, НВО, општина, агенции за
вработување итн.) треба да ги стават на располагање своите бази на податоци за остварување
на оваа цел. Ова вклучува статистички податоци, но, исто така, и емпириско истражување,
квантитативни и квалитативни податоци. Доколку постојат стратегиски документи поврзани
со областа на интерес (социјална заштита, здравствена заштита, економски развој итн.), тие
стануваат предмет на анализата и дополнително ќе бидат земени предвид кога ќе се дефинираат
приоритетите, целите и мерките од следната фаза на процесот.

Спроведување анализа на локално ниво
Зошто е важно да се спроведе анализата?
Согледувајќи го недостатокот на квалитативни податоци за статусот на ранливите групи и
проблемите со кои тие се соочуваат во општината, ќе се спроведат анализи18, со цел да се
18. Проектот „Човекови права и социјална инклузија во Македонија“ ги вклучува спроведувањето анализа на недостатоци и изработката
на основна студија за сиромаштија и социјална исклученост, како основа за развивање на локалните стратегии за социјална инклузија на
локално ниво.
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идентификуваат ранливите групи, односно нивните проблеми и пречки што ги оневозможуваат
да ги уживаат загаранитираните слободи и права. Анализата ќе обезбеди податоци за општата
социоекономска состојба во општината, односно информации за животниот стандард, нивото
на сиромаштија и структурата, како и информации за маргинализацијата, дискриминацијата
и различните форми на социјална исклученост во општината. Анализата ќе се фокусира на
идентификација на проблемите и потребите на различните категории социјално исклучени луѓе,
различните видови социјални услуги и пречките со кои се соочуваат сиромашните во процедурите
за добивање социјални услуги.
Во овој контекст, важно е да се нагласи учеството на сиромашните и на ранливите во оваа
фаза од процесот. Анализата ќе вклучи посебни активности што ќе обезбедат активно учество
на сиромашните и на ранливите, така што интервјуата или фокусните групи ќе бидат одделно
организирани за различни категории социјално исклучени луѓе. Јасна е идејата за нивна директна
инклузија во процената, тоа се луѓето кои се соочуваат со сиромаштија и социјална исклученост
во општеството, така што нивниот глас мора да се слушне кога се идентификуваат проблемите со
кои се соочуваат.

• Идентификација на сиромашните и на ранливите
Кои се сиромашни и ранливи?
Кои се носители на права?
Чии права најмногу се прекршувани?
Дали и припаѓаат на некоја посебна група (мажи, жени, етнички, религиски и политички групи,
лица со хендикеп, луѓе кои живеат во посебни географски области, како што се руралните
области итн.)?
Дали постојат поединци или групи кои се соочуваат со повеќекратна дискриминација? (на
пример, Ромките може да бидат дискриминирани врз основа на етничката припадност и врз
основа на полот)?
Владата на Република Македонија, во значителен степен ги идентификува сиромашните во
извештајот на Милениумските развојни цели.19 Посебна група луѓе врз која треба да се стави
фокусот се лицата кои претрпеле повеќекратна дискриминација или ранливост, како што се
Ромките или децата со хендикеп. Од страна на БИМ-ФВ, Виена, развиена е алатка за идентификација
на сиромашните и на ранливите (види листа на ранливи групи).
Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, во согласност со својот
мандат на полето на социјалната заштита, има идентификувано конкретни целни групи што се
ранливи. Одделението за социјална инклузија при МТСП ги таргетира следниве категории луѓе:
жртви на семејно насилство, бездомници, корисници на дрога и деца од улица.
Државниот завод за статистика на Република Македонија во своите неодамнешни истражувања
за сиромаштијата за 2009 година, истакна дека 31,1 % од населението е сиромашно, нагласувајќи
ги следниве категории како особено ранливи кон сиромаштијата: фамилии со петмина и повеќе
членови, невработени лица, фамилии во кои главата на куќата воопшто нема или има завршено
само основно образование итн.
19. Владата на РМ, Извештај од Милениумските развојни цели, Скопје, 2005.
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Важно е да се нагласи дека ПЗЧП ја наметнува и ја охрабрува инклузијата на сите ранливи групи,
така што листата на ранливи групи ќе треба да се прошири со специфични целни групи или
подгрупи во процесот на локално планирање.
Идентификацијата на сиромашните и на ранливите на локално ниво треба да се спроведува во
консултација со сите вклучени фактори, истакнувајќи ја уште еднаш важноста од воспоставување
партиципативен пристап во почетокот на процесот.
Референтните листи за проверка на ранливите групи се дизајнирани20 (види прилог) за да
помогнат во идентификацијата на „потенцијалните ранливи групи и видовите проблеми со кои
тие би можеле да се соочуваат“. Тие може да послужат како основа за анализа на состојбата на
различните ранливи групи и проблемите со кои тие се соочуваат на локално ниво. Листата за
проверка содржи прашања по категории и луѓе. За лица со хендикеп, на пример, треба да бидат
одговорени21 следниве прашања:
•

