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Sven E O Hort е професор по социологија на неодамна воспоставениот 
Suderturn University College, Шведска. Во Suderturn, повеќе од шест години (2000-
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Email: sven.hort@sh.se 
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(ГАСПП) и Центарот за истражување на Југоисточна Европа (СЕЕРЦ) 
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Неговите главни интереси на истражување вклучуваат: меѓународните субјекти и 
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и превод; активизам со посредство на компјутер; и корпоративна социјална 
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организации за социјална заштита и политики и програми за социјална 
вклученост. Неговата нова книга, коедитирана со Боб Дикон (Bob Deacon), 
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торско истражување на Универзитетот на Бристол е за влијанието на пристапува-
њето на ЕУ врз креирањето на социјалната политика во Унгарија, Хрватска и 
Словенија, а потоа како постдокторски соработник таа продолжи да работи на 
улогата на ЕУ во трансформацијата на социјалната политика и заштита во 
Централна и Југоисточна Европа. Унгарија. email: noemi.lendvai@bristol.ac.uk 
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Владо Пуљиз е редовен професор на Правниот факултет на Универзи-

тетот во Загреб и е раководител на Одделот за социјална политика во рамките на 
Центарот за студии за социјална работа. Тој е основачот на научниот весник 
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ски јазик): Социјалните реформи на западот - Од добротворна до социјална држа-
ва (1997), Системи на социјалната политика (уредник и водечки автор) (2000) и 
Социјална политика (уредник и водечки автор) (2005). Email: vpuljiz@pravo.hr 
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факултет: Социјална политика (2001, 2004) Современи системи на социјална 
заштита (1995,2006) Европската идеја: од утопија до реалност (1996) и Европски 
социјален закон (2002). Неговата истражувачка активност вклучува учество во 
проектите: Спречување на конфликти на Балканот (1996) воден од Институтот за 
мировни студии (UEO), Париз; Демократизацијата на државите на Централна и 
Југоисточна Европа (1999) финансиран од страна на Советот на Европа; Речник 
на социјалната заштита (1997/98) во рамките на програмите на PHARE/CONSEN-
SU. Од 2001 година тој исто така е и амбасадор на Република Македонија во 
НАТО. Email: nano.ruzin@fzf.ukim.edu.mk 
 

Маја Геровска Митев е доцент на Институтот за социјална работа и 
социјална политика при Филозофскиот факултет во Скопје. Таа е активна во 
наставата и истражувањето во областа на: социјалната политика, европската 
социјална политика, како и меѓународни организации и социјални политики. 
Нејзината неодамнешна истражувачка работа вклучува: Студија за социјалната 
заштита и социјалната вклученост во Македонија (коавторирана и публикувана 
од Европската комисија), Поглавје за Македонија во коедитираната книга од Боб 
Дикон и Пол Стабс (Bob Deacon и Paul Stubbs) „Социјалната политика и меѓуна-
родните интервенции во Југоисточна Европа“ публикувана од страна на Едвард 
Елгар. Таа исто така е ангажирана во соработката/ консултантство од меѓународ-
ни организации како што се Европската комисија, УНДП, Европската фондација 
за обука, Фридрих Еберт за прашањата на социјалната вклученост, етничките 
заедници и социјалната вклученост, владеењето на социјалната политика итн. 
Email: gerovska@fzf.ukim.edu.mk 
 

Јован Пејковски е професор на Институтот за социјална работа и соци-
јална политика при Филозофскиот факултет во Скопје. Неговите области на нас-
тава и истражување вклучуваат: социјален развој, социјална политика и економи-
ја на јавните услуги. Тој соработува со Факултетот за економија во Прилеп и со 
University American College - Скопје во областите на економските политики и 
развој и претприемништвото и Европската унија. Тој има издадено преку 120 на-
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учни написи. Тој исто така е ментор на уредничкиот одбор на весникот „Еконо-
мија и бизнис“ од Скопје. Тој е автор на книгата „Претприемништво и развој“, 
коавтор на монографијата „Република Македонија“, како и автор на тимот на 
Македонската академија на науки кој ја подготви економската стратегија на 
Република Македонија. Email: jovan.pejkovski@fzf.ukim.edu.mk 
 

Дренка Вуковиќ е редовен професор на Универзитетот на Белград, 
Факултет за политички науки, на Катедрата за социјална работа и социјална 
политика. Таа е ангажирана како предавач на следните курсеви за додипломски 
студии: системи на социјална безбедност, методи и техники на социјалната 
работа. Нејзините области на истражување и експертиза вклучуваат: системи на 
пензии, системи на здравствено осигурување, невработеност, заштита на децата, 
социјалната заштита, сиромаштијата, компаративните системи (ЕУ, земји во 
транзиција); социјална работа: со стари лица, семејства, бегалци, социјална рабо-
та и социјална безбедност. Неодамнешни публикации: коавтор со Ана Цекаревац 
„Социјалната политика во процесот на европската интеграција“ (на српски) 2006 
година, „Системи на социјалната безбедност“ (на српски) 2002 година, „Социјал-
ни права и системи на социјална безбедност“ – компаративен преглед (на српски) 
1999 година. Email: drenka.vukovic@fpn.bg.ac.yu 
 

Наталија Перишиќ е асистент на Универзитетот на Белград, Факултет 
за политички науки, на Катедрата за социјална работа и социјална политика. 
Нејзината истражувачка активност вклучува: член на тимот на проектот – 
Реформа на социјалната политика во рамката на целокупните социјално-
економски реформи во Србија и процесот на асоцијацијата и пристапувањето 
на Србија и Црна Гора на Европската унија, член на тимот на проектот: Стра-
тегија за одржлив развој на Република Србија. Некои од поважните издадени 
статии вклучуваат: Социјалните ризици и предизвици на постиндустрискиот 
развој – пример на нордиските земји (на српски), во: Социјалната политика во 
процесот на европските интеграции (стр. 138-154), Белград 2006 година; 
Медитација во средината на универзитетот (на српски), во: Посредување – кон-
цепти и контексти (стр. 168-175), Белград 2006 година; Реформи на јавната 
социјална помош во САД и нивните ефекти (), во: VI (стр. 125-143), Белград 2004 
година. Email: natalija.perisic@fpn.bg.ac.yu 
 

Матилда Димовска професионалната кариера ја започна во 1984 година 
во македонскиот приватен сектор – како раководител на финансискиот оддел на 
Трготекстил Скопје (компанија за малопродажба и големопродажба). Во 1995 
година, таа се приклучи на Македонската агенција за приватизација и држеше не-
колку позиции, вклучувајќи го и местото на заменик-директор на Агенцијата. Од 
1999 година, г-ѓа Димовска работи во УНДП во Македонија, во моментот како 
координатор на Практиката за социјална вклученост. Во својство на раководител 
на програмата, таа исто така работеше во државната канцеларија на УНДП во 
Грузија. Г-ѓа Димовска е магистер по економски развој и политика од 
Економскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Email: 
matilda.dimovska@undp.org 



ЛИСТА НА АВТОРИ 

     7 
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Националниот Центар за Обука за социјален развој при Институтот. Области на 
настава и истражување: социјална работа со семејства, социјалната работа во 
образованието, образовна политика, социјална политика за стари лица. E-mail: 
suzana.bornarova@fzf.ukim.edu.mk 
 

Мојца Новак е предавач по социјална политика на Факултетот за 
социјална работа, Универзитет во Љубљана, Словенија, декан и предавач по менаџ-
мент при Школата за бизнис и менаџмент, Ново Место, Словенија. Нејзиниот ис-
тражувачки интерес вклучува: социјална држава, социјална политика, сиромаштија 
и социјална сигурност и социјална структура и социјална промена. Таа исто така 
беше ангажирана во многу координации на проекти, помеѓу кои: координирање на 
националниот тим за мониторинг програма за консензус на развојот на реформата 
за социјална заштита во земјите на Централно-источна Европа; Водење на 
меѓународниот проект за истражување на „Политиките и социјалните услуги на 
заштита и акција“ на Советот на Европа. Email: mojca.novak@guest.arnes.si 
 

Адриан Дан има диплома по социјална работа (1995), магистер по соци-
јална политика (1996) и доктор по социологија (2003) на Универзитетот во Буку-
решт. Тој сега работи како доцент на Факултетот за социологија и социјална 
работа, универзитет во Букурешт и како водечки истражувач во Институтот 
за истражување на квалитетот на живеењето, Романска академија на науки. 
Сега тој води наставни курсеви за развој на заедницата, социјалната политика, 
социјалниот развој, анализа и дијагноза на социјалните проблеми на Факултетот 
за социологија и социјална работа. Email: adrian@iccv.ro 
 

Хасан Јашари е професор на Универзитетот на Југоисточна Европа 
(СЕЕУ) во Тетово, Македонија. Тој предава социологија и други предмети од со-
цијалната наука. Има издадено неколку универзитетски учебници од областа на: 
социологија на претпријатија, образование, семејства и заедници. Тој е директор 
на постдипломските студии при СЕЕУ. Email: h.jashari@seeu.edu.mk 

 
Звонко Шаврески е претседател на невладината организација Полио 

Плус, движење за поддршка. Неговите главни активности и одговорности 
вклучуваат: развој и зајакнување на движењето на инвалидноста преку воспоста-
вување на мрежа на ДПО во Македонија, колегијално консултирање (peer 
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counseling) и градење на способностите на претставниците на ДПО, промовирање 
на вредностите на разновидноста преку креирање на кампања за подигнување на 
свеста и разновидни активности; лобирање за вклучување на разни заинтересира-
ни страни во процесот; главен уредник на весникот „Вулкан“, глас на луѓето со 
посебни способности итн. Email: Zvonko@polioplus.org.mk 
 

Енкелеида Тахирај, магистер (Sussex), и доктор по науки (York) 
соработник на Nash во албанските студии. Таа исто така е предавач за 
сиромаштијата и социјалната исклученост во Југоисточна Европа на Факултетот 
за словенски и источноевропски студии, UCL. Email: Etahiraj@ucsd.edu 
 

Лидија Христова е виш научен соработник во Институтот за социолош-
ки, политички и политички истражувања (ИСППИ) и раководител на Отсекот за 
политички науки при ИСППИ. Таа исто така е и координатор на постдипломски-
те студии во областа на политичката наука во истиот институт. Нејзините обла-
сти на истражување вклучуваат: политичка социологија: политички систем; син-
дикати. Некои од последните публикации вклучуваат: Споделување на власта: 
нов политички модел во македонските локални заедници, (со M. Mалескa) 
Annuaire of the ISPPI, 200;, L Etat de droit, la democratie et L efficacite des instituti-
ons dans "Recueil de textes de la conferance intarnationale "Journnees franco-macedo-
niennes du droit-200ans du code civil", Просветно дело АД, Скопје 2005, стр.447-
461 (на француски и на македонски јазик); Медиумите во македонското мулти-
културно општество во Н.Генов (ed.) „Етницитетот и масовните медиуми во 
југоисточна Европа“, Free University Berlin- Institute of Eastern European Studies и 
Friedrich Eberd Stiftung, Берлин-Софија, 2005, стр.90-106 (на англиски јазик). 
Email: lidija@isppi.ukim.edu.mk 
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Предговор 

 Како и секаде во регионот на Jугоисточна Европа, поддршката за идното 
членство во ЕУ меѓу населението на Македонија е многу висока, околу 80-90%. 
Стремежите на жителите многу се фокусираат на економските и социјалните 
изгледи за самите нив и нивните деца. Овој стремеж главно се заснова на огром-
ната разлика во економските услови на живеење помеѓу Југоисточна Европа и 
„старите земји членки на ЕУ“ и истовремено на екстремната разлика помеѓу 
богатите и сиромашните во Југоисточна Европа. На пример, Гини-индексот на 
Македонија – заснован на Извештајот на ОН за човечкиот развој во 2006 година 
– е со показател од 39 најлоши во Европа (но Португалија, како земја-членка на 
ЕУ е блиску до неа). Огромни делови од населението се надеваат дека оваа 
состојба може да биде надмината со влезот на нивната земја во ЕУ, така што 
барем најсериозните форми на социјалната исклученост би биле избришани.  

 Но, регионот и неговите жители не можат да го чекаат денот на интегра-
цијата со ЕУ за да ги решат своите проблеми, ниту пак Брисел ќе биде во мож-
ност да го стори тоа. Една добро балансирана социјална политика мора да биде 
на место и да биде ефикасна долго време пред овој предвиден ден, а одговорно-
ста во голема мера е во рацете на креаторите на политиката во регионот. Дури 
иако нивното досегнување на дејствувањето би можело да биде ограничено, тие 
мораат да ги бараат најдобрите можни решенија за да најдат баланс помеѓу еко-
номската реформа и социјалната кохезија во својата земја. На тој начин, тие исто 
така треба да вклучат битни социјални субјекти во еден сериозен дијалог за стра-
тегиите на економската реформа и да го вклучат нивниот влез колку што е можно 
повеќе. Академската консултација ќе им помогне на сите заинтересирани субјек-
ти во изнаоѓањето на најдобрите решенија. Теоријата, како и практиката и науче-
ните лекции од другите земји придонесуваат на процесот на дијалогот.  

 Оваа публикација го покрива прашањето на социјалната политика од 
различни агли, на различни нивоа – од Европа како целина до Југоисточна 
Европа и понатаму на студиите на случај од регионот на Југоисточна Европа. Таа 
исто така покрива разни приоди кон социјалната политика, дискутирајќи ги 
концептите и практиката на имплементација од страна на националните и меѓу-
народните субјекти. Според тоа, публикацијата дава опсежен увид во теоријата и 
практиката на социјалната политика и треба да им служи како на академиците 
така и на стручните лица кои работат во владите, политичките партии, синдика-
тите, организацијата на работодавачите, а исто така и на меѓународните органи-
зации како основа за натамошна дискусија, дијалог, дизајн и имплементација на 
социјалната политика.  

 Политичките фондации како фондацијата Фридрих Еберт, како дел од 
програмите за развој на меѓународна соработка, играат специфична улога бидјќи 
нивните главни цели – да ја унапредат демократската транзиција, социјалната 
вклученост, граѓанското општество и добрата управа – придонесуваат кон воспо-
ставувањето на рамка за стабилност и политики на вклученост - потсетувајќи ги 
политичките сили за нивната „одговорност да заштитуваат“ – исто така и во еко-
номска смисла. Меѓународната работа на фондацијата Фридрих Еберт е вкоре-
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нета во убедувањето и искуството дека развојот на демократските структури и 
дијалогот помеѓу различните групи на интерес, како и меѓународниот дијалог 
води до стабилност и мир.  

 Ја поздравувам иницијативата на Институтот за социјална работа и 
социјална политика на Филозофскиот факултет од Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј да се собере оваа научна работа во една сеопфатна публикација и да се 
дискутираат овие прашања за време на нашата заедничка конференција.  

Стефан Дехнерт, ФЕС-Скопје 
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Вовед 
 
Текстовите кои се наоѓаат во публикацијата „ВРАМУВАЊЕ НОВА СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА: актери, димензии и реформи” произлегуваат од конференцијата орга-
низирана од страна на Институтот за социјална работа и социјална политика при 
Филозофскиот факултет на тема „Современите предизвици во теоријата и 
практиката на социјалната работа и социјалната политика“. Конференцијата, која 
беше организирана по повод 50-годишнината од образованието по социјална ра-
бота и социјална политика во Македонија, претставуваше исклучителна можност 
за отворено, критичко и продуктивно дебатирање околу спојот меѓу теоријата и 
практиката, традицијата и модерното, трендовите и предизвиците во социјалната 
политика, како на локално/национално ниво така и за согледување на таквите 
состојби на регионалната и меѓународната сцена. Трудовите на конференцијата 
беа презентирани во две тематски сесии - социјална работа и социјална политика. 
Текстовите содржани во оваа публикација се само оние кои беа презентирани и 
приложени во контекст на тематските сесии за социјална политика.  
 

Од содржински аспект, трудовите во оваа публикација припаѓаат на пет 
меѓусебно поврзани тематики. Првата тематика претставува збир на текстови кои 
даваат компаративна анализа на почетоците, трендовите, пристапите и перспек-
тивите во социјалната политика во Европа. На свој, оригинален начин, авторите 
на трудовите во оваа целина образложуваат колку времето и просторот во кој се 
создава и спроведува социјалната политика се важни и колку тријадата општес-
твени науки-социјална политика-социјална работа во Европа укажува на заеднич-
ки патеки, но и различни исходи (Хорт); како употребата на метолошкиот прис-
тап - идеален модел на некохерентна целина, даден низ примерот на ОЕЦД 
земјите, претставува помоќно средство за анализа на различните модели на соци-
јална држава за разлика од традиционалните статитистички пристапи (Хадсон); 
во колкава мера зголеменото влијание на меѓународните актери, транснациона-
лните процеси и различните интермедијатори ефективно ја деполитизираа соци-
јалната политика или колку истите тие придонесуваат за интернационализација 
на политичките превирања и мобилизации, при тоа давајќи мошне детален опис 
на таквите состојби во Југоисточна Европа (Стабс/Лендваи); како и наследството 
и промените во социјалните политики кај постјугословенските земји (Пуљиз).  
 

Втората група на текстови претставува анализа на социјалната политика 
во Македонија, преку согледување на нејзините генерални системски обележја. 
На тој начин направен е осврт на спецификите на еднопартиската социјална 
политика во Македонија до 1990 година (Ружин); приказ на реформските 
процеси и предизвици во социјалната политика во Македонија по 1990-тите го-
дини (Геровска-Митев); како и анализа на двонасочната условеност меѓу социо-
економскиот развој и социјалната сигурност (Пејковски).  
 

Трудовите во наредните три тематски целини се совпаѓаат и со насловите 
на панелите на конференцијата на кои овие текстови беа изложени. Третиот 
тематски блок го анализира актуелниот принцип на активација во социјалната 
политика. Во оваа група авторите даваат исклучителен придонес во согледува-
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њето на моделите на активација и концептуалните карактеристики на мерките за 
активација применети од страна на различни меѓународни актери и различни 
политички идеологии (Вуковиќ/Перишиќ); практиката и ефективноста на мерки-
те за активирање на пазарот на трудот применети од страна на УНДП во Македо-
нија (Димовска/Медок); како и екстензивен теоретски приказ на опфатот на 
активни мерки насочени кон премин од социјални бенифиции кон вработување 
(Борнарова).  
 

Четвртата група на текстови анализира уште еден мошне актелен прин-
цип во социјалната политика - социјалната вклученост. Авторите на овие тексто-
ви преку теоретски и апликативни примери даваат приказ на стратегиите за соци-
јална вклученост преку осврт на искуствата во Словенија (Новак); состојбата со 
бездомниците во Европа и програмите и услугите за нивна поголема вклученост 
(Дан); социјалната вклученост на малцинските групи особено во контекст на 
транзиционите општества (Јашари); како и принципите за добро креирање на по-
литики за социјална вклученост на лицата со хендикеп (Шаврески).  
 

Последната тематска целина ја разработува проблематиката на владеење-
то во социјалната политики. Текстовите во овој домен ги анализираат владини-
те и невладините актери во процесот на креирање, администрирање и лобирање 
во социјалната политика, пред с# преку анализа на корисноста на концептот по-
веќестепено владеење во социјалната политика во Албанија (Тахирај); како и 
преку анализа на синдикатите како социјални партнери во Македонија и состој-
бите и предизвиците во современиот синдикализам во Европа (Христова).  
  

Сметаме дека приложените текстови во оваа публикација ќе придонесат 
за афирмирање на актуелните трендови, реформи и предизвици во социјалната 
политика како во Македонија така и во останатите земји во Југоисточна Европа и 
пошироко. Се надеваме дека преку критичкиот осврт на националните, регионал-
ните и пошироките европски искуства во социјалните политики, оваа публикаци-
ја ќе претставува релевантна референца за универзитетите, јавните администра-
ции, невладините актери, синдикатите и сите останати кои имаат интерес во 
практиките на социјалните држави во ‘старата’ и ‘нова’ Европа.  
 
 

Маја Геровска Митев 
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СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ВО 
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ЗАЕДНИЧКИ ПАТИШТА, ПОИНАКВО ПОТЕКЛО? ПЕДЕСЕТ 

ГОДИНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА ВО ЕВРОПА 
 
 

Свен Е. О. Хорт 
Suderturn University College, Шведска 

  
 
 

Пленарно обраќање на Меѓународната конференција за социјална работа и 
социјална политика на Факултетот за социјална наука при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј ”, Скопје, Република Македонија, 29 септември, 2007 год. 

„Победата над илузијата на неизбежност не е ограничена на драматични 
политички револуции. Таа е дел од вкупната трансформација што ја нере-
куваме модернизација и индустријализација, којашто се одвива уште од 
подемот на трговските градови во подоцнежната фаза на европскиот феу-
дализам. Постоеше и претходна експлозија во поинаква форма којашто за-
почна пред предсократовците и се изгуби околу времето на Александар 
Велики.” 

Барингтон Мур помладиот (Barrington Moore Jr.) (1978): Неправдата - 
социјална основа на послушност и револт (Injustice – The Social Bases of 
Obedience and Revolt). Њујорк: М. Е. Шарп (M. E. Sharp) стр. 462 

 

Вовед 

Денес и вчера, ја славиме наставата по социјална политика и социјална 
работа во Скопје. Така, темата што ја избрав за мојата интервенција овде денеска 
е „педесет години социјална наука, социјална политика и социјална политичност 
во Европа” почнувајќи со „заедничките патишта, различните потекла?”. Времето 
и просторот не се земаат здраво за готово, сепак течат. Прашалникот е тука за да 
н# потсети да бидеме претпазливи и реални исто така и на роденден или два. Се 
разбира, темата до извесен степен ќе ја вклучи и социјалната работа. 

Ова е јубилеј, пред 50 години беше моментот на основање на социјалното 
образование во Скопје, во тоа време главен град на една од составните републики 
на Федерацијата Југославија. Само малку постар од оваа школа, јас ќе ја 
искористам можноста да зборувам за работите што ми се мене драги: времето и 
просторот во кои ние живееме и работиме ја прават социјалната организација во 
овој дел од светот, во Европа. Педесет години „занимавање со социјална наука и 
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социјална политика, вршење социјална работа и социјална политичност”. На 
почетокот, важно е да се нагласи дека јас сум Нордиец – северноевропски 
викиншки социолог којшто некогаш специјализирал социјална политика и 
компаративен развој на социјалните држави (кој гледа напред, кон иднината, на 
поделбата на Исток и Запад во втората половина од ХХ век и на нејзините 
импликации денес, на место во Јужна Европа). Постојат ли заеднички патишта 
или „наследството на минатото” (различните потекла) е сила на којашто с# уште 
треба да се смета? Можеби и двете се прекрасно заматени? 

Да се живее во Шведска и Скандинавија, исто така, значи дека припаѓате на 
периферијата на Европа (cf Боје (Boje) и Олсон Хорт (Olsson Hort) 1993). 
Евроскептицизмот беше доминантен начин на мислење откако мојата родна земја 
се приклучи кон Унијата во 1995 год. Меѓутоа, во смисла на социјална политика, 
социјалните држави на Скандинавија во никој случај не се периферни, иако се 
социјални држави на Периферијата. Овие неколку збора може да послужат како 
почетна воведна забелешка. 

Европа 1957-2007 

Географијата е важна, па да започнам од крајот на насловот, со Европа, или 
Евроазија. Важно е и времето – и темпирањето. (cf Флора (Flora) 1999; Терборн 
(Therborn) 1996 како и (на шведски) глава 1 во SOU 1997:153). Пред педесет 
години го видовме почетокот на Европската економска заедница, а оваа година 
ЕУ ја прослави својата педесетгодишница во обединетиот, но задолжен Берлин, 
каде што знаците од стариот Ѕид се речиси исчезнати. Денес, во владејачките и 
интелектуални кругови во Центарот на Европа, расположението може да се ока-
рактеризира како полетно или како некој вид наперченост (cf Андерсон 
(Anderson) 2007). Исто така, на периферијата постојат оние кои сегашноста ја 
опишуваат како пресвртна точка. Од новодојденците блиску до мојот дел од све-
тот видов извештаи како „2006 и 2007 беа пресвртни точки во историјата на Ес-
тонија. Во економски процут, Естонија што гледа напред претставува успешна 
приказна меѓу поранешните советски земји. Истовремено, Естонија се мачи со 
своето советско минато...” Ваквата наперченост многу порано, или пред дваесет-
триесет години, $ се припишуваше на Скандинавија („шведоцентризмот”, на 
пример) во време кога нејзината социјална држава го достигна својот зенит 
(Олсон (Olsson) 1990; cf исто и Хајгасеми (Hajighasemi) 2004 и Кангас и Палме 
(Kangas & Palme) 2005). Оттаму, за многу од нас од овој дел на светот мислам 
дека е полесно да се задржиме на овој феномен од извесна временска, како и 
просторна дистанца. 2007 беше одлична година во Европа и за Европа без сомне-
ние, но балонот виси во воздухот (или на берзата), па среде самобендисаноста и 
самофалењето има и многу самозалажување. 

Пред педесет години, народите на Европа само што почнаа со повторна 
изградба на својот континент по разорувањата од Втората светска војна, Унијата 
за јаглен и челик од почетокот на педесеттите стана ЕЕЗ, а на Истокот, билате-
ралниот Комекон или ЦМЕА беше нејзин еквивалент по име, иако советското 
планирање (или земјоделие) никогаш не се потчини на некаков си Брисел како 
Госплан. Во средината на педесеттите, на Запад беа земјите на НАТО, а на Исток 
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земјите на Варшавскиот пакт коишто се натпреваруваа во мирно, но понекогаш и 
застрашувачко вооружување, Студената војна. Берлинскиот ѕид минуваше дирек-
тно низ Германија; од една страна постоеше Федеративна Република Германија 
или Западна Германија, а од друга, Германската Демократска Република или Ис-
точна Германија. На север, Баренцовото и Балтичкото Море имаа невидливи во-
дени граници, со второво што се протега од Вајборг, северозападно од Ленинград 
до Росток на неговиот јужен брег. На север на Европа, и Финска и Шведска беа 
неврзани земји („неутрални”), испреплетени во своите различни судбини, 
особено доближени до Лошиот голем сосед, додека Норвешка и Данска беа член-
ки на Организацијата на Северноатлантскиот договор, како и дел од семејството 
на нациите на далечниот Север, или Скандинавија. 

По границата меѓу Источна и Западна Германија, на југ дојдоа границите 
меѓу Германија и Чехословачка, помеѓу (неутралната) Австрија и Чехословачка, 
Унгарија и (повторно, неутралната по 1948 год.) Југославија. Директно низ Јад-
ранското Море постоеше уште една помалку видлива, но сепак разделувачка гра-
ница меѓу Истокот и Западот, помеѓу Италија, од една страна, и Албанија и 
Југославија, од друга страна. Сепак, понатаму на југ, постоеше југословенската 
граница со Грција, земја-членка на НАТО. Слушнав, а вчера беше потврдено, 
дека овде во Скопје се архивите на востаничката грчка Комунистичка партија. 
Така, не е случајно што за некои границите на Македонија се с# уште контровер-
зни и покрај тоа што БЈРМ од пред една деценија е барем формално прифатена 
како држава со европска нација.  

Во секој случај, Југославија беше поинаква од останатото европско друш-
тво (cf Магаш (Magas) 1992). Од раскинот со Москва и Сталин, Титова Југосла-
вија беше неврзана држава во некоја смисла поблиска до новиот и во појавување 
деколонијализиран Трет свет отколку до неврзаните, но со наклоност кон Запад и 
северноевропски држави како Финска, Шведска и соседна Австрија. Југославија 
беше дефинитивно европска држава, иако (полу-)тоталитарна во јазикот на нови-
те глобални социјални држави на Харолд Виленски (Harold Wilensky) et consortes 
(Wilensky 1975; cf исто Wilensky 2002 и Hort 2005a & b), но, и медитеранска земја 
со граници не само кон Австрија туку и кон Албанија, Бугарија, Грција, Унгарија 
и Романија, со Италија на другата страна на Јадранското Море и Либија не пре-
многу далеку. 

И покрај тоа што геолошкото копно останува исто, поделбата на Европа се-
га е историја. Империите, како и националните држави доаѓале и си оделе. Од 
1991-92 год. веќе не постои Федерацијата на Југославија и покрај силните амби-
ции од една деценија да се спаси името, ако не и целата нејзина земја. Балканиза-
цијата беше (е?) уште едно име за оваа фрагментација. Исто, Советскиот Сојуз 
исчезна од картата, а со тоа и Варшавскиот пакт и ЦМЕА. Намето тоа, прошире-
ната Европа и нејзината Унија се чини ја надминаа старата поделба на Исток и 
Запад. Зад сцената, други односи веројатно се од поголемо значење, и се случи и 
продолжува да се случува уште поважно или барем еднакво важно проширување 
на НАТО со источните земји. На пример, Македонија го следи овој шаблон и е 
блиску до членство во НАТО пред какво и да е членство во ЕУ. На површината, 
Европската унија се протега од Атлантикот до Црно Море, но, овде во Скопје, ве-
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ројатно сите сме многу свесни дека има исклучоци во однос на овој модел. Од 
сите нови национални држави во овој дел од Европа, само Грција и Бугарија се 
полноправни членки на Унијата. Ако сте студиозни, би можеле да ги додадете 
Словенија и Романија. Македонија, или БЈРМ, денес припаѓа на оние земји што 
се на преговарачка маса, заедно со Хрватска, додека Албанија, Босна и Херцего-
вина, Косово, Црна Гора и Србија с# уште висат и се далеку од изгледи за тоа. 
Турција е некаде помеѓу, формално на маса, но конкретно во лимбо, откако Мер-
кел и Саркози ги здружија силите. Не ги споменав Молдавија, Украина, Белору-
сија, Грузија или Ерменија. Русија на Путин, секако, е името на играта, и – Со-
единетите Американски Држави. Можеби и Кина, Индија и Индонезија, а да не 
зборуваме за Израел и Венецуела. Или Куба, и други пропаднати, груби пиратски 
држави кои де се, де не се на листата. Така, да се повикува на консензус од 
Вашингтон во европски контекст и не се зема целосно како гром од ведро небо.  

Социјална политика 

Досега зборував за реална политика и геополитика, моќ, но, не и за социјал-
на политика. Но, имплицирајќи на Европската унија, вие алудирате и на нејзина-
та социјална димензија, на нејзиниот метод на отворена координација и на нејзи-
ниот социјален протокол (cf Јакобсон (Jacobsson) 2004). Можеби и на дури пове-
ќе или помалку универзален европски социјален модел за сите и за секого во кон-
траст со резидуелниот американски социјален модел во кој социјалната заштита е 
синоним за сиромашните и за програми против сиромаштија – реконструиран 
Четврт пат, наместо деконструираниот Трет-Прв (cf Хансен, Хорт и Кунле 
(Hanssen, Hort & Kuhnle) 2007). Во поширока европска перспектива, може да 
упатите на Социјалната повелба на Европскиот совет и на граѓанските права 
поврзани со овој корпус. Во Европа, долго време, подолго од педесетгодишен 
период, постои нешто блиско до „социјална политика” или масовна/класна 
политика на национално ниво, иако ограничена на супранационалното.  

Меѓутоа, колку што разбрав, во англискиот јазик, социјалната политика е 
доста скорешен англиски или американски пронајдок видлив, на пример, во 
насловот на списанието за социјална наука од деведесеттите, објавено од амери-
кански универзитетски печат и уредено од американски научник кој живее на да-
лечниот север на Европа. Ова списание е пример за амбиција од академскиот 
свет да се допре до публика барем делумно надвор од границите на Кулата од 
слонова коска. Родовата и социјалната политика се во средиштето на интересот 
на ова списание. Феминистичката политика е на пат да стане горе-долу насочена 
социјална масовна политика. 

Кога движењето на сиромашните, како и на работничката класа дошло на 
јавната агенда во текот на XIX век во Европа, прашањето на сиромаштијата ста-
нало дел и парче од „работничкото прашање”; „ла кестион сосиал” (la Question 
Social) на француски, или „арбаитерфраге” (Arbeiterfrage) на германски. На 
периферијата на далечниот север, влегувањето на сиромаштијата во јавност, исто 
така, значело нормативен став близок до Движењето против пиење, а за трезност, 
во тоа време, на северот, интернационалистичко народно масовно движење одоз-
дола нагоре со значителна сила. Во новиот Центар, социјалполитик во Вилхел-
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минска Германија (Вториот Рајх (Велика Прусија)) беше нова сорта наука и 
политика одозгора надолу пред воспоставувањето парламентарна демократија, 
кога во таа земја и во други, беа градени Бизмаршки работнички или шеми за со-
цијално осигурување . Германија стана модел за поголемиот дел од Европа и, ка-
ко последица, социјалните научници почнаа да зборуваат за дифузија на полити-
ката или учење за политиката (cf Кунле и Хорт (Kuhnle & Hort) 2005). 

Денес, би тврдел дека социјалната политика е, исто така, реакција на оној 
вид учење за политиката на кој сме сведоци во повечерјето на распадот на така-
наречените социјалистички држави и на појавата на вистински или западизиран, 
западен, пазар на трудот во Централна и Источна Европа. Учење под покровител-
ство и водство на меѓународни организации како Светска банка и ОЕЦД. Соци-
јалните безбедносни мрежи еродираа бидејќи купувачите на работна сила имаат 
превласт, а не се појавија нови, силни синдикати. А имаше малку знаци на круп-
ни зачекорувања кон осигурителни шеми за невработеност иако Меѓународната 
организација за труд (МОТ) даде с# од себе за промовирање на предностите од 
такви одредби. Освен ова, ја видовме појавата на други пазари каде луѓето прода-
ваат с# што можат да продадат на оние кои се подготвени да платат пени или две. 
Некои луѓе, а можеби дури и поважно, некои институции ова го нарекуваат не-
формална економија, наспроти поофицијалниот или барем малку регулираниот 
пазар на труд. Други пак, конкретно женските социјални активисти и феминис-
тички истражувачи, оваа неформалност ја нарекуваат ново куќно ропство, трго-
вија со луѓе итн. Социјалната политика е сомнителен терен. И додека неколку 
држави во Источна и Југоисточна Азија имаат преземено сериозни чекори кон 
градење институции на социјална држава, насоките на трансформација на старата 
централна и источноевропска мрежа на социјална безбедност се многу подво-
смислени (Ајдукајте (Aidukaite) 2007 и 2004; Кунле, Хатланд и Хорт (Kuhnle, 
Hatland & Hort) 2001), Хорт и Кунле (Hort & Kuhnle) 2000). 

Социјална политика и социјална работа 

Социјалната политика и социјалната работа често се користат во програма-
та на овој состанок, каде што меѓусебно се менуваат како во многу други контек-
сти. За мене е важно да се истакне специфичноста на овие концепти и тие соод-
ветно да се лоцираат. Тие припаѓаат на светот на политиката и на светот на соци-
јалната практика. Во некои земји тие се пошироки отколку на друго место (Ол-
сон, Хорт и Мекмарфи (Olsson, Hort & McMurphy) 1996). Тие веројатно се неза-
менливи во тоа да го направат светот побезбеден за луѓето. Преку социјалната 
политика се претставуваат решенија на социјалните дилеми (приватните пробле-
ми стануваат јавни) со намера човечките суштества да се направат похумани и 
помалку дехуманизирани, помалку сурови. Ова е еден начин разликата меѓу чо-
вечките суштества и другите видови да се направи јасна и видлива, цивилизацис-
ки процес, ако така милувате. Меѓутоа, добрите намери не се доволни. 

Социјалните проблеми се појавуваат кога некој ќе дефинира некое прашање 
како јавно и социјално, и кога е успешен во создавањето поткрепа за ова или она 
тврдење. Жртвите, или блиските пријатели и роднини на жртвите на СИДА го де-
финираат ХИВ како социјален проблем и бараат интервенција од јавноста, нај-
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често од државата, но во ваков случај, може да се бара интервенција и од фарма-
цевтската индустрија, од пазарот. Секако имало случаи во кои прашањето било 
дефинирано преку спонтана иницијатива од харизматична личност, месијански 
лидер, но најчесто ова се случува преку формација и мобилизација на ресурси од 
многу луѓе, преку социјални здруженија и движења. Така, прашањата се форми-
раат со социјални односи, а не со еднонасочна комуникација. Европското трудо-
во движење е класичен пример на овој вид народно општествено масовно движе-
ње коешто досегнало далеку надвор од поединечниот агитатор, потчинетиот ра-
ботник и неговото семејство и пријатели (Олофсон (Olofsson) 1988). 

На далечниот север на Европа, ова движење заедно со други движења од 
кои некои се споменати погоре, антиалкохоличари и жени, како и земјоделци и 
христијански проповедници, успеаја во трансформирање на старите локални 
власти на монархијата, парохиите под покровителство на Лутеранската државна 
црква во коишто исто така слободните селани-сопственици на земја беа вклучени 
во световните општини и окружни совети одговорни за социјална заштита на 
локално ниво. Постепено, олеснувањето на сиромаштијата се трансформира во 
социјални услуги во материјални добра и готовина, образование и здравство осо-
бено, во коишто наставниците и социјалните работници станаа улични бирократи 
под покровителство на избрани политички претставници на новите масовни пар-
тии. Кога социјалната држава почна да се распаѓа во деведесеттите, многу оп-
штини ги бранеа и ги развиваа овие институции повеќе или помалку сами и ста-
наа „острови на благосостојбата” (Хорт (Hort) 2006; cf исто Хаигасеми 
(Hajighasemi) 2004). Можеби не е случајност што просечната шведска општина е 
толку блиску до светскиот просек на единиците на Заедничките ресурси (ЗР) на 
можниот лауреат на Нобеловата награда Елинор Остром (Elinor Ostrom) (1990; cf 
исто Ротштајн (Rothstein) 1998). Ова е исто така случај таму каде што локалната 
и централната власт немаат исто мислење за одење рака под рака, па сепак се 
обидуваат да прават компромиси и да ја поттикнат самоорганизацијата на нео-
дамна населените обични луѓе (имигранти) во предградијата на големите градови 
(Хорт (Hort) 2007; cf исто Кодвел (Caudwell) 2006).  

За елиминирање преголема народна вклученост, секако, постојат примери 
на решенија на политика одозгора, реакции за спречување трансфер или развод-
нување на моќта од Семоќниот спрема обичните. Старите институции понекогаш 
се обидуваат да се подмладат преку интервенции во нови области кои може да ја 
загрозат легитимноста на нивната традиционална кауза. Клиентелизмот е еден 
таков метод (cf Папакостас (Papakostas) 2001). За некои луѓе, Европа е христијан-
ски континент. Променетиот однос со текот на времето и во просторот, меѓу го-
ре-долу владејачката (главно католичка) црква и сиромашните, е релевантен слу-
чај. Токму во оваа средина разни движења на христијански проповедници порас-
наа во други примери на народни општествени масовни движења, а каде што ус-
пеаја и одредени форми на социјална работна практика. Згора на тоа, пријател-
ските здруженија или заедници, во многу земји извори на социјалното осигурува-
ње, пораснаа во овие соседства.  
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Раѓањето и растот на современата социјална работа како локална практика 
и нејзиниот однос со социјалната политика како горе-долу академска дисциплина 
(настава и истражување) е друг релевантен случај. На патот на европската инте-
грација, беше роден дискурс на европска социјална политика и ги ревитализира 
компаративното истражување и настава во институциите за високо образование. 
Денес, има огромна литература само за оваа тема (на пример Квист и Саари 
(Kvist & Saari) 2007). Ова поопшто ме доведува до социјалните науки. 

Општествена наука 

Општествените науки го видоа светлото на денот во зората на XIX век како 
вистински потомок на Просветлението кога Кралството Господово стана царство 
на крв, пот и солзи на жените и мажите. Работилниците на светот создадоа свето-
вен свет или барем полусветовен. Од старите науки (теологија, медицина, право 
и филозофија) произлегоа новите културни и општествени науки: историја, гео-
графија, економија, политичка наука, социологија, статистика, антропологија 
итн., с# што ќе ви падне на памет. Тие се стремеа да станат професионални ака-
демски дисциплини насочени кон решенија на сложеноста на општествениот жи-
вот и на човечката организација на општеството. Сепак, со исклучок особено на 
историјата и на нејзините непосредни соседи, либералните уметности, општес-
твените науки се обидоа да го следат примерот на природните науки. За да стек-
нат легитимност, тие ја нагласија инструменталноста на науката, во нивниот слу-
чај врската со надворешната политика. Сепак, имаше и врска со рефлексивноста 
на филозофијата и хуманистичките науки, со внатрешната потреба за самокри-
тичност и саморефлексија. На крајот, во повеќето земји општествените науки 
станаа дел и парче од поле многу поблиско до полето на моќ на политиката и фа-
тени во стапица меѓу универзалноста на науката („вистината”) и домашната обо-
еност на политиката, државата („доброто”). Ова с# уште е прашање на јавната 
агенда (cf Буравој (Burawoy) 2007). 

Созревањето на општествените науки е историја долга повеќе од еден век, 
тесно поврзана со напредокот на народната вклученост во општествената органи-
зација на човечките заедници, при што Европа и Северна Америка, а подоцна и 
делови на „Третиот свет”, Индија и делови од Латинска Америка се „најдобри 
практики”. Се надеваме, ова е с# уште во тек, а не во назадување. Промените и 
трансформациите на овој процес не е секогаш лесно да се одгатнат од перифери-
јата. За да продолжиме, треба да направиме ретроградни движења, да се вратиме 
пред 1957 год. Од крајот на XIX век, особено француската и германската соци-
јална мисла ги обезбедија неопходните влезни информации кон појавата на сил-
ни дисциплини на северноамериканските универзитети. На исток, во Русија „за-
падниот” пат кон социјалната наука беше нагло стопиран во 1917 год., на пример 
Потрим Сорокин го напушти Санкт Петербург за Харвард, и овој шаблон 
продолжи поопшто на Истокот по 1945 год. иако имаше локални варијации низ 
Централна и Источна Европа (Полска, на пример). На Исток, мислата на светите 
велики татковци (Маркс и Енгелс) беше канонизирана и затапена во црковно-
хиерархиски манир повеќе од половина век. По Втората светска војна, северно-
американската социјална наука имаше достигнато висока точка видлива, на при-
мер, во важноста на универзалниот систем на социјална мисла поврзан со името 
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на Талкот Парсонс (Talcott Parsons) и во социјалните технологии напреднати со 
емпириските социјални истражувачи (во многу случаи емигранти од Централна 
Европа регрутирани во војната против нацизмот и фашизмот) (cf Флора (Flora) 
1999; Валерштајн (Wallerstein) 1996; Химелштранд (Himmelstrand) 1984; Милс 
(Mills) 1959).  

Западна Европа го следеше примерот, повторно со локална варијација, и го 
зацврсти тековниот процес, иако, на почетокот, структурата на влезните инфор-
мации беше обратна. Конкретно, социјалните науки на помалите земји дојдоа под 
силно влијание од северноамериканската социјална наука. Емпириското социјал-
но истражување во повеќето европски земји, анкетното истражување особено, се 
развија во согласност со тие во Северна Америка, а многу европски социјални 
научници минаа една година или две во САД. Таков беше случајот и во сканди-
навските земји, како и во повеќето други земји во Западна Европа. Социјалната 
наука се предаваше на универзитетите и на другите високообразовни институции 
низ Западна Европа со поглед на најнапредните теории и методологии формира-
ни далеку од бојното поле во Европа. Сепак, повторното размислување за висти-
ната, доброто и злото што се појавија во социјалната наука на САД на крајот од 
Првата студена војна, се отворија за враќање на критичкото и рефлексивното 
мислење и во Западна Европа. Особено поголемите нации, Франција и Германија 
како зачетници, негуваа група интелектуалци кои ја преиспитуваа примената 
мудрост со ефект, исто така, и на другата страна од Атлантикот. На периферија-
та, исто така постоеја некои пробиви вредни за помен. 

Различни потекла 

Така, од почетокот и од средината на педесеттите, беше во тек конкретен 
развој на социјалните науки во Западна Европа. Тие станаа „модернизирани” 
(универзализирани и диверсифицирани), согласно со новата доминанта или Хеге-
мон, како што некои би го нарекле, бидејќи претходната континентална културна 
доминанта, Прусија, победникот зад Вториот и Третиот Рајх, во 1947 год. беше 
укината. Но, американизацијата и западизацијата никогаш не биле целосно ком-
патибилни и низ Западна Европа, разновидноста истовремено се зголеми и се на-
мали за време на повоените децении. Претходно, Советот на Европа се обиде да 
го опфати сиот континент и успеа да напише Социјална повелба. Наспроти тоа, 
во 1957 год., Договорот од Рим потпишан од шест земји инспирира уште седум, 
вклучително Швајцарија, да формираат уште една трговска зона (ЕФТА) неколку 
години подоцна. Со крајот на Првата студена војна, пречките за европската 
интеграција престанаа и иако беа многу, на крајот, единствениот пазар беше на 
пат во осумдесеттите. Со тоа, и гласовите за социјална Европа си пробија пат до 
јавноста. Така, социјалната политика на Западна Европа стави печат на новата 
Унија кога во 1991 год., г-ѓа Тачер и нејзината „Јуканија” (од UK, што се 
изговара „ју кеј”, заб. пр.) успеаја да се извлечат од социјалната димензија.  

Вчера и денеска славиме 50 години од Факултетот за социјална работа при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” овде во Скопје, во истата година кога 
Европската унија ја слави својата 50-годишница. Факултетот бил основан од 
југословенската држава којашто низ целиот повоен период беше фатена помеѓу 
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Истокот и Западот. Сепак, Титова Југославија се обиде да ја пробие политиката 
на опколување на Западот и Истокот и рано покажа амбиција да создаде нови 
пријатели под сопствени услови. Неутралните од Западна Европа беа едно такво 
пријателство и размена започна и на полето на социјалната политика, социјална-
та работа и социјалните науки. На почетокот, на школите кои беа формирани во 
Југославија на почетокот од педесеттите, постоеше размена со Северна Европа. 
Од скандинавска перспектива, во фокусот секако беа главните градови и универ-
зитетите од северот: Белград, Загреб, Љубљана. Колку Скандинавци дошле до 
Скопје за време на раните повоени години, с# уште е отворено за истражување. 
Во секој случај, Факултетот за социјална наука на овој универзитет ги преживеа 
природните и човечките катастрофи, земјотресот (1963 год.), како и распаѓањето 
на државата речиси 30 години подоцна. Тој продолжи да ги обучува луѓето во 
двосмислените служби-близначки на бирократијата и хуманоста. Тој е с# уште 
тука, со нас денеска, сосема жив со око или две насочени кон ископување на 
иднината.  

Заеднички патишта 

Педесет години оваа република остана надвор од с# поголемата Унија на 
држави во Европа. Со распадот на Југославија, народот и државата на Македони-
ја влегоа на нов и тежок пат. Досега, Македонија го избегна спектарот на етничко 
чистење (cf Ман (Mann) 2005). Најверојатно, тоа е пат кон Европа и кон Европ-
ската унија. Чекор по чекор, поранешните југословенски републики влегоа во 
Куќата што ја градат Унијата и нејзините народи. Словенија припаѓаше на тие 
што рано влегоа, а од јануари оваа година е и дел од Евроленд, прва меѓу 
централноевропските членки од 2004 год., и пред Полска, Унгарија и Чешката 
Република; вистинска „пресвртница”? (cf Станојевиќ 2007). За повеќето членки и 
набљудувачи на Унијата, Хрватска ќе биде најверојатно земја-членка, додека 
судбините на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и 
Србија се широко отворени. Отоманско-руската сенка се надвива над Балканот, 
иако и Романија и Бугарија успеаја да ја минат вратата на почетокот од оваа 
година, според мене, многу ветувачки настан. Исто така, и за нас коишто сме 
вклучени во социјалната политика, социјалната работа, социјалната наука и 
социјалната политичност. 

Од крајот на деведесеттите, јас бев дел од норвешката „мировна” 
иницијатива насочена кон универзитетска соработка во социјалните науки меѓу 
поранешните југословенски републики. Со тоа имав можност да проповедам за 
доблестите на градењето социјални институции и да дискутирам за пороците 
(социјала, држава, институции, градење) на истиот проект. Во Северна Европа, 
не само во академските и елитните кругови туку и меѓу оние кои имаат (имале) 
посебен однос спрема овој дел од Јужна Европа, постои искрен интерес за 
судбината на новиот Балкан, иако повремено можеби премногу партиски обоен. 
Во Коњиц, меѓу Сараево и Мостар, беше поддржана меѓународна летна школа за 
социјална наука од оваа норвешка иницијатива (всушност таа с# уште јакне), а 
подоцна беа одржани извесен број семинари со учесници од овој дел на светот, 
како и од далечниот север на Европа (Кунле и Соколовиќ (Kuhnle and Sokolovic) 
2003 вклучително и Линдвал (Lindvall) во овој том). Амбицијата беше да се 
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надминат воените непријателства далеку од воените фронтови и да се подобри 
соработката на академско ниво во рамките на поранешната Федерација и меѓу 
европските научници, без разлика на граѓанската или етничката националност. 
Во Берген, Норвешка, како и во кампусот на Интер-универзитетот во Дубровник, 
студентите и научниците се состанаа да дискутираат за современите предизвици 
на социјалната политика и социјалната работа (Кунле (Kuhnle) 2005). Според ме-
не, ова беше плодна програма, иако не без пречки. Повозрасните колеги од За-
греб и Белград воспитани според Ѓилас, Кардељ и Тито полесно разговараа меѓу-
себно отколку помладите од истите градови и универзитети со воена интелекту-
ална формација. Кулите од слонова коска не останаа непогодени од затворите, 
граѓанските војни и етничкиот национализам. 

Универзитетите на јужнословенска Европа продолжија и најверојатно ќе 
продолжат со академска соработка, како меѓу разните нови држави и републики 
(сите освен Црна Гора и територијата Косово се претставени од академски лица 
овде, на оваа Конференција денеска), така и во рамките на проширената Унија. 
Студентите и научниците доаѓаат и си одат меѓу земјите во и низ целата унија, 
кога неопходните економски ресурси се достапни преку разни програми Еразмо, 
Лине и Сократ. Исто и тие од социјалните науки. На пример, скандинавската 
социјална политика продолжи да ги зачудува оние што се активни во градењето 
социјално општество и држава. Исто така, и улогата на социјалните движења и 
силата на синдикалното движење на далечниот Север (Кјелберг (Kjellberg) 2007). 
Во овој дел од светот, еден шведски универзитет и неговата Школа за социјална 
работа беа особено активни на ова поле на високото образование. Ова се ветувач-
ки знаци, но с# уште е прерано да се прогласи победа за цивилизирачкиот про-
цес. Сепак, човечките општества се сурови, насилни општества, и ова е факт што 
социјалната политика, социјалната работа и социјалните науки мора да го приз-
наат и да го земат предвид. На пример, тоа што Курдистан во сегашноста (а мо-
жеби и „засекогаш”) е дел од европската или западната евроазиска гранична зона 
спрема Ирак и Иран, дел од Месопотамија. 

Кон крајот 

Важна е и демографијата. Освен етничкиот национализам, има и граѓански 
национализам (cf Наирн (Nairn) 1999). Европа с# уште не е обединета. Далеку од 
тоа. Преоптоварениот Устав којшто беше отфрлен од гласачите во Франција и во 
Холандија беше преименуван и дури може и да биде усвоен во претстојните го-
дини, но најверојатно без да вроди со уште попроширена и попартиципативна за-
едница на Унијата. Одозгора надолу е поредокот на денешницата. Сепак, чадот 
што доаѓа од Берлин, Париз, Лондон и Брисел не дава јасен сигнал. Дали ќе има 
Унија што се протега од Атлантикот до Урал е отворено прашање коешто 
најверојатно чека одговор во далечната иднина. Сега, Русија е издвоен свет, 
додека Турција ја одбиваат. Стариот Ѕид беше урнат, но нови го здогледаа свет-
лото на денот. Балканските граници спрема југозапад постојано се движат околу 
Косово. Еден вид ничија земја под НАТО, но надвор од Унијата, се појавува од 
Белорусија до Молдавија. Магнати и мигранти отсекаде се обидуваат да влезат 
во Фештунг Еуропа (Festung Europa) со нови и потешки предизвици и за социјал-
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ните работници, како и за креаторите на социјалната политика, а да не ги споме-
нуваме социјалните научници. Стегата на глобално-регионалниот евроазиски па-
зар изгледа цврста и солидна. Така, победата над илузијата на неизбежност е 
загрозен вид. 

Сепак, има и знаци на надеж, на спонтан, како и на организиран отпор и 
демократска и народна преродба одоздола нагоре. Унијата е и политички проект. 
Во нејзиниот центар, како и на перифериите, се подготвуваат обиди за поврзува-
ње и констелации меѓу двата вида поларни спротивности и повремено бавно се 
движат напред совледувајќи ја инертноста. До извесен степен, мигрантските ра-
ботници и нивните семејства се заштитени од националните синдикати, а во не-
кои случаи и од работодавачите, особено преку партнерствата развиени за време 
на корпорациското владеење. Транснационалните, како и националните активис-
ти за човекови права постојано вршат притисок врз владите преку лобирање во 
медиумите и преку ненадејни акции. Верските активисти ги здружуваат силите 
со далечните соверници, феминистите со борците против трговија со луѓе и про-
тив организаторите на секс и робовски работници итн. итн. Од перспектива на 
социјалната политика, постојат очигледни разлики, како и сличности меѓу исто-
риските аболиционистички и денешните движења против смртната казна. Европ-
скиот парламент е речиси безусловно немоќен, но повремено многу видлив и 
способен да ги направи евроазиската замислена заедница и заедници свети. Згора 
на тоа, од ведрата страна, млади и високо образовани луѓе од внатрешноста на 
Унијата и надвор од неа бргу се движат од едно место на друго, од еден универ-
зитет на друг, непотчинети на моќта на денешницата и во интеракција со слобод-
но движечките критичари, интелектуалци и социјални научници. Дали таквите 
движења ќе се претопат во нешто поголемо и пограндиозно тешко е да се каже. 
Оттаму, социјалната правда и социјалната политика висат во воздухот и останува 
да се види дали некој може да го понесе прашањето во центарот на моќта. Соци-
јалните јазови меѓу северозападна и југоисточна Европа пораснаа со проширува-
њето на Унијата (надвор од северноамериканските нивоа) и ќе продолжат со тоа 
ако и кога сегашните земји-кандидатки ќе влезат во неа. Дали или не социјална 
Европа ќе го види светлото на денот во текот на сегашната ера на глобализација 
треба да се испитува на најдобар можен начин, претпазливо и реално. Педесет го-
дини по повторното основање на „Европа” во Рим и по почетоците на социјално-
то образование во александриско Скопје, треба да се извршат итни задачи и да се 
направи иднина за сите заинтересирани за организирање социјална правда и 
хумани општества. 
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1. Вовед: Проблемот на варијаблата на зависност 

С# поголем број компаративни студии во социјалната политика даваат 
осврт на прашања поврзани со сигурноста и важноста на макроквантитативните 
пристапи, укажувајќи на зголемена свест за она што се нарекува „проблем на 
варијабла на зависност“ на компаративното истражување во социјалната 
заштита. Како што покажа Кухнер (2007), ова е повеќе од мал технички или 
методолошки проблем бидејќи најчесто користените мерки засновани на 
социјалните трошоци на „промена на социјалната држава“ често произведуваат 
конфликтни одговори на клучните прашања во истражувањето за природата на 
скорешните процеси на промена на социјалната држава. Иако имаше доста 
напредок во обидите да се решат слабостите во клучните мерки на макро ниво 
при напорите на социјалната држава, „проблемот на варијаблата на зависност“ е 
с# уште сржта на битни методолошки дебати при компаративното истражување 
на социјалната држава (види пр. Кастелс 2004; Класен и Сигел, 2007). Еден 
значаен исход од овие интелектуални дискусии во последниве години е разбира-
њето дека пристапи на единствена епистемологија се помалку посакувани од 
комбинации на големи -н скици на квантитативни и квалитативни студии на слу-
чај. Дури и во квантитативно информираната литература, научниците с# повеќе 
ставаат акцент врз важноста да се расправа за мултидимензионалноста на кон-
цептот на „промена на социјалната држава“ – со други зборови: истражување со 
единствен индикатор (а треба да додадеме и: истражување со единствен домен) е 
склоно кон давање симплистички и – во најлош случај – погрешни процени за 
траекториите на реформите во социјалната заштита кај зрелите социјални 
држави. 

Истовремено, и поради релевантни причини, долгата постоечка дебата во 
врска со прашањето како можеме точно и целисходно да ги класифицираме 
разновидните социјални држави кои ги наоѓаме низ земјите со висок приход на 
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ОЕЦД с# повеќе се карактеризира со разидување на мислења (види Абрахамсон, 
1999; Артс и Гелисен, 2002). За најголемиот дел научниците се согласија (сепак 
најчесто имплицитно) дека фокусот на социјалните права, социјалната страти-
фикација и мешавина на социјални пакети во Три света на социјалниот капи-
тализам на Еспинг-Андерсен е логичен. Како и да е, с# повеќе научниците 
тврдат дека е потребна поширока концепција на декомодификација или стра-
тификација. На пример, се тврдеше дека широкото прифаќање на политиките од 
типот на „состојба на вработеност“ претставуваат вид на „административна реко-
модификација“ во која државата користи интервенции на социјална политика за 
да ја зајакне економската конкурентност и да го поддржи пазарот (Холден 2003). 
Еванс и Церни (2003) – меѓу другите – наведуваат на мислење дека социјалната 
држава е заменета од „натпреварувачка држава“, со традиционална заштита од 
типот на социјално осигурување која постепено се расклопува во корист на 
построги и не толку великодушни типови политика на состојба на вработеност. 
Во сличен дух, други тврдат дека појавувањето на постиндустриската економија 
на знаење ги има доведено (или ќе ги доведе) државите да ставаат с# поголем 
акцент врз социјалното и човечкото инвестирање, преку активности за обука како 
дел од АППТ или, повообичаено, со ставање на поголем акцент на образовната 
политика (Рум, 2002). Пишувајќи уште поопшто, Кастелс и Химанен (2002) 
тврдат дека некои социјални држави ги адаптирале своите структури во светлото 
на новото информатичко општество. Сепак, тие тврдат дека природата на оваа 
промена е далеку од тоа да има еден правец и наведуваат дека два од водечките 
кандидати за статусот на „информатичко општество“ – САД и Финска – следат 
доста различни патеки при реформирањето на нивните социјални држави за да ја 
образложат оваа промена. Сево ова сугерира дека истражувачите заинтересирани 
за класификација на типови на социјална заштита мора да ги земат предвид 
продуктивните и заштитните елементи на социјалната заштита – еднодимензи-
онален фокус на заштитната намера на социјалните држави нема да може да 
обезбеди увид за кои било од гореспоменатите дебати.  

„Проблемот на варијабла на зависност“ е овде значаен бидејќи класи-
фикацијата на типови на социјална заштита зависи од одредените податоци кои 
се користат за мерење на одредени заштитни или продуктивни елементи на 
социјални политики. Интересно е дека исто така постои растечка методолошка 
дебата во самата литература бидејќи истражувачите имаат предложено различни 
статистички техники за пресметување на членството на одредени типови на 
социјална заштита врз основа на повеќе димензии. Како што ќе покажеме во 
трудов, одлуките за или против кои било од овие техники не се нејасна точка. Ќе 
ги истакнеме наодите на три различни техники за пресметување на продуктивно-
заштитните идеални типови на социјална заштита: индексите на додавање со 
помош на податоци оценети со z, анализата на кластери и анализата на идеалниот 
тип на некохерентна целина. При тоа, тврдиме дека скорешно развиената анализа 
на идеален тип на некохерентна целина нуди многу повеќе во споредба со 
потрадиционалните статистички техники и – се разбира – нуди највалидни 
резултати.  
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2. Класифицирање на социјалните држави: проблем на мерки или 
методи? 

Современата литература за типови на социјални држави е во основа 
формирана од Еспинг-Андерсен. Неговиот класик Трите света на социјалниот 
капиталиазм (Еспинг-Андерсен, 1990) ги проучува социјалните права, 
социјалната стратификација и мешавината на социјални пакети со цел да се 
намали разновидноста на конкретните социјални држави кои ги наоѓаме во 
економски развиените капиталистички држави на помал број идеални типови. 
Преку широка анализа на податоци и, особено, преку развивање иновативен 
индекс на декомодификација кој црпи од административни податоци за систе-
мите на социјално осигурување како полномошник за силата на социјалните 
права, Еспинг-Андерсен идентификува трихотомија на идеалните типови кои ги 
именува како либерални, корпоративни и социјалдемократски режими на 
социјална заштита. И покрај (или, можеби, поради) истакнатоста на Еспинг-
Андерсен во оваа дебата, неговата работа е оспорувана од многу научници. 
Скругс и Ален (2006) исто така и Скругс (2007) ја имаат упатено до ден денес 
можеби најдиректната методолошка критика за постапката на пресметување на 
Еспинг-Андерсен. Конкретно, тие тврдат дека употребата на стандардни 
девијации од средната вредност за пресметување на неговиот декомофикациски 
индекс може да создаде „неоправдан дисконтинуитет во оценувањето“ (Скругс и 
Ален 2006: 58) бидејќи земји со слични резултати нешто под или нешто над една 
стандардна девијација добиваат доста различни оцени преку оваа метода (со што, 
на пример, една земја која ги принудува луѓето да чекаат 10 дена пред да дадат 
барање за бенефиции за невработени ќе добие еден поен од 3 за оваа одлика, но 
земја каде што времето на чекање е 9 дена ќе добие оценка 2 од 3). Како 
последица Скругс и Ален (2006), како и Скругс (2007) ги протежираат пристапи-
те кои користат стандардизирани Z-оцени за секоj композит, за пресметување на 
севкупната оценка на великодушност на социјалната заштита. Генерално гледа-
но, Z-оценката мери колку далеку првичните вредности отстапуваат од соодвет-
ната средна вредност; позитивна Z-оценка укажува дека опсервацијата е поголе-
ма од средната вредност, додека негативните оценки посочуваат бројка под сред-
ната вредност. Пресметувањето на Z-оценките е стравична алатка за составување 
индекси кои комбинираат податоци од палета различни мерки бидејќи тие ги 
стандардизираат оценките во општ формат за податоците, потоа да можат да се 
додаваат или да се упросечуваат за пресметување на единствен вкупен индекс на 
додавање. Освен употребата на Скругс и Ален (2006) на пристапот за опишување 
мерка на заштитната намера на социјалната помош, Рум (2000) распоредува Z-
оценки при развивање прототип на индекс на „режими за човечко инвестирање“ 
којшто ја опишува нивната продуктивна намера. Обете групи истражувачи кори-
стат Z-оценки за да состават кумулативен индекс што им овозможува да ги ран-
гираат државите врз основа на нивните заштитни и продуктивни намери. 

Иако се корисни за рангирање на државите, индексните мерки може да се 
покажат како попроблематични во однос на нивното класифицирање, иако се чини 
дека ова прашање не го мачело многу Еспинг-Андерсен. Пософистицирана алтерна-
тива произлегува од анализата на кластери. Па така, на пример, Пауел и Бариентос 
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(2004) употребуваат анализа на кластери за проучување на членството на режимите 
за социјална заштита врз основа на податоци слични на оние на Еспинг-Андерсен и 
со нови компоненти како што е мешавината на социјални пакети и (со потврда кон 
прашањето на продуктивна намера) расходите на активната политика на пазарот на 
труд (АППТ) додадени како добра мерка. Навистина, Пауел и Бариентос (2004: 91) 
делуваат доста уверени во доблестите на анализата на кластери во споредба со 
другите расположиви техники кога изјавуваат дека „анализата на кластери се покажа 
како најефективна и најшироко користена техника за идентификување на режимите 
на социјална заштита“. Во суштина, анализата на кластери е статистичка алатка за 
откривање структури во кое било множество податоци. Тоа е истражувачка алатка 
која групира случаи (или земји) на таков начин што степенот на (статистичка) повр-
заност меѓу два објекта е максимален ако тие припаѓаат на иста група, а минимален 
во спротивно. Хиерархиската анализа на кластери користи процедура со чекори во 
која случаите се комбинираат во кластери, кои потоа се комбинираат понатаму во 
подкластери – според тоа, конкретниот број кластери се одредува единствено преку 
самите податоци. Прилично на нееднаков начин, кластерирањето на таканаречените 
К-средни вредности користи сличен основен принцип, но дозволува (читај принуду-
ва) фиксирање на бројот на кластерски центри од страна на корисникот. Најважно е 
дека обете техники с# уште се потпираат на почетното пресметување на Z-оценките 
за секој применет индикатор. 

 Она што е заедничко за сите овие техники е дека се засноваат врз просеч-
ни средни вредности кои може да ги маскираат важните елементи на разно-
видност меѓу државите. Како последица, тие се особено склони кон ефекти на 
екстремна вредност, т.е. ако земјата е извонредно силна или слаба во една димен-
зија тогаш ова може да доведе до несакано влијание врз нејзината класификација; 
ова е – се разбира – особено проблем за пресметувањето на индексите на додава-
ње – каде земја која е просечна и во продуктивните и во заштитните одлики може 
да биде рангирана на исто место како квалитативно многу различна држава која е 
многу силна во нејзините продуктивни одлики, но многу слаба во нејзините 
заштитни одлики – но, проблемот може, исто така, да ја попречи анализата на 
кластери и фактори. Згора на тоа, иако е корисна за идентификување статистички 
шаблони во податоците, пристапите тешко идентификуваат или даваат важност 
на важните концепциски проблеми означени со податоците. Неодамна развиена-
та анализа на идеален тип на матни множества (види Квист, 2006; Вис, 2007) 
може да ги надмине овие проблеми.  

3. Анализа на идеален тип на некохеретна целина 

Анализата на идеалниот тип на некохерентна целина потекнува од општес-
твените науки (види: Рагин, 2000). Нејзината појдовна точка е дека случаите 
(овде социјалните држави) најдобро се разбираат како карактеристични и раз-
новидни конфигурации на повеќе, концепциски вкоренети, димензии. Имајќи го 
ова предвид, првиот практичен чекор за оние кои вршат анализа на идеалниот 
тип на некохерентна целина е да ги наведат клучните концепциски димензии 
коишто се фокусот на анализата и потоа да продолжат со гледање на секоја од 
овие димензии како „целина“ во која случаите може да имаат различни степени 
на членство. Па така, на пример, доколку студијата ја интересира великодушно-
ста на социјалните држави и нивната редистрибутивна намера, тогаш овие два 
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концепта ја формираат основата на две посебни целини и емпириската анализа 
продолжува со утврдување дали индивидуалните земји се членови на двете, 
едното или на ниедно од овие целини. Целините се „некохеретни“ бидејќи во 
реалниот свет „јасно исцртани“ граници се ретки појави: наместо да се запаѓа во 
едноставна дихотомија на „великодушни“ и „невеликодушни“ типови, социјал-
ните држави имаат варирачки нивоа на великодушност кои потпаѓаат меѓу овие 
две категории. Анализа на некохерентните целини го рефлектира ова преку 
анализирање случаи врз основа на нивното градирано, делумно членство во 
целината.  

Операционализацијата на анализата на некохерентна целина продолжува 
преку доделување оценка на секој случај меѓу 0 (целосно надвор) и 1 (целосно 
во) за секоja проучувана целина. Сепак, наместо едноставно да се рескалираат 
суровите податоци преку аритметичка пресметка, анализата на некохерентна 
целина бара од истражувачите да ги преиспитаат своите податоци од кон-
цепциски аспект. Па така, на пример, како што забележува Квист (2006: 174), 
доколку бенефицијата за невработени замени 100% од претходниот приход 
евидентно е дека ова треба да се смета како полноправен член на целината „вели-
кодушна социјална заштита“. Сепак, таков систем не постои никаде во светот и, 
врз основа на големо познавање на случаи, истражувачот може да тврди дека, во 
практика, кој било систем на бенефиции за невработени којшто заменува 90% 
или повеќе од претходниот приход, може да се смета за полноправен член на 
целината „великодушна социјална заштита“ и дека варијацијата над оваа пресеч-
на точка не значи многу за анализата на целините. Накратко, анализата на неко-
херентните целини им налага на истражувачите да разгледаат како суровите 
податоци се поврзани со вербалните описи на нивните концепти и да ги наведат 
квалитативните пресечни точки на врвот (целосно во) и на дното (целосно 
надвор) на нивните целини (види Квист, 2006; Рагин, 2000). Рагин (2000) скицира 
многубројни техники за наведување вредности меѓу овие две пресечни точки; 
овде ќе го следиме најдиректниот модел користејќи го fs/QCA-софтверот за 
пресметување на непрекинатата скала на вредности меѓу овие две пресечни 
точки (види Рагин ет ал, 2006). Кога суровите податоци се рекалибрирани - 
„изматени“ – на ваков начин, ни остануваат низа оценки за секоја некохеретна 
целина што може да се протолкуваат во квалитативна смисла. Помеѓу најниските 
и највисоките вредности од 1 (целосно во множеството) и 0 (целосно надвор од 
множеството), 0,5 претставува критична точка на премин каде случајот почнува 
да преминува од повеќе надвор кон повеќе во целината; 0,67 значи „повеќе или 
помалку во“целината и 0,33 значи „помалку или повеќе надвор од“целината 
(види Рагин ет ал, 2006 за подетална листа). 

Сепак, за анализа на идеалниот тип на некохеретна целина, оценките за 
секoja некохеретна целина ни кажуваат малку: она што е побитно од варијациите 
меѓу државите во вредностите на овие индивидуални димензии е како овие 
повеќе димензии се различно конфигурирани низ нашиот примерок од држави. 
Анализата на идеалниот тип на некохерентна целина користи некохеретна логика 
за да ги истражи овие различни конфигурации кај нашите држави. Според тоа, 
двата клучни принципи на логика се употребуваат за анализирање комбинации 
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од целини: логично НЕ (принципот на негација, означен со симболот ~) и логич-
но И (пресекот или минимум принципот, означен со симболот •). Заедно, овие 
два принципа може да се користат за пресметување на сите логично можни 
комбинации („простори на својства“) на повеќе некохерентни целини коишто се 
анализираат: навистина, бројот на можните простори на својства е едноставно 2k, 
каде k = бројот на матни множества земени предвид.  

Надоврзувајќи се на гореспоменатата илустрација, ако целиме да ја 
опишеме великодушноста (G) и редистрибутивната намера (R) на социјалните 
држави, тогаш со само две некохеретни целини ќе имаме само четири простори 
на својства: великодушни и редистрибутивни; великодушни и нередистрибутив-
ни; невеликодушни и редистрибутивни; и невеликодушни и нередистрибутивни. 
И што е поважно, со идентификување на просторите на својствата, логичните НЕ 
и И-оператори можe да се користат за назначување на секој случај на единствен 
простор на својства врз база на нивните комбинирани оценки од (или, во ретки 
случаи, за помножување на просторот на својствата кога тој е точно половина во 
број на целините бидејќи тоа е точно на оценката на премин од 0,5). Логичното И 
(или минимум принципот) диктира дека пресметувањето продолжува со 
користење на најниската оцена за секое од целините што се комбинира: па така, 
на пример, доколку Држава А добие оценка 0,8 во G, но само 0,4 во R тогаш ќе 
добие комбинирана оценка од 0,4: доколку Држава А не е редистрибутивна, таа 
не може да биде членка на великодушниот и редистрибутивниот простор на 
својства (G•R), без разлика на тоа колку е великодушна. Логичното НЕ (или 
принципот на негација) едноставно ги превртува оценките на дадена целина (1-
n): оценката на Државата А од 0,4 за G станува 0,6 за ~G: ако Државата А не е 
член на матното множество G тогаш, логично, таа е член на множеството НЕ G. 
Принципот на негација е важен кога се пресметуваат оценките за просторите на 
својства каде отсуството на една димензија (во овој случај: невеликодушна) е 
присутно: оценката на Државата А за просторот на својство ~G•R станува 0,6 врз 
база на ова. 