•

•

Дали лицата со хендикеп се гледаат повеќе како „објекти“ за заштита, третман и помош
отколку како субјекти со права? Дали се исклучени од главните текови на општеството и дали
се обезбедени со посебни училишта, специјализирани работилници, домување и транспорт
под претпоставка дека тие се неспособни да се справат како со општеството во целост така и
со поголемите животни активности?
Дали генералниот систем на општеството, како што се физичките и културните средини,
домувањето и транспортот, социјалните и здравствените услуги, можноста за образование
и работа, културен и социјален живот, вклучувајќи спорт и рекреативни олеснувања,
овозможува пристап за сите? Доколку не е така, што прави државата за да се справи со
општествените пречки, со цел да се осигура целосна почит на достоинството и човековите
права на лицата со хендикеп?
Дали жените со хендикеп се соочуваат со дополнителни пречки, стигматизам или исклучување?

Идентификација на проблемите со кои се соочуваат сиромашните и ранливите
•
•
•
•
•
•
•
•

Кои се проблемите што преовладуваат?
Што се прави во врска со овие проблеми на национално ниво (т.е. во што се вклучени или на
што работат Владата, невладините организации, донаторските заедници)?
Дали постојат инциденти во врска со овие проблеми?
Кои човекови права се прекршени (здравство, образование, информирање)?
Кои се сродните права (право на работа, учество, правна заштита итн.)?
Кој е под влијание на проблемите (мажи и жени, корисници на дрога, сексуални работници,
сексуална злоупотреба на деца итн.)?
Дали некои луѓе се поранливи од други (ЛГБТ22 , МСМ23 затвореници, корисници на дрога,
девојки, ЛКХС24 )?
Кои се нивните проблеми?

20. Проект за планирање и процена на општините заснован на човековите права, УНДП/УНХЦР Босна и Херцеговина – ПППЧП.
21. ППЧП, стр. 76.
22. Лезбејки, гееви, бисексуалци и транссексуалци
23. Мажи кои имаат секс со мажи
24. Лица кои живеат со ХИВ/СИДА
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По идентификацијата на сиромашните и на ранливите, следниот чекор е да се идентификуваат
проблемите со кои се соочуваат. Оваа задача ја наметнува директната инклузија како потреба,
бидејќи тие се тие кои се најмногу погодени од идентификуваните проблеми и целиот процес
се спроведува како средство за подобрување на нивните животни услови. Ова може да се
изврши преку организирање фокус-групи, форуми, интервјуа итн. Тоа наметнува процена на
специфичните области (проблеми поврзани со домување, образование, пазар на труд, социјална
заштита, пристап до правда итн.). Притоа, јасна е логиката во овој поглед: луѓето се свесни за
состојбата во која се наоѓаат и тие ги знаат своите потреби, па доколку работите на решенија за
нивните проблеми, вклучете ги во процесот и прашајте ги.
При идентификацијата на проблемот, важно е да се знае на кое ниво се појавува тој. Проблемот
може да се идентификува како:
• Недостаток на формална реакција од страна на државата (недостаток на правна
регулатива за одреден проблем, на пример, отсуство на Закон за антидискриминација, како
што беше до неодамна во нашата земја);
• Проблем идентификуван како недостаток на имплементација на постојните правни рамки
(на пример, по усвојувањето на правните одредби за регулирање на семејното насилство,
професионалните структури од центрите за социјална работа и полицијата се соочија со
тешкотии во нивното спроведување, како последица на недостаток на јасни механизми за
имплементација, слаби капацитети, непостоење сензибилизација кон ова прашање итн.);
• Проблемот може да се појави на ниво на личните убедувања на луѓето, ставовите,
културата, кога дел од населението на ја прифаќа имплементацијата на одредени законски
одредби што не се во согласност со нивните традиционални вредности (на пример, правото
на глас на жените се спроведува од страна на сопрузите во албанските заедници, иако правото
на глас е уставно право на секој поединец).