Анализата нa идеалниот тип на некохерентна целина ни нуди голем број 
предности во однос на техниките кои се потпираат врз пресметување на статис-
тички средни вредности. Како прво и најважно, таа не дозволува компензацис-
ките ефекти да го маскираат реалниот степен на разновидност. Ако социјалната 
држава е „слаба“ во една област, таа не може да надомести за ова со тоа што ќе 
биде „многу силна“ во друга област. Секоја димензија е важна и не смее да се 
превиди заради тоа што некоја друга димензија е особено слаба или силна. Како 
второ, и во сличен дух, пристапот овозможува истовремена анализа и мерење на 
повеќе димензии и, најважно, управува со овие димензии на начин кој ја нагласу-
ва, а не ја подобрува, разликата: некохеретната логика ни дозволува да ги класи-
фицираме државите врз основа на повеќе, дури и конфликтни, компоненти. На 
крајот на краиштата, со тоа што не принудува да размислуваме за врските помеѓу 
вредностите на квантитативните податоци и квалитативните опишувачи на клуч-
ните концепти, анализата на некохерентните целини нуди премостување на 
квантитативните и квалитативните пристапи. Особено, преку сознавањето дека 
не се важни сите варијации, анализата на некохерентните целини ги избегнува 



Xon Hadson i [tefan Kuhner 

 
 
 35 

искривувачките ефекти на екстремните вредности кои може да ги попречат некои 
од компаративните квантитативни анализи на социјалните држави. 

4. Еден пример: Продуктивни и заштитни социјални типови 

Потенцијалната анализа на идеалниот тип на некохерентна целина во 
практиката можеби најдобро може да се илустрира преку еден пример. Овде се 
повикуваме на работата на која неодамна се нафативме, којашто ги класифицира 
и истражува социјалните држави врз основа на нивните заштитни и продуктивни 
димензии (види Хадсон и Кухнер, 2007 за поширока дискусија во врска со 
наодите). Аргументот дека, во светло на појавата на глобализирана економија на 
знаење, социјалните држави стануваат с# позасегнати со стратегиите за инвести-
рање во човечки капитал, станува вообичаен (види пр. Рум, 2002). Сепак, и 
покрај ова, повеќето обиди за класифицирање на социјалните држави во идеални 
типови ја преземаат иницијативата на Еспинг-Андерсен (1990) со нагласување на 
заштитната намера на програмите за социјално осигурување. Со цел да се трети-
ра оваа слабост, ја употребивме анализата на идеалниот тип на некохерентна це-
лина за да ги класифицираме социјалните држави врз основа на четири клучни 
компоненти: две коишто ги рефлектираат клучните заштитни димензии што се 
наоѓаат во програмите за вработување и за заштита на приходот; и две коишто ги 
рефлектираат продуктивните димензии што се наоѓаат во програмите за образо-
вание и активен пазар на труд (АППТ). Табела 1 дава преглед на индикаторите 
кои се користат за опишување на овие димензии и детали за границите на некохе-
рентните целини; повеќе информации за образложението на овие индикатори и 
на пресечните точки може да се најдат во Хадсон и Кухнер (2007). 

Четирите концепциски вкоренети димензии ни даваат четири некохерентни цели-
ни; кои логично се комбинираат за да ни дадат вкупно шеснаесет простори на 
својства. Четири од нив ќе ги крстиме „чисти“ идеални типови. Земјите кои доби-
ваат висока оценка во секое од четирите некохерентни целини– инвестиции во 
образованието, инвестиции во обуката, заштита на приходите и заштита при вра-
ботувањето – успеваат успешно да ги комбинираат и заштитните и продуктивни-
те елементи. Од ова се состои нашиот продуктивно-заштитен идеален тип. Зем-
јите кои добиваат висока оценка во двете некохерентни целини; (инвестиции во 
образованието и обуката), но не даваат резултати во заштитното множество се 
чисто продуктивни идеални типови. Следствено, чисто заштитни идеални 
типови добиваат висока оценка кај заштитата на приходите и вработувањето, но 
не даваат толку добри резултати во инвестирањето во образованието и обуката. 
Слабите идеални типови добиваат ниска оценка и на продуктивните, и на 
заштитните некохерентни целини;.  
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Табела 1: Продуктивно-заштитни индикатори 
Димензија Индикатор Целосно 

во 
Целосно 
надвор 

Извори на 
податоци 

Образование Расходи во јавното 
образование како дел од 
вкупните расходи за 
социјала и образование 

25% 15% ОЕЦД 
Образование со 
еден поглед; 
ОЕЦД База на 
податоци за 
социјални 
расходи 

АППТ Компонента за обука од 
буџетите на АППТ како 
дел од вкупниот буџет 
на АППТ 

20% 80% ОЕЦД База на 
податоци за 
социјални 
трошоци 

Заштита на 
приход 

Нето стапка на замена 
на бенефиции 
(вклучувајќи и исплати 
на социјална помош) за 
самци, долгорочно 
невработени работници 
без деца со плата од 
просечен физички 
работник  

20% 90% ОЕЦД Даночни 
и бенефициски 
модели 

Заштита на 
вработеност 

ОЕЦД Индекс на 
легислативата за 
заштита на 
вработеноста (верзија 1) 

0,5 3,0 ОЕЦД Преглед 
на 
вработеноста 

Исто така, идентификуваме и неколку хибридни типови; овие се исто 
така, важни за нашата анализа. Слабите продуктивно-заштитни типови 
добиваат високи оценки во само една од соодветните варијабли на 
продуктивните и заштитните celini – т.е. овие случаи покажуваат високи 
инвестиции во образованието заедно или со високи приходи или со висока 
заштита при вработувањето, или со високи инвестиции во обуката заедно или 
со високи приходи или со висока заштита при вработувањето. Оние земји кои 
добиваат високи оценки на обете продуктивни celiniи исто така и на едно 
од двете заштитни celini; ги нарекуваме продуктивни-плус типови. Ако 
една земја добива само високи оценки на едно од продуктивните и ниедно од 
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заштитните celini, ќе ја наречеме слабо продуктивна. Исто, оние земји со 
високи оценки на обете заштитни и на еднa дополнителнa продуктивнa neko-
heretna celina се нарекуваат заштитни-плус типови. Слабите заштитни 
типови добиваат високи оценки само на едно од двете заштитни варијабли на 
nekoherentnata celina.     

Табела 2 го скицира членството во идеалниот тип na nekoherentna celina 
од различните продуктивно-заштитни простори на својства наведени погоре, 
за 2003 година за максимум број земји за кои имаше расположливи податоци 
(за временска низа види Хадсон и Кухнер, 2007). Успеавме да вклучиме 
вкупно 23 земји: 18-те држави од Трите света на социјалниот  капитализам  
на Еспинг-Андерсен плус трите јужноевропски нации Грција, Португалија и 
Шпанија плус Кореја и Чешката Република. Неколку земји во нашиот 
примерок се членки на еден од четирите „чисти“ идеални типови според 
нашата анализа. Финска се наоѓа на точка на премин за прoдуктивно-заштит-
ниот идеален тип, што е интересно бидејќи се совпаѓа со тезата на Кастелс и 
Химаненс (2002) дека финскиот модел е најблиску до тоа што тие го нареку-
ваат „информатичка социјална држава“ – т.е. успехот истовремено да се 
комбинираат и продуктивните и заштитните елементи. Понатамошна поддр-
шка за нивната теза доаѓа од САД – кои тие ја сметаат за небалансирана ин-
форматичка социјална држава која се фокусира само на димензијата човечки 
капитал – којашто јасно потпаѓа во нашето чисто продуктивно множество, 
каде што $ се придружува Нов Зеланд. Значително е дека оценката на 
членството на САД во nekoherentnata celina за оваa celina е најголема за 
сите земји и за сите чисти типови во нашиот примерок, нагласувајќи ја 
силната рамнотежа на нејзината социјална држава спрема продуктивните 
особини. И Белгија и Германија се членки на чистaтa продуктивнa celina, 
додека Австралија (заедно со Обединетото Кралство, кое се наоѓа на точка на 
премин) се наоѓаат во слабata celina според нашите податоци. 
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Tabela 2: Чlenstvo na zemja vo idealen tip na nekoherentna celina i 
nekoherentni ocenki (2003) 
  Продуктивно-

заштитни 

Финска 0,5 

 

  

 Продуктивни 
плус: 

Данска 0,63 
Норвешка 0,54 

 Заштитни плус: 

Шведска 0,60 
Холандија 0,58 
Австрија 0,57  
Финска 0,5 

 

Продукти
вни: 

САД 0,74 
Нов Зеланд 
0,58 

 Слабо 
продуктивно-
заштитни: 

Грција 0,70 
Ирска 0,64 
Швајцарија 0,63 
Италија 0,58 
Кореја 0,53 

 Заштитни: 

Белгија 0,64 
Германија 
0,53 

 Слабо 
продуктивни: 

Канада 0,64 

 Слабо заштитни: 

Шпанија 0,76 
Франција 0,58 
Чешка Р. 0,56 
Јапонија 0,54 
Португалија 0,52 
Обединето 
Кралство 0,5 

 

  Слаби: 

Австралија 0,56  
Обединето 
Кралство 0,5 

 

  

Забелешка: земјите со закосени букви се на точка на премин (т.е. со оценка точно 0,5) 

Ако ги погледнеме земјите сместени во нашиот хибриден систем ќе дојдеме 
до дополнително интересни наоди. Данска, Норвешка и Шведска се многу 
блиски до квалификување за членство во продуктивно-заштитниот идеален тип. 
Првите две земји се членки на продуктивнaтa-плус некохерентна целина, додека 
Шведска е членка на заштитнaтa-плус целина, додека Финска се придружува кон 
тоа на точката на премин. Нашите анализи ни кажуваат дека сите четири сканди-
навски земји се – во најмала рака – многу блиску да ги комбинираат продуктив-
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ните и заштитните елементи во нивните соодветни социјални држави. Ова е ва-
жен наод, бидејќи не се согласува со аргументот на Холидеј (2000) дека заштит-
ните и продуктивните одлики заемно се исклучуваат и се основа на различни 
типови социјални држави. Навистина, нашите наоди претставуваат дополнително 
преиспитување на Холидеј (2000) бидејќи, спротивно на неговата сугестија дека 
фокусот на продуктивните форми на социјална заштита е основата на источно-
азискиот модел, ниедна од вклучените источноазиски земји не се квалификува 
како чисто продуктивен идеален тип. Напротив, нашите податоци покажуваат де-
ка Кореја е единствено член на слабо-продуктивниот заштитен тип на хибрид ра-
мо до рамо со земји како што се Грција, Ирска, Швајцарија и Италија. Јапонија е 
карактеризирана низ нашите податоци како слабо-заштитен хибрид рамо до рамо 
со земји како што се Шпанија, Франција, Чешката Република и Португалија. 

5. Анализата на идеалниот тип на некохерентна целина наспроти 
традиционални пристапи  

Иако има уште да се каже за класификациите кои ги идентификуваме 
погоре (види Хадсон и Кухнер, 2007 за подетална дискусија), веруваме дека, низ 
употребата на анализа на идеален тип на некохерентни целини, сме идентифику-
вале повеќе групации кое добро поднесува подетално испитување засновано на 
случаи. На пример: категоризирањето на скандинавските земји ги рефлектира не-
одамнешните реформски процеси создадени да ја преориентираат социјалната 
заштита кон „економија на знаењето“ (види Бенер, 2003); позицијата на САД ја 
нагласува силата на продуктивната намера на нејзината социјална држава, а не 
како што е случај во повеќето класификации, да се претставува чисто како без-
делник во социјалната заштита (Кастелс и Химанен, 2002); источноазиските 
држави се попрецизно класифицирани, како што се сомневаше Еспинг-Андерсен 
(1997), како слаби хибриди, а не како уникатни продуктивно фокусирани типови. 
Иако, на крајот на краиштата, ова е само детална референца кон деталите на слу-
чаите на национално ниво кои го потврдуваат степенот на предноста на нашата 
класификација, можеме накратко да ја демонстрираме вредноста на анализа на 
идеален тип на некохерентнa целина наспроти потрадиционалните статистички 
пристапи преку користење на истите сурови (т.е. неизматени) податоци за да ги 
пресметаме алтернативните модели преку анализа на кластери или стандардизи-
раните Z-оценки. 

Табела 3 ги претставува стандардизираните Z-оценки за секоја од четирите 
димензии заедно со севкупниот индекс пресметан како просек од секој од стан-
дардизираните индикатори, кадешто државите се набројани според нивниот 
„ранг“ во вкупниот „продуктивно-заштитен“ индекс. Како што споменавме прет-
ходно, кумулативните индекси од ваков вид се вообичаени во компаративното 
истражување. Сепак, сериозните ограничувања на овој пристап стануваат јасни 
скоро веднаш.  

Како прво, и најважно, рангирањата кои произлегуваат значат многу малку 
во концепциска смисла. Па така, на пример, Кореја е рангирана како втора во 
овој „продуктивно-заштитен“ индекс, меѓутоа одблиску испитаните нејзини 
оценки за секоја индивидуална компонента покажуваат дека нејзиниот „силен“ 
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резултат е скоро во целост одреден од образовниот индикатор: нејзината соци-
јална држава во голема мера се покренува преку расходи во образованието (на-
вистина, во овој однос е на некој начин и светски лидер), но нејзините оценки за 
АППТ и заштита при вработувањето се нешто подобри од просекот, а нејзината 
оценка за заштита на приходите е значително под просекот. Со други зборови, 
ова е класичен пример на кумулативна оценка за случај кој е чуден во однос на 
силниот резултат во една димензија. Во однос на продуктивните и заштитните 
димензии на социјалната заштита, Кореја е многу неурамнотежен случај; во ана-
лиза на идеален тип на некохерентни целини, знаејќи дека ова е од голема важ-
ност при класификацијата, но, со кумулативен индекс, оваа важна нерамнотежа е 
маскирана со процесот на упросечување. Слично, Финска се рангира многу подо-
лу од Кореја на овој „продуктивно-заштитен“ индекс од едноставна причина што 
нејзините индивидуални оценки на компоненти се прилично просечни. Сепак, 
многу е важно дека таа е една од двете земји (другата е Норвешка) која добива 
просечни или натпросечни оценки за секоја компонента: доколку нашата цел е да 
одредиме дали социјалните држави се урамнотежени во нивниот третман на 
продуктивните и заштитните димензии, тогаш добивањето на постојано просечни 
оценки за сите компоненти на Финска е, повторно, концепциски гледано, од 
суштинска важност, но не може да се прикаже преку кумулативен индекс. 

Затоа, вториот голем проблем следи од првиот. Доколку наша цел, како 
што е најчесто случај, е да ги класифицираме државите во различни групации врз 
основа на конструирана мерка за достигнување во социјалната заштита, тогаш 
секогаш ќе постои тешкото прашање за тоа каде можат да се исцртаат границите 
меѓу групите. Во Табела 3, до некоја мера произволно избравме точка на поделба 
на една третина над или под 0 како пресечна точка за нашите групации, меѓутоа 
нема концепциска основа за таква поделба. Згора на тоа, бидејќи крајните оценки 
не ни кажуваат ништо во врска со рамнотежата меѓу продуктивната и заштитната 
намера, групациите не функционираат толку добро како класификации кога ќе се 
споредат со наште групации во некохерентни целини. 
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Табела 3: Стандардизирани Z-оценки врз основа на „продуктивно-заштитен 
индекс“ (дел 1) 

 Образование АППТ 

 Сурови Z-оценки Сурови Z-оценки 

Норвешка 22.20 0.44 80.77 1.88 
Кореја  37.00 3.50 48.45 0.11 
Холандија 19.18 -0.19 69.46 1.26 
Данска 22.95 0.59 63.61 0.94 
Шведска 18.99 -0.23 67.29 1.14 
Нов Зеланд 27.28 1.49 54.52 0.44 
Португалија 19.80 -0.06 47.47 0.06 
Финска 20.08 0.00 49.96 0.19 
Австрија 16.88 -0.66 56.46 0.55 
Германија 14.21 -1.21 48.10 0.09 
Франција 16.89 -0.66 36.59 -0.54 
Швајцарија 17.92 -0.45 58.00 0.63 
Белгија 18.62 -0.30 24.15 -1.22 
Ирска 21.64 0.32 33.88 -0.68 
Шпанија 17.44 -0.55 26.25 -1.10 
Грција 15.74 -0.90 61.80 0.84 
САД 25.44 1.11 64.24 0.97 
Обединето Кралство  19.23 -0.17 31.52 -0.81 
Канада 21.39 0.27 37.69 -0.48 
Италија 15.45 -0.96 54.56 0.45 
Р. Чешка 17.55 -0.52 14.41 -1.75 
Австралија  19.42 -0.14 22.37 -1.31 
Јапонија 16.52 -0.74 15.77 -1.67 
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Табела 3: Стандардизирани Z-оценки врз основа на „продуктивно-заштитен 
индекс“ (дел 2) 

 Заштита при 
вработувањето  Заштита на приход Просек 

 Сурови Z-оценки Сурови Z-оценки (Z-оценки) 

Норвешка 2.56 0.84 43.00 0.31 0.86 
Кореја  2.03 0.17 17.00 -1.08 0.68 
Холандија 2.12 0.29 59.00 1.16 0.63 
Данска 1.42 -0.58 61.00 1.27 0.55 
Шведска 2.24 0.44 52.00 0.79 0.53 
Нов Зеланд 1.47 -0.52 37.00 -0.01 0.35 
Португалија 3.46 1.94 24.00 -0.70 0.31 
Финска 2.02 0.16 50.00 0.68 0.26 
Австрија 1.94 0.06 51.00 0.73 0.17 
Германија 2.21 0.40 61.00 1.27 0.14 
Франција 3.05 1.44 41.00 0.20 0.11 
Швајцарија 1.14 -0.93 55.00 0.95 0.05 
Белгија 2.18 0.36 54.00 0.89 -0.07 
Ирска 1.11 -0.96 52.00 0.79 -0.13 
Шпанија 3.05 1.44 26.00 -0.60 -0.20 
Грција 2.83 1.17 0.00 -1.98 -0.22 
САД 0.21 -2.09 7.00 -1.61 -0.40 
Обединето 
Кралство  0.75 -1.42 45.00 0.41 -0.50 
Канада 0.78 -1.37 23.00 -0.76 -0.58 
Италија 1.95 0.07 0.00 -1.98 -0.61 
Р. Чешка 1.90 0.02 33.00 -0.22 -0.62 
Австралија  1.19 -0.87 32.00 -0.28 -0.65 
Јапонија 1.84 -0.06 33.00 -0.22 -0.67 

Овие недостатоци, се разбира, не би биле очигледни доколку измислиме 
индекс кој има за цел да ги опише само или продуктивните или заштитните на-
мери на социјалната заштита, но ова не е нашата главна поента: социјалните 
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држави имаат повеќе димензии и добрите класификации треба да можат да го 
рефлектираат тоа. Со оглед на проблемите со кои се соочуваат кумулативните 
индекси при произведување класификации изведени од повеќе димензии, многу 
истражувачи, како што споменавме претходно, го подвлекоа потенцијалот на 
анализа на кластери. Иако без сомнение е пософистицирана како техника, таа е 
далеку од чудотворно решение кое некои ја нарекоа. Слика 1 ги претставува 
резултатите од анализата на кластери преку нашите сурови податоци; следејќи ги 
Пауел и Бариентос (2004), употребивме хиерархиска анализа на кластери корис-
тејќи го Вардовиот метод. Анализата даде три групации прикажани со испреки-
нати хоризонтални линии на дендограмот во Слика 1.  

Додека пристапов се претпочита во однос на директен индекс бидејќи дава 
јасна математички вкоренета индикација за тоа како различни земји може да се 
групираат заедно, валидноста на овие групирања може лесно да се оспори со 
посочување на местото на САД рамо до рамо со Италија и Грција. Употребувајќи 
анализа на кластери, овие три држави се цврсто групирани заедно (формирајќи 
нешто што изгледа како подмножество на вториот кластер). Тоа се случува 
најмногу врз основа на нивните слаби оценки за заштита на приходите (види 
Табела 3), не забележувајќи ја огромната концепциска важност на другите нивни 
оценки. Конкретно, анализата на кластери смета дека сличноста на оценките во 
еднава компонента е толку убедливо важна што: (i) многу силниот акцент на 
САД во однос на образованието и слабиот акцент на Италија и Грција на образо-
ванието е ирелевантен; и, (ii) дека, еднакво, силната заштита при вработувањето 
кај Грција и Италија (дискутабилно клучната одлика на нивните рамки) и многу 
слабата заштита на вработување на САД, исто така, не се важни. Во нашата 
анализа на идеален тип на матни множества овие варијации се клучни: САД, на 
пример, е целосно во множеството на образование и целосно надвор од множес-
твото на вработување, додека Италија и Грција јасно се гледа дека се надвор од 
првото и внатре во второто. Следствено на тоа, анализа на идеален тип на матни 
множества идентификува огромно важна концепциски вкоренета разлика меѓу 
САД и Грција/Италија и затоа ги сместува во различни идеални типови. Во пот-
полна спротивност на анализата на матни множества, анализата на кластери не 
обрнува внимание на концепциското значење на варијациите во податоците. Таа 
бара шаблони кои може, или не мора, да значат нешто повеќе отколку само слич-
ности во бројки во случаите кои ги групира заедно. Иако е пософистицирана од 
едноставен стандардизиран индекс, не треба да заборавиме дека самата анализа 
на кластери се движи со процеси за наоѓање средна вредност, засновани на Z-
оценки што не можат да ја објаснат важноста на концепциските (а не математич-
ките) шаблони во склоп на податоците. 
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Слика 1 – Продуктивно-заштитни групации врз основа на анализа на 
кластери 

 

Hierarchical Cluster Analysis = Хиерархиска анализа на кластери 

Dendogram using Ward Method = Дендограм со помош на Вардовиот метод 

Rescaled Distance Cluster Combine = Рескалиран кластер на растојание комбинира 

Case = Случај 

Label = Име 

Num = Број  
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 6. Заклучоци 

Во овој краток труд се обидовме да ги исцртаме предностите од употребата 
на пристапот на анализа на идеалниот тип на некохерентна целина во 
компаративна анализа на социјалната политика. До денес, статистичките методи 
вкоренети во процесите на упросечување доминираат во обидите да се класифи-
цираат социјалните држави врз основа на квантитативни податоци. Важно е дека, 
додека ваквите пристапи успеваат кога имаме работа со една компонента на со-
цијалната заштита, тие се немоќни да се справат со покомплексни ситуации на 
социјална заштита која повлекува повеќе, концепциски различни, компоненти на 
социјалната заштита. Во меѓувреме, анализата на идеалниот тип на некохерент-
на целина брилјира во понудата на токму таков вид анализа бидејќи различни и 
концепциски вкоренети целини се нејзината појдовна точка.  

Се разбира, анализата на идеалниот тип на некохерентна целина не е ни 
самата без проблеми. Главни меѓу нив се проблемот како да се дефинираат ква-
литативните пресечни точки на горните и долните граници на некохерентните 
целини. Сепак, оние кои имаат сомнежи во врска со овој елемент треба да имаат 
предвид дека, од една страна, анализата на некохерентни целини може да про-
должи врз основа на конкретни вредности (т.е. горните и долните точки може да 
се дефинираат преку екстремните вредности на множеството податоци, а не пре-
ку релевантното знаење на истражувачот) и, од друга страна, дека произволните 
пресечни точки се потребни за исцртување граници меѓу групите со индекси врз 
основа на Z-оценки или, дури, во анализата на кластери (каде некогаш се потреб-
ни слободни процени за тоа колку кластери се прикажани преку резултатите). 

Освен ова, вистина е дека е исто можно анализата на идеалниот тип на 
некохерентна целина да биде лимитирана во однос на бројот на варијабли кои 
може да се вклучат, пред бројот на простори на својства да стане толку голем 
што корисна анализа би била невозможна. Со само четири варијабли во нашата 
анализа постоеја шеснаесет простори на својства; додавање, да речеме, на уште 
два индикатора за опишување на „грижливата“ димензија на социјалната заштита 
ќе ни дадеше 64 потенцијално збунувачки простори на својства. Додека, во 
практиката, оваа бројка може да се намали со разликување помал број хибриди и 
идеални типови, сепак останува ограничувачки фактор. 

Ако не ги земеме проблемиве предвид, тогаш јасно е дека идеалниот тип на 
некохерентна целина е моќна алатка за класификација на типовите на социјална 
држава и може да понуди значајни предности во однос на традиционалните 
статистички вкоренети пристапи.  
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I. ВОВЕД  

Социјалната политика повеќе не е работа само на домашните субјекти. Иако 
постојат значителни теоретски несогласувања за тоа како да се проучуваат транс-
националните димензии на социјалната политика, како и емпириски несогласува-
ња за релативната важност на меѓународните и домашните субјекти во смисла на 
специфичните домени на политиката, сепак ниту една студија за одредување на 
социјалната политика не е потполна без, барем извесно признавање на улогата на 
надворешните субјекти. Како и да е, остануваат отворени прашањата за тоа колку 
зголеменото влијание на меѓународните субјекти, транснационалните процеси, 
разните видови на мрежно засновани организации и новите посредници ефектив-
но ја деполитизирале социјалната политика или колку далеку доведе тоа за поин-
тензивната интернационализација на политичките борби и мобилизации.  

Овој труд теоретски и емпириски ги опфаќа овие прашања преку преглед на 
транснационалните процеси и текови, како и преку увид во социјалната политика 
во Југоисточна Европа1. Теоретски, во трудот се докажува дека сваќањата за „со-
цијалната политика“, „надворешни“ и „внатрешни“ не може да се земаат како 
константи во овие дебати, но тие треба исто така да бидат испитани и на нив да 
се гледа како општествено конструирани димензии. Емпириски, Југоисточна Ев-
ропа е од значителен интерес како регионален простор во подем, во голем дел 
припишан од надвор, во кој политичките и институционалните уредувања беа 
длабоко дестабилизирани, а субнационалните, националните и регионалните 
простори и нивните институционализации и меѓуодноси се оспорувани во смисла 
на одредување на суверенитетот, и „судирот“ помеѓу нееднаквата и нејасна ев-
ропска патека, и фрагментираната, проектно инспирирана агенда, со фокус врз 
развојот и реконструкцијата. Политички, бидејќи во овој регион, „владеењето и 
субјектите и објектите на владеење се во процес на истовремено и заедничко 
откривање или конституирање“ (Clarke, 2007 година), конструкцијата, декон-

                                                 
1 Инспирацијата за голем дел од овој текст доаѓа од нашата вклученост во групата на 
истражувачи и практичари кои ги истражуваат „Посредниците и преводот во меѓупросторите“ 
и проектот на книгата „Социјалната политика и меѓународните интервенции во Jугоисточна 
Европа“. Особена благодарност за ова на John Clarke, Fred Cocozzelli, Bob Deacon, Reima Ana 
Maglajliќ-Holiчek, Eшref Kenan Raшidagiќ и Siniшa Zrinшчak за нивната соработка, 
видувања и ентузијазам. Додека, понекогаш овде ние значително позајмувавме од нивната 
работа, одговорноста за ова што следува, секако е само наша.    
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струкцијата и реконструкцијата на различните видови на солидарности е тековен 
процес, кој си влијае и на кој се влијае од страна на процесите и тековите на со-
цијалната политика, правејќи ги стабилните поими како „државјанство“ и самата 
социјална политика, длабоко проблематични.  

Следниот дел, позајмувајќи доста од поранешната заедничка работа (Lendvai 
и Stubbs 2006; 2007a; 2007b), ја претставува идејата на социјалните политики 
повеќе како флуидни, комплексни, состави на повеќе субјекти отколку како 
режими зависни од патеката и го користи поимот на транснационалната полити-
ка повеќе како превод отколку како трансфер. Тој ги истакнува елементите на ал-
тернативното сфаќање на транснационалната социјална политика што се во голе-
ма мера отсутни од главниот правец на литературата на комапаративната, меѓу-
народната и глобалната социјална политика. Делот III повторно ја формулира 
социјалната политика во Југоисточна Европа врз основа, барем делумно, на 
увидите изведени од серија на поврзани студии на случај во книгата која наскоро 
излегува (Deacon и Stubbs (eds.), 2007 година). Таа особено ги истражува грани-
ците на конструкцијата на регионот како место на неолибералните владеења зас-
новани на партнерства помеѓу реконфигурираните држави, новите невладини 
организации „ориентирани кон услуги“, технократските професионалци и моќни-
те меѓународни субјекти. Тој ја испитува улогата на консултантите, посредници-
те и преведувачите кои ја реконфигурираат и проектираат социјалната политика. 
Како заклучок, делот IV ги истражува истите теми од една нормативна перспек-
тива во смисла на начините на кои деполитизираната технократија може да ја 
еродира јавната сфера на отворена дебата и избори, додека ги содржи можности-
те за повторна политизација бидејќи се отворени нови простори и се појавуваат 
нови коалиции и односи кои опстојуваат и ги предизвикуваат овие процеси.  

II. ПОВТОРНО РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛИЗМОТ И 
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА  

Јасно е дека меѓународните и транснационалните процеси поставуваат карак-
теристични предизвици за традиционалните граници и концептуалните рамки на 
дисциплина на социјалната политика. Меѓународните субјекти едноставно пове-
ќе не може да бидат „додадени“ на традиционалните национални студии. Наме-
сто тоа, потребен е нов лексикон и епистемологија за да се сфати комплексноста 
и границата на средбите помеѓу субјектите, местата, дискурсите, скалите и кон-
текстите. Потребна е прекумерна деконструкција на земањето здраво за готово на 
концептуалниот апарат околу „социјалната политика“ и „режимите на благосос-
тојба“ развиени во Глобалниот север, за да се дозволи „појавата на перспективата 
со повеќе гледишта која ја признава хибридноста, ги инкорпорира различните 
видувања и го унапредува вистинското глобално сфаќање на социјалната благо-
состојба“ (Midgley, 2004; 217). Тука ние не можеме да направиме повеќе отколку 
да скицираме некои од елементите на една нова концептуална архитектура во 
смисла на значењето на одреден број концепти: „состави“, „превод“, „посредни-
ци“ и „простор и скала“.  
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„Состави“ 

Составот како концепт кој се појавува од работата на Deleuze и Guattari 
(2004), тежнее да ги сфати и структуралните и флуидните аспекти на социјалниот 
феномен укажувајќи „на комплексното постанување и многукратните определу-
вања“, кои се „осетливи на времето и привременото во појавувањето и мутација-
та“ на феноменот (Виена, 2006; 107). На тој начин, тој стои во потполн контраст 
на строгата материјализација на конечните или стабилните држави (Marcus и 
Saka, 2006; 106) што се навраќа на работата на класичната социјална теорија и 
матичните студии на социјална политика. Тој го одбива западниот империјали-
зам на модернистичката епистемологија во која системите на социјална помош 
кои се појавуваат се притеснети во еден од бројните идеални типични режими на 
социјална помош, било да се либерални, конзервативни корпоратистички или 
социјално-демократски (Esping-Anderson, 1990) и одолева на искушението да 
именува нови идеални видови независно од тоа дали се јужноевропски (Ferrera, 
1996) или посткомунистички (Deacon et al, 1997). 

Концептот е развиен во брилијантната критика на Џон Кларк за објективизмот 
и структурализмот на матичните студии за социјална благосостојба, дадени во 
опсесијата на „голема слика“ со „вообичаени сомнителни“ како што се „глобали-
зацијата, неолиберализамот, .... постфордизамот или потребите/ интересите на ка-
питалот“ (Clarke, 2004; 3) што служи да ги уништи прашањата за противречните, 
комплексните и нерамномерните процеси во срцето на современите трансформа-
ции на социјалното, а тежнее да го напушти сето она што не се вклопува во лине-
арното, еднонасочно наративно со почеток, средина и секогаш крај, да го пара-
фразираме Jean-Luc Godard, „во тој редослед“. Теоризирањето во смисла на 
„социјални состави“ ни дозволува да разгледаме „како еден одреден момент се 
обликува од многукратни и потенцијално контрадикторни сили, притисоци и 
тенденции“ (Clarke, 2004; 25), со исходи, во смисла на нови „социјални подмиру-
вања“, многу поразнишани, нестабилни, незавршени и покомплексни од она што 
може кога било да се опфати со студиите за „социјален режим“. Според 
термините на Кларк, контекстот и конјуктурите се значајни затоа што „тие јасно 
ги изразуваат (оспорените) замислувања“ (Clarke, 2004; 47). Според нас, во 
Југоисточна Европа, сваќањата за „социјалната политика“, „транзицијата“, „ре-
конструкцијата“, „развојот“, не може да бидат вметнати во симплифицираното 
толкување за социјален режим во подем, туку истите треба да бидат анализирани 
како комплексни, противречни и оспорени, конструирани во и низ среќавања со и 
помеѓу разни субјекти на локално, национално, транснационално ниво.  

„Превод“ 

Работата на Latour и Callon на „преводот“ го води концептот надвор од линг-
вистиката, во обид да ја нагласи флуидната и динамичната природа на социјални-
от свет, онаму каде значењата постојано се трансформирани, преведени, искриве-
ни и модифицирани (Latour, 2005). Поимот на преводот ја проблематизира 
социјалната политика како „политика“, гледајќи го ова како континуиран процес 
на „преместување“, „дислокација“, „трансформирање“ и „преговарање“ (Callon, 
1986). „Преведувањето“ настапува во една комплексна мрежа на социјални 



Пол Стабс и Ноеми Лендваи 

 
 
 51 

субјекти и несоцијални актери, во мрежа на субјекти, со секој и сешто завиткани 
во мрежата како активни членови и посредници обликувајќи и трансформирајќи 
барања, артефакти, расправи, и толкувања во согласност со нивните различни 
проекти (Latour, 1987). Оттука, додека концептот е неразделлив од „градењето, 
трансформирањето или нарушувањето на односите на силата“ (Sakai, 2006, стр. 
71-72), преведувањето е „континуиран процес преку кој поединците го трансфор-
мираат знаењето, вистините и ефектите на моќта секогаш кога ќе се судрат со 
нив“ (Herbert-Cheshire; 2003, 456).  

Над сето тоа, акцентот на политиката како превод ја предизвикува реалистич-
ката онтологија на ортодоксната и влијателна литература за ‘политиката како 
трансфер’во која „политиката“ постои како вид на „пакување“ подготвено и во 
можност да биде трансплантирано или трансферирано од една поставеност во 
друга. Литературата за трансферот на политиката работи преку бинарни опози-
ции: или политиката е институционализирана во друго место или одолеала; таа 
или „одговара“ или не одговара; таа е собрана од институциите и субјектите или 
е блокирана од страна на вето играчите и/или институционалните точки за вето. 
Наместо тоа, ние аргументираме дека процесот на трансферот на политиката 
треба да се гледа како една континуирана трансформација, преговор и акт и како 
политички вметнат процес на дислокација и преместување. Со нагласување на 
процесите на формирањето, трансформацијата и натпреварувањето се подразби-
ра дека трансферот на политиката никогаш не е автоматски процес или непробле-
матичен процес, земен здраво за готово. Значи, тој ја наведува потребата да се 
обрне внимание на начините на кои политиките и нивните шеми, содржината, 
технологиите и инструментите постојано се менуваат во согласност со местата, 
значењата и агенциите (Lendvai и Stubbs, 2007б).  

Транснационализмот на политиката како превод се фокусира на обидот да се 
изнајдат одредени специфични политики како универзални и „повторно да се 
препишат“ (Вен, 2006, стр. 82) постоечките социјално–економски, администра-
тивни и културни практики во рамките на својот идиом. Не постои ништо ново 
во движењето на идеите, институционалните шематски планови, дискурсите и 
барањата на знаење помеѓу и низ местата, скалите и субјектите. Меѓутоа, овие 
процеси се зајакнаа во последните триесет години, а во последните петнаесет 
години особено во таканаречените „земји во транзиција“. Според тоа, дејствијата 
на преведувањето, самите по себе, се пресудни во конструирањето на новите 
социјални состави. Југоисточна Европа, при составувањето на „европеизацијата“, 
„развивањето на противсиромаштијата“ и „повоениот реконструкционизам“ е 
многукратно означена, така што рамката на „националната социјална политика“ 
станува деконструирана, реконфигурирана, преформулирана и повторно споена 
(Lendvai, 2007). Социјалната политика станува многукратно формулирана како 
„сузбивање на сиромаштијата“, „задоволување на потребите на ранливите“, и 
како „социјална вклученост“, со концептот на „социјалната заштита“ што значи 
многу различни работи за различни субјекти во различни рамки. Целиот начин на 
разновидност и различните „сценарија за социјална политика“ (Lendvai, 2007) 
според тоа, неопходно ги шират домашните сфаќања, кои, всушност, никогаш не 
се толку чисто домашни како што изгледаат на прв поглед.  
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„Посредници“ 

Преведувањето е процес на кој му требаат преведувачи, вклучувајќи го 
растечкиот кадар на транснационални и локални консултанти и експерти за 
политиката, кои прават повеќе отколку само да обезбедат „техничко“ знаење и 
„непристрасна анализа“, но се заинтересирани субјекти за своето сопствено 
право. С# повеќе се признава важноста на овие нови посредници било да се 
дадени со терминот „стратешки брокери“ (Larner и Craig, 2005), „клучеви за 
граници“ (Williams, 2002); „соговорници“ (Belier и Wilson, 2000), „преминувачи 
на границите“ (Ferguson и Gupta, 2002), „трансактори“ (Wedel, 2004) или 
„културни брокери“ (Trevillion, 1991), но литературата на социјалната политика 
ретко се зафаќа со нив.  

Посредниците доаѓаат во различни изгледи; често како експерти, советници, и 
консултанти за политика од различен вид, но, се повеќе како неспецијалистички 
„поправувачи“ кои, додека не побаруваат каква било секторска надлежност, 
тврдат дека се во можност да го поврзат, олеснат и измазнат поминувањето поме-
ѓу различни субјекти во синџирот на финсирањето, идеите и/или проектите. Ти-
пично, посредниците се лоцирани во „хибридни“ или „меѓупросторни“ простори: 
помеѓу скалите, организациите, дискурзивните практики, системите на знаење и 
географиите. Овој простор на преминување најдобро е окарактеризиран со 
поимот „заматување и спојување на разликите“ (Czarniawaska и Mazza, 2003). Тој 
е произведен од, и самиот ја создава, фундаменталната промена со помош на 
односот помеѓу поединечните субјекти и формалните организации, со организа-
циите кои сега се многу полабави, со многу персонал кој работи времено, за 
краток период, и со договори за консултации кои се мерат со денови; зголемена 
„врата која се врти“ во смисла на експерти кои работат за различни организации 
во краток временски период; а над сето тоа, во една издвоеност на императиви 
засновани на знаење и засновани на бирократија.  

Еден дел од ова, на кој се укажува во студиите на Janine Wedel од Западна 
помош на Источна Европа (cf. Wedel 2000; 2004), е важноста на многукратната 
мрежа (Wedel, 2004; 165), каде играчите се знаат еден со друг и влијаат еден на 
друг во разни својства, со многукратни идентитети (кои таа ги формулира 
“Трансидентитети”), во разни улоги. Посредниците, кои работат во иновативните 
простори, создавајќи нови сојузи, нови значења и ковајќи нови потенцијали се 
пресудни за овие мрежи. Нивните “вештини на овозможување” ги движат нив 
над формалистичките и бирократските барања во еден простор каде „работите се 
завршуваат“ бидејќи „тие ја имаат визијата, мрежата и вештините за практичното 
имплементирање за да ги доведат работите цел чекор подалеку“ (Larner и Craig, 
2005; 416). Во креативно издејствуваните простори, посредниците се социјални 
претприемачи кои ги оспособуваат, менторираат и олеснуваат новите канали на 
комуникација, новите асоцијации и создаваат институционални и ситуациски 
рефлексивности. Најмалку, тие имаат вештини за презентирање на идеите во 
најпривлечен графички облик. Во исто време, тие оперираат во еден политички 
контекст кој ги вознемирува и ги комплицира нивните наизглед технички 
вештини. Секако, како што наведуваат Larner и Craig, посредниците често 
стануваат професионализирани и стручни во многукратни институционални и 
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организациски области кои се пресекуваат и се испреплетуваат и може да станат 
политички вклопени и “владеани” на многу помалку прогресивни, трансфор-
маторски, контрахегемонистички начини бидејќи: 

„... политичкиот контекст на нивната работа останува полн со нивните 
активности директно поврзани со политизацијата на локалните прашања, додека 
од нив истовремено се бара да ги прават своите политички барања технички или 
да ја свртат својата борба во соработка.“ (Larner и Craig, 2005:419)  

Разгледувајќи ја клучната улога која ја играат консултантите во проектите на 
социјалните реформи во ЈИЕ, разните “технологии”, написи и нехумани актанти 
го сочинуваат суштинскиот елемент на начинот на кој консултантите го проду-
цираат и репродуцираат знаењето, ги наведуваат барањата за знаењето, доз-
волуваат да се појават одредени агенди, додека активно ги замолчуваат другите и 
ја конструираат (како дискурзивно, така и практично) потчинетата позиција на 
креаторите на политиката, политичарите, професионалците, “социјалните пред-
мети” и заедниците. Во оваа смисла, “социјалните реформи” не се ниту едностав-
но рационално издејствувани процеси, ниту се сведуваат на дискурзивни струк-
тури. Значи, тие се комплексни, повеќекратни и флуидни процеси во кои разни 
видови на посредници играат с# повеќе важни улоги. 

„Простор и димензија“ 

Спротивно на реалистичките студии на меѓународните субјекти и социјалната 
политика, кои ги гледаат димензиите, или повообичаено, нивоата како 
недвосмислени, се јавува потреба да се поврзат просторот и димензијата, како 
зависни, комплексни, социјално и политички конструирани (Stubbs, 2005), како 
„производ на тензиите кои постојат помеѓу структуралните сили и практиките на 
човечките агенти“ (Marston, 2000; 220). Наместо да биде сфатена здраво-за-готво, 
„политиката на димензија“ со термините на Бренер се однесува на „производ-
ството, реконфигурацијата или спротивставувањето на парцијалните диференци-
јации, редови и хиерархии помеѓу географските димензии (Brenner, 2001; 600). 
Во оваа смисла, транснационалната политика не се однесува повеќе на линеарни 
трансфери од едно место до друго, туку повеќе се интересира за „повеќе-димен-
зионални мрежи“ кои „ги поврзуваат локалните и транслокалните процеси, про-
изведувајќи и консолидирајќи социјални конструкции на едно место“ (Jones et al, 
2004; 104).  

Настојувајќи да ја простудираат врската помеѓу државите, просторот и димен-
зијата, Фергусон и Гупта оттука предлагаат и „супернационалните“ и „провинци-
јалните“ субјекти да се опфатат во слични постапки на вертикалност и на опфате-
ност. Според тоа, тие се критични спрема перспективата која го третира „глобал-
ното“ „како тоа едноставно да е суперординатно ниво, што ги опфаќа нација-др-
жавите само како националните држави да се концептуализирани да опфатат 
региони, градови и села“ (Ferguson и Gupta; 990). Оттука, да го цитираме Jeremy 
Gould:  
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„скок во димензија не е само приспособување на квантитативниот индекс на 
резолуција. На пример, различните јазици, реториката, идеалите, оправдувањата 
и рационалностите циркулираат на различни димензии, на различни нивоа од 
една организација.“ (Gould, 2004; 283).  

Она што е важно овде е дека креирањето на социјалната политика не се од-
вива на различни нивоа на владеење земени здраво за готово, туку дека клучните 
политички играчи го надминуваат секое ниво во кој било момент. Креирањето на 
политиката е непрекинат процес кој се одвива на повеќе места и во повеќе слоеви 
како и со повеќе субјекти. Изразите „глобалното е во локалното“ и „локалното е 
во глобалното“ опфаќаат нешто од ова, поаѓајќи од фактот дека го преис-
питуваме значењето на моќта како „нееднаква достапност“, „диференцијален 
интензитет“ на места и простори и различна способност да се „прескокнат 
димензии“ (Moulaert и Jessop, 2006). Во суштина, ние би изјавиле дека се отво-
раат одредени политички простори, а другите се затвораат во средбите помеѓу 
меѓународните организации и субјектите и националните влади и дека оние кои 
се подобри се способни да патуваат помеѓу овие нивоа и димензии: консултанти, 
експерти на МНВО, истражувачки центри, политички претприемачи и така 
натаму, се често во подобра позиција да влијаат на политиката. Сепак, прециз-
ните форми кои ова ги има, ќе варираат од еден до друг контекст.  

Покрај тоа, концептот на Graham Harrison за „суверена граница“ овде е исто 
така релевантен, предизвикувајќи конвенционално бинарно сфаќање на 
суверенитетот на една држава - или државите имаат суверенитет или немаат – во 
кои домашниот простор се гледа како одвоен и ограничен и кој може да биде 
отпорен на или совладан од надворешни субјекти. Неговата работа укажува дека 
многу држави постојат во една суверена граница во која домашно-странската 
граница постанува порозна преку „взаемна асимилација“ моќта на донаторот и на 
државата“, така што донаторите или, овде за нашите цели, транснационалните 
субјекти, се попрецизно сфатени како „дел од самата држава“ (Harrison, 2001; 
669), или како вид на „проширена држава“. Она што во термините на Gould се 
појавува како „нови хибридни форми на „глобални/локални поврзаности“ (Gould, 
2005; 9) резултира во едно замаглување на границите помеѓу внатрешното и 
надворешното.  

Значи, ние овде зборуваме за едно разбирање на социјалата и нејзините 
транзиции и трансформации како комплексни повеќекратни и флуидни процеси 
на производството на знаењето, развојот на значењето и развојот на тврдењето. 
Наместо случаите да се разгледуваат како потврдување и движење кон различни 
(сепак универзални) видови на „социјални режими“, поставени од посебни 
„државни“ и „недржавни“ субјекти на „институционализирани политики“, алтер-
нативната перспектива која е овде презентирана дава привилегија на поглед на 
социјалните реформи како на збир на интерактивни, интензивни и процеси на 
степени на транзиција. Концептите како што се „состави“, „превод“, 
„посредници“ и „простор и димензија“ нудат критички приод во трансфор-
мациите на „социјалното“ на „политиката“, а пред с#, на „социјалната политика“ 
скована во средбата помеѓу Југоисточна Европа и различните транснационални 
сили и субјекти. Тоа што следи, е еден доста краток обид да се искористат овие 
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концепти во спецификите на реформата на социјалната политика во Југоисточна 
Европа, донесувајќи ги „трите предизвици“ за „глобални студии на социјална по-
литика“: да се види политиката како „политичка“ помалку во смисла на „големи 
раскажувања“ а повеќе во смисла на процеси; да се опфати „методолошката 
рефлексивност“ на начини кои се чувствителни на позициите и гледиштата; и да 
се распознаат односите на моќта во смисла на гласовите кои се овозможени и 
молчењата кои се произведени во процесите на реформата (Lendvai и Stubbs, 
2007a).  

III. МЕЃУНАРОДНИ СУБЈЕКТИ И КРЕИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  

Ситуирање на Југоисточна Европа 

Исто како во претходниот дел, каде беше критикувано толкувањето на 
социјалната политика и меѓународните субјекти како статични и прецизно 
определени поими, она што се смета дека претставува Југоисточна Европа во 
никој случај не е очигледно. Регионите се политички конструкции, кои создаваат 
„замислени заедници“ на нивоа надвор од она на националната држава (cf. 
Anderson, 1991). Овој поим за региони како „релативно растеглив контингент на 
ентитети за разни социјални практики“ (Benchev, 2006; 5) е важен, не само во 
смисла на комплексната динамика помеѓу поимите на идентитетот, 
националноста и над с#, на спектарот на (Западна) Европа и нејзиното „Друго“. 
Покрај толкувањата за ‘замрзнатото сваќање за Балканот’(Тодорова, 1997) како и 
конструкцијата на ЕУ за „Западен Балкан“, во најакутна смисла регионот тежнее 
да биде дефиниран во негативен смисла, а во 1990-тите, и како зона склона кон 
конфликти со изразени и длабоко втемелени историски непријателства. 
Тешкотијата да се конструира една антитеза од внатре, во смисла на „Балканот е 
прекрасен“ (Razsa и Lindstrom, 2004) или, поблаго Југоисточна Европа, е зајак-
ната од реалните и замислените нерамномерни геополитики на пристапување кон 
Европската унија, која и самата е конструирана во контекст на модерноста, и 
додека земјите тежнеат да се „спојат или повторно да се спојат со Европа“. 
Нашата рамка на упатување е потребно да ја разбере и хетерогеноста на 
просторите изложени во концептот на Југоисточна Европа и историски зависните 
процеси на институција и градење на (нација) држава што може да биде реле-
вантно во смисла на социјална реформа и во смисла на конфигурациите и на 
формите на меѓународните интервенции. 

Влијанијата на војните и транзицијата на социјалните политики во 
Југоисточна Европа секаде се документирани (cf. Deacon et al, 1997; глава 7), и 
овде не може да бидат подлабоко разгледани. Покрај тоа, војните од југосло-
венското наследство, кои започнаа со краткиот конфликт во Словенија во 1991 
година, проширувајќи се во Хрватска од 1991 до 1995 и Босна и Херцеговина од 
1992 до 1995 година, како и конфликтот на Косово и Србија во 1999 година, и 
нестабилноста во Македонија во 2001 година, се виде сложена и променлива 
комбинација на меѓународни хуманитарни и безбедносни интервенции кои ди-
ректно се одразија на процесите на социјалната и политичката промена. Концеп-
тот на „градење на држава“ е во опасност од формализирање на комплексната 
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социјална и политичка техника за што имало обиди во некои делови од регионот. 
Незавршената природа на ова, не само во смисла на процесите во рамките на 
Босна и Херцеговина и статусот на Косово, исто така се важни фактори на кои 
треба да се упати во една рамка која ја поврзува социјалната политика со други 
односи, особено безбедноста, враќањето на бегалците и демократизацијата. Во 
извесна смисла, елементите на детериторијализацијата и деинституционализаци-
јата на социјалата, во смисла на дијаспорите, дозначувањата, прекуграничните 
барања и права, „социјала на енклава“, присилна миграција и враќање, сивата 
економија, неформалната социјала, улогата на трансферите во домаќинставата и 
„мрежата на паралелната власт“ (Solioz, 2005; 80) се сите, иако не подеднакво, 
релевантни на, но често во голема мера отсутни од студијата на реформата на 
социјалната политика во регионот.  

Не е само ЕУ против Банката 

Постои збунувачки поредок на меѓународни субјекти и нивни претставници, 
некои од нив се со повеќе од едно лице, сите од нив директно или индиректно ја 
обликуваат социјалната политика во регионот и, до извесен степен, си конкури-
раат едни на други во смисла на влијание преку проекти, програми и агенди за 
реформа на политиката. Секако, во овој контекст, се појавуваат нови посредници 
и брокери со главни импликации за транспарентност и сопственост. С# уште е 
вистина дека ЕУ и Светската банка се главните меѓународни актери кои влијаат 
на социјалните реформи. Сепак, покрај присуството на Светската банка, ЕУ и 
агенциите на ОН вклучувајќи ги УНДП, МОТ и УНИЦЕФ, регионот е означен со 
размножување на субјекти, од кои некои се сосема нови и доста неспоредливи со 
кои било други тела од каде било, а сите тие придонесуваат, јасно или како што 
се подразбира, за преполната арена на политичкиот совет, имплементацијата на 
проектите и стратешкото градење на сојуз во социјалната политика. Тие го 
вклучуваат Пактот за стабилност за Југоисточна Европа, во процесот на транс-
формирање во Регионален совет за соработка, огромниот поредок на меѓународ-
ни невладини организации вклучувајќи ги и оние кои имаат минато на работа во 
развојот на општества после конфликти, и оние кои што се повеќе засновани на 
трансевропски видови на солидарности. Покрај овие, мноштво на специјалистич-
ки „истражувачки центри“ и советодавни друштва, заедно со самостојните прет-
приемачи за политика се вклучени во сложените синџири на склучување на 
поддоговори за финансирање и идеи кои доминираат со современите политички 
процеси.  

Двојната конкуренција-соработка помеѓу ЕУ и Светската банка има многу 
облици и форми. Навидум, двете агенции нудат многу различни „технологии на 
вклученост“ и „технологии на набројување“. Од гледната точка на социјалната 
политика, Светската банка има силна и често продорна рамка на „структурално 
регулирање“, која се зафаќа со клучните области на социјалната политика, како 
што се пензиите, социјалната заштита (претставени како социјална помош и 
социјални услуги) и здравството. За сличните „суштински“ прашања, ЕУ во 
голема мера молчи или игра координативна, но не одлучувачка улога во оние 
земји за кои членството останува долгорочна цел. Заради тоа, додека изгледа 
дека ЕУ користат „меки“ технологии како што се поддржување и контрола на 
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усвојувањето на регулативната рамка на acquis, Светската банка се потпира на 
„тешките услови“ зајакнати со кредити. Трето, секако е инсистирањето на Свет-
ската банка за важноста на апсолутните линии на сиромаштија што стои во 
спротивност со истакнувањето на релативната сиромаштија од страна на ЕУ, со 
Светската банка која често ги презема локалните експерти за да произведе 
„дефинитивни“ студии со селективно изразено мислење кои покажуваат дека 
„легитимноста и кредибилитетот на експертизата на Банката е извлечена преку 
кружен процес помеѓу знаењето што таа го покажува и публиките што го 
легитимизираат тоа знаење“ (St. Clair, 2006; 77).  

Надвор од површината, постојат важни сличности помеѓу двете агенции. 
Прво, често клучните меѓународни субјекти како што се Светската банка и ЕУ ги 
здружуваат истите „експерти“ за социјална политика и се потпираат на истите 
консултанти. Второ, ние гледаме слични практики на формулирање со продукци-
ја во смисла на „податоци“ и „знаење“ низ целата Југоисточна Европа, со помош 
на кои се развиваат важни студии, извештаи и бази на податоци по кои треба да 
се постапува. Во овој поглед, една внимателна анализа на клучните документи 
произведени од страна на Светската банка и од ЕУ покажува текстуални слич-
ности. Во оваа смисла односот на Светската банка се движи од традиционалното 
структурно регулирање кон повеќе транзициски програми со цел, барем ретор-
ички, да се поддржат овие земји во нивната интеграција со Европската унија.  

Регионот се разгледуваше од надворешните агенции преку објективите на раз-
војот и повоената реконструкција, на тој начин во областа се донесуваше дискурс 
за развојот и практиката комбиниран со интервенции во итни случаи кои поната-
му ги изменуваа таканаречените „нормални“ социјални политики. Ова значи дека 
интелектуалните точки на обраќање, а со тоа и односот на политиката се залагаат 
за тоа дека работата во регионот е покомплексна отколку судирот помеѓу ЕУ и 
Светската банка за социјалните политички односи на универзализам како спро-
тивставени на селективноста или во однос на јавното против приватното социјал-
но обезбедување. Особено, реформите на социјалната политика се надминати со 
односот на пошироката „демократизација“ во кој субјектите во граѓанското оп-
штество, изедначени со новите или реконструираните невладини организации, се 
поставени во различни наизглед спротивставени позиции наспроти државата: ка-
ко партнери; како иноватори; како подизведувачки алтернативни даватели на 
услуги; како критика на државната диктатура; како поборници на политиката; и 
како овластувачи на угнетените и сиромашните. Невладините организации во 
регионот имаат многу широк спектар на форми од ориентираните кон владеење и 
екстремно моќните „мета-НВОи”, преку НВО со едно или две академски лица, до 
неформални групирања, додавајќи ја комплексната комбинација на заинтересира-
ни организации и индивидуални играчи вклучени во правењето на барања, стра-
тешките избори и максимизирањето на ресурсите. (cf. Stubbs, 2007a).  

Сега ние ги истражуваме трите случаи на реформата на социјалната политика 
во Југоисточна Европа, каде, во секој случај е важна, дури иако на различни 
начини во различни времиња, улогата на политичките преведувачи и посредници 
кои работат во новиот сој на флексибилни, хибридни, флуидни и помалку пред-
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видливи организации, мрежи, привремени коалиции и мрежи на неформална по-
литика. Во секој од случаите, оној на Босна и Херцеговина, Косово и Хрватска, 
ние скицираме некои од субјектите, агенциите и институциите кои ја формули-
раат социјалната реформа, ги упатуваат неочекуваните дискурсивни синџири или 
врски кои се направени, и истражуваат некои од преместувањата, замолчувањата 
и борби за превласт кои се придружени со фрагментација и поддоговарање на 
стратегиите за реформа на социјалата.  

Босна и Херцеговина: флексибилни организации, виртуелни држави и 
многукратни безизлези  

Трагањето по креирањето на политиката во Босна и Херцеговина (БиХ) е не-
измерно тежок процес. Државата е високо фрагментирана, суштински составена 
од два ентитета и една област, со еден ентитет понатаму поделен во кантони или 
региони. Таа е еден вид на полупротекторат означен со голем размер на 
интервенции на меѓународни агенции, но исто така многу некоординиран. 
Постојат „контактни зони“ кои се преклопуваат во кои еден опсег на меѓународ-
ни и домашни субјекти делуваат едни на други, делуваат со широк домен на 
флексибилни и мрежи со паралелна моќ. Во една одредена смисла, напорот на 
донаторот за зајакнување на еден вид на виртуелна централна држава вклучу-
вајќи нови, флексибилни агенции на ниво на централната држава, нуди нова 
платформа или терен за овие мрежи, и создава привилегиран терен за „техно-
кратски“ деполитизирани заемни влијанија помеѓу клучните политичари, др-
жавните службеници и меѓународните субјекти (cf. Stubbs, 2007b; Магљајиќ 
Холичек и Рашидагиќ, 2007). 

Додека голем број на автори ги трасираат развоите на политиката во Босна и 
Херцеговина во смисла на одигрување на „либерален мир“ (Pugh, 2001), 
„терапевтско владеење“ (Пупавац, 2001) и постепеното движење од колонијална-
та моќ на високиот претставник до дисциплинската моќ на Европската унија 
(Chandler 2002, 2003), ова се примери за тоа каде „теоријата го одредува дока-
зот“, привилегирајќи линеарен есенцијализам над нијансираното разбирање на 
многукратната, фрактурирана и хаотична природа на креирање на политика. 
Аргументот дека Светската банка продолжува да доминира во креирањето на 
социјалната политика во БиХ претставува ништо повеќе од еден вид на буквална 
вистина дотолку да персоналот на Банката продолжи да притиска за „итни“ 
реформи (cf. Магљајиќ - Холичек и Рашидагиќ, 2007). Поентата е дека слични 
изговори, направени во текот на дванаесетгодишниот период, од една серија на 
членови на персонал на претседателот на САД, консултанти, советници и заме-
ници, имаа мало влијание во смисла на промена на политиката, како една серија 
на задоцнети или неимплементирани пакети за приспособување/реформи даваат 
пат на други. Просторот оставен со отсуството на реформа на макрониво беше 
зафатен од „пилоти“ на микрониво, вклучувајќи партнерства помеѓу еден дијапа-
зон на донатори, меѓународни и локални невладини организации, локални профе-
сионалци, консултантски компании, академии и политичари кои делуваат на гра-
ницата помеѓу формалното и неформалното, јавното и приватното, а кои служат 
да создадат неизедначени, контрадикторни и, над сето тоа, неодржливи локални 
практики и политички влогови. На крајот, проектните ресурси тежнеат да 
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произведат „лажни позитиви“, вклучувајќи еден вид на „инструментален конфор-
мизам“, преку кој на замениците на министрите, на шефовите на јавните агенции, 
на академици и на други, им се плаќаат хонорари да репродуцираат еден нов 
консензус за социјалната политика. Да цитираме една неодамнешна студија:  

„Државата per se (по себе) никогаш не беше разделена од примената на целата 
пробна реформа. Донаторските влади и нивните локални партнери за имплемен-
тација, по потпишувањето на формалните договори со државните власти, регру-
тираа претставници на клучните владини министерства и институции во индиви-
дуално својство, преку нивното учество во неформални, ad hoc проектни тела. 
Овде тие даваа празни ветувања за имплементацијата на целите на проектот, 
продолжувајќи ја својата секојдневна работа во владата. Проектните активности 
носеа згодни награди, но не создава обврски за државните агенции или за овие 
поединци.“ (Магљајиќ - Холичек и Рашидагиќ, 2007) 

 На крајот, „успехот“ беше помалку ценет во смисла на имплементацијата на 
овој консензус, а повеќе во смисла на способноста да се организираат конферен-
ции, да се произведуваат тешки публикации, а над с#, да се водат добро управу-
вани проекти. Неодамна, со донаторска поддршка настапи „преминување од про-
екти“ на „стратегии“, особено од владиниот оддел за меѓународен развој (ДФИД) 
на ОК, за трансформација на првичната „Стратегија за намалување на сиромаш-
тијата“ која ја водеше Светската банка, повеќе да наликува на една стратегија за 
развој на ЕУ. Меѓутоа, повторно, овој вид на линеарна приказна, формулирана во 
смисла на формални организации, е измамувачка, без оглед на создавањето на 
централна владина единица, која е приспоена на Советот на министрите, чиј 
формален статус е сега разјаснет, но чија неформална моќ е значително намалена 
по заминувањето на еден од клучните локални претприемачи. На крајот, 
„услугите што некој ги добива с# уште многу зависат од тоа каде тој живее“ 
(Магљајиќ - Холичек и Рашидагиќ, 2007) а корисниците на социјалната помош с# 
уште се во голема мера замолчени или изразени повеќе како објекти отколку 
како субјекти (cf. Stubbs, 2002; 324).  

Косово: паралелни структури и социјална техника во држава која настанува  

Неколку места искусија повеќе турбуленција и промени во смисла на „кој 
владее“ и „како“ отколку Косово во последните дваесет години. По скратувањето 
на автономијата на покраината од страна на Србија во 1989 година, мнозинството 
од албанската популација започна да гради „држава во држава“ заснована на соз-
давањето на паралелни структури (Clark, 2000). Социјалната помош за албанска-
та заедница во тоа време беше организирана од еден локален невладин субјект, 
Здружението Мајка Тереза. До 1998 година, и покрај континуираниот притисок, 
се појави нова воена групација КЛА, со значителна поддршка од заедницата во 
дијаспората. По кампањата на НАТО и повлекувањето на српските сили, Резолу-
цијата 1244 на Советот за безбедност на ОН создаде протекторат под Привреме-
ната административна мисија на ОН во Косово (УНМИК) и косовските сили под 
водство на НАТО (КФОР).  
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Почетните постконфликтни програми за социјална помош во Косово се поја-
вија од еден меѓународен мандат за хуманитарна помош во итен случај, обид ор-
ганизиран од страна на меѓународни агенции за помош како што се Католички 
служби за помош, Милосрдните корпуси и Меѓународната CARE „чиј стратешки 
приоритет беше првично реакција во итен случај, а последователно распуштање“ 
(Cocozzelli, 2007). Од доцниот период на 2000 па натаму, една меѓународно упра-
вувана програма за социјална помош и програмата за реформа на социјалната 
заштита на Светската банка-ДФИД дадоа слободно владеење на мноштво на 
меѓународни консултантски организации и индивидуални политички претприе-
мачи, маргинализирајќи ги локалните субјекти вклучувајќи ги и политичарите, 
синдикатите, локалните невладини организации и така натаму. Подоцна, едно но-
во партнерство помеѓу меѓународните донатори, консултанти и една нова група 
на косовски јавни функционери побара да се воспоставаат поодржливи системи 
на социјална политика.  

И покрај изборите во ноември 2001 година и воспоставувањето на привреме-
ните институции на самоуправа во февруари 2002 година, локалните политички 
процеси с# уште имаа мало директно влијание врз содржината на социјалната 
политика. Ова беше најјасно демонстрирано во смисла на нов пензиски систем 
формулиран од еден консултант финансиран од УСАИД, бараната регулатива 
која беше брзо завршена пред формирањето на ПСИГ „очигледно со цел да се 
обезбеди шема која функционира без политичка вклученост и преговарање“ 
(Cocozzelli, 2007), единствено со податоци како што се датумот на воведувањето 
и стапката на надоместот оставена за неа да одлучи новото Собрание на Косово. 

Главна стратешка интервенција беше Проектот за социјална заштита на Косо-
во, заеднички финансиран од Светската банка и Министерството за меѓународен 
развој на Обединетото Кралство (DFID), кој започна од јули 2001 година, над 
неговиот почетен термин, завршувајќи во август 2006 година. Секоја компонента 
и подкомпонента беше предмет на конкурентен тендер кој водеше до еден проект 
кој се состоеше од слабо координирани, слабо подредени и различно замислени 
интервенции, дадени од една страна, а преголема нагласеност на доста иреле-
вантна или висока академска обука и студиски посети или, од друга страна, ко-
пии на европските закони и прописи со мала поврзаност со реалностите на 
теренот и со уште помало внимание посветено на динамиката на имплементаци-
јата. Меѓународниот пропуст се фокусираше, тесногледо, кон придржувањето на 
поддоговорните правила додека беа дадени измешани пораки на кадарот на 
косовските администратори и политичари кои се појавуваа, во смисла на тоа дека 
биле замолени да ја „распространат“ шемата, но исто така, дека се санкционира-
ни за какво било однесување кое произлегло дека е премногу политизирано или 
од сопствен интерес.  

Сега, Светската банка не е вклучена во натамошната работа бидејќи Косово не 
е држава и не се квалификува за заеми. Владиниот оддел за меѓународен развој 
(ДФИД) на ОК, преку една консултантска компанија која претходно беше 
вклучена во БиХ, е фокусирано на децентрализацијата, на напорите за натамош-
ни технички реформи. Додека ова секако демонстрира отсуство на „институции 
за креирање на политика кои се претставници на јавноста на Косово“(Cocozzelli, 
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2007), помалку е дека „покраината е оставена да биде носена од моќни глобални 
трендови артикулирани од меѓународни субјекти како што се Светската банка, 
или донаторските влади како САД или ОК“ (Cocozzelli, 2007), отколку фактот 
дека целиот начин на заемни влијанија на различни меѓународни-локални, разве-
дени од политичката сфера, продолжуваат да произведуваат една хаотично пла-
нирана, а сепак фундаментално хибридна социјална политика.  

Хрватска: социјални крпеници, агенти за промена и нов европски говор 

Од независноста на Хрватска, основата на која работи социјалната политика и 
која има ефекти стана многу повеќе фрагментирана и контрадикторна. Брановите 
на реформите кои доаѓаат непрекинато и присуството и влијанието на различните 
видови на меѓународни субјекти секогаш, секако, работејќи во имплицитен или 
отворен сојуз со националните сили, произведоа еден вид на нерамна крпеница 
на социјала. Модалитетите на меѓународната помош кои брзо се менуваат се 
протрија од внатрешниот политички пејсаж на Хрватска кој брзо се менува, би-
дејќи војната и диктаторскиот национализам постепено беа заменети со демокра-
тизацијата и тежнеењето за членството во ЕУ. Отпрво се појави една состојба на 
„социјален паралелизам“ (Stubbs и Зриншчак, 2007) со „имплицитна социјална 
политика“ која доминира над кое било долгорочно планирање. Интересно, 
случајот на пензиската реформа (Stubbs и Зриншчак, 2006) демонстрира како 
може да бидат достигнати реформите врз основа на воспоставување на политич-
ки коалиции на внатрешни и надворешни субјекти, правејќи еден претпоставено 
„технички“ случај на нивото на политичката несигурност, со водечка улога 
играна од реформерите од Чиле и персоналот на Светската банка поставен во 
одговорното министерство.  

По изборот на владата од коалицијата водена од Социјално-демократската 
партија во јануари 2000 година, Светската банка, заедно со Владиниот оддел за 
меѓународен развој (ДФИД) на ОК и владата на Јапонија, работеа со владата на 
преговорите за кредит за техничка помош, кој ќе го следи еден значителен кредит 
од Светската банка, за да ја поддржи Владата во развојот на кохерентна и 
потполна стратегија за реформа на социјалната политика. Беа регрутирани тимо-
ви на консултанти чија работа започна во април 2002 година. Веројатно како 
еден од најдраматичните примери на проблеми со поддоговарање и улогата на 
консултантските компании (cf. de la Porte и Deacon, 2002; Stubbs, 2003), не 
помалку од осум консултантски тимови или компании беа договорени да работат 
на реформите, сите освен една беа врз основа на тендерско наддавање, покрива-
ње на социјалната помош; социјалните услуги; труд и вработување; фискалните 
прашања и децентрализацијата; административно зајакнување, ИТ и прашања за 
базата на податоци; контрола на сиромаштијата; како и еден заеднички водач на 
тим и на тимот на локалните ресурси. Повеќе од една година од работата на 
тимовите, нивоата на заедничкото разбирање на задачата, а секако и довербата 
помеѓу тимовите, помеѓу меѓународните и локалните консултанти, како и помеѓу 
тимовите и владата, станаа доста ниски. На крајот, извештајот што ги спојува 
деловите во една целина беше всушност напишан од страна на фискален и тим за 
децентрализација кој имаше повеќе искуство во работењето со прашањата на 
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фискалните програми на УСАИД во Централна и Источна Европа отколку во 
реформата на социјалната помош. Заокружувањето на желбите за реформа на 
еден поединечен „агент за промена“, во овој случај еден помошник на министер 
излезен од академија, може да се види дека има ненамерни последици и дури 
може да има изострено одреден отпор за промена. 

Владата водена од ХДЗ, избрана кон крајот на ноември 2003 година, ја 
реорганизираше структурата на владата така што социјалата сега стана дел од 
новото доминирано од здравството Министерство за здравство и социјална 
благосостојба. Поранешниот помошник на министерот беше унапреден во новата 
Влада на позиција на државен секретар, иако како за инает, неговото влијание 
ослабна, поради делумно политичката природа на позицијата, исполнета според 
интересите на помал коалиционен партнер. Важно, во последиците на смртта во 
една институција за луѓе со тешкотии во учењето, новиот министер многу добро 
објасни дека, доколку имаше каков било кредит од Светската банка во овој 
сектор, најголемиот дел би требало да се потроши на поправките на неопходната 
инфраструктура во објектите за институционална грижа. Покрај тоа, улогата на 
координирање на реформите не беше дадена на државниот секретар, туку на 
водечкиот ХДЗ МП, доктор по медицина, која имаше воспоставено своја 
сопствена невладина организација која обезбедуваше институционална грижа за 
луѓе со инвалидитет.  