Националното
законодавство во сила
(закони, подзаконски
акти, стратегии, акциони
планови)

Имплементација
на националното
законодавство
(постапување од
страна на релевантните
институции)

Културно ниво
(традиција, религија,
убедувања)

Нивоа на идентификација на проблемите
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Второто ниво каде што би можел да се појави проблем е кога постојните податоци од
истражувањето покажуваат дека „постојното законодавство не се имплементира, што може да
се види од непостоењето програми за проблемите на ранливите групи. Дотолку повеќе што не
постои имплементација на веќе усвоени стратегии, акциони планови и програми“.25
•

Идентификација на правата погодени од проблемот

Проблемите со кои се соочуваат ранливите и сиромашните се прекршување или негирање на
конкретни права и слободи што им се загарантирани. Кога идентификуваме одреден проблем,
го поврзуваме со специфично право загарантирано со меѓународната и со националната
правна рамка. Тоа ќе ни овозможи да направиме разлика меѓу носителите на права и нивните
овластувања и носителите на обврски и нивните должности. На пример, ако жените од руралните
области не можат да посетат лекар, бидејќи нема здравствена институција блиску до нив, тоа значи
прекршување на пристапноста на правото за здравство, кое е загарантирано со меѓународната и
со националната правна рамка.
Идентификација на тоа кои човекови права на сиромашните и на ранливите се прекршени или
се погодени од проблемот.
Дали овие права се загарантирани и заштитени со домашната правна рамка?
Идентификација на нивото на кое се случува прекршувањето
(недостаток на законска регулатива во домашната рамка, недостаток на имплементација на
законодавството што е во сила).
Кои се барањата на носителите на права наспроти должностите на носителите на обврски?
•

Идентификација на релевантната национална и меѓународна рамка за човекови права

Планот за локален развој мора да биде конзистентен и усогласен со националните и со
меѓународните државни обврски за човекови права, бидејќи тие ќе ја зголемат ефикасноста на
планот и ќе спречат незаконито планирање на елементите. Следниве стандарди овозможуваат
таква рамка26:
• Национален закон за човекови права и практики, на пример, одредби за човекови
права од Уставот, сет правни закони, закони за антидискриминација, закон за слобода на
информираност, како и главниот закон за човекови права;
• Други важни инструменти за човекови права, како што се: Универзалната декларација за
човекови права, Меѓународната конвенција за економски, социјални и културни права,
Меѓународната конвенција за граѓански и политички права, Европската конвенција за
човекови права и основни слободи итн.; Конвенција за елиминација на дискриминацијата на
жените итн.
• Обврски што стапија во сила на неодамнешните светски конференции поврзани со човековите
права, вклучувајќи ја и Милениумската декларација на Обединетите нации (2000).