Под некој одреден внатрешен критицизам за времето поминато од првичниот 
кредит до потпишувањето на заемот, Светската банка вметна на местото еден 
број на нови консултанти и поддржа еден број на консултативни семинари пред, 
на крајот, да се потпише договорот за заемот со поддршка од шведската Влада. 
Преправениот проект претставува одреден континуитет, иако интересно е тоа 
што, тој повторно го воведува поимот на пилоти во три области, сите контроли-
рани од страна на ХДЗ, без оглед на тоа дека областите имаат, до сега, играно 
многу ограничена улога во социјалната благосостојба во Хрватска. Постои 
одредено внимание на трансформацијата на институциите, на иновацијата и на 
воспоставувањето на новите центри за обраќање или упатување иако сето остана 
малку нејасно и предмет на различни толкувања. Третиот бран на консултанти, 
далеку отстранети од оригиналните концепти на реформата, сега се ангажирани 
да го направат проектот значаен.  

Во исто време, подготовката на Хрватскиот меморандум за заедничко вклучу-
вање пред членството на ЕУ, кој започна во есента на 2005 година, сигнализира-
ше поактивен интерес и вклучување во социјалната политика од страна на Европ-
ската комисија. Влијанието на европизацијата и во смисла на хармонизацијата на 
социјалната статистика и во консултацијата со заинтересираните страни веќе 
стана видлива, со претставување на промени во „технологиите на вклученоста“ 
(Haahr, 2004) и во „технологиите на набројувањето“. Природата на процесот на 
пристапување кон ЕУ како одредување на значењето, институционалната транс-
формација и владеењето на новата социјална политика (Lendvai, 2005; 65) 
создава нови можности за посредниците и консултантите, оние кои претходно 
работеа со Светската банка и/или УНДП сега повторно се позиционираат себеси 
во однос на новиот дискурс.  
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 IV. ПОВТОРНО ПОЛИТИЗИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛАТА?  

Како заклучок, треба повторно да се разгледа уште една нова бинарна 
спротивставеност со цел да се даде смисла на претходните емпириски податоци. 
Ова е поделбата помеѓу политичките и технократските процеси, која досега во 
овој текст е претставувана како непроблематична. Гледајќи ги двата концепта 
како повеќе метафори отколку како прецизни описи, исто така длабоко обликува-
ни од слевањето на националните и транснационалните процеси, таа нуди нов на-
чин на разбирање на местата на борбата, природата на опстојувањето и можност 
за промена на новите сојузи. Ние ја споделуваме загриженоста на Џон Кларк 
(John Clarke) дека премногу често, студиите кои раскажуваат една „присилувачка 
приказна на систем на собирање, стратегија или сила“ содржат „последен пара-
граф за отпорот приклучен на крајот“ (Clarke, 2004; 158). Неговите заклучни пра-
шања, дури иако се многу повеќе изведени од една патека на ОК-САД-Западна 
Европа, нам ни изгледаат како многу битни во смисла на започнувањето на 
итната работа на одредување на местоположбата на „можностите за одбивањата, 
отпорите и алтернативните можности во рамките на анализата“ (Clarke, 2004; 
158).  

„1. Што можеме ние да додадеме на одржливиот и методолошки репертоар на 
скептицизамот на луѓето за доминантните тенденции и стратегии? Како, така да 
речеме, можеме да ја збогатиме и да ја зголемиме скептичната способност?“ 
(Clarke, 2004; 158). 

Во сите држави и територии кои се претходно дискутирани, постои здрав 
скептицизам помеѓу професионалците, креаторите на политиката и информира-
ните јавности за „консултантите“, со ново дадено име „навредувачи“, чии извеш-
таи собираат прав во фиоките и кои имаат воведено еден псевдојазик „ублеха“ 
(Шавиха-Валха и Милановиќ-Бланк, без дата). Во еден дел, задачата која е при 
рака е да се издигне овој скептицизам до нивото на критичка ученост и акција. 
Додека ова може да произлезе дека е премногу блиску до „културата на провер-
ка“ на технократското ново јавно управување, повикот за регистар на консултан-
тите во кој карактеристиките на изведбата се прават систематски (cf. Stubbs, 
2003) може да понуди еден начин на давање на поодговорно консултантство само 
ако, во извесна смисла „се оплеват јаболките од крушите“ (Gould, 2003). Покрај 
ова, од корист исто така би било да се направи јасна разликата помеѓу политич-
ките и технократските приоди. Покрај тоа, нагласувањето на „технологиите на 
учество“ во центарот на транснационалните процеси нуди можност за да се 
слушнат други гласови.  

„2. Што можеме да кажеме за „грешките, фрактурите и пукнатините“ на 
доминантните системи и стратегии? Кои се нивните карактеристични контрадик-
ции, тензии и форми на нестабилност“ (Clarke, 2004; 158) 

Овој труд истакна многу од неразделивите противречности во реформските 
процеси: потребата за јасни и никогаш потполни преводи; можноста да се дозво-
ли да се слушнат дивергентните гласови; „случајната“ природа на многу од про-
цесите кои се при рака и, над сето тоа, секогаш можноста дека деполитизираните 
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процеси ќе станат повторно политизирани. Ова може да настапи преку повторно 
вметнување во формалната домашна политика; преку еден нов интернационали-
зам, како на пример, социјалните движења ширум Европа се вклучија како актив-
ни субјекти во дебатите; и преку безброј чинови на отпор од мал размер или 
чиста непослушност. Една манифестација на ова е јасниот предизвик на 
материјалните нееднаквости што може да бидат драматични во транснационал-
ните контексти како на пример, повисок дипломиран државен службеник во 
Косово кој истакнува дека неговата плата е 400 евра месечно, додека тој 
потпишува големи договори со консултантски компании чии консултанти се до 
трипати повеќе платени за еден ден. Повторно, како што е истакнато претходно, 
делот на задачата на критичната ученост е да се дискутираат овие нееднаквости 
во наградувањето и да се унапредат и локалните субјекти и што е пресудно, 
„локализираното“ знаење и вештини.  

 „3. Кои се другите гласови и термини кои се во игра, но се маргинализирани, 
подредени или замолчени во сегашната состојба? Како можеме да ја зголемиме 
нивната способност да ги артикулираат другите замисли, другите солидарности и 
другите можни иднини?“ (Clarke, 2004; 159). 

На друго место, еден од нас тврдеше дека корисниците на социјалната помош 
се тие кои се најмногу маргинализирани во овие процеси (Stubbs, 2002). Сепак, 
„технологиите на учеството“ обезбедуваат простор за да се слушнат гласовите на 
корисниците, не на технократизиран, проектизиран или фетишизиран начин, туку 
попрво преку нови процеси на демократска одговорност. Транснационалниот 
корисник и застапничките групи може овде да играат важна улога. Покрај тоа, 
мрежата на поддршка на политичка партија (како што е германската фондацијата 
Фридрих Еберт) може да помогне да се изгради способноста на парламентарците 
да се проучат реформските процеси и да се истакнат социјално демократските 
алтернативи.  

„4. Кои се можностите кои се појавуваат за реартикулација на социјалата, 
државата и нацијата – и како тие може да бидат зголемени против доминантните 
и регресивните формации?“ (Clarke, 2004; 159).  

Овој труд не го расправаше користењето на националистичките концепти на 
малцинството како центар на социјалните пактови кои се во подем и кои се 
појавуваат во секоја држава и територија од студиите на случаите. Секако дека 
транснационалниот дискурс и практика на „човекови права“ не секогаш е 
најдобро поставен за да ги лоцира и намали овие проблеми. Меѓутоа, во секоја 
држава и територија постојат форми на локализиран секојдневен космополити-
зам кои ги одбиваат етничките ознаки и кои артикулираат еден алтернативен 
здрав разум. Низ целиот регион, сеќавањата на самоуправувачкиот социјализам 
кои с# уште се комбинирани, исто така обезбедуваат основа за една алтернативна 
концептуализација на солидарност и за едно алтернативно чувство на поли-
тичкото.  

На крајот, делувајќи локално, национално, регионално и транснационално во 
„просторите помеѓу … натпреварувачките и преклопувачките (партиски) власти“ 
(Deacon, 2007; 178) може, секако, да биде место каде една „социјално 
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реформистичка“ политика се пресретнува со теориите на комплексни, натпрева-
рувачки, социјални состави. Борбата за една алтернативна социјална политика во 
Југоисточна Европа е тешко да се предвиди надвор од еден критички осврт кон 
северните и западно-засновани теоретски структури, политички практики и 
политички препораки. Потребата за акциско-истражување која произлегува од 
спојот меѓу критичката етнографија и критичката педагогија, ризикувајќи притоа 
да се биде квалификуван како идеалист или релативист е е вид на практика која 
овој есеј веројатно ја предочува.  
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Вовед 

Во овој прилог се занимаваме со социјалната политика на државите наста-
нати на тлото на поранешната Југославија, за кое денес вообичаено се користи 
синтагмата “Западен Балкан”. Од нашата анализа ќе ја изземеме Словенија, 
бидејќи таа според дефиницијата што денес се користи во меѓународните доку-
менти не припаѓа во Западен Балкан. Покрај ова, Словенија, како најразвиена ре-
публика на поранешната Југославија, по здобивањето на независноста 1991 
година имаше поинаква (подобра) судбина од другите постјугословенски држави. 
Таа во последниве десетина години се развиваше релативно поуспешно, па во 
2004 стана членка на Европската унија.2 Нема да се занимаваме ниту со Косово, 
од причини што немаме доволно увид во тамошните севкупни прилики како и во 
социјалната политика, но и поради тоа што Косово сè уште нема дефиниран 
државно-правен статус, туку за него во последно време се водат интензивни 
меѓународни преговори.3  

Се поставува прашањето: Зошто се препорачува да се третираат одделно 
државите од подрачјето на поранешна Југославија од другите постсоцијалис-
тички држави на Југоисточна Европа, како што се Романија, Бугарија, Албанија, 
Молдавија? Сметам дека со тоа се избегнува поедноставување на генерализира-
њето што го сретнуваме кај некои западни автори. Имено, тие во своите анализи 
на овдешните прилики, па така и во анализите на историјата на социјалната 
политика, одделно од полувековниот социјалистички период, не прават разлика 
помеѓу земјите од поранешна Југославија и другите постсоцијалистички земји, 

                                                 
2 Slovenija so 85% BDP vo odnos na prosekot na Evropskata unija e denes najrazviena 
zemja od porane{niot socijalisti~ki del na Evropa.  
3 Vo “Zapaden Balkan” spa|a i Albanija. Me|utoa, nie ja izostavivme od na{ite 
analizi od pri~ina, pokraj ostanatoto, i poradi faktot {to Albanija vo 20. vek ima{e 
poinakov razvoen pat od zemjite {to ja so~inuvaa porane{nata Jugoslavija.  
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туку врз сите нив, сметаме неточно, ја применуваат истата аналитичка шема и со 
тоа ги занемаруваат разликите.4 

За разбирање на актуелната ситуација треба да се укаже на тоа дека до 
Втората светска војна поранешните југословенски земји, како доминантно селски 
општества, живуркале на неразвиената европска периферија. По Втората светска 
војна социјализмот тука има спроведено “присилна модернизација”, што значи 
имавме развој без демократска компонента. Сепак, треба да се признае дека 
социјализмот, без оглед на неговиот недемократски карактер, им донел на овие 
земји значителен економски и социјален напредок. По релативно кусиот период 
на ригидниот социјализам од советски тип, југословенскиот социјализам, 
воведување на првите форми на самоуправување во почеток на педесеттите 
години, развил некои свои специфични карактеристики, пред сè, отвореност кон 
западниот свет, како и некои елементи на пазарна економија. Но, сепак, поради 
колапсот на советскиот социјализам, поради внатрешните прилики, како и сè 
поизразените национални спротивности, тие специфики не го спасија југословен-
скиот социјализам од пропаѓање и распадот на заедничката федерална држава.  

Кога е збор за постсоцијалистичката транзиција во изминативе десетина 
години, таа во независните држави, настанати од поренешна Југославија, се одви-
ваше во драматични околности на војна (со исклучок на Македонија и Словенија) 
и транзиција, што остави длабока трага во економијата и општеството, што значи 
и во социјалната политика на постјугословенските земји. 

Денес постјугословенските земји, за кои сега станува збор, економски не-
развиени (повисок степен на развој достигна Хрватска), заостануваат забележи-
телно зад просекот на Европската унија. Сите овие земји се во различни фази на 
подготовка за интграција во Европската унија. Најдалеку напредна Хрватска, 
којашто има статус на кандидат, а пред две години започна преговори за член-
ство. Македонија, исто така, постигна статус на кандидат и го очекува почетокот 
на преговорите за пристапување. Останатите земји се во различна фаза на 
процесот за стабилизација и асоцијација со Европската унија.5 

                                                 
4 Za socijalnata politika na dr`avite od Jugoisto~na Evropa A. Pfaller pi{uva: „ 
Centralisti~ki planiranite socijalisti~ki ekonomii pred 1990 godina nemale 
potreba od formalno dr`avno socijalno-za{titenite aran`mani bidej}i „socijalnata 
dobrosostojba“ bila integrirana vo centralniot proces na proizvodstvoto i 
distrubucijata na dohodot. Site proizvodstveni resursi , vklu~uvaj}i gi i ~ove~kite 
resursi (t.e. rabotnata sila od razli~nite sposobnosti) bile mobilizirani od strana 
na instituciite na planiraweto, so cel da se pridonese kon op{testvenoto proiz-
vodstvo.„ (Pfaller 2001.:2.) Ponijansirano mislewe za porane{nite jugoslovenski 
socijalni dr`avi iznesuva Sven E.O. Hort: „I pokraj poznatiot raskin na Tito so 
Stalin, tipot na dr`avata, {to vo toj vremenski period tuka se javuva e poblizok so 
Istok otkolku so Zapad ... Komunisti~koto planirawe tuka e pomalku rigidno otkolku 
na Istok od Evropa, no Jugoslavija nema{e kapitalisti~ka pazarna ekonomija,a 
ednopartiskiot sistem trae{e sî do krajot na zaedni~kata dr`ava“.  
 
5 Politikata na Evropskata unija kon postjugoslovenskite zemji se potpira na dve 
strategii. Prvata e vlez na zemjite kandidati (Hrvatska i Makedonija) i ~lenstvo vo 
Evropskata unija, a vtorata vo ramkite na procesot na stabilizacijata i 
pridru`uvawe e podgotovka na drugite zemji za evropskata integracija. Spored edna, 
~inam dosta optimisti~ka procenka, se o~ekuva Hrvatska da stane ~lenka na EU do 
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Но, бидејќи се работи за мали, неразвиени земји, опустошени од војната, 
тие се изложени на силен притисок на глобализацијата и дејствување на наднаци-
оналните, пред сè, финансиски институции како што се Светската банка и 
Меѓународниот монетарен фонд.6 Во последните години, со оглед на насоченоста 
кон политиката на европската интеграција, во овие земји сè посилно се чувствува 
влијанието на Европската унија, па се зборува за процесот на нивната постепена 
“европеизација”. 

Во прилог на ова ќе стане збор за предсоцијалистичкото социјалистичко 
наследство и постсоцијалистичката транзиција во овие земји. Основното внима-
ние ќе го насочиме кон социјално-економската ситуација и нејзиното влијание на 
стратегијата во социјалната политика. 

A) Предсоцијалистичко наследство 

(2) Период до 1918 година  

Британскиот историчар E.J. Hobsbawn е автор на синтагмата за “вториот 19 
век”, што според него во Европа трае од 1789 до 1918 година (Hobsbawn 1966) . 
“Вториот 19 век” поминал во знакот на две големи револуции, кои го имаат изме-
нето западниот свет: граѓанска (изворно француска) и индустриска (изворно бри-
танска).7 “Вториот 19 век” на Запад завршува со триумфот на индустриското оп-
штество, а на Исток во виорот на Првата светска војна со распаѓање на три голе-
ми царства - руското, австроунгарското и турското и со настанување на неколку 
национални држави, меѓу кои и повеќенационалната Југославија.  

 Југословенските земји во 19. век го сочинуваа делот на заостанатата европ-
ска периферија. Во нив граѓанските и индустриските револуции, значи процесот 
на модернизацијата, доцнеле неколку децении во однос на динамичното европско 
јадро.8 Тукашните општества биле мошне оптоварени со минатото, во кое доми-
нирала борбата со Турците (antemurale christianitstis). Во него (минатото) долго 
време не се остварувала вистинска, туку симболична модернизација, значи онаа 
што се одвива на површина на општеството.9 Во структурата на тие општества 

                                                                                                                            
2009 godina, Makedonija 2012-2013 godina, dodeka ostanatite postjugoslovenski zemji, 
vklu~uvaj}i ja tuka i Albanija vo 2014 godina(Raiffeisen Resaerch, RZB Group, South East 
Europe in the spotlight, 2005.:3) 
6 Za vlijanieto na nadnacionalnite organizacii vrz socijalnata politika na 
postsocijalisti~ki zemji, a osobeno vrz nekoi zemji nastanati na podra~jeto na 
porane{nata Jugoslavija, vonredno dobra analiza mo`e da se najde vo knigata: Deacon, 
B. Hulse M., Stubbs, P., (1997) Global Social Policy, International Organization and Future od 
Welfare, London, Sage. Bob Deacon i Paul Stubbs, vo svoite podocne`ni trudovi vo 
zna~itelna mera pridonele za razbirawe na razvojot na ovde{nite socijalni 
politiki... 
7 Interesno e, sledej}i ja {emata na Hobsbawn, nekoi avtori denes zboruvaat za „kus 20 
vek“ koj trae od 1918 do 1989 godina, t.e. od Prvata svetska vojna do padot na 
socijalizmot, simboli~no odbele`an so padot na Berlinskiot yid.  
8 Primer: Prvata parna ma{ina se pojavila vo Hrvatska 1835 , vo Srbija 1849. Prviot 
parobrod vplovil vo Zemun 1831, a vo Rieka 1840 god. Prvata `elezni~ka pruga, 
delnica od Yidan most do Zagreb i Sisak e izgradena 1862 god. Zna~i, vo ovaa sfera se 
docnelo zad Zapadna Evropa pedeseтtina godini.  
9 Ungarskite istori~ari Berend i Ranki (1996) smetaat deka vo balkanskite zemji duri 
nitu dr`avata ne bila vo sostojba da gi pridvi`i moderaciskite procesi, kako {to toa 
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доминирало селанството; тоа претставувало 90% од населението. Граѓанските 
слоеви се застапени само маргинално.10 Во овие земји бил силно вкоренет тради-
ционално народски дух (Неговиот политички израз била Хрватската селанска 
партија на браќата Радиќ, впрочем како и српскиот социјализам на Светозар 
Марковиќ!). Како што е познато, народништвото било карактеристично за 
Источната и Југоисточната Европа, а неговата карактеристика било зачувување 
на традиционалниот селски живот. Може да се каже дека дел од владејачката 
елита во овдешните земји била исплашена од развојните трендови во западноев-
ропските земји, особено со растечкото индустриско општество, социјалното рас-
лојување и со класните судири, што се манифестирале таму. Во таквите околно-
сти патријархалниот ред на старото општество им изгледал поприфатлива циви-
лизациска алтернатива од урбано-индустрските турбуленции на Запад. Со други 
зборови, на народскиот дух му се чинел западниот капитализам и нему својстве-
ниот индивидуализам како општествено зло кое треба да се избегне со 
потпирање на традиционалните форми на социјалната организација, пред сè, на 
селските заедници и на многучлените куќни заедници.11  

Во тоа време во југословенските земји не постојат значајни државни 
социјални институции. Постојат некои нивни рудименти, кои претежно во 
западните и северните делови на поранешната Југославија, настануваат под вли-
јание на првите австроунгарски социјални закони, конципирано по угледот на 
Бизмарковите социјални закони од 1880-тите години. Така настануваат првите 
здруженија за заемна помош (братства) на рударите, се појавува фрагментарно 
социјално осигурување на чиновници во државните и банкарските служби, 
почетоци на здравствените служби, образовни институции и слично. Исто така, 
интересно е дека во Обреновиќевата Србија државата ги обврзувала локалните 
заедници на основање на “општински кошови” за чување на жито во случај на 
глад. (Лакиќевиќ, 1987.). 

Во градовите почнуваат да се основаат хуманитарни оранизации наменети 
за помош на сиромашните градски семејства, особено за сиромашните деца. 
Хуманитарната дејност се развива, особено во текот на Првата светска војна кога 
требаше да се помогне на воените жртви на пауперизираното население. Во 

                                                                                                                            
bilo na pr. vo Avstrija i Prusija, od ednostavna pri~ina {to ne postoele akteri na 
koi bi mo`ela da se potpre.   
10 Kon krajot na 19 vek na podra~jeto na porane{nata dr`ava nemalo nitu eden grad so 
pove}e od 50 iljadi `iteli. Interesno e {to me|u najgolemite gradovi vo 19 vek bile 
Subotica (no so mnozinstvo na zemjodelski `iteli), Saraevo i Bitola („gradot so 200 
klaviri i konzuli“, kako toga{ go vikale), {to, pak, mo`e da se objasni so nivnite 
specifi~ni geografski i administrativni karakteristiki (Puqiz 1997.).   
11 Ogweslav Utje{enovi} Ostro`inski, vara`dinski `upan i prijatel na hrvatskiot 
ban Josip Jela~i} vo pedesettite godini na 19 vek pi{uva: „Ako pauperizacijata i 
poletarizmot se mora koja go pla{i narodot i ako semejnoto ureduvawe na narodot go 
uni{tiva ova zlo vo korenot, neli takvoto ureduvawe e vredno za po~it? [to bi dale 
Francija, {to Belgija i Germanija za amulet na takviot vol{eben pentagram koj mo`e 
da go izbrka grdiot a`der koj opasno go nagrizuva onoj na izgled sre}en `ivot na 
industriskite zemji“? (Utjšenović-Ostrožinski, 1988.: 70) Mo`e da se postavi pra{awe: 
dali i denes ne se postavuvaat nekoi sli~ni pra{awa vo nekoi delovi na ovde{nite 
op{testva (evroskeptici) so ogled na perspektivite na integracijata vo Evropskata 
unija. 
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Хрватска, на пример, во тоа време настанале неколку хуманитарни организации, 
меѓу кои треба да се спомне “Централен одбор за заштита на децата” (т.н. Шило-
виќев одбор), “Народна заштита”, “Хрватски радиша” и други организации кои 
продолжуваат со делување и по Првата светска војна. 

(2) Период меѓу двете светски војни 

По обединувањето во 1918 година, новата југословенска држава паѓа во 
криза предизвикана од военото пустошење, особено во источните делови на 
земјата, како и поради тешките прилики во Европа.  

Во дваесеттите години, многу млади луѓе повеќе од западните делови на 
земјата се иселуваат во САД, Австралија, Франција и Белгија. Две социјални 
мерки ги означуваат напорите на новата југословенска држава да влијаат врз 
социјалната ситуација на граѓаните, како на оние сиромашните, исто така и на 
тие што учествувале во војна на победничката страна. 

Првата мерка е аграрната реформа, со која одземената земја од големопо-
седниците се дели на селските серомашни семејства и на воените ветерани. Тука 
станува збор за класичната државна мерка прерасподелба на земјиштето како 
клучно добро на аграрното општество, која е позната уште од античкото време. 

Втората, во 1922 година е донесен закон за социјално осигурување на 
работници (ЗОР). За она време тој закон бил релативно напреден, а се базирал на 
Бизмарковите начела на социјалното осигурување. Со него се воведува задолжи-
телно осигурување од главните социјални ризици на вработени работници, како 
што се болест, несреќа на работното место и старост. (Сличен закон бил донесен 
и за државните служби и биле донесени и други социјални закони). Поради 
спроведување на законот во Загреб бил основана Централна канцеларија на 
социјалното осигурување на работниците (СУЗОР). Со законот било пропишано 
работниците и работодавачите да плаќаат придонеси, а во органите на управува-
ње со фондовите на социјалното осигурување да бидат претставници на работни-
ците и работодавачите. Но, поради неповолните економски и социјални состојби 
во земјата и релативно малиот број на осигурените, законот не бил спроведен во 
живот сè до 1937 година, кога поради неговата примена синдикатите извршиле 
притисок врз владата. Првите пензии врз основа на овој закон биле исплатени на 
почетокот на Втората светска војна, , но во војната бил уништен целиот систем 
на социјално осигурување и истиот престанал да функционира.  

Може да се заклучи дека во периодот меѓу војните на ниво на државата 
практично не постоел функционирачки државен систем на социјалното 
осигурување. Осигурувањето во ограничена мера се правело преку приватните 
фондови што се основале во претпријатија, банки и државни установи, што значи 
истото било фрагментирано. Но, сепак, треба да се спомне присуството на некои 
институции, како на пример, посредување при вработување на работници. Исто 
така, настанале различни установи за згрижување на децата, кои делувале во 
големите градови. Во 1922 година бил усвоен законот за заштита на децата и 
младината. Во целата држава во 1937 година постоеле 48 домови за напуштени и 
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загрозени деца и во нив биле сместени 2.41712 деца. Одредено внимание им било 
посветено и на инвлидизираните лица, па така биле основани први установи за 
глуви и слепи лица, како и работилници за нивното оспособување. Имало и други 
активности, особено на хуманитарните организации со цел за згрижување на 
сиромашните луѓе. 13  

Во меѓувоениот период вредно е да се спомне социјалното делување на 
одделни лица како што е Андрија Штампар, виден универзитетски професор и 
здравствен работник, едно време и потпретседател на Светската здравствена 
организација, кој го развил концептот на социјална медицина, го втемелил 
Југословенскиот хигиенски завод и Школото за народно здравје во Загреб. 
Слично може да се рече и за некои истакнати дејци во Белград, како и во другите 
поголеми градови. Се работело, главно, за левите интелектуалци кои 
предупредувале на тешката положба на работниците и осиромашеното селанство, 
кои живееле во мошне тешки услови, практично без каква било државна 
помош.14 

Како заклучок можеме да кажеме дека во меѓувоениот период битно не се 
променил традиционалниот систем на социјалната заштита кој се потпирал на 
фрагментираното осигурување во претпријатијата, на добротворните иницијати-
ви на граѓаните и хуманитарините здруженија, но со мала државна поддршка. 
Оние пак, што живееле на село, надвор од досегот на секое организирано соци-
јално делување, во борбата против сиромаштијата и социјалните ризици 
единствена потпора им била семејната и соседската солидарност.  

Б. Социјалистичко наследство  

(1) Период на административниот социјализам (1945 - 1953) 

Социјалната политика во социјалистичката Југославија, со оглед на 
промените што се случиле во политичкиот систем, треба да се набљудува во 
развојни фази. 

Во првата, која траеше во период од 1945 до 1953 година, Комунистичката 
партија и нејзиниот државен апарат ја презеле целосната контрола врз 
општеството. Воспоставен бил типот на вледеење според угледот на советскиот 
модел. Социјалистичката власт на почетокот на владеењето ќе настојува : (1) да 
го зацврсти новото уредување со етатизација и контрола врз основните средства 
за производство, (2) да ги надмине ургентните социјални проблеми, предизвика-
ни со војната, претежно проблемите на борците од НОБ и воените жртви и (3) да 

                                                 
12 Taka belgradskiot socijalen istra`uva~ Slobodan @. Vidakovi} izvestuva vo 
svojata kniga za socijlnata za{tita na decata vo golemite jugoslovenski gradovi, pred 
s# vo Zagreb, Belgrad i Qubqana (Vidakovi}, 1937).  
13 Vidakovi} naveduva deka vo po~etok na 1930-tite godini vo Zagreb vo narodnite 
kujni se delelo vo prosek okolu 220.000 obroci hrana, 370.000 obroci vo detskite 
zasolni{ta, 310.000 obroci mleko vo mle~nite kujni (Vidakovi}, 1937.: 67).  
14 Vo svojata kniga “Kako `ivi narod” poznatiot hrvatski ekonomist Rudolf Bićanić 
naveduva podatok, spored koj vo sredinata na triesettite godini tri ~etvrtini na 
Hrvatite bile bez krevet i spiele na pod (Bi}ani} , 1996). Treba da se ima predvid 
deka Hrvatska spa|ala vo porazvieniot del na toga{nata dr`ava.  
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форсира забрзан индустриски развој на земјата за да се отворат перспективите на 
сиромашното население да се интегрира во новото социјалистичко општество. 

 Впрочем што битно се случило во југословенското општество во почет-
ниот период на социјализмот? Првин, тоа се радикалните државни мерки како 
национализација на банките, индустријата, трговијата и сообраќајот, како и 
национализацијата на дел од станбениот фонд. Потоа, следи аграрната реформа и 
колонизација, а потоа присилна колективизација на селските стопанства (поради 
катастрофалните резлутати таа се напушта во почетокот на педесеттите години!). 
Со овие мерки на национализација и прерасподелба на основните производни 
средства се подобрува положбата на еден дел на сиромашното население, а се 
наградени учесниците во војната на страна на победникот, токму како и по 
Првата светска војна. Од друга страна, под силниот притисок е селанство кое 
било третирано како реликт на претходната општествена формација. Со инду-
стријализацијата и со развојот на социјалистичкиот сектор се настојува да се 
редуцира селанството и да се интегрира во новата социјалистичка општествена 
структура.15 Од една страна, се ограничува приватниот земјиштен посед и се 
оневозможува неговата проширена репродукција, а од друга страна, се воведува 
задолжително основно образование, првин четиригодишно, а потоа осумгодиш-
но, младите луѓе масовно се школуваат за неземјоделските професии, се форсира 
индустријализација и премин на населението од село во град и во индустријата. 
Нема сомненение дека оваа “присилна” модернизација дава одредени резултати. 
Меѓутоа, таа се спроведува со тоталитарни мерки, поради што е платена со 
огромни социјални трошоци, особено од страна на селанството.  

На социјален план, основната грижа на државата била посветена на 
жртвите од војната, на децата, младите и на индвалидите. Државата е носител на 
социјална заштита, а со неа оперативно и раководи Министерството за социјални 
грижи, додека некои работи ги извршуваат локалните тела на социјалната 
заштита.16 

Покрај социјалната заштита на посебната категорија на граѓани, државата 
брзо развила систем на социјалното осигурување, кој ги опфаќал сите вработени 
во државните претпријатија и установи. Донесени биле неколку базични закони , 
меѓу кои најважен е законот за социјалното осигурување на работниците од 1946 
година, кој бил изменет во 1950 година со Законот за социјално осигурување на 
                                                 
15 “Poradi toa, site socijalni zakoni, vpro~em, kako i zakonite i merkite na drugi 
podra~ja go privilegiraat socijalisti~kiot del na op{testvoto, dodeka drugiot, 
nesocijalisti~kiot del bil zapostaven, izlo`en na pritisoci, a pri toa se 
predviduvalo negovoto skore{no is~eznuvawe vo perspektivata na socijalisti~kiot 
op{testven razvoj. Socijlizmot zna~i, vo stvarnosta, dualen karakter na op{testvoto“ 
(Puqiz, 2004.:9).   
16 Za obemot na socijalnata za{tita na decata svedo~at podatoci, spored koi 
Ministerstvoto za socijalni gri`i vo Hrvatska vo 1950 godina za 50 882 deca 
obezbedilo besplatno letuvawe, 233 600 deca dobile besplatna hrana, a 44 941 dete bilo 
smesteno vo ustanovi za deca. Ponatamu, okolu 40 iljadi deca go ostvarile pravoto na 
invalidski, semejni penzii ili renti, a 256 689 deca dobile detski dodatok (Bošnjak , 
1973.:7). Deka izdatocite za decata bile mo{ne obemni svedo~i podatok spored koj vo 
1954 godina sumata izdadena za detski dodatok iznesuvala 25% od prose~niot buxet na 
semejstvoto. 
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работници, службеници и нивните семејства. Овој закон на доста високо ниво ги 
дефинира правата и социјалната заштита на вработените. Меѓутоа, ова не било во 
склад со економските можности на земјата, која поради блокадата од страна на 
земјите од советскиот блок доаѓа во мошне тешка положба. Во тоа време енорм-
но високи се издвојувања за инвестиции во тешката индустрија, во 
инфраструктура, како и во одбрана на земјата. Сето тоа се одразува и врз 
социјалната сигурност и стандардот на граѓаните.17 

 (2) Време на самуправниот социјализам (1953 - 1990)  

 Друг период на социјализмот се карактеризира со воведување на почетните 
форми на самоуправувањето, со постепената децентрализација, со ориентирање 
кон подигнување на животниот стандард на населението, односно со повеќе 
вложување во таканаречената општествена потрошувачка. Во средината на 50-
тите години доаѓа до значително свртување во државната потрошувачка која од 
инвестирањето во индустријата и инфраструктурата се пренасочува во подигање 
на стандардот на населението. Во 1957 се усвојува Резолуцијата на Сојузното 
народно собрание за перспективен развој на општата потрошувачка. Во неа се 
предвидува зголемување на издатоците за животниот стандард, особено за 
општествени дејности, како што се просветата, културата, здравството и 
социјалната заштита, бидејќи тие, како што е напишано во Резолуцијата.. “непо-
средно го подигаат животниот стандард на работникот и неговото семејство”. Се 
зголемува производството на стоките за широка потрошувачка, а се овозможува 
и увоз на стоките од странство. Реализираниот стопански просперитет може да се 
припише и на помошта од западните земји, но и на заслабениот притисок од 
земјите на советскиот блок.18 

Како последица на забрзаната индустријализација, деаграризација и 
урбанизација значително се менува структурата на општеството. Учеството на 
земјоделското население паднало од 67,2% во 1948 година на 49,6% во 1961 
година, па така селанството, по прв пат во историја, во ова подрачје не било 
повеќе демографско мнозинство. 

 Првите значајни промени во социјалната политика се направени во 
почетокот на педесеттите години. По раскинот со Советскиот сојуз и со започну-
вање со самоуправниот експеримент, доаѓа до критичното преиспитување на 
севкупното советско социјалистичка наследство и отворање кон Запад, па така и 
во социјална политика. За ова пишува и М. Ружица: “Почетоците и средината на 
50-тите години беа период на заокружување на модерните програми на 
социјалната политика во Европа и силно вклучување на меѓународните агенции 
(MOR,WHO,UN). Тие се најзаслужни за хомогенизирање и интегрирање на 
програмата на социјална политика на стариот континент. Токму во тој период се 

                                                 
17 Za toga{nite razvojni problemi problemi svedo~i i podatokot deka nacionlniot 
dohod per capita bil neznatno povisok od predvoenoto nivo. Okolu 40% od 
nacionalniot dohod se ostvaruvalo vo zemjodelieto , smrtnosta na bebiwata iznesuvala 
118,4 promili, a od naselenieto postaro od deset godini edna ~etvrtina bila nepismena 
(Šefer, 1974.:58). 
18 Vo pedesettite godini Jugoslavija, spored visokite stapki na ekonomskiot porast 
be{e me|u prvite zemji vo svetot. 
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случува свртувањето и во нашата земја и Југославија директно се вклучува во 
овие промени во социјалната политика”. (Ружица, 1987.:14). За какви промени 
тука станува збор? Постепено се напушта административната регулација и 
државна контрола на социјалните програми, а се афирмира професионален, 
стручен приод. Се напушта доктрината на “социјалниот автоматизам”, според кој 
социјалните проблеми во социјализмот ќе ги снема напоредно со развојот на 
стопанството и со “изградба на социјалистичките односи”, како што тогаш се 
зборувало. Се напушта догмата, според која социјалистичкото општество е 
безконфликтно, па во него нема социјални проблеми. Во социјалната работа се 
преземаат концепти од западните земји. На пример, во заштита на децата, покрај 
класичните домови се воведува семејството како субјект на социјална заштита. 
Во заштитата на инвалидите почнува да се применува професионална социјална 
рехабилитација. Се отвораат заштитни работилници за инвалиди, се применуваат 
новите методи во пристапот кон деликвентната младина. Кон унапредување на 
социјалната дејност силен импулс дало воведување на системското образование 
на социјалните работници. Во Загреб 1952 година се отвора Вишо стручно 
училиште за социјални работници, а потоа, такви училишта се отвораат и во 
други републики. Во Скопје ова се случило 1957 година. Во Загреб во 
подготовката за отворање на Вишите стручни школи за социјални работници 
неколку стручњаци престојувале во западните земји , во кои се запознале со 
нивните достигања во социјалното делување.19 Кон крајот на педесеттите години 
се отвораат првите центри за социјлна работа , кои по Препораката од Сојузното 
народно собрание се отвораат во целата земја. Центрите за социјална работа 
стануваат основна институција на социјалната заштита, според која Југославија 
станува препознатлива во светот. 

Во текот на педесеттите години се усвојуваат неколку социјални закони, а 
во почеток на шеесеттите доаѓа до понатамошна децентрализација на 
социјалниот систем. Накусо, во тој временски период се поставени темелите на 
социјалната сигурност и социјалната заштита, кои се разликувале од етатистич-
ко-бирократското уредување, карактеристично за другите социјалистички земји 
под советското влијание.  

Поради масовното преминување на работната сила од земјоделието во 
неземјоделските дејности, наместо некогашната аграрна се појавува индустрис-
ката пренаселеност.20 Кон крајот на шеесеттите години во Југославија веќе е 
присутна криза на невработеност. Меѓутоа, таа криза донекаде се амортизира со 
вработување на работната сила во странство, најмногу во Сојузна Република 

                                                 
19 Me|u niv bil i vidniot profesor po socijalnata politika i rakovodewe Eugen 
Pusić, vo {eesettite pretsedatel na Me|unarodnata asocijacija na socijalnata 
dejnost (ICSW) i sovetnik na generalniot sekretar na Obedinetite nacii (Ajduković, 
2002). 
20 Spored demografskite presmetki, vo periodot 1948 do 1971 godina zemjodelstvoto go 
napu{tile okolu 5.500.000 `iteli ili edna ~etvrtina od vkupniot broj na naselenieto. 
Godi{no agrarniot egzodus dostignal okolu 240.000 lica. 
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Германија.21 Ако вработувањето во странство било прва форма на отворање на 
југословенското општество кон Запад, масовниот туризам, кој тргнал во 
шеесеттите години и кој коинцидира со изградбата на јадранската магистрала по 
текот на целиот брег, означува второ големо отворање кон светот.  

Развој на туризмот и вработување во странство влијаат врз порастот на 
доходот и врз животниот стандард на населението.22 Во исто време повеќе 
простор добива и приватниот сектор, односно ситното претприемништво. Со 
други зборови, структурните промени што се случиле во шеесеттите и 
седумдесеттите години во југословенското општество ја менуваат и автарктична-
та национална економија, ги заслабнуваат социјалистичките белези и ја отвораат 
кон светот. 

Ова доведува до раслојување на општеството и до новите социјални 
проблеми. Кога станува збор за социјалните закони, вреди да се спомне 
проширување на пензиското и здравствено осигурување и на занаетчиите и 
земјоделците, за што се формираат посебни социјални фондови. Исто така, 
преземани се нови мерки за институционализирање и децентрализирање на 
социјалната заштита.  

Кризата на светската економија, што уследила од средината на седумдесет-
тите години се одразува во голема мерка и врз југословенското општество. Вра-
ботувањето на работна сила во странство практично се запира, значително се 
зголемил надворешниот долг на земјата, сè поголема е невработеноста, стапката 
на економскиот пораст опаѓа. (Во осумдесеттите тие стапки стануваат негатив-
ни!) Во таквите околности се умножуваат и продлабочуваат социјалните 
проблеми, кои државата повеќе не е во состојба да ги решава.  

Кога се зборува за пропаѓање на социјализмот, југословенскиот пример 
покажува дека една од клучните причини била во тоа што социјализмот не бил 
повеќе во состојба да го исполнува имплицитниот општествен договор меѓу 
владејачката номенклатура и широките слоеви на населението. Тој (договорот) се 
состоел во тоа што, од една страна номенклатурата добива легитимација за 
управување со општеството, додека, од друга страна, таа на широките слоеви им 
гарантира социјална сигурност, постепено подигање на животниот стандард и 
достапност до основните цивилизацииски придобивки (Фехер, Арато, 1989). 
Поради големите промени во светот што се случиле седумдесеттите и осумдесет-
тите години (нафтниот шок, глобализацијата, информатичката револуција), како 
и поради неможноста на социјализмот да се приспособи на новите прилики, се 
продлабочува стопанската и социјалната криза. Социјалистичката економија сè 
послабо функционира, на површина излегуваат социјалните проблеми, пред сè 
невработеноста, нееднаквоста и сиромаштијата. Со други зборови, социјализмот 
не бил способен да оствари акумулација, не можел да ги реши социјалните 
                                                 
21 Vrabotuvaweto vo stranstvo dostignuva kulminacija vo 1971 godina, koga vo 
zapadnoevropskite zemji rabotele 589.000 lica od Jugoslavija, od koi najmnogu bile od 
Hrvatska (Puqiz, 1977.:105).  
22 Spored edna presmetka, sredstvata {to rabotnicite vraboteni vo stranstvo gi 
ispra}ale vo zemjata ~inele 7,78% na nacionalniot dohod, odnosno 12,84% od li~nata 
potro{uva~ka na naselenieto. 
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проблеми, па ја губи историската легитимација да управува со општеството 
(Жупанов, 1995). Во Југославија, кон самиот нејзин крај, се прават реформски 
обиди да се приспособи политичкиот и економскиот систем на новите прилики 
во светот (Реформата на Марковиќ кон крајот на 1980-тите години!). Но сè беше 
доцна, бидејќи процесите за дезинтеграција на југословенската држава добиваат 
незапирливо забрзување. Ова, секако, е поедноставено објаснување за 
пропаѓањето на југословенскиот социјализам и распаѓањето на државната 
заедница. Конкретните околности беа различни од една до друга земја, како што 
подоцна се разликуваше и нивната тарнзиција од социјалистичко во демократско 
општество и пазарната економија. Меѓутоа, сметаме дека треба да се упати на 
заедничкото наследство што влијаеше на подоцнежниот постсоцијалистички 
развој на овие земји (path depedency).  

Ц.  ОпШтествениот развој и социјалната политика на постјугословенски 
земји по распадот на поранешната федерација  

Југославија, како федерална држава, се распаѓа во 1991 година. Таа година 
Словенија, Хрватска и Македонија стануваат самостојни држави. Во 1992 година 
следи меѓународното признавање на назависност на Босна и Херцеговина. Србија 
и Црна Гора, по државната заедница, што траеше 14 години, се конституираат во 
самостојни држави во 2006 година, по референдумот во Црна Гора. Останува 
нерешено прашањето на поранешната автономна покраина Косово, која веќе 
неколку години е под меѓународно управување. 

Државите од подрачјето на Југославија што настануваат во текот на деведе-
сеттите години имаат различна судбина. Во нивниот развој, секако и во развојот 
на нивните социјални политики, настанува дисконтинуитет. Од овие причини не 
може да се донесе заклучок што би важел за сите. Ние веќе укажавме на некои 
белези што на овие земји им се заеднички, а кои пред сè произлегуват од 
заедничкото наследство.  

Тука ќе биде збор за последици од војната и транзицијата врз развојот на 
социјалната политика. На крајот од овој дел ќе се концентрираме на приликите и 
социјалната политика во Хрватска. 

(1) Последици на војната и транзицијата 

По прогласувањето на независни држави на поголемиот дел од 
поранешната Југославија се водеа војни кои предизвикаа големи човечки и 
материјални жртви. За човечките жртви од постјугословенските војни немаме 
целосни податоци, па ќе укажеме на парцијални податоци од Босна и 
Херцеговина и Хрватска. Според некои проценки, во Босна и Херцеговина, која 
во војната најмногу страдаше, животот го загубија околу 100.000 лица.23 Поради 
војната огромен број на лица ги напуштиле своите домови и населби и доспеале 
во категорија прогонети и бегалци (раселени лица). Според некои проценки, во 
Босна и Херцеговин своите домови ги напуштиле меѓу 1,5 и 2 милиона луѓе, 

                                                 
23 Ovie podatoci treba da se zemat so rezerva, bidej}i procenkite za brojot na 
zaginatite, so ogled na izvorite od kade poteknuvaat, se me|usebno mo{ne razli~ni. 
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значи скоро половина од вкупниот број на жители. Во Хрватска според 
службените извори, во 1992 година имало околу 700.000 прогонети и бегалци.24 
Како крајот на војната се ближел, особено во повоениот период, бројот на 
прогонетите и бегалците во Хрватска се намалувал.25 Но, останаа многу 
нерешени проблеми врзани со имотот и статусот на раселените лица, било да се 
вратиле во земјата или, пак, сакаат да ги остварат правата на својот имот, 
станарско право, пензија и слично. Отворени се многу прашања што се 
однесуваат на нивната интеграција во економскиот и социјалниот живот на 
општеството и средината во која се вратиле или се доселиле по прв пат.26 Може 
воопштено да се рече дека воените преселувања на населението предизвикале 
огромни економски, социјални и политички проблеми, кои во последно време, во 
голема мера ја карактеризираат насоченоста на социјалната политика на 
тукашните земји.27 Војната значително ги помести другите демографски процеси 
во овие земји. Од нив се иселил, главно во западните земји, голем број луѓе, меѓу 
кои превладуваат помлади лица со повисоко ниво на образование. Од тие 
причини влошени се виталните демографски показатели, па така, бројот на 
населението во со војната погодени земји значително се намалил. Така денес во 
Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора имаме негативен демо-
графски тренд, што се огледува во стареењето на населението и намалувањето на 
стапката на фертилитетот, што најавува демографска регресија во наредниот 
период. 28 

Покрај човечките, огромни се и материјалните штети предизивикани од 
војната. Да илустрираме: според службените извори во Хрватска вкупната воена 
материјална штета изнесувала околу 65 милијарди и 331 милион германски 
                                                 
24 Vo Hrvatska se pravi razlika na progonetite, t.e. onie {to gi napu{tile svoite 
domovi, no ostanale vo Hrvatska, potoa begalcite {to do{le od drugite zemji ili, pak, 
od Hrvatska zaminale vo nekoja druga zemja. Spored podatocite za 2005 godina vo 
Hrvatska imalo okolu 5000 raseleni lica, 3000 begalci vo zemjite na azilot, 119.000 
begalci vo drugite zemji, prete`no vo Srbija i Bosna i Hercegovina UNDP (2006). So 
mre`a neopfateni lica: Lica na socijalnata isklu~enost vo Hrvatska. Programa za 
razvoj na Obedinetite nacii, Zagreb). Ovie podatoci, sekako, bi bilo korisno da se 
sporedat so podatocite na drugite postjugoslovenski zemji.  
25 Denes vo Hrvatska se zboruva za povratnicite, t.e. za onie {to se naselile vo svojot 
kraj i so toa prestanale da bidat progoneti i begalci. Me|utoa, tie se tretiraat kako 
lica so poseben status, na koi im e potrebna dr`avna poddr{ka. Me|u povratnicite 
zna~itelen broj se Srbi koi se vratile od begalstvo vo Srbija i Bosna i Hercegovina 
ili vo drugi zemji. 
26 Sociologot J. @upanov pi{uva za tri nivoa na integracija na povratnicite, koi se 
vratile vo svoite mesta ili, pak, se doselile od drugi podra~ja . Prvoto nivo e 
politi~kata integracija, {to podrazbira u~estvo vo politi~kiot `ivot na 
zaednicata. Vtoroto e funkcionalnata integracija, {to podrazbira vrabotuvawe, 
{koluvawe i socijalna sigurnost. Tretoto e socijalna integracija, koja podrazbira 
razvoj na socijalnite vrski i tolerancija vo ramkite na novoformiranite socijalni 
zaednici. (@upanov, 1995).  
27 Preseluvawata dovedoa do etni~ka homogenizacija na naselenieto vo 
postjugoslovenskite dr`avi. Pogolem del od begalcite se dvi`ea kon mati~nite 
nacionalni dr`avi ili kon podra~jeto kade prevladuva nivnata etni~ka grupa. 
28 Spored podatocite na Sovetot na Evropa, totalnata stapka na fertilitetot ( broj na 
deca {to edna `ena }e gi rodi vo tekot na nejziniot fertilen period) 2004 godina 
iznesuval vo Hrvatska 1,35, vo Srbija i Crna Gora 1,60, vo Makedonija 1,52, a vo Bosna i 
Hercegovina (2002) 1,23. Da potsetime deka prostata reprodukcija na naselenieto kaj 
totalnata stapka na fertilitetot iznesuva 2,1 (Conseil de l“ Europe, 2005.:78). 
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марки, што е отприлика износ на сегашниот годишен хрватски бруто општествен 
производ (Дружиќ, 2004.: 58). Според една проценка на српските економисти, 
само бомбардирањето на Србија од страна на НАТО предизвикало штета од 
околу 6 милијарди долари, додека проценките на другите штети се движат во 
распон од 10 дфо 15 милијарди долари (Николиќ, 2001.:163). Со оглед на обемот 
на воените разурнувања, најголемите материјални штети настанале во подрачјето 
на Босна и Херцеговина. За билансот на воените штети, како и за воените жртви 
во постјугословенските земји сигурно ќе се направат уште анализи и дискусии. 

Драстичното паѓање на економијата во постјугословенските земји не го 
предизвикала само војната. Паралелно со војната доаѓа до распаѓање на внатреш-
ната југословенска поделба на работа, што тукашните мали држави ги доведува 
во крајно неповолна економска положба. Бројните претпријатија,, особено тие 
што се потпираа на бившиот југословенски пазар, впрочем и на трговијата со 
социјалистичките земји на Источна Европа или, пак, со земјите од Третиот свет 
едноставно пропаднаа. Понатаму, треба да се додаде дека во текот на војната во 
некои земји (така беше и во Хрватска!) се приватизираа голем број државни прет-
пријатија. Во Хрватска општствените претпријатија првин се претвораа во др-
жавни, а потоа се приватизираа. Приватизацијата се вршеше по различни модели. 

Во некои случаи уделите на претпријатијата биле еден дел давани на 
работниците, како и на некои групи населението (на пр. на воените ветерани). Но 
сепак, основен модел бил продажба на претпријатијата на приватни сопственици, 
било на домашни или на странски. Не бил применет моделот на поделба на 
уделите на сите граѓани, како што тоа е направено во некои земји (Словенија, 
Чешка). Приватизацијата е долготраен процес, сè уште незавршен, кој и денес 
продолжува.29 Меѓутоа, тој предизвикува сериозни фрустрации и конфликти во 
општеството, пред сè, меѓу работниците, државата и новите сопственици. Нај-
многу се водат спорови околу статусот и социјалните прашања на поранешните 
вработени. По правило, новите сопственици, од причина на рационализација на 
трошоците за производство, ги отпуштаат работниците, ги намалуваат платите, 
па така, незабележително, се зголемува бројот на невработени и се влошува соци-
јалната ситуација. Тоа предизвикува големо незадоволство кај невработените и 
кај осиромашното насление, кое целиот процес на приватизација го оценува, по 
правило, како неправеден и пљачкосувачки, па така не му дава општествена 
легитимација. 

Како прв увид во економската и социјална криза на постјугословенските 
земји во почетокот на деведесеттите години соодветен е показателот за кумула-
тивно опаѓање на бруто општествениот производ (GDP) во деведесеттите години. 
Така во однос на 1989 година во 1994 година во Хрватска бруто општествениот 
производ (GDP) паднал за 37%, во Македонија за 28%, во Србија и Црна Гора 
(тогаш биле заедничка држава) за 58%. Не располагаме со податоци за падот на 

                                                 
29 Vo Hrvatska sî{te vo sopstvenost na dr`avata e okolu tretina na stopanskite 
kapaciteti, me|u koi se brojnite hoteli, elektrostopanstvoto, brodogradbata i drugi 
pretprijatija ili delovi na pretprijatija. Vo idnite godini mo`e da se o~ekuva 
nivnata proda`ba na privatnici. 
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GDP за Босна и Херцеговина, но можеме да претпоставиме дека тој бил најголем 
во споредба со другите постјугословенски земји. Од друга страна, Словенија 
имаше пад на GDP од 14%30. Тоа докажува дека Словенија во економска смисла 
го надмина распадот на државната зеадница многу побезболно од другите 
постјугословенски земји и како самостојна држава релативно поуспешно се 
приспособи на новите околности. 

Покрај големиот раст на невработеност, економската криза имаше многу 
други последици. Да ја спомнеме тука сивата економија во која егзистенција по-
бара голем број на населението, буквално, исфрлено од формалната економија.31 
Како пример, во средината на деведесеттите години во Хрватска, според некои 
проценки, сивата економија чинела околу 30% од бруто општествениот произ-
вод, додека денес нејзиниот удел се проценува на околу 10%. Во другите 
постјугословенски земји уделот на сивата економија бил многу повисок. Така, во 
Србија уделот на сивата економија се проценува на околу 40%. Следната 
значајна последица на кризата од деведесеттите години беше зголемувањето на 
сиромаштија, социјална нееднаквост и исклученост. Според истражувањето на 
Светската банка, објавено во публикацијата на МОТ (ILO) стапката на сиромаш-
тијата во 2003 година во Хрватска изнесувала 16,9% а во Македонија 30,2% (ILO, 
2005.: 62). 

За поновите состојби на економиите на постјугословенските земји постојат 
различни податоци. 

Ние тука ќе ја цитираме публикацијата на МОТ (ИЛО) (2005.) Според 
паритетот на куповната моќ (ППП) во 2003 година, висината на ГДП во 
американски долари во постјугословенските земји изнесувала како што следува:  

- Босна и Херцеговина   6.100,- 

- Хрватска   10.600,- 

- Македонија    6.700,- 

- Србија и Црна Гора   7.700,- (наша проценка)  

Во последните неколку години показателите на БДП се промениле, со оглед 
на фактот дека сите овие земји остваруваат доста висока стапка на пораст што во 
просек се движеше од над 4% годишно. Реално треба да се претпостави дека БДП 
во нив во меѓувреме, пораснал во просек за 20%. Овие релативно високи стапки 
на економскиот пораст треба да се толкуваат како резултат на подобрување на 
економиите по колапсот што го доживеаја во деведесеттите. Треба да се потсети 

                                                 
30 Poradi sporeduvawe, vo istiot period padot na bruto op{testveniot proizvod vo 
Albanija dostiga 29%, vo Bugarija 22% , vo Romanija 21% (Pfaller, 2001.:219). 
Prose~niot kumulativen ekonomski pad na GDP vo devedesettite godini vo zemjite od 
Sredna i Jugoisto~na Evropa iznesuva 22,6% a vo Zaednicata na nezavisnite dr`avi, 
koja gi opfa}a zemjite od porane{niot Sovetski sojuz, bez balti~kite zemji, padot na 
GDP dostignuva duri 50,5% od BDP (Zrin{~ak, 2003.:143).  
31 J. @upanov taka, zboruva za zaostanuvawe (retardirawe) na ekonomijata koja od 
po{irokata op{testvena podelba na trudot se povlekuva vo svoite primarni, 
tradicionalni formi (@upanov, 2001). 
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дек Хрватска како најразвиена меѓу овие земји, 2006 година има достигнато 50% 
од просечниот БДП на земјите од Европската унија, а дека Македонија се 
наоѓаше на ниво од 27% од просекот на Европската унија (Еуростат, 2006). За 
овие две останати земји можеме да процениме дека се наоѓаат под 30% од 
европскиот просек. Интересно е дека Хрватска во текот на 2003 година го има 
достигнато предвоеното ниво на БДП по глава на жител, додека другите земји сè 
уште се под предвоеното ниво.  

(2) Социјална политика на војната и транзицијата (случај Хрватска)  

Економскиот колапс битно го нарушил функционирањето на социјалните 
држави на постјугословенските земји. Намалениот национален доход донел со 
себе редукција на социјалните права и влошување на социјалната положба на 
поголемиот дел од луѓето. Поради падот на бројот на вработените, односно 
осигурени лица, кои го уплатуваат придонесот, осиромашуваат, а некаде и 
пропаѓаат социјалните фондови. Државата, за решавање на социјалните пробле-
ми е присилена да одделува средства собрани со даноци и други давачки. Така 
доаѓа до фискализација на социјалните давачки што го нарушува наследениот 
бизмарковски модел на социјалната сигурност, втемелена на придонесите и 
самостојните социјални фондови. Во текот на војната, во прв план беше 
згрижување на социјално загрозеното население, на жртви на војна, на прогонети 
и на бегалци. Тогаш е во акција “кризната социјална држава” (Emergency Welfare 
State), концентрирана на решавање на социјалните проблеми предизвикани со 
војната и со економската катастрофа.32 Државните механизми на социјална 
заштита значително заслабнале, а во некои земји едноставно ги снемало.33 
Наместо на социјалните права што ги гарантира државата, граѓаните се приси-
лени да се потпираат на примарните форми на социјалната солидарност. При ова 
основна улога ја има пошироката роднинска група, соседство, пријателство, како 
и останатите неформални форми на солидарност, што заживуваат во кризните 
општествени ситуации.34 Во таквите прилики државата прибегнува кон создава-
ње на институции и програми наменети за надминување на социјалната криза. Во 
Хрватска, на пример, бил владиниот “Ured za prognanike i izbjeglice” (Канцелари-
ја за прогонетите и бегалците), кој во времето на војната, но и потоа, одигрува 
клучна улога во решавањето на проблемите на прогонетите и бегалците. Поната-
му, Владата во 1993 година ја усвои Социјалната програма, на која основна цел í 
била собирање и дистрибуција на помошта за загрозеното население. Одредени 
                                                 
32 Vo sli~nite okolnosti za vreme na Vtorata svetska vojna vo Velika Britanija se 
zboruvalo za „Warfare State“ {to od strana na W. Beveridge so negovoto glasno 
izvestuvawe ja pretvoril vo poslednata britanska „Welfare State“. 
33 Mislime na dolgoto docnewe ili prestanok na isplatata na penzii, invalidnini, 
detski dodatoci, porodilno boleduvawe, socijalna pomo{ i sli~no. 
34 Za t.n. voena solidarnost vo Hrvtska svoevremeno pi{uvame: “Me|utoa, vo toj 
vremenski period vo hrvatskata dr`ava be{e silno izrazena solidarnost na lu|eto, 
{to najmnogu dojde do izraz vo odnos kon najzagrozenite stradalnici na vojnata. Taa 
solidarnost se manifestira{e na tri nivoa: na nivo na primarnite grupi (semejstvo, 
sonarodnici, prijateli) taka {to vo semejstva bile smesteni 80% od progonetite i 
begalcite, na nivo na nevladinite organizacii, pred sî, humanitarni zdru`enija 
(Karitas, Crven krst i drugi humanitarni organizacii) i na nivo na dr`avata, koja gi 
potpomaga{e humanitarnite nastojuvawa na civilnoto op{testvo“ (Puqiz, 2004.:12).  
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средства има дадено и државата но, при тоа, важна улога имаат одиграно и 
меѓународните хуманитарни организации, кои се појавија во Хрватска во голема 
бројка во времето на војната. Оваа социјална програма претставуваше вонредна 
социјално-заштитна мрежа што ги компензираше слабостите на постојните др-
жавни социјални институции. Невладиниот хуманитарен сектор (НВО) израсна и 
одигра во околностите на војната битна улога во совладувањето на социјалната 
криза. Невладините организации оттогаш трајно се инсталираа како актери на со-
цијалниот развој, по отсуството или маргинализирањето, што го доживеа во 
социјалистичкиот период. Во почетокот во хуманитарниот сектор превладуваа 
меѓународните организации. Меѓутоа, по нивното повлекување по завршување 
на војната, остана националниот хуманитарен невладин сектор, кој се потпира на 
домашните, додуша, знатно посиромашни извори на финанцирање.35 

Од војната и приватизацијата во Хрватска (како и во другите земји) 
произлегуваат осиромашени социјални слоеви на населението кое може да се 
нарече и губитници. Се работи за воените страдалници, раселени лица, неврабо-
тени, жртви на приватизацијата, пензионери, млади луѓе, корисници на социјал-
ниот надомест, социјално исклучените. По периодот на силно изразената соци-
јална кохезија за време на војната, настанува нова ситуација во која осиромаш-
ните слоеви на населението го искажуваат своето незадоволство и фрустрација, 
што е претежно вперена кон тие што нагло се збогатиле за време на војната (та-
канаречените тајкуни), како и кон владејачката политичка елита која што тоа им 
го овозможила. Така настанува силен притисок врз државата од која се бара да ги 
исправи настанатите социјални неправди, односно да изврши нова редистри-
буција на националните богатства во корист на губитничките социјални слоеви.36 

Од друга страна, истовремено делува императив на приспособување кон 
светот, односно интегрирање во светската економија и наднационалните органи-
зации.37 Од главните актери (работодавачи, меѓународни компании, држава) 
доаѓа барањето да се промени и преструктуира државната потрошувачка, значи и 
социјалните издатоци, бидејќи таа (потрошувачката) ја намалува конкурентноста 
на националните претпријатија и националните економиии на светскиот пазар. 
Со други зборови се бара “конкурентна држава”. 

                                                 
35 Za razvoj na nevladiniot sektor vo Hrvatska objaveni se mnogu studii i statii. 
Upatuvame na najnovoto istra`uvawe, ~ii rezultati se objaveni vo knigata na G. 
Be`ovan i S. Zrin{~ak pod naslov: Civilno dru{tvo u Hrvatskoj , CERANEO, 2007. 
Vo Hrvatska deluva Kancelarija na vladata za zdru`enija, a formirana e i Nacionalna 
fondacija za razvoj na civilnoto op{testvo, koja ima izgotveno strategija za razvoj na 
civilnoto op{testvo. Taa izdava spisanie „Civilno društvo“. 
36 Indikativno e toa {to anketite za siroma{tijata vo Hrvatska ja poka`uvaat 
takanare~enata subjektivna siroma{tija {to proizleguva tokmu od ~uvstvoto na 
vlo{uvawe na socijalniot status na `itelot, a ~esto ne ja podrazbira objektivnata 
siroma{tija. 
37 Maja Gerovska predupreduva na predimstva i nedostatoci na sorabotkata na 
balkanskite zemji so silni me|unarodni organizacii, kako {to se Svetskata banka i 
MMF. Prednostite se vo toa {to blagodarej}i na nivnata finansiska pomo{ polesno 
se re{avaat socijalnite problemi, no tuka e nedostatok vo toa {to se stesnuva 
avtonomijata na doma{nite akteri vo formulirawe na socijalnata politika, koja bi 
bila prisposobena na nacionalnite uslovi. (Gerovska, 2005.:66).   
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Во атмосфера на овие две спротивставености, од една страна внатрешен 
притисок за редистрибуција и социјална правда, значи државен интервенциони-
зам, а од друга страна, надворешен притисок за намалување на улогата на држа-
вата, со редуцирање на социјалните трошоци, со либерализација на пазарот и со 
доминантна улога на приватната сопственост, во Хрватска во втората половина 
на деведесеттите години започнаа клучните социјални реформи. Променети се 
неколку темелни социјални закони, меѓу кои, најважен бил законот за пензиско 
осигурување. Под силното влијание на Светската банка новите пензиски закони 
се усвоени во 1998 и 1999 година. Покрај промената на некои параметри (возраст 
за одење во пензија, индексација на пензијата и др.) со кои се рационализира пос-
тојниот пензиски систем, негов битен белег е воведувањето на пензискиот систем 
од три столба, од кои, вториот и третиот столб се засноваат на база на приватното 
пензиско штедење (задолжително и доброволно).38 Со други зборови, вториот 
период на социјалниот развој на Хрватска поминал во санирањето на 
последиците од војната и создавањето на новата архитектура на социјалните 
права и социјалната политика, приспособена кон променетите прилики во 
општеството. Реформите се одвиваат под значително влијание на меѓународните 
финансиски институции, пред сè на Светската банка.39 

Социјалните реформи се продолжуваат и во третиот период, кој следи по 2000 
година. Овој период го карактеризира стабилизирањето на приликите, со 
зголемување на стапката на економскиот пораст, со заживување на туризмот, со 
изградба на инфраструктура, со излегување од меѓународна изолација и со сврту-
вање кон Европската унија. Тука е збор, за реформи во здравството, продолжува-
ње на пензиските реформи, како и за реформата на системот на социјална зашти-
та (социјална грижа). Основен белег на тие реформи е пренесувањето на дел од 
одговорностите за социјална сигурност од државата врз граѓаните, односно 
насочување (targeting) на социјалната помош на социјално најзагрозените лица и 
групи. Делумно приватизирање во социјалната политика се однесува пред сè, на 
пензискиот и здравствен систем, како и на социјалните услуги. Резултат на 
таквата политика е намалување на државните социјални трошоци, кои во послед-
ните години паднаа од 26% на 24% на GDP. Меѓутоа, треба да се има предвид 
дека благодарение на силниот притисок на две бројни социјални групи - 
пензионерите и воените ветерани40 - некои социјални трошоци (на пример т.н. 
долг на пензионерите настанат во првата половина на деведесеттите години, 
компензација на “новите пензионери” поради заостанување во исплата на 
пензиите, издатоци за правата на воените ветерани и инвалиди на војната итн.) 
                                                 
38 Primenuvawe na penziskite zakoni vo prva faza (racionalizacija na postojniot 
penziski sistem) zapo~nalo 1999 godina, a vtorata faza zapo~nala ( so voveduvaweto na 
vtoriot i tretiot stolb na kapitalizirano {tedewe) vo 2002 godina. (Pove}e za ova : 
Puqiz, 2007).  
39 P.Stubbs i Zrinščak pi{uvaat za me|unarodnite akteri kako za zna~ajnite “drivers od 
change” vo reformite na socijalnata za{tita vo Hrvatska. (Stubbs, Zrinščak, 2006).  
40 Prvite se dobro oranizirani vo sindikati i vo Hrvatskata partija na penzionerite, 
koja dobiva dovolno glasovi na izborite, pa taka mo`e da vlijae vo formiraweto i 
deluvaweto na vlasta. Voenite veterani imaat moralen kapital vo op{testvoto, isto 
taka, brojni se i dobro ogranizirani, pa za nivnite prava mora sekoja vlast da vodi 
smetka. 
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ставени надвор од структурата на овие државни трошоци. Тие се подмируваат на 
друг начин, на пр., од уделите на државниот имот или од други извори. Доколку 
треба да се релативизира наведениот податок за редукција на социјалните 
трошоци во Хрватска. 

Треба да се име предвид дека во последно време растат државните издатоци 
во некои помали системи на социјалната политика, како што тоа беше семејната 
политика, која поради нејзината важност за демографските движења, доаѓа во 
центар на натпревар на политичките партии. Тука станува збор за детскиот 
додаток, надомест на породилното отсуство, како и услуги на децата и родители-
те. На друга страна се дефинирани амбициозни планови за модернизирање на 
образованието (слоган “општество на знаење”) во што се повеќе се вложува.41 
Понатаму, хрватската социјална политика се судрува со пораширените “нови 
социјални ризици”, како што се наркоманијата, деликвенција, долготрајно боле-
дување и старост, социјалната исклученост, кои го следат раслојувањето на 
општеството, слабеење на социјалните врски, како и напредување на процесот на 
индивидуализацијата. Се работи, значи за далекусежните промени во структура и 
во процесот на репродукција на општеството , кои бараат нов пристап во 
социјалната политика.  

Може да се заклучи дека во идната развојна тенденција во социјалната 
политика на Хрватска ќе се одвива во насока на намалување на државните, а зго-
лемување на индивидуалните вложувања во социјалната сигурност, зацврстување 
на темелните социјални права за сите граѓани, како и зголемување на превентив-
ната социјална интервенција (поддршка на семејствата, образование, социјални 
услуги, социјално вклучување). Тоа ќе биде, како што своевремено веќе наговес-
тивме, движење од пасивната кон активната социјална политика (Пуљиз, 2001.). 
Сè ова ќе го промени некогашниот бизмарковски модел на социјалната држава, 
кој овде беше практициран, во него ќе има елементи на либералниот и социјалде-
мократски модел. 

Заклучок  

Поранешните југословенски земји, сместени на периферија на европското 
развиено јадро, долго ги одржуваа традиционалните форми на социјалната орга-
низација, карактеристични на селското општство, па поради тоа, многу доцнеа во 
процесот на модернизацијата. Според тоа, во нив доцнеше социјалната политика 
како организирана општествена дејност во решавање на социјалните проблеми. 

Социјализмот ја донесе “присилната модернизација” која имаше економски и 
цивилизациски резултати, но демократската компонента на општествениот развој 
беше потурната и тоа го сопре напредокот во последните децении на 20-тиот век. 
Социјалната сигурност на граѓаните, особено вработените во општественото 
стопанство и во државните служби битно беше унапредено. Во социјалната 

                                                 
41 Na po~etok na ovaa u~ebna godina podeleni se besplatno u~ebnici na site u~enici od 
osnovnite u~ili{ta, kako i na u~enicite od prva godina od srednite u~ili{ta. 
Ponatamu za slednata godina se najavuva voveduvawe na zadol`itelno sredno 
obrazovanie. Na univerziteti se primenuva takanare~eniot bolowski proces, koj isto 
taka bara zna~itelni vlo`uvawa. 
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политика, во втората фаза на развојот, се појавуваат некои елементи на 
западните, пред сè европските континентални модели на социјалната политика. 
Кризата што настапи во седумдесттите години ја загрози југословенската 
економија, нејзните системи на социјалната сигурност, федералната структура. 
Напоредно со падот на советскиот тип на социјализмот се случува и пропаст на 
неговата југословенска помека варијанта. 

Распадот на државата го следеа војните кои го уназадија овдешното општес-
тво. Во војната колапс доживеаја системите на социјалната сигурност од предво-
ениот период. Во текот на војната делуваше “кризната социјална држава” која 
настојуваше да ги решава ургентните социјални проблеми што се појавуваа. 
Заслабената економија, судрена со порастот на социјалните проблеми не беше во 
состојба да ги финансира социјалните системи. Од овие причини голема улога 
имаше меѓународната помош како и делување на домашните и странските 
хуманитарни организации. Значајно влијание врз социјалните прилики имаше и 
приватизацијата. Меѓутоа, нејзините последици на социјалниот план беа мошне 
неповолни.  

По војната сите овие држави стапија на пат на социјалните реформи кои 
подразбираат стабилизирање на државното уредување, како и промени во 
институциите и во инструментите на социјалната политика.42 Тие сега се во 
различна фаза на развојот, со оглед на специфичните разлики во секоја од 
наведените земји.  

При тоа значајна улога играат меѓународните институции и документи, који 
обврзуваат на приспособување на социјалните системи, како и одржување на 
темелните социјални права.  

 Сé ова влијае врз настанување на “мешаниот” модел на постсоцијалистичка, 
социјална држава на југоисток на Европа, кој, впрочем, како и овдешните 
општества се наоѓа пред големи предизвици.  

                                                 
42 Tuka treba da se potseti deka za soodvetna socijalna (ekonomska) politika mo{ne 
va`no e stabiliziraweto na vkupnite politi~ki priliki, odnosno definirawe na 
dr`avnata pravna i institucionalna ramka, koja e pretpostavka za razvoj. 
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СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РМ ЗА ВРЕМЕ 
НА ЕДНОПАРТИСКИОТ СИСТЕМ 

 

 

Нано Ружин 
Институт за социјална работа и социјална политика 

Филозофски Факултет, Скопје 
 

Spored poimaweto na klasicite na komunizmot, Marks, Engels i 
Lenin: "socijalisti~kata revolucija e i socijalna revolucija". Po uspehot 
na Oktomvriskata revolucija vo Rusija od 1917, komunisti~kite analiti-
~ari gi smetaa za uspe{ni re-volucii nasilnite promeni {to se slu~ija 
po zavr{etokot na Vtorata svetska voj-na vo Centralna i Isto~na Evropa. 
Poznato e deka takvata dijalogika be{e rezul-tat na liderstvoto na Sta-
linovata "Crvena armija" i nejzinata uloga vo oslobo-duvawe na ovie 
dr`avi od fa{isti~kata okupacija.  