25. На патот кон ЕУ: Придонес на граѓанскиот општествен сектор во креирањето на политиката за социјална инклузија во Република
Македонија, Лудвиг Болцман Институт за човекови права, 2008
26. Принципи и упатства за ПЗЧП кон стратегиите за намалување на сиромаштијата стр.12., ОХЦХР 2002
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Овие права и слободи треба да станат оперативни преку системот на воспоставено национално
законодавство. Анализата на степенот на хармонизација на националното законодавство со
меѓународните стандарди треба да стане составен дел на законските реформи. Во оваа смисла,
ратификацијата на овие конвенции од страна на Република Македонија не треба да претставува
само формална обврска и обврска сама по себе, туку треба да стане дел од континуиран процес
на имплементација на одобрени меѓународни стандарди на национално ниво.
Меѓународните документи во кои учествува Република Македонија или кои биле ратификувани
од страна на РМ пропишуваат широк опсег на права на лица и граѓани (права на живот, слобода,
безбедност, еднаквост, слобода од тортура, работа, животни стандарди за обезбедување здравје
и благосостојба, почит, право на приватност, други граѓански, економски, политички и културни
права).
Наведените документи, вклучувајќи ги и документите на Европската унија, претставуваат јасна
одговорност за земјата да воспостави широка одредба на антидискриминацијата што ќе придонесе
за реализација и заштита на целокупниот контингент на човекови права и слободи.
Република Македонија е обврзана да ги имплементира споменатите меѓународни акти.
Прашањето до кој степен се наметнати овие документи е од голема важност, не само на нивото на
формална декларација туку, исто така, и во практика. Во најголемиот број случаи, реализацијата
на човековите права и слободи е спречена од постојаната стигматизација на маргинализираните
и социјално исклучените групи граѓани и таа повеќе е поврзана со практичното наметнување на
законските акти.
Идентификација на рамката за човекови права или идентификување на кои релевантни
национални и меѓународни човекови права и законски документи се однесуваат на одредени
права/проблеми. Покрај законски обврзувачките инструменти, како што се конвенции, договори,
протоколи, исто така, би било од корист доколку во истражувањето се вклучени и необврзувачките
документи, како што се извештаите за објаснување или генералните коментари. Последниве се
важни, бидејќи тие го даваат толкувањето на стандардите на човековите права кои властите треба
да го разберат. На пример, во врска со пристапноста на правото за образование, Комитетот за
економски, социјални и културни права во Генералниот коментар 13 пропишува: „Со оглед на тоа
дека основното образование ќе биде достапно, слободно за сите‘, од државите-членки се бара
прогресивно воведување слободно средно и високо образование“. Во 2007 година, Владата на
РМ ги предложи промените и амандманите од Законот за средно образование, а националното
Собрание ги усвои, пропишувајќи го средното образование како задолжително и бесплатно.
Ова беше позитивен чекор преземен од страна на Република Македонија, кој е во согласност со
Генералниот коментар 13 на Комитетот при ОН за економски, социјални и културни права и
со воспоставувањето на стандардот за економска пристапност на правото на образование.
Друг пример е пристапноста за здравствена заштита - право регулирано со Законот за
здравствена заштита, и во однос на финансирањето (како финансиски пристап за здравствена
заштита) вклучено во Законот за здравствено осигурување и во подзаконските акти што работат
на тоа. Правата на пациентите (права на здравствена заштита) се регулирани со други законски
документи од таканареченото законодавство за здравствена заштита на Република Македонија.
Овој закон опфаќа повеќе од 20 прописи, од кои поголема важност лежи во Законот за ментално
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здравје и во Законот за заштита на правата на пациентите, кои се во голем напредок во смисла
на заштитата на правата на пациентите. Законот за заштита на правата на пациентите ги регулира
следниве права на пациентите (права на здравствена заштита): право на информираност; право
на добивање мислење од страна на друг експерт; право да прифаќа или одбива одредена
медицинска интервенција; право на заштита на научно истражување и медицинско предавања;
права поврзани со операции на човечкиот геном; право за пристап до медицински документи;
право на доверливост итн. Од Законот за заштита на правата на пациентите се очекува да
обезбеди квалитет и континуирана здравствена заштита, основана на принципите на човечност
и пристапност, во согласност со тековните достигнувања во здравствената заштита и медицина,
без никаква форма на психичка или физичка злоупотреба, со целосна почит на идентитетот на
пациентите и со целосно функционирање во нивни интерес.
Законот е уште еден важен чекор во заштитата на правото за здравствена заштита и значи
кодификација на најважните права на здравствена заштита. Иако дополнети со други прописи
на полето на законодавството на здравствена заштита, овој закон ја комплетира регулативата за
правата на здравствена заштита на пациентите, каде што широката одредба на антидискриминација
од нормативен аспект не дискриминира никого. Со вака усвоените одлуки, Република Македонија
ги одобри меѓународните договори и конвенции што ги регулираат правата за здравствена
заштита, како што е Амстердамскиот критериум за човекови права. Затоа политиките и практиките
поврзани со јавното здравство изгледаат како целосно хармонизирани со меѓународните
документи и со добрите европски практики. Законодавството за здравствена заштита што
ги прави овие политики функционални е пример за добра практика во воспоставувањето на
законските основи за реализација и заштита на правата на пациентите во здравствениот сектор.
Ова законодавство се стекна со квалитет, усвојувајќи ги Законот за ментално здравство и Законот
за заштита на правата на пациентите, кои ги подразбираат човековите права на полето на
медицината и здравството.
На национално ниво, важно е дека два стратегиски документи поврзани со социјалната инклузија,
социјалната заштита и искоренувањето на сиромаштијата се во фаза на усвојување:
• Национална стратегија за искоренување на сиромаштијата и на социјалната исклученост;
• Национална стратегија за социјална заштита 2011–2021.
Институтот за човекови права Лудвиг Болцман, БИМ – ФВ Скопје за потребите на локалното
планирање обезбеди детална анализа на меѓународната и националната законска рамка, во
рамките на публикацијата „Меѓународна и национална законска и акциона рамка на полето на
намалување на сиромаштијата и социјално вклучување“.27

Главни прашања:
•
•
•
•
•
•

Во кои инструменти за човекови права е членка државава, со оглед на посебните и
сродните права?
Која е националната рамка во врска со овие права?
Кои обврски произлегуваат од овие права?
Кој е одговорен за овие обврски?
Кои институции се вклучени?

27. Подготвена од страна на Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија
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• Дали постојат статистички податоци и, доколку постојат, дали се распределени по возраст,
хендикеп, пол итн.?
• Каде се вклучени согледувањата на фокус-групите во некои од документите/буџетска
распределба, стратегии или други информации?
• Каква е состојбата во поглед на механизмите за мониторинг, отчетност, транспарентност и на
ефикасноста на одговорните институции?
Анализата на правата и обврските е дел од анализата на правната национална и меѓународна
рамка за човекови права. Оваа анализа ќе определи кои обврски ќе ги имаат локалните и
националните власти и кои се човековите права кои граѓаните може да ги бараат на локално
и на национално ниво. Ова ќе овозможи јасна дистинкција меѓу носителите на правата и
носителите на обврските за секое право или обврска што ќе се наметне како прашање. Еден
дел од оваа анализа се здравствените и образовните надлежности. Во Македонија, на пример,
националните и локалните власти делат надлежности во двата сектори во различна мера: чл.
22 од Законот за локална самоуправа предвидува соработка на локалната власт, со централната
и воведување на локалната власт во одборите за здравство. Анализата на правата и обврските
ќе покаже дали законските услови се во состојба да ги определат обврските на локалната и на
централната власт наспроти правата на граѓаните.
Анализата СВОТ (SWOT) обезбедува детална слика на постојните ресурси во рамките на
заедницата, така што ни овозможува да видиме кои се силните страни, слабостите, можностите
и заканите. Анализата обезбедува информации за силните страни на локалните институции,
организации, поединци; помага да се идентификуваат слабите страни, со цел да ги зајакне во
иднина; да ги искористи постојните можности кон подобрување на состојбата и со цел да бидеме
свесни за заканите што ни претстојат.
Балансирање на стратегиските мерки: Применета анализа SWOT, Давид,1995
Внатрешни Силни страни
Силни страни на секторот/
организацијата