Periodot na studenata vojna.  

Iako po uspe{nite revolucii soglasno so u~eweto na komunisti~ki-
te anali-ti~ari "vlasta ja prezedoa istoriski progresivnite op{testveni 
klasi", nivniot socijalen status ne se izmeni revolucionerno. Navistina, 
celosno be{e implementiran principot na egalitarizmot na op{testvo-
to, osetno be{e zgolemena vrabotenosta, pro{irena pokrienosta na nase-
leneito so socijalnata za{tita, a na toj na~in i podobrena socijalnata 
sigurnost na populacijata. Me|utoa kako rezultat na otsustvoto na 
slobodnata konkurencija, pot~ineta na dr`avnoto plansko stopan-stvo, 
nepostojniot politi~ki pluralizam i otsustvoto na demokratijata, 
gra|anite na sovetskite isto~noevropski sateliti ne se zadovolni nitu od 
svojot op{testveno-ekonomski nitu od socijalniot status.  

Duri gra|anite na toga{na "revizionisti~ka Jugoslavija" (epitet koj 
$ se dode-li po Titovoto istorisko "ne" na Stalinovoto liderstvo i 
izleguvaweto od sovet-skata kontrola) `iveat podobro i poslobodno od 
gra|anite na toga{nata isto~noevropska integracija - SEV. Taka, vo 
sedumdesettite, postoi edna ironi~na komparacija. Imeno koga jugoslo-
venskite turisti odele na odmor vo evtinata Varna na Crno More, na ta-
mo{nite bugarski doma}ini im velele: "Nie sme za vas Amerikanci", kako 
eden vid personifikacija na socijalnata superiornost. Vo sli~na sostojba 
koga bugarskite turisti odele na poseta na mnogu posiroma{nite roman-
ski doma}ini vo Bukure{t im velele: "Nie sme za vas Jugosloveni." Takva-
ta sporedba samo ja otslikuvala toga{nata socijalnata hierarhija me|u 
te`inata na `ivotniot standard na dr`avite na realniot socijalizam i 
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SFRJ, koja iako ednopartiska i so dr`avno-dogovorno stopanstvo, no 
sepak poblisko do zapadniot model, uspevala na svoite gra|ani da im 
ovozmo`i pougoden `ivot. Dali toa zna~i deka SFRJ, a so toa i RM imale 
uspe{en socijalen model? Kako mo`e od dene{ni perspektivi da se oceni 
modelot na socijalnata politika na RM vo pette decenii na 
ednopartizmot? Dali osnovite na makedonskiot socijalisti~ki sistem 
pretstavuvaa solidna osnova za razvitokot na socijalnata politika vo 
aktuelna nezavisna RM? 

Socijalen razvoj vo uslovi na geopoliti~ka pogodnost 

 Do 1948 g., koga doa|a do raskinuvaweto so Sovetskiot Sojuz, 
siroma{tijata na na{ite gra|ani ne se razlikuva so onaa od ostanatite 
komunisti~ki dr`avi. Me|u-toa, po izleguvaweto od sovetskata orbita, 
mar{alot Tito gi prifa}a raznite formi amerikanska pomo{ i krediti 
(Trumanova pomo{, UNRA) i dr`avata po~nuva da bele`i odreden 
socijalen rast.  

 Vo periodot 1960-1980, vo SFRJ se ostvareni pozitivni promeni vo 
socijal-nata struktura na naselenieto. Brojot na vrabotenite vo 
administrativniot i ne-proizvodniot sektor dostiga 60% od vkupnoto 
aktivno naslenie. Prose~niot porast na vrabotenosta dostiga 4,1%, a 
izdr`uvanata populacija vo odnos na aktiv-nata e vo porast i dostiga na 
100 aktivni 136 izdr`uvani, od koi 17 penzioneri i 47 u~enici i studenti. 
U~estvoto na li~nata potro{uva~ka bele`i godi{en porast od 1961 g. 5, 
6%. Prose~niot stanben prostor po `itel dostiga 15 m kvadratni, iako vo 
urbanite sredini se ~uvstvuva nedostatok na stanben prostor.  

 Vo tekot na slednite decenii, mudriot avtoritarec Tito uspe{no 
igra{e vrz politikata na ramnote`ata so Istok i Zapad koi bea vo 
celosen ek na studenata vojna. Najnapred po smrtta na Stalin, kon 
sredinata na pedesettite gi podobruva odnosite so SSSR, a potoa ja 
promovira vonblokovskata nevrzana nadvore{na politika. Na toj na~in si 
sozdava pogodna osnova da "igra i ekvilibrira" i so Moskva i so Va{in-
gton. "Koga saka{e da im isprati nekoja poraka za pomo{ kon Amerikan-
cite, kako po slu~ajnost }e naprave{e nekoj gest na dobra volja kon Istok. 
]e dozvole{e da se popravi nekoj sovetski voen brod vo Split ili Rieka. 
Amerikancite reagiraa momentalno. Koga saka{e da go svrti vnimanieto 
na Moskva, }e naprave{e nekoj vidliv proamerikanski poteg, poseta na 
visok funkcioner na Va{ington, poseta na zna~ajna amerikanska voena 
delegacija vo Belgrad. Rusite isto taka reagiraa. Na toj na~in Tito 
uspe{no go kormilare{e svojot mnogunacionalen, multikulturen slo`en 
jugoslovenski brod.  

Spored toa, geografijata koja nikoga{ vo istorijata ne im bila 
nakloneta na porane{nite jugoslovenski narodi, za prv pat e vo funkcija 
na nivniot socijalen razvoj. Ovoj nadvore{en parametar pozitivno vlijae 
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vrz socijalniot razvoj vo federacijata. No sekako toa ne edinstveniot 
faktor na dene{nata socijalna nostalgija za toga{nite vremiwa.  

Redistributiven model so elementi na sistemot Beverix 

Makedonskiot, isto kako i jugoslovenskiot model na socijalna 
politika, se pot-pira{e vrz principite na Beverix.  

Teoriskite osnovi na socijalnata politika na RM gi pronao|ame vo 
trudovite na profesorite Mihajlo Stupar, Du{an Laki~evi}, Berislav 
[efer i ostanatite doajeni na socijalnata misla vo porane{na Jugo-
slavija. Vo Republika Makedonija edinstven istra`uva~ koj delumno se 
zanimava so ovoj domen, so ogled deka e pove}e naso~en na centrite za soci-
jalna rabota e prof. Radomir Petrovski.  

 Vo razvojot na socijalnata politika, analiti~arite kako Laki~evi} 
me|u 1945 i 1972 g. izdvojuvaat 6 razvojni etapi. Smetam deka ovoj period 
mo`e da se podeli na dve razvojni etapi, i toa onaa do sredinata na 70-tite 
koja bi ja narekle etapa na centralizirana socijalna politika i onaa 
potoa do raspa|aweto na SFRJ koja bi ja narekle etapa na 
decentralizirana socijalna politika.  

 Od filozofska gledna to~ka, se istaknuvaat glavnite na~ela na 
socijalnata politika: humanizmot, solidarnosta i zaemnosta vo nivnite 
marksisti~ki artiku-lacii so eden op{t generalen nedostatok: dogovor-
noto stopanstvo ne dozvoluva{e pogolemo dinamizirawe i uspe{nst na 
ekonomskiot model, koj od svoja strana go ograni~uva{e ekonomskiot 
fertilitet na dr`avata, i sekakvata pomisla na uspe{na dano~na 
politika. Vsu{nost, dano~nata politika vo dogovornoto stopan-stvo 
(meka varijanta na dr`avno stopanstvo) se pla}a direktno od strana na 
pretprijatijata na zdru`en trud, no poradi niskata produktivnost 
osobeno vo nerazvienite republiki, postojano se ~uvstvuva nedostatok na 
sredstva. Na toj na~in buxetskite fondovi vo nerazvienite republiki 
kako RM zavisat od funkcioniraweto na Fondot za nerazvieni koj go 
finansiraat pobogatite republiki. No i pri toa treba da se ima predvid 
strukturnata postavenost na toga{noto jugoslovensko stopanstvo koe gi 
stimulira pobogatite republiki so monopolskite tehnolo{ki proizvodi, 
a nerazvienite gi sveduva na sirovinski privrzok. Vo uslovi na postojan 
nedostatok na finansiski sredstva, uspienoto jugoslovensko konzervirano 
op{testvo svoite socijalni problemi gi re{ava preku principot na 
redistribucija, ~esto me{aj}i gi sodr`inite na socijalnata za{tita so 
socijalnata pomo{. Principite na Beverix za celosna pokrienost na 
populacijata, na aktivnata i ostanatata populacija, na ednakvosta na 
prestaciite, na rakovodeweto so socijalnata politika od strana na eden 
centar, se primeneti i adaptirani kon uslovite na samoupravnoto 
op{testvo.  
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Tehnika na funkcionirawe 

 Za da se poima tehnikata na funkcioniraweto na "socijalnata 
politika na samoupravnoto op{testvo", mora da se po~ne so analizata na 
politi~kiot sistem na samoupravuvaweto utvrden vo Ustavot na SFRJ od 
1974 g. Toga{niot najzna~aen dr`aven ideolog Edvard Kardeq go definira 
kako rezultat na "op{testveno-ekonomskata i politi~ka pozicija na 
~ovekot vo zdru`eniot trud". Pri toa, finansiraweto na neproizvodnite 
dejnosti koi se finansiraat od strana na buxetot se efektuira preku t.n. 
"samoupravni interesni zaednici - SIZ" vo ~ii ramki na nevidliv na~in 
se ostvaruva "slobodna razmena na trudot". SIZ-ovite se osnovaat i vo 
domenot na zdravstvenata i socijalnata za{tita, penzisko-invalidskoto 
osigu-ruvawe, i toa od nivo na op{tinata do republi~ko nivo. [ematski 
nabquduvano dava~ite na uslugite i korisnicite se dogovaraat za visinata 
na nivnata zaemna kompenzacija. Sekako zaradi dr`avnata kontrola i 
dava~kite i zarabotkite se ograni~eni nezavisno od obemot na rabotata. 
Toa neposredno vlijae na kvalitetot na uslugite vo domenot na 
zdravstvoto i ostanatite domeni na socijalnata politika. Toa e prvata, no 
ne i najzna~ajnata zabele{ka. Vtorata e {to {ematski gledano se dobiva 
impresija za funkcionalnosta na sistemot iako vo praktikata SIZ-ovite 
funkcioniraat samo tehni~ki i kako institucii za donesuvawe na odluka 
za transfer na sredstvata vo domenot na buxetskoto finansirawe. 
Takviot karakter na SIZ-ovite socijalnata politika ja sveduva na 
pasivna komponenta, nezavisno {to toga{nite ideolozi insistiraa na 
poimot "aktivna socijalna politika". Slednata slabost e "klasniot 
karakter" na socijalnata politika, duri i po smrtta na mar{alot Tito 
(vidi Osnovi i ramki na dolgoro~nata socijalna politika - aneks na 
Dolgoro~nata programa na ekonomskata stabilizacija 1983g).  

 Vo toga{niot popularen dokument za Dolgoro~nata socijalna poli-
tika, koja nastanuva kako reakcija na toga{nata ekonomska kriza, se istak-
nuvaat principite na samoupravnata socijalna politika: prvo, zdru`enite 
rabotnici upravuvaat so op{testvenite sredstva za proizvodstvo (ovoj 
termin ja zgolemuva neodgovornosta na rabotnicite kon sredstvata za 
proizvodstvo, bidej}i tie ne se nitu vo sopstvenost na dr`avata nitu vo 
sopstvenost na nekoj poedinec, tuku na kolektivnata apstraktna od-
govornost).  

Vtoro, rezultatite na trudot se osnovni kriteriumi za podmiruvawe 
na li~nite i zaedni~kite potrebi. Sledniot princip e onoj na zaemnosta i 
solidarnosta, no vo nivnata klasna vokacija: me|usebna pomo{ me|u 
rabotnicite koga ovie }e zapadnat vo odredeni socijalni te{kotii. 
Kone~no, kako osnovni nositeli na socijalnata politika se rabotnicite 
ili t.n. "zdru`en trud" vo organizaciite na zdru`eniot trud {to e 
vsu{nost kompliciran naziv za pretprijatieto. Spored toga{nite tolku-
vawa, "najgolemiot del na mehanizmot i socijalnite merki se analogni na 
merkite i mehanizmite na ekonomskata politika, koi treba da bidat 
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integrirani", {to }e re~e na dogovornoto stopanstvo mu soodvetstvuva 
dogovorna socijalna politika.  

Konstatacii 

Vo neodamne{nata anketa na IRI, na pra{aweto dali se `iveelo 
podobro pred ili po raspa|aweto na SFRJ, vo RM, 71% od ispitanicite 
odgovorile pozitivno, {to od strana na analiti~arite e konstatirano 
deka "prvpat od osamostojuvaweto na RM jugonostalgijata po~nala da 
opa|a". Ovaa konstatacija n# naveduva da zaklu-~ime deka i pokraj 
teoretski dobro osmisleniot, a vo praktika slabo funkcionalniot sistem 
na socijalna politika na socijalisti~koto samoupravuvawe, gra|anite na 
RM ~uvstvuvale pogolema sigurnost i blagosostojba do devedesettite 
otkolku vo poslednite 15 godini na nezavisnost.  

Toa e razbirlivo:  

Bidej}i SFRJ, a so toa i RM bea najgolemite gubitnici na ~inot na 
zavr{etokot na studenata vojna; 

SFRJ prestana da e mileni~e na Zapad i Istok; 

Vo porane{niot re`im postoe{e pogolema socijalna pravda i 
egalitarnost, koi ne dopu{taa sozdavawe na socijalni razliki i visoki 
stapki na nevrabotenost, ekstremni bogatewa. Te{kotiite na makedonska-
ta tranzicija ja akcentiraa takvata impresija. 

Neuspe{niot tranzicionen makedonski model na privatizacija, vli-
jae{e i vrz intenzivno osiroma{uvawe na populacijata, a zabaveniot 
stopanski rast gi zagrozi i socijalnite fondovi. Vo takvi uslovi sekoja 
pomisla na modernizirawe na socijalnata politika be{e odnapred 
osudeno na neuspeh. Sepak RM se deklarira{e za izgradba na socijalna 
dr`ava vo uslovi na zgolemuvawe na siroma{tijata, no procesot na 
makedonskiot model na blagosostojba e mo{ne baven i }e bide realiziran 
vo slednata decenija. Za perspektivite na ovoj proces RM poseduva dobar 
stru~en kadar, razraboteni centri za socijalna rabota, ambiciozni 
reformski zafati vo domenot na socijalnata politika i ostanatite 
domeni koi gi nametnuva kandidatskiot status vo EU. 
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Вовед 

Социјалната политика во Македонија, почнувајќи од изминатата 
деценија па досега, ја карактеризира постојан тренд на промени, кои пред с# 
се случуваат како резултат на: изменетата општествената и демографска 
структура, нискиот економскиот раст и капацитет, перманетно високата 
стапка на невработеност, како и зголемена побарувачка на услуги од 
социјалната заштита. Од тие причини беа донесени голем број измени како во 
законската легислатива така и во начините на финансирање, администрирање 
и нудење на услугите во социјалната политика. Овие промени беа особено 
видливи во политиката на вработување, социјалната заштита и социјалното 
осигурување. За таа цел, овој текст ќе направи посебен осврт на измените во 
споменатите политики во Македонија, преку анализа на процесите на: 
активација, плурализација, социјална инклузија, децентрализација и деинсти-
туционализација. Овие процеси не се специфични само за социјалната поли-
тика во Македонија, туку истите се предмет на дебатирање и спроведување и 
во останатите социјални држави во Европа. Впрочем, како што истакнува и 
Палиер, се наметнува впечатокот дека актуелните промени во Европа гене-
рално може да се отсликаат преку намалувања на социјалните трансфери, 
приватизација, „неолиберализација“ и збогување со социјалдемократските 
идеали. Истиот автор се прашува дали овие заеднички трендови наметнуваат 
и униформен начин на адаптирање на различните социјални политики кон 
изменетите општествени и макроекономски услови (Палиер, 2006). Овој 
текст ќе се обиде да ја истражи таквата дилема во случајот на Македонија, 
преку анализа на споменатите реформски процеси и униформноста на таквата 
адаптација со „неолибералните трендови“.  
 
Активација во социјалната политика 

Примената на принципот или политиката на активација во европските 
социјални држави стана доминантен кон крајот на 1990-тите години. Ваквиот 
принцип можеше да биде детектиран, пред с#, во политиките на вработување, 
но и во останатите - како социјалната заштита и социјалното осигурување. 
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Сепак, активацијата во социјалната политика во европски рамки во голема 
мера се разликува од истиот таков пристап карактеристичен за Соединетите 
Американски Држави. Како што истакнува Анесли (2007), разликата се 
состои во тоа што европскиот пристап (кој потекнува од скандинавските 
искуства) се состои во рекалибрирање на социјалната држава да понуди 
поддршка, а не казнени мерки за оние кои сакат да излезат од системот на 
социјална заштита и да влезат на пазарот на трудот. Европската активација во 
социјалната политика повеќе се фокусира на обуката, образованието, како и 
насочување на социјалните услуги кон специфични ранливи групи. За 
разлика од тоа, неолибералниот пристап кон активацијата вклучува техники 
како: ограничување на социјалните бенифиции, условување на социјалните 
бенифиции со работно ангажирање, намалување на висината на социјалните 
бенифиции како услов за поактивно барање работа и сл.  
 

Анализирајќи ги состојбите во Македонија, особено условите, 
висината и должината на паричниот надоместок кој се добива како дел од 
осигурувањето во случај на невработеност, како и состојбите со социјалната 
парична помош која можат да ја користат работоспособните, мошне 
очигледно се наметнува заклучокот дека активацијата во Македонија го 
следи неолибералниот пристап. Имено, правото на користење на паричниот 
надоместок во случај на невработеност е предмет на конзистентно нама-
лување од 1997 година па наваму. Пред 1997 година не постоеше максимум 
износ на паричниот надоместок за невработените, додека пак минимумот 
беше утврден на 50 евра (тогашни 100 германски марки). Должината на 
примање на паричниот надоместок во 1997 година беше утврден на 18 месеци 
(за оние со 20-25 години стаж), но истата перманентно се намалуваше, за де-
нес таа да изнесува максимум 12 месеци. До 2004 година паричниот надо-
месток беше калкулиран како просечен износ на примањата во изминатите 12 
месеци на осигурување, додека од 2004 година тој се калкулира како просе-
чен износ на примањата во изминатите 24 месеци на осигурување. Конечно, 
бројот на корисници на паричен надоместок бележи постојано намалување од 
2001 година до денес, иако бројката на невработени во истиот тој период по-
стојано е во подем или останува значително висока. Така, во 2001 година па-
ричниот надоместок во случај на невработеност го користеле 41.375 
невработени, додека во декември 2006 година бројот на корисници е намален 
на 30.572 невработени (или 8.3% од вкупниот број на регистрирани 
невработени). За споредба, стапката на невработеност во 2001 година 
изнесуваше 30.5% (според методот на Анкетата за работна сила), додека во 
2006 година таа се зголеми на 36.3%.  
 

Паралелно со ваквите ригидни мерки за корисниците на парични 
бенифиции во случај на невработеност беа спроведувани и активни мерки за 
обука, доквалификација и прекфалификација. За овие мерки не е 
карактеристична ригидност во нивната достапност, иако во одредени случаи 
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истите можат да бидат преиспитани бидејќи најранливите социјални групи - 
невработените без никакви квалификации/образование не можат да ги 
користат понудените услуги за обука.  
 

Социјалната (парична) помош е дополнителен пример за ригидната 
употреба на принципот на активација во социјалната политика. Имено, 
корисниците на социјална помош (со одредени исклучоци, како 
пензионерите, лицата кои ќе докажат дека се неспособни за работа поради 
старост, инвалидност или болест, лица во работен однос, ученици и студенти) 
доколку одбијат да бидат работно ангажирани до пет дена во месецот (за 
јавни работи), домаќинството ќе го изгуби правото на користење на 
социјална помош во наредните 24 месеци. Други ригидности со кои се 
предвидува да се зголеми активацијата на корисниците на социјалната помош 
се гледа во зачестеноста на увидите од страна на центрите за социјална рабо-
та во домовите на корисниците на социјална помош , зачестено и навремено 
пријавување на корисникот на социјална помош во Агенцијата за вработува-
ње, при што, доколку навремено не се испочитува, следува исклучување од 
системот на социјална помош, како и зголемен број критериуми од кои зави-
си правото на социјална помош (пр. сопственик на кола не може да биде ко-
рисник на социјална помош). Колку и да е оправдано таргетирањето како ме-
ханизам за подобрување на ефективноста во социјалната заштита, сепак ис-
тото мора да биде доведено со реалните можности, но и потреби на пазарот 
на труд во Македонија. Моментално се чини дека таргетирањето во социјал-
ната заштита во случајот на Македонија не ја подобрува состојбата со излезот 
на корисниците од системот на социјална заштита и нивно вклучување на 
пазарот на труд. На тој начин се наметнува прашањето колку од овие мерки 
за активација имаат своја оправданост во економско-социјалната реалност на 
Македонија и колку истите се базираат на претходни темелни анализи на 
потребите и состојбите на социјално ранливите групи во Македонија.  
  
Плурализација во обезбедувањето услуги од социјалната заштита  

Трендот на плурализација во социјалната заштита може да се 
протолкува како ефект од кризата на социјалната држава во Европа, кој 
позасилено се почувствува во текот на 80-тите години од 20 век. Во земјите 
на Централна и Источна Европа ваквите практики својот замав го доживеаја 
во средината на 90-тите години од 20 век. Поради намалените економски 
ресурси јавниот сектор, дотогаш главен социјален провајдер, почнува да го 
ограничува дијапазонот на своите услуги и истовремено да обезбедува 
легислативни можности и иницијативи за поголем влез на цивилните и 
приватните актери во социјалната заштита. Плурализацијата на социјалната 
заштита во Европа се јавува во повеќе форми и тоа: партнерство меѓу јавниот 
и приватниот сектор (public-private partnerships), контрактирање, квазипазари 
итн.  
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Плурализацијата во обезбедувањето на услугите од социјална заштита 
во Македонија се институционализира за првпат со измените на Законот за 
социјална заштита во 2004 година, но истите многу продлабочено се третира-
ат со најновите промени кои се дел од Предлог-законот за социјална заштита 
и социјална сигурност (чија нацрт-верзија се појави во јуни 2007). Иако, 
реално, појавата на приватниот и цивилниот сектор во социјалната заштита 
во Македонија започнува во средината на 1990-тите, сепак таквиот тренд е 
различен од оној во западноевропските земји. Причината за ваквата разлика е 
што во Македонија немаше претходна традиција на функционирање на овие 
актери како озбезбедувачи на социјална заштита. Ова особено се однесува на 
отсуството од какво било претходно искуство на приватниот сектор во соци-
јалната заштита во минатото на Македонија. Цивилниот сектор во Македони-
ја во минатото исто така не беше формално институционализиран и истиот 
единствено може да биде препознаен во неформалната семејна и соседска 
помош, како и во социјалната дејност на црковните општини. Непостоењето 
на претходно искуство на овие актери во социјалната заштита придонесуваше 
за чувството на недоверба меѓу корисниците на социјалните услуги кон овие 
актери како провајдери на социјална заштита.  
 

Во Македонија моментално има околу 6000 регистирани здруженија 
на граѓани, додека индексот на невладини организации (број на невладини 
организации на 1000 жители) е 2.5. За компаративна илустрација овој индекс, 
на пример, во Хрватска е 9.5. Изворите на финансирање на невладините 
организации (НВО) доаѓаат од централниот буџет, буџетот на индивидуални 
Министерства, средства добиени преку лотарија и други игри на среќа, како и 
преку Секретаријатот за европски прашања (во контекст на активностите по-
врзани со евроинтеграцијата). Сепак, најголемиот дел од средствата на невла-
дините организации произлегуваат од меѓународните донатори/фондации.  
 

Во контекст на невладините организации од доменот на социјалната 
заштита, во моментот само 23 НВО се наоѓаат во регистарот на Министер-
ството за труд и социјална политика (МТСП). Овој регистар е составен од ор-
ганизации кои ги исполниле критериумите за професионалност, компетент-
ност и квалитет, и само тие можат да аплицираат на тендерските повици кои 
ги објавува МТСП. Домените во кои се активни невладините организации во 
социјалниот сектор во Македонија се всушност оние во кои државата има 
помалку развиени капацитети и форми на помош, како на пример дневни 
центри за помош на социјално ранливи категории, СОС линии, помош на 
специфични категории како жени, припадници на различни етнички 
заедници, програми за поддршка на неформалното образование и сл.  
 

Иако можеби практиката на контрактирање меѓу невладиниот и 
јавниот сектор забележува пораст, сепак квалитетот на таквата соработка с# 
уште не е задоволителна. Ова е особено видливо при креирањето на 
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национални стратегии и акциони планови, кога учеството и искуството на 
невладините организации е третирано само од формален карактер, но не и 
преку институционализирање на нивните предлози, сугестии, коментари во 
конкретните политики. Сепак, невладиниот сектор останува значаен актер во 
надополнувањето на празнините на владините активности насочени кон 
социјално ранливиите категории, истовремено карактеризирајќи се и со 
поголема ефикасност и флексибилност на понудените услуги.  
 

Учеството пак на приватниот сектор во социјалната заштита во 
Македонија е уште посимболично отколку она на невладините организации. 
Од аспект на социјалните услуги, во моментот функционираат само четири 
приватни дома за згрижување на стари лица кои акомодираат 142 корисници. 
Исто така постојат и четири градинки за деца, сити ситуриани во Скопје. Од 
аспект на останатите приватни услуги во доменот на социјалната политика, 
во последно време забележлива е појава на приватни агенции за привремени 
вработување. Во моментот при Министерството за труд и социјална политика 
регистрирани се дваесет агенции за привремени вработувања, од кои 
најголемиот број (тринаесет) во Скопје, останатите во Прилеп, Гостивар, 
Кочани и Кичево. Појавата на ваквите агенции укажува дека и во Македонија 
се зголемува трендот на флексибилизација на пазарот на трудот и 
превалентноста на атипични вработувања кои се карактеризираат со нецелос-
но работно време и временски ограничени договори за работа. Четвртиот до-
мен во кој е присутен приватниот сектор во социјалната заштита е преку при-
ватните пензиски друштва/фондови, кои го менаџираат задолжителното капи-
тално пензиско-инвалидско осигурување. Во моментот во Македонија функ-
ционираат само две такви пензиски друштва, кои на пазарот настапуваат под 
исти услови, така што нема некоја конкурентска основа за избор на едниот 
или другиот фонд. Појавата на приватниот сектор во пензиското осигурување 
во принцип требаше да претставува подобрување на можностите за повисока 
и посигурна пензиска иднина. Сепак, задолжителниот приватен пензиски 
столб е подеднакво ризичен како за поединецот така и за општеството пред 
с# поради:  

a) високите административни трошоци кои ги наплаќаат пензиските 
друштва во висина од 7.9% од уплатата на придонесите на 
корисниците; 

b) поголемиот (несоодветно предвиден) одлив на преминувачи од првиот 
(задолжителен државен) во вториот (задолжителен приватен) пензиски 
столб, со што во голема мера се зголемија транзиционите трошоци за 
оваа пензиска реформа, која повторно ќе биде на товарот на сите 
даночни плаќачи во државата; 

v)  недоволно развиени финансиски инструменти на домашниот пазар во 
кои можат да инвестираат пензиските фондови, со што се доведува до 
прашање можноста за поголема заработка или зголемување на 
пензискиот принос. 
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Плурализацијата во социјалната заштита мора да биде раководена на 
начин која ќе ги намали ризиците за поединците и ќе придонесе за подобрен 
квалитет и квантитет на социјалните услуги. Примерот во Македонија 
покажува дека комбинираниот модел на социјална заштита с# уште не е 
доволно насочен кон постигнување на ваквата цел.  

Социјална инклузија (вклученост) наспроти социјалната исклученост 
Иако социјалната инклузија како концепт е прилично нова во академската 

литература, сепак истата се однесува на надминување на голем број ‘стари’ 
социјални проблеми како: сиромаштијата, бездомништвото, маргинализира-
носта и сл., со кои биле и се соочени социјалните држави во Европа. Сепак, и 
покрај актуелноста на социјалната инклузија во Европа, за истата с# уште не 
постои универзално прифатена дефиниција и операционализација. Анализи-
рајќи го спротивниот концепт - социјална исклученост, Шучур (2004) заклу-
чува дека меѓу најголемиот број автори кои ја анализираат оваа проблематика 
постои консензус дека социјалната исклученост може да се сфати како 
неуспех во еден или повеќе општествени системи: 

 Демократско-правниот систем, кој ја осигурува граѓанската или 
цивилната интеграција 

 Работно-пазарниот систем, кој ја промовира економската интеграција 
 Системот на социјална заштита, која ја поддржува социјалната 

интеграција 
 Семејниот систем и системот на локалната заедница, кој ја осигурува 

интерперсоналната комуникација (Шучур, 2004, стр. 2).  
 
Сепак, недостатокот од теоретска потврденост, како и недоволната 

емпириска операционализација на проблемот, се чини дека е ‘искористен’ од 
меѓународните организации, кои се обидуваат да понудат конкретни 
дефиниции и инструменти за анализирање и мерење на проблемот. Така, 
според Заедничкиот извештај за социјална вклученост од 2004, Европската 
Унија резимира дека ‘социјалната вклученост е процес кој обезбедува дека 
оние кои се во ризик од сиромаштија и социјална исклученост имаат 
можности и ресурси за целосно вклучување во економскиот, социјалниот и 
културниот живот и да уживаат стандард на живеење и благосостојба која се 
смета за нормална во општеството во кое живеат’ (стр. 8). Социјалната 
исклученост пак, ЕУ ја дефинира како ‘процес во кој одредени индивидуи се 
на маргините на општеството и се спречени во целосно учество во 
општеството заради нивната сиромаштија, недостаток на основни вештини и 
можности за доживотно учење, или како резултат на дискриминација. Ова ги 
оддалечува од вработувањето, приходите и образовните можности, како и од 
социјалните мрежи и активности во заедницата. Исто така, тие имаат 
ограничен пристап до механизмите на одлучување и не се во можност да 
имаат контрола врз нивниот секојдневен живот’ (2004, стр.8).  
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Слично како и во Европа, и во Македонија не постои универзално 
прифатена дефиниција за социјалната исклученост според која оваа пробле-
матика би била анализирана. Според Доневска, исклученоста може да биде 
анализирана од повеќе аспекти, но најзначајни се економските, здравствени-
те, образовните, етничките, географските и културните аспекти (2003, стр. 
16). И покрај недостатокот од формално прифатена дефиниција за социјална-
та исклученост, Министерството за труд и социјална политика, во својата 
програма за справување со проблемите на социјално исклучените лица 
(2004), дефинира четири целни групи како посебен социјален ентитет:  

 Корисници на дроги и членови на нивните семејства 
 Деца на улица/улични деца и нивните семејства 
 Жртви на семејно насилство и 
 Бездомници 

 
Ваквото одвојување на овие целни групи според МТСП има за цел 

подобрен ефективен пристап на лица кои претходно немале системски 
организирани и обезбедени услуги од социјалната заштита (2004, стр. 1). 
Сепак, според Извештајот за социјална заштита и социјална вклученост во Р. 
Македонија (2007), ваквата категоризација укажува на еден прилично 
арбитрарен пристап, кој не е базиран на претходни темелни (статистички) 
истражувања за доминатноста на овие групи во севкупната социјално 
исклучена популација (Европска комисија, стр. ). Исто така, ваквиот пристап 
исклучува одреден број на социјално ранливи категории, како на пр. Ромите, 
руралните сиромашни и сл.  
 

Една од поново предложените промени во системот на социјална заштита 
во Македонија, која според креаторите на социјалната политика има за цел да 
ја подобри ефективноста на системот, но и да придонесе за подобра 
социјална инклузија на одредени групи во општеството, е воведувањето на 
условени парични трансфери. Идејата позади ваквата програма генерално се 
состои во условувањето на паричната помош со инвестирањето во 
човековиот капитал кај младата генерација, односно најчесто праќање на 
децата во училиште или нивно носење на редовни здравствени контроли и 
прегледи. Ваквата програма во Македонија е предложена во рамки на 
проектот на Светска банка СПИЛ - Заем за имплементација на социјалната 
заштита, финансиски поддржан со грант на јапонската влада, додека 
имплементација се очекува во текот на 2008 година.  
 

Она што е важно во контекст на оваа ново предложена политика е 
претходно согледување на искуствата од другите земји, темелен осврт на 
потребите за нејзиното воведување во Македонија, како и сеопфатна анализа 
на севупните ефекти од ваквата политика како врз поединците, така и врз 
системот на социјална заштита. Според Јандру и Садулет (2004) овие 
програми се пред с# популарни меѓу политичарите и меѓународните развојни 
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агенции затоа што се ориентирани кон ефикасноста, но, истовремено служат 
да трансферираат средства и кон сиромашните. Истите автори истакнуваат 
дека програмите поврзани со условените парични трансфери во многу случаи 
се покажуваат исклучително големи и скапи. Ролинг и Рубио (2003) 
истакнуваат дека и во случаите на најдобри искуства, ефективноста на 
ваквите програми во различни национални контексти и одржливоста на 
нивните социјални ефекти се поставуваат како проблематични. Конечно, 
Фарингтон, Харвеј и Слејтер (2005) укажуваат дека политиката на условените 
парични трансфери не е панецеа и дека ваквите програми мора да бидат 
надополнети со дополнителни комплементарни инструменти, а политиката и 
понатаму мора да работи на отстранување на социјалната, пазарната и 
административната дискриминација против сиромашните, доколку истите 
сакаме да бидат вклучени поактивно во развојниот процес.  
 

Во случајот на Македонија се поставува прашањето кои ќе бидат 
главните таргетирани категории кон кои условените парични трансфери ќе 
бидат насочени? Дали ваквото условување нема да постигне спротивни 
ефекти, односно нема да исклучи одредени групи од можноста за користење 
на социјалната помош поради неможноста (од практични причини) да излезат 
во пресрет на обврската за редовна посета на училиштето и здравствени 
контроли? Доколу се земат, на пример, предвид Ромите во Македонија како 
категорија кај која е најзабележителна високата зависност од социјалната 
помош, а кои истовремено имаат проблематични стапки на посетеност на 
образованието и ниска здравствена заштита, се поставува прашањето дали 
ваквата политика/програма ќе ја подобри нивната образовна/здравствена 
инклузија? Редица причини, меѓу кои немањето на основни документи (пр. 
извод на родени), културата и традицијата на рано стапување во брак, како и 
други специфични фактори се само некои од проблемите кои можат да ја 
доведат во прашање успешноста на оваа политика. Наспроти логиката на 
условените парични транфери во Македонија, можеби е вредно да се 
размислува за воведување на ваквите програми како дополнителни, а не 
условени со социјалната помош, можеби истите треба повеќе да се даваат во 
форма на бесплатни услуги, а не парични трансфери за да се избегне ризикот 
од исклучувањето од системот на социјалната заштита на најранливите 
категории на граѓани.  
 