Надворешни
Можности
Можности што се појавуваат
надвор од секторот/
организацијата
Закани
Закани што се појавуваат надвор
од секторот/организацијата

Стратегии на силни страни/
можности
Како да се искористат
силните страни на секторот/
организацијата со цел да се
искористат достапните можности
Стратегии за силни страни/
закани
Како да се искористат
силните страни на секторот/
организацијата со цел да се
одбегнат заканите

Слабости
Слабости на секторот/организацијата
Стратегии на можности/слаби страни
Како да се искористат можностите во
рамките на секторот/организацијата со
цел да се неутрализираат ефектите од
слабостите
Стратегии за слабости/закани
Како да се подобрат слабите страни во
рамките на секторот/организацијата

Извор: УНДП, Политички документ за локален развој, стр. 29
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3.1.3. Формулирање локални стратегии и акциони планови
Врз основа на претходно преземените чекори (обработени погоре), ќе биде спроведена
формулација на политичките документи. Резултатите од анализата на состојбата (идентификација
на сиромашни и на ранливи, идентификација на проблем, релевантната правна рамка, анализа на
права и должности, анализа SWOT), ќе бидат обработени во рамките на документот. Потребно е да
се преземат следниве чекори во креирањето на политиките и стратегиите за социјална инклузија:
•
•

Креирање политика и поставување приоритети
Како приоритет ја има политиката што гарантира максимална реализација/инклузија на
правата на сиромашните и на ранливите.

Од перспектива базирана на човековите права, процесот на приоритетизација е важен
стратегиски чекор во рамките на развојната политика и е многу тесно поврзан со принципите
на партиципативност и јакнење. Насоката 5, која се однесува на ’Учество и јакнење’ 28, ја
опишува поврзаноста меѓу учеството и распределбата на човечки ресурси: „Како што начинот
на распределување на буџетот ќе има различно влијание врз различните групи и индивидуи,
конфликтот на интерес е составен дел во кој било процес на формулирање на политики“.
Во чија полза ќе се реши овој конфликт многу зависи од тоа кој може ефективно да учествува
во процесот. Традиционално, сиромашните се ставени настрана, бидејќи тие немаат доволна
политичка или финансиска моќ да влијаат врз вреднувањето на своите интереси. Пристапот за
човекови права мора да преземе чекори со кои би ја променил состојбата преку создавање правно
институционална рамка во која сиромашните можат ефективно да учествуваат во формулирањето
на политиката. 29
Насоките, исто така, упатуваат кон приоритети на образование, здравство и други права.30 На
пример, во врска со реализацијата на правото на образование, Насоките го наведуваат следново:
•
•
•

Бесплатно основно образование за најранливите групи;
Образовни институции за возрасни, фокусирани на професионална обука;
Програми за поддршка на ранливите со цел да се намали стапката на напуштање на
образовниот систем (основно и средно образование), на пример, преку учебници, превоз,
бесплатни оброци.

Приоритетите ќе бидат воспоставени врз основа на спроведената анализа во консултација
со локалните власти и локалните партнерски групи. Според ова, целите треба да бидат
воспоставени на краткорочни, среднорочни и долгорочни нивоа, земајќи ги предвид
различните ранливи групи идентификувани во фазата на процена (види ја табелата подолу).

28. Принципи и упатства за ПЗЧП кон стратегиите за намалување на сиромаштијата стр.16, ОХЦХР 2002
29. Принципи и упатства за ПЗЧП кон стратегиите за намалување на сиромаштијата стр.16, ОХЦХР 2002
30. Принципи и упатства за ПЗЧП кон стратегиите за намалување на сиромаштијата стр.25, ОХЦХР 2002,

28

Како локалниот развој да има влијание на сите – Пристап заснован на човековите права за планирање на локалниот развој

Пример:
Со анализата на состојбата, доколку идентификуваме како проблем недостаток на здравствена
заштита за различните ранливи групи во одредена општина (прекршување или негирање на
правото за здравство).
Приоритет: Промоција на системот за здравствена заштита на сиромашните и на ранливите.
Цел (една од нив): Зголемен пристап до здравствените услуги за различните ранливи групи.
Врз база на принципот на прогресивна реализација на човековите права треба да се изврши
приоритетизација во однос на временската рамка за реализација на целите (краткорочни,
среднорочни и долгорочни нивоа). Први ќе бидат решени приоритетите во однос на најранливите
и сиромашните поединци и групи во рамките на конкретна општина или регион. Доколку го земеме
претходниот пример поврзан со правото за здравство (види табела погоре) и ги идентификуваме
жените од руралните средини како најранливи во одредена општина, прогресивната реализација
на човековите права наметнува да им се даде приоритет, така што ќе го „зголеми пристапот до
здравствени услуги за жените од руралните средини“. Тој ќе биде првиот приоритет адресиран
под погореспоменатата воспоставена цел. Во друга општина, во зависност од резултатите од
анализата, може да им се даде приоритет, на пример, на поединечни постари одржувачи на
домаќинства.
•

Планирање активности

Врз основа на воспоставените приоритети и цели ќе бидат формулирани мерките и активностите
за нивно постигнување. Секоја активност ќе биде поврзана со конкретните носители на
обврски со цел да се имплементира, така што ќе се бара координација меѓу различните групи и
институции, како што се НВО, ЦСР, вработените во локалната власт, деловниот сектор, агенција за
вработување итн.
•

Обврски на ресурсите и нивни распределби

За да се реализираат целите на сиромашните и на ранливите, важно е да се гарантира дека
ресурсите се соодветно распределени. Потребните административни, технички, човечки и
финансиски ресурси ќе бидат поврзани со секоја активност, вклучени во локалните стратегии,
гарантирајќи ја така нивната ефективна имплементација.
•

Поставување индикатори

Во суштина, нема многу разлика меѓу индикаторите основани врз човековите права и
социоекономските индикатори, но тие се добиени од нормите на човековите права и се
користени за мониторинг на усогласените човекови права на носителите на обврски. Европскиот
совет во декември 2001 година основа заеднички статистички индикатори за сиромаштијата
и за социјалната исклученост под името Лаекен-индикатори, целејќи кон координирање на
националните државни социјални политики.
Како и да е, важно е да се знае дека при подготвувањето на локалните стратегии за социјална
инклузија, индикаторите треба да бидат развиени и усогласени со локалните околности во секоја
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општина. Според ова, индикаторите треба да бидат развиени во рамките на процесот на локалното
планирање, што ја исклучува можноста тие да бидат развиени однапред.
Примери на индикатори за права на исхрана, здравје, образование и други можат да се најдат во
Насоките на ОН (ОХЦР): Пристап заснован на човековите права кон стратегии за намалување на
сиромаштијата.
Зошто се важни индикаторите?
•
•
•

Тие ни помагаат да ја следиме имплементацијата на планираните активности.
Тие ни помагаат да пристапиме кон работењето на секоја вклучена институција/организација.
Тие ни овозможуваат да ја подобриме имплементацијата на локалните акциони планови.

3.1.4. Имплементација и мониторинг
Откако стратегиските документи се развиени, следен чекор е да се имплементираат. Како што
беше наведено во почетокот на ова поглавје, нашите цели не се стратегиските документи сами по
себе, туку влијанието кое сакаме да го постигнеме преку нив, особено земајќи го предвид фактот
дека во Република Македонија се развиени и усвоени голем број стратегиски документи, но не се
имплементирани. Тоа важи за стратегиите и за акционите планови, како на национално така и на
локално ниво.31 Процесот на имплементација треба да ги вклучи сите релевантни фактори и бара
задоволително ниво на соработка и координација.
Сиромашните и ранливите, исто така, треба да бидат вклучени во фазата на процесот.
Мониторингот на процесот на имплементација ќе биде спроведен врз основа на претходно
определени индикатори за оваа намена.
При мониторинг на имплементацијата:
• Дали сиромашните и ранливите учествуваат во процесот на имплементација?
• Дали се земени предвид нивните цели?
За време на евалуацијата, мора да се земат предвид индикаторите кои би мереле:
• Дали сиромашните и ранливите учествувале во процесот на планирање?
• Дали биле земени предвид нивните цели?

31. Состаноците со вработените во општините, како дел од процесот на селекција во рамките на проектот „Социјална инклузија и човекови
права во Македонија“, го потврдија недостатокот на имплементација на развиените и усвоени стратегии за социјална заштита, здравствена
заштита итн.
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Проверка на приоритети
•
•

Дали приоритетите се поставени така што ќе водат кон реализација на релевантните права
на сиромашните и на ранливите? Дали тие се балансирани со општите економски интереси?
Дали соодветните распределби на ресурси се направени со цел да се имплементираат овие
приоритети?

Мониторирање и отчетност
Воспоставувањето механизам за мониторинг е важно за постигнување ефективни и одржливи
локални стратегии. Локалните власти и релевантните институции треба да ја согледаат важноста
од независен механизам за мониторинг. Мониторингот треба да биде спроведен од страна на
независни фактори во општината и треба да се препознае улогата на невладиниот сектор во
овој контекст, воспоставувајќи одредени механизми за мониторинг за оваа намена.32 Ете зошто е
важно да се креираат правната рамка и политичките услови со цел невладиниот сектор да може
да го следи процесот на имплементација.33
Исто така, треба да се посвети внимание на учеството на сиромашните и на ранливите во оваа
фаза на процесот.
Ефективниот систем за мониторинг ќе го зголеми нивото на отчетност на секој релевантен локален
фактор (носител на обврски), така што ќе се подобри реализацијата на предвидените активности и
ќе подразбира реални промени во животот на сиромашните и на ранливите.

3.1.5. Дополнителни прашања што треба да се земат предвид34
Подигање на свеста, обука и јакнење на капацитетите

Интеграцијата на пристапот заснован на човековите права во локалното планирање за развој во
голема мера е нов концепт во Македонија. Ова бара програма заснована на широка едукација и
подигање на свеста, која ги таргетира сите групи и сектори во општеството, особено ранливите и
маргинализирани групи, вклучувајќи ги сиромашните и помалку образованите.
Да се постигне целта на:
•
•

Одржлива општествена мобилизација;
Јакнење и давање чувство на сопствеништво на ранливите, маргинализираните и сиромашните

Станува збор за долготраен процес и особено во почетокот треба да биде поддржан однадвор.

32. Проектот „Социјална инклузија и човекови права во Македонија“ предвидува воспоставување на такви механизми за мониторинг на
состојбата на локално ниво. Ваквите механизми за собирање на податоци ќе функционираат во рамките на граѓанските организации, со
оглед на нивната независност и непристрасност.
33. Насоки, стр. 57
34. Во голема мера се заснова на Ренате Фреч, Пристап заснован на човековите права кон регионален развој, стр. 29
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Не е доволно само да се обезбеди обука за политичко, социјално и економско управување за да се
гарантира дека носителите на правата се запознаени со пристапот заснован на човековите права.
Од особена важност е тие да бидат свесни за своите права и овластувања и да знаат како да ги
побараат од носителите на обврските. Групите кои традиционално биле пасивни и се надвор од
политичката сфера, како што се хендикепираните, ранливите и сиромашните луѓе, можно е да не
знаат како да се вклучат, како значително да учествуваат во процесот на развојна политика или,
пак, како да ги користат процедурите за отчетност и во кои институции да се обратат со цел да
бараат обесштетување.
Социјалната мобилизација и јакнењето на капацитетите што се тесно поврзани со развојот на
човечки ресурси дополнително може да го подобрат пристапот одоздола нагоре во однос на
едукацијата за човекови права, така што, како граѓани, тие стануваат сè посвесни за своите права
и за поставените механизми што се креирани да гарантираат нивно исполнување.
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