Децентрализација 

Децентрализираното обезбедување на социјални услуги е примарна 
карактеристика на федералните држави во Европа (Британија, Германија), 
како и на скандинавските, каде локалното ниво е главен обезбедувач на 
образовните, здравствените и социјалните услуги. Децентрализацијата пак на 
социјалните трансфери е многу поосетлива проблематика, која може да носи 
повеќе ризици отколку придобивки за локалното население. Како што 
истакнува и Ринголд, без претходно дефинирани и стриктно определени 
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финансиски извори, постои голем ризик дека доделените средства за 
социјална помош ќе бидат пренаменети за други цели. Истата авторка 
истакнува дека постои ризик дека посиромашните локални заедници со 
најголеми потреби ќе имаат најлимитирани средства за социјална помош, 
истовремено предизвикувајќи ерозија на претходно постоечките социјални 
услуги и зголемување на географските диспаритети (2007, стр. 37).  
 

Во Македонија, генералниот процес на децентрализација засилено 
почна да се спроведува пред с# поради политички причини иницирани со 
потпишувањето на Охридскиот договор во 2001 година43. Сепак, во соци-
јалната заштита овој процес досега е инициран само во преносот на обврски 
од централно на локално ниво само во доменот на заштитата на старите лица 
и детската заштита. Поконкретно, ова значеше трансфер на одговорностите 
на локално ниво за 4 јавни дома за стари лица, како и 51 детска градинка. Во 
останатите домени на сите општини им е дадена можност за нудење на 
социјални услуги, согласно со нивните сопствени развојни планови и 
програми зависно од специфичните проблеми на конкретната локална 
заедница. Овие активности локалните заедници треба да ги финансираат 
преку сопствени финансиски извори. Од 2004 година досега забележително е 
дека на локално ниво во најголема мера се отвораат дневни центри за работа 
со одредени ризични групи, како улични деца, лица со посебни потреби, 
бездомници, јавни кујни и сл. 
 

Фискалната децентрализација во социјалната заштита го следи истиот 
тренд и во моментот вклучува само финансиски дотации за домовите за стари 
лица и градинките. Финансирањето на социјалните парична помош на 
локално ниво (пр. социјалната помош) с# уште не е предмет на децентрализа-
цијата. За тоа во моментот не постојат соодветни законски решенија, ниту не-
опходни институционални и економски предуслови. Исто така, центрите за 
социјална работа иако делуваат на ниво на општина не се децентрализирани, 
туку с# уште претставуваат деконцентрирани единици на централна власт. 
Актуелно, конкретни проблеми кои се наметнуваат во процесот на поголема 
децентрализација во социјалната заштита се: а) недостатокот на законски 
одредби во Законот за локална самоуправа (член 22, став 7), каде не е 
предвидена децентрализација на финансиките трансфери; б) непостоење на 
орган за спроведување на второстепена постапка на локално ниво, како и в) 
                                                 
43 Ohridskiot ramkoven dogovor potpi{an na 13.08.2001 pridonese za zavr{uvawe na 
vnatre{niot etni~ki konflikt vo zemjata. Vrz baza na ovoj Dogovor, bea incirani 
niza konkretni ustavni i drugi zakonski promeni vo domenot na decentralizacijata, 
ednakvata zastapenost, specijalni parlamentarni proceduri za za{tita na 
nemnozinskite etni~ki zaednici, upotreba na jazicite, obrazovanieto, znamiwata, 
izrazuvaj}i go pritoa etni~kiot i kulturniot identitet i merki za nivna 
implementacija.  
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недостаток на човекови ресурси во поголемиот број на центри за социјална 
работа во справувањето и со администрацијата на социјалните трансфери и 
давањето на социјални услуги.  
 

Во 2006 година, вкупните приходи на локалните заедници споредбено 
со 2005 година се зголемија за 29%. Приходите на локалната влада во 2006 
година изнесуваа 7% од вкупните приходи на централната влада или околу 
2.5% од бруто домашниот производ. Сепак, поради разликите во сопствените 
извори на различните локални заедници, регионалните диспаритети и јазови 
ќе претставуваат дополнителен и можеби еден од најзначајните предизвици 
во процесот на децентрализацијата.  
 
Деинституционализација 

За разлика од сите претходно истакнати реформски процеси, 
деинституционализацијата во Македонија можеби е прифатена со најголем 
консензус или пак бројот на предизвици со кои истата се соочува е најмал 
споредено со другите реформски зафати.  
 

Институционалната форма на заштита во Македонија до скоро беше 
најдоминантен начин на обезбедување услуги. Актуелно, постојат 16 инсти-
туции (јавни и приватни) за сместување, со вкупно 1645 резиденцијални 
корисници. Квалитетот на институционалната заштита генерално е слаб, пред 
с# поради слабата финансиска основа, малиот број на вработени професио-
нални кадри, како и големиот број лица кои се сместуваа во резиденцијалните 
капацитети. Сепак, благодарение на трендот на деинституционализација, го-
лем број на нови нерезиденцијални услуги беа отворени како начин да се на-
мали бројот на институционалните резиденти, но и како стремеж да се подо-
бри квалитетот на нивниот живот. Истите се насочени кон повеќе категории 
на корисници, и тоа: а) деца со посебни потреби - според статистиката на 
центрите за социјална работа во Македонија има околу 1600 регистрирани 
деца со посебни потреби. За нив, од 2001 година до денес се отворија 18 
дневни центри дисперизирани низ целата земја, кои во моментот пружаат 
услуги на 270 корисници; б) корисници на дрога - 2 дневни центри; в) жртви 
на семејно насилство - 6 дневни центри; г) деца на улица/улични деца - 1 
дневен центар; и д) бездомници - 1 дневен центар.  
 

Според Стратегијата за деинституционализација (2007-2014), проце-
сот на трансформација на институциите е предвиден да трае седум години и 
да вклучи три фази во кои предмет на трансформација ќе бидат различни инс-
титуции. Според Стратегијата, реформата ќе следи два правци: 1) процена на 
актуелната мрежа на сите видови сместување и давање приоритет за развој на 
сместувачка мрежа сочинета од згрижувачки семејства и мали домови и 2) 
процена на типот и квалитетот на сместувачките услуги кои се даваат во 
системот на социјална заштита. Во текот на оваа реформа, Министерството за 
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труд и социјална политика ќе финансира, обучи и поддржи формирање и 
ефективно функционирање на: превентивни услуги, услуги за привремено 
сместување, услуги за реинтеграција, како и мали семејни домови.  
 

На вонинституционалната заштита во Македонија (со исклучок на 
традиционалните форми на нерезиденцијални услуги како згрижувачките 
семејства) с# уште $ недостасува јасна и конкретна законска рамка за серти-
фикација, акредитација и контрола на квалитетот. Споменатата Стратегија за 
деинституционализација ја нагласува потребата од стандарди и лиценцирање, 
но сепак не предвидува кој би бил одговорен за таквото извршување и 
супервизија. Истовремено, се јавува и потребата за подобрено градење на 
капацитетите и човечките ресурси за вонинституционална заштита, со што 
професиите кои се вклучени во овој процес ќе придонесат не само за 
подобрување на квалитетот на нерезиденцијалните услуги туку и за подобро 
интегрирање на нивните корисници во општеството во целина.  
 
Заклучок 

Од анализата на истакнатите реформски процеси во Македонија, 
може да се заклучи дека некогашната универзално декларирана социјална 
држава се ориентира кон: фаворизирање на услуги наместо парични транс-
фери, зголемено таргетирање на корисниците наместо универзален пристап, 
условување на претходно универзалните парични трансфери, намалено 
државно нудење на услуги на сметка на зголемената приватна иницијатива, 
тренд кон вклучување на локалните нивоа во администрирање на социјалната 
заштита, но со заддршка на цетрализираноста во собирањето и дистрибуира-
њето на фискалните ресурси и конечно намалување на дијапазонот на држав-
ни институционални капацитети и нудење дневни услуги примарно обезбеде-
ни од граѓанските и приватните понудувачи. Ваквото рекалибрирање на со-
цијалната држава во Македонија го потврдува ‘неолибералниот тренд’ како 
моментално доминантна идеолошка матрица, која се чини привлечна пред с# 
поради заштедите во социјалната политика, кои во услови на низок 
економски раст, висока стапка на невработеност и голема потпора врз систе-
мот на социјалната заштита се гледаат како единствен излез. Во моментот не 
се доминатни ниту актуелни гледиштата кои на социјалната политика и при-
даваат продуктивна димензија. Сепак, она што е најсимптоматично и најпро-
блематично за одржливоста на претходно истакнатите реформски процеси е 
нивното донесување без поголем општествен консензус и без поголема 
емпириска евиденција. Сето тоа ги прави овие реформи далечни за нивните 
корисници и неприспособени на актуелните капацитети, можности и потреби.  
 

Реформите во социјалната политика треба да послужат како скала за 
искачување кон поголеми можности, а не само плетење сигурносна мрежа 
која ги придржува корисниците при нивните падови. За таа цел, од иманентно 



 VRAMUVAWE NOVA SOCIJALNA POLITIKA  

 110 

значење е поголема ориентација на реформските зафати кон локалните 
капацитети и потреби, вклучување на корисниците во креирањето на 
социјалните програми, подобрување на пристапот до социјалните услуги 
базиран не само на права туку и на потреби и, конечно, систематско креирање 
на мерките во социјалната заштита небазирани на проектни, шок-тераписки и 
ад хок решенија. Само на тој начин може да се изгради сопствен модел на 
социјална политика кој ќе претставува индивидуален одговор на 
униформните трендовските решенија, нудејќи поинаква солуција базирана на 
националните можности и ресурси.  
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Вовед 

Непосредната поврзаност на социоекономскиот развој со социјалната 
сигурност во контекст на системски обликуваните права го покренува интересот 
за пошироко елаборирање на овие врски и нивната одржливост. Тоа особено 
произлегува од интересот како оваа поврзаност да се изрази во доменот на 
реализацијата на социјалните права на долг рок и во поглед на промените на 
системот на социјална заштита и на социјална сигурност.  

Развојот е мултидимензионален потфат за постигнување на повисок 
квалитет на животот за сите луѓе. Се оценува дека развојот е фундаментално 
човеково право и потреба.  

Областа на социјалниот развој е значајна за согледување затоа што преку 
осознавање на потребите на луѓето, нивните барања, стремежи и цели и преку 
откривање на процесите за нивно задоволување, се дефинираат можностите кои 
стојат на располагање и начините како да се остваруваат растот и развојот на 
општеството. 

Потребата од системско обликување на социјалната сигурност во фазата на 
реализација на стратешките развојни цели и интереси е перманентна за целото 
општество за да може да се користат ефектите од достигнатото ниво на 
развиеност и да се одржува стаблноста на системот. 

1. Промени на системите 

Како секој систем, така и системите на социјална заштита и социјална си-
гурност поминуваат низ развојни фази и реформи кои соодветствуваат на достиг-
натото ниво на развиеност на државата. Постојаното доградување и усовршување 
на овие системи произлегува од перменентните балансирања на различните инте-
реси кои се изразуваат во рамките на стратифицираните групи во општеството. 
Така, социјалната заштита е област која бара постојано приспособување и адап-
тирање, како на потребите на лицата кои се корисници на социјална заштита, та-
ка и кон реалните можности на системот и на државата за да ги остварува овие 
политики со почитување на меѓународните норми и стандарди. 
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Заради тоа, неопходни се натамошни унапредувања на системот на 
социјалната заштита и социјална сигурност во насока на подобрување на 
системот, негово редизајнирање и хармонизирање во согласнот со достигнатото 
ниво на развој, како и во склад со европската легислатива и оформување на 
систем кој е компатибилен со европските стандарди за оваа област. 

Во Уставот на Република Македонија е предвидено дека Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјална сигурност на граѓаните согласно со 
начелото на социјална праведност. Исто така е предвидено дека Републиката им 
гарантира право на помош на немоќните и на неспособните за работа граѓани и 
им обезбедува посебна заштита на инвалидните лица и услови за нивно 
вклучување во општествениот живот. 

Имено, на предлог на Владата, Парламентот ги носи законите со кои 
Републиката, односно државата го воспоставува системот на социјална заштита и 
социјална сигурност на граѓаните и го овозможува нивното функционирање, 
обезбедува услови и мерки за вршење на социјално-заштитната дејност и развива 
форми на самопомош. Соодветното обликување и уредување на социјалата 
заштита и социјалната сигурност значи доследна примена на уставните одредби 
во оваа област. 

2. За социјалната сигурност 

Социјалната сигурност се однесува пред сè на услугите што се обезбедува-
ат од социјалната држава во повеќе видови и форми наменети за заштита на гра-
ѓаните. Треба да се има предвид дека социјалната сигурност не се исцрпува само 
и единствено на облиците на социјална заштита, туку треба да се сфати многу 
пошироко и покомплексно. 

Така, покрај формите на социјална заштита, социјалната сигурност опфаќа 
и заштита од социјално признаени состојби и ризици, вклучувајќи ја и сиромаш-
тијата, староста, невработеноста, неспособноста, хендикепираноста, многудетни 
семејства, бездомници и друго. Иако во теоријата се среќава користење на овие 
термини на различни начини, па и како синоними, се цени дека социјалната 
сигурност е поширок термин во поглед на опфатноста на користењето на 
формите и видовите на заштита, со оглед дека се вклучуваат и облиците на соли-
дарност, системските услови и можности за помагање на луѓето кои имаат 
потреба од помош, од социјална заштита и социјална сигурност. 

Имено, во Република Словенија, согласно со Уставот, социјалната сигур-
ност е обврска на државата во доменот на здравствената заштита, пензиите, 
неспособните и другите кои се доменот на системот на социјалното осигурување. 
Исто така, државата е задолжена да се грижи за заштита на семејството, 
мајчинството, децата и младинците и да создава неопходни услови за тоа, 
институции и средства за лицата изложени на социјални ризици: невработени, 
поединци и семејства. Врз принципите на солидарноста се обезбедуваат повеќе 
права за лицата кои можат да бидат изложени на ризик од аспект на нивната 
социјална сигурност. 
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Во Уставот на Република Хрватска е предвидено дека како социјална држа-
ва Хрватска мора да ги обезбеди законските и институционалните механизми за 
социјална сигурност на граѓаните. Под социјална сигурност во Република 
Хрватска во поширока смисла се опфаќаат: пензиско-инвалидското осигурување, 
здравственото осигурување, осигурувањето во случај на невработеност, социјал-
ната заштита, заштитата на детето и мајчинството, заштитата на инвалидите од 
војната и на бранителите на таковинската војна, како и други облици на социјал-
на заштита што не се опфатени во содржината на социјалното осигурување и чии 
давања не се загарантирани со закон или се признаваат како право на друг начин. 

Како споредба со овие два системи се има предвид дека во Република 
Македонија терминот социјалната сигурност ги опфаќа активностите што се 
преземаат под услови и на начин утврдени со закон, за заштита на граѓаните кои 
се неспособни за работа, а немаат средства за издржување, како и за граѓаните 
кои со својата работа и по основа на работа, по основа на законско издржување, 
по основа на имот и имотни права или на друг начин не можат да обезбедат 
доволно средства, услови и можности за задоволување на основните животни 
потреби. 

Во исто време се подразбира дека социјалната заштита во Република Маке-
донија е систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување 
на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, 
за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на 
неговиот капацитет за сопствена заштита. Под социјален ризик се подразбираат: 
ризици за здравјето (болест, повреда и инвалидност); ризици на старост и 
стареење; ризици на еднородителско семејство; ризици од невработеност, губење 
на приход за издржување по основа на работа и слично; ризици од сиромаштија и 
ризици од друг вид на социјална исклученост. 

 Врз основа на правата од социјалната заштита и социјалната сигурност, а 
под услови утврдени со закон, се преземаат мерки преку кои се остварува: 
социјална превенција, вонинституционална и институционална заштита и 
материјално обезбедување на корисниците на социјална заштита.  

Оттаму, при анализата на развојните компоненти се има предвид поширо-
ката опфатеност на социјалната сигурност и инкорпорираноста на мерките од 
оваа сфера во различните системи како дел од големиот општествено-политички 
и економски систем на една држава и како фундаментално право на поединецот. 

 Имено, покрај мерките за социјална заштита и социјална сигурност на 
граѓаните што се утврдени со закон, грижата на државата во Република Македо-
нија за спречување на настанување на социјален ризик се остварува и преку пре-
земање на мерки во даночната политика, вработувањето, политиката за 
стипендирање, домувањето, заштита на семејството, здравството, воспитанието и 
образованието и во други подрачја во согласност со закон.  

Тоа во прв ред се однесува на единственоста на функционирањето на 
системите кои одделно продуцираат мерки, ефекти и форми и видови на заштита, 
но и сигурност за поединецот и за неговото семејство. Ако се тргне од фактот 
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дека за невработениот поединец системот за социјална заштита обезбедува 
паричен надоместок за покривање на егзистенцијалните потреби за него и за 
семејството, во исто време за ова лице се активираат и другите системи кои се 
инкорпорирани во заштитата, како на поединецот, така и за неговото семејство 
со што се продуцира сигурноста во системот.  

На пример, невработеното лице преку системот на евиденција за невработе-
ните и востановените права во институциите може да остварува право на здрав-
ствена заштита, што значи достапност на здравствениот систем, а не исклученост 
за овој поединец и/или семејство. Понатаму, и членовите на семејството на 
невработениот, како и тој лично, имаат право на здравствена заштита, повторно 
преку системот на здравствено осигурување, на товар на државата. Во овој 
контекст може да се вклучи и системот на детската заштита (за децата на 
невработеното лице) согласно со утврдените права и цензуси. Сето ова го дефи-
нира процесот на обезбедување на социјална сигурност, односно содејство на 
два, три или повеќе одделни системи во насока на овозможување на фундамен-
талните права на поединецот. 

Понатаму, здравствениот сегмент, заедно со системот на образование на кој 
може да смета невработениот во форма на доедукација, доквалификација, 
преквалификација и практично ангажирање, упатува на синхронизираност на 
системското делување во поглед на правото на социјалната заштита и социјална 
сигурност. Токму тоа упатува на сигурноста што произлегува од продукцијата на 
услугите од одделните системи и различни облици на социјалната сигурност што 
се обезбедува за поединецот.  

  Социјалното осигурување преку бенефитите или услугите што се обезбе-
дуваат, приходите, односно надоместоците кои се добиваат по разни основи за 
покривање на ризиците, како и услугите што се обезбедуваат од страна на 
државата по различни основи (образование, здравствена заштита, детска заштита, 
сместување, исхрана, облекување и друго) и во повеќе сектори на системот ја 
прават целината на основната сигурност како основно човеково право. Овој 
пристап се базира на одредбите на Универзалната декларација за човекови права 
на ООН од 1948 година каде е предвидено: “Секој, како член на општеството има 
право на социјална сигурност... “ . Затоа се наметнува потребата за нагласено 
изразување на формите и елементите на социјалната сигурност кои се присутни и 
кои се доведуваат во врска со развојот, а особено со социјалниот развој. 

 3. Развој и социјален развој  

Современите сфаќања за општествените процеси го определуваат развојот 
како централен интерес за потребите и аспирациите на луѓето во граѓанското 
општество. Како важен дел на демократската основа на уредување на општестве-
ните односи интересот за развојот на општеството, а особено на социјалниот 
развој, е неделив и присутен во сите сфери на работа и живеење. Искуствата и 
сознанијата до кои е дојдено во процесот на општествениот развој само ја 
потврдува оправданоста и грижата на релевантните фактори во секоја држава да 
се овозможи и поттикне развојот во економската и социјалната сфера.  
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Покрај тоа што постои повеќе децениско искуство во истражувањата и 
дефинирањето на развојните процеси, голем број прашања, вклучувајќи и 
фундаментални, во поглед на развојот, а особено социјалниот развој и неговото 
објаснување сè уште не се целосно одговорени. Како, на пример, да се објаснат 
развојните перформанси кои се извонредни и динамични кај одделни држави, 
додека во други има заостанувања во развојот, назадување, сиромаштија, глад, 
болести и други појави кои доведуваат до конфликти, војни и слично?  

Како се користат потенцијалите на една земја и дали ги достигнуваат опти-
малните перформанси во развојна смисла што би обезбедувале висок стандард на 
населението и високо ниво на задоволување на социјалните потреби и барања на 
граѓаните? Кои сè механизми може позитивно да влијаат на поттикнувањето на 
социјалниот развој и на обезбедувањето на социјалната сигурност?  

Овие и други прашања поврзани со динамиката и стапките на развојот бара-
ат одговори кои во рамките на теоријата на социјалниот развој може да бидат об-
јаснети, а преку практиката и остварениот развој во изминатите периоди и се по-
тврдуваат, или пак се демантираат, односно се менуваат според општествените 
процеси. Со барањето на одговори на овие прашања всушност се бара и начин 
како социјалниот развој да се остварува постојано, не како еднократен чин, туку 
како перманентен и одржлив процес што води кон напредок, сигурност и благо-
состојба на општеството.  

За да постои развој потребни се мир, стабилност и безбедност во рамките 
на секоја земја и меѓу нациите во денес се поинтегрираниот свет. Развојот треба 
да се остварува како сопствено право и тој е од суштинско значење за 
постигнувањето на мирот и безбедноста, како во рамките на нациите така и меѓу 
нациите. Од друга страна, без развој не може да постои ниту мир ниту 
безбедност и се нарушува стабилноста на општеството. Глобализацијата создава 
поголеми можности за соработка и размена на идеи и знаење, за примена на 
техничкиот напредок што придонесува за поповолни услови за раст и развој. 
Искористувањето на овие предности и поврзувањето на државите билатерално и 
во рамките на светските мултилатерални организации и структури упатува на 
нови можности кои се во функција на унапредување на развојните процеси.  

Економскиот раст и развој се важни и се основа за социјалниот развој во 
сите земји. Тие се меѓусебно обусловени и причинско-последично поврзани. 
Имено, напорите за одржување на економски подем ги јакнат основите за 
социјалниот развој. Од друга страна, праведниот социјален развој е неопходна 
основа за севкупниот развој и важен фактор за искоренување на сиромаштијата и 
јакнење на пазарните потенцијали.  

Обусловеноста и причинско последичната поврзаност на економскиот и 
социјалниот развој е предмет на постојана опсервација, како и потребата од 
планирање на социјалниот развој како процес со стратешка основа и со цел за 
задоволување на растечките потреби на општеството.  

Исто така менаџирањето на социјалниот развој во контекст на планирање, 
организирање, координирање, следење и контрола на процесите во оваа сфера 
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потребно е посебно да бидат согледани, а со цел да се претстави комлексноста на 
овие појави во рамките на сложениот општествен систем. 

За да се направи пошироко согледување на степенот на поврзаноста на 
социјалната сигурност со нивото на развојот неопходен е поголем аналитички 
зафат со оформување на модел за долгорочно мерење на влијанието на овие две 
меѓусебе обусловени и причинско последично поврзани појави. Тоа го 
надминува дометот на овој труд, чија цел е, пред сé, да ја истакне поврзаноста на 
овие појави, да укаже на потребата и модалитетите на таа поврзаност и областите 
на презентирање на изразните показатели на сигурноста и развојот. Преку тоа се 
постигнува попрецизно согледување на појавите во рамките на системската 
анализа на каузалните врски на развојните и социјалните елементи. 

4. Социјалниот развој и системот 

Социјалниот развој во современи услови секогаш се позврзува со 
социјалниот систем, сфатен како глобален општествен систем, со оглед дека од 
обликот на социјалниот систем во голема мерка зависи и видот и динамиката на 
социјалниот развој и обратно, развојот влијае на обликувањето и унапредувањето 
на системот. Вкупниот социјален систем во себе ги инкорпорира елементите, 
институциите, процесите, движењата и односите во едно општество, односно 
социјалната структура, социјалното уредување, социјалната сигурност и 
поредокот во целина.  

Во рамките на социјалниот систем се остварува социјалната егизистенција 
на човекот. Делувањето на структурите, институциите и мрежата на социјалните 
процеси ја сочинува динамичката страна од функционирањето на социјалниот 
систем. Елементите на овој систем се наоѓаат во постојана интеракција и се 
пренесува меѓусебното влијание и односите со што се обликуваат, различностите 
помеѓу реалностите и факторите од кои зависи социјалниот развој и интересите 
на учесниците во социјалните односи.  

Социјалниот систем оформува свој институционален оперативен сегмент 
кој влијае во обликувањето на процесот на развојот со цел за решавање на 
конфликтите кои нужно постојат и се јавуваат во социјалниот систем. Овој 
систем неминовно е насочуван кон постигнување на социјална сигурност како 
предуслов за негово одржување во рамнотежа. Од успешноста на објаснувањата 
на системските појави и процеси, нивните врски и интеракции зависи можноста 
за осознавање на внатрешните односи и противречности кои постојат во 
системот, а со тоа и за можностите за барање на решенија за истите и за 
остварување на социјалната сигурност. 

Брзиот развој на информатиката, компјутерската технологија и 
неопходноста за изградба на оперативни системи за следење на состојбите во 
социјалната сфера, односно во социјалниот систем, исто така се базираат на 
потребата од дефинирање на принципите на социјалната сигурност. 
Потенцијалната сила на информатиката е лесно применлива и во доменот на 
социјалните потреби зашто им помага на луѓето во ефикасното откривање на 
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процесите, задоволување на потребите, олеснување на животот и подигање на 
стандардот.  

На пример, процесот на производство на храна, како најбитна основа на 
егзистенцијата, со современите знаења, примена на информатиката и нови 
научни откритија и слично, станува ефикасен метод за задоволување на 
растечките социјални барања за исхрана, за преработка на производи од значење 
за луѓето, но и за други потреби во едно општество. 

Оттаму разбирањето на системските процеси, слично како и на биолошките 
процеси во споменатиот пример, во една сфера помага за развој и унапредување 
на општествените односи и во другите сфери на работа и живеење. Дојдено е до 
таму што општеството за одредени области нема создадени предуслови да ги 
примени сите иновации и технички пронајдоци кои се откриени, со оглед на 
достигнатото ниво на развој и потребата од создавање на неопходни услови и 
инфраструктура за примена и дисеминација на новите знаења и производи. Но 
тоа не значи дека процесот се успорува, запира или пак се пренасочува. 
Напротив, тоа е дополнителен мотив за барање на нови решенија кои се 
применливи и кои можат позитивно да се користат и да делуваат на идниот 
развој и на социјалната сигурност на луѓето. 

Доградбата на теоријата, оформување и обликувањето на систем кој ќе 
овозможи потврда за истата и нејзина натамошна примена е поврзано со 
постојано растечките потреби на луѓето и остварувањето на развојните процеси 
преку кои тие потреби се решаваат. Затоа социјалниот развој постојано е следен 
и се поврзува со определен социјален систем што му соодветствува во 
определени развојни фази, форми или етапи и во кој социјалниот развој е негов 
составен дел, а со цел да се обезбедува социјалната сигурност на луѓето. 
Запознавањето на овие делови на системот, нивното теоретско методолошко 
мерење и практично откривање и користење е предизвик во делот на науката за 
социјален развој. 

5. Потреба од согледување на развојот и социјалната сигурност 

Забрзувањето на економскиот развој во правец на совладувањето на 
проблемите на социјален план е главната цел на економската политика во 
изминативе години. Економскиот развој, особено на земјите во развој, не е лесен 
и едноставен процес. Како комплексен феномен, покрај основните развојни 
елементи, економскиот развој ги содржи и елементите на социјалниот развој и 
влијанието на опкружувањето врз развојот.  

Свеста за последиците од недоволниот развој и проблемите што ги 
предизвикува во светски рамки е осознаена, како и потребата од нивно 
искоренување.  

Во земјите во транзиција, меѓу кои е и Република Македонија, промените 
во економијата резултираа во ослабнати мерки за социјална заштита и социјална 
сигурност. Невработеноста порасна, додека здравствената заштита, пензиите и 
социјалното осигурување се намалија. Нееднаквоста во приходите, исто така, се 
зголеми.  
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Затоа обезбедувањето задоволителен степен на социјална сигурност 
претставува основна цел на секоја развојна и макроекономска политика. Задово-
лителна социјална сигурност имаат земјите со високо ниво на развиеност, со нис-
ка стапка на невработеност и со висок стандард на живеење. 

Со оглед дека социјалниот развој ги опфаќа сите подрачја на животниот 
стандард и сите активности кои влијаат или го условуваат животниот стандард, 
во кои спаѓаат: животните услови, работните услови и општествени услови на 
сите граѓани, неопходно е да се планира нивното остварување на ниво на 
макросистем. Покрај тоа, потребно е, во согласност со надлежностите и ингерен-
циите на локалната самоуправа, да се планира и на ниво на единица на локалната 
самоуправа, односно општината. 

Врвна цел на развојот е да се подобри и зголеми човечката добросостојба и 
квалитетот на животот за сите луѓе. Луѓето треба да се во центарот на 
планирањето на развојот, односно економијата треба да се насочи кон поефикас-
но задоволување на човечките потреби. Праведниот социјален развој е неопходна 
основа за севкупен развој и важен фактор за искоренување на сиромаштијата. 

Мерењето на влијанието на степенот на достигнатиот развој врз нивото на 
социјалната сигурност преку индикатори, показатели на ниво на држава или 
систем може да ги отсликува тенденциите и правците на движење на идните 
трендови на истражуваната појава. Не пледирајќи на оформување на модел за 
оваа намена, на што претходно е укажано, само се истакнува оваа неопходност, 
како во поглед на оформување на аналитичка апаратура (за што индикаторите за 
милениумските цели се само добра стартна основа), така и за компаративен 
модел за следење на варијаблите кои би ги претставувале можните развојни 
детерминанти и нивоата на социјална сигурност што се реално остварливи и се 
зависни од степенот на достигнатиот развој.  

Денес факторите кои го поддржуваат и овозможуваат развојот се главно 
познати и повеќе или помалку достапни. Но не насекаде и не во еднаков обем, 
квалитет и комбинација. Сè уште е потребно развивање на основи и услови за да 
се овозможува развојот како комплексен феномен и мултидимензионален процес, 
истиот да се одвива и одржува. Развивањето на човечките ресурси преку 
образованието, информатиката, технолошките знаења, нивна експанзија и дифу-
зија го овозможува натамошниот социјален развој. Преку инвестиции во бројни-
те области на човековото живеење, а особено во надминување на развојното 
заостанување на помалку развиените земји, се постигнува глобален социјален 
напредок за кој е потребно натамошно согледување и овозможување. 

6. Развојни ограничувања 

Развојниот процес ниту е едноставен ниту пак е лесно остварлив. Напротив, 
развојот се среќава со разни видови развојни ограничувања кои можат да бидат 
спротивставени и да ги намалат реалните преформанси што би се достигнале во 
одредени околности. Иако се познати повеќе можни решенија за бројни социјал-
ни и развојни проблеми, тие сè уште постојат, се изразуваат и се репродуцираат. 
Доколку неосознаени развојни потенцијали се присутни и се почести отколку 
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нивното поимање во општеството, тогаш бариерите на напредокот можат да 
бидат посилни и поизразени со што се детерминираат ограничувачки сили на 
развојот. 

Иако се среќаваат ограничувања од различен вид истите може да се 
групираат во три типа пречки на развојот и тоа: ограничена перцепција, 
застарени пристапи и анахрони однесувања.  

1) Една од најчестите карактеристики на развојните пречки во сите 
периоди, земји и области на активност е неможноста општеството целосно да го 
согледа и предвиди својот иден развој. Оваа каратеристика најчесто е проследена 
со спротивставени ставови и обратни тенденции во перцепциите на развојните 
можности и се изразува како несовладлива пречка. Неброено пати во историјата 
човештвото се соочило со верувања за крајот на напредокот, за потоа да се 
откријат, порано или подоцна нови начини и можности за унапредување на 
растот и развојот. Иако човештвото денес не се плаши толку за крајот на 
планетата Земја, сепак силни перцептуални бариери постојат и се изразуваат во 
врска со пренаселеноста, вработеноста, технологијата, трговијата, загадувањето и 
животната средина, загревањето на планатата, корупцијата, инфлацијата, 
бројноста на популацијата и нерамномерната дистрибуција итн. Познатиот автор 
Малтус не беше единствен со своите предвидувања кои имаа песимистичка 
визија за крајот на развојот. Слични визии и настани особено во и по Втората 
светска војна се базираа на песимитичка основа. Но сепак, со напорите што се 
преземаа и со остварениот развој се потврдува дека таквите перцепции треба да 
бидат проверувани и научно верифицирани.  

Особено видливите ефекти во растот на производството на храна во свет-
ски размери, користењето на нови извори на енергија, транспорт и други мож-
ности не го потврдија основот на Малтусовите песимизми. Грешките во процен-
ките на идните перформанси се појавуваат кога се прават проекции на идните 
развојни основи на база на историските трендови, иако преку измени во околнос-
тите радикално се променуваат можностите и развојното опкружување. Гледајќи 
во иднината често се согледуваат неброени пречки за остварувањето на идниот 
прогрес. Но гледајќи наназад, истражувајќи на научна основа во историјата се 
согледува континуитетот на социјалниот развој и напредокот во целина.  

Оттаму, перцепцијата кон развојот мора да еволуира, како и самиот развоен 
процес и потребите на луѓето во насока на постигнување на одржлив развој, 
односно на согледувања за развојна и социјална сигурност.  

2) Најчести пречки за социјалниот развој не се од физички бариери, туку од 
застарени пристапи во согледувањето на развојните можности и потенцијали. 
Разните ограничувања кои во историјата на луѓето биле воспоставувани доведу-
вале до развојни застои. Ако се тргне низ историска димензија: крстоносните вој-
ни, војните за поморските патишта, освојувањето територии, робовското владе-
ење, религиозните ограничувања, империјалните војни, светските и локалните 
војни и други негативни настани во голема мера ги исцрпувале ресурсите и ги 
органичувале можностите за поширок развој на луѓето. Изолационистичките, 
како и империјалните политики наметнувале делби и бариери врз разна основа, 
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како резултат на застарени пристапи во поимањето и сфаќањето на социјалниот 
елемент во човековиот развој. Развојот на науката, техниката и технологијата се 
успорувани како резултат на делби меѓу државите и несподелување на научните 
сознанија и откритија. Дури и елементарните откритија во медицината, битни за 
човековото здравје задоцнувале во примената заради застарени пристапи и 
ограничувања.  

Со промена на пристапот кон сфаќањата за развојот, со развојот на транс-
портните можности, информатичките инфраструктури, нови комуникациски ре-
сурси и поврзувањето на државите во рамките на светските трговски врски се 
овозможи поврзување на сите основи, со што се создадени можности за инвести-
ции, нови работни места, раст и развој. Тоа потврдува дека со надминување на 
застарените и со нови приоди развојот може да се унапредува, да се оформува 
материјаланта основа на живеењето, како и основите на социјалната сигурност.  

3) Заостанувањето на развојот може да е резултат и од анахронизми за кои 
нема некои посебни оправдувања туку се резултат на одредени сфаќања, 
верувања, обичаи, религиозни ставови кои не се напуштени и сл. Така, високите 
стапки на смртност кај новородените деца во сиромашните земји се компензираа 
со високи стапки на наталитет. Со воведувањето на современа медицина 
смртноста се намали но стапките на раѓање останаа. Дури по едуцирањето на 
населението се менува односот кон овие процеси и се тргнува не од бројот на 
деца кои ќе преживеат, туку од можностите на сите деца да им се овозможат 
здрави услови за нормален раст, развој, едукација, сигурност и сл. Традициона-
лизмите тешко се менуваат и тоа има влијание врз динамизмот на развојните про-
цеси. Историјата содржи бројни примери заради кои се изгубени развојни мож-
ности. Во секој случај, треба да се има предвид централната улога на човекот во 
детерминирањето и надминувањето на самовоспоставените лимити и анахрони 
однесувања кон социјалниот развој.  

7. Развојни концепти 

Долго време во социјалната теорија доминанти биле прашањата на 
постигнување на материјалниот развој што е разбирливо ако се тргне од фактот 
дека при ниско ниво на развиеност основната цел е да се оствари процесот на 
исхрана на населението и задоволувањето на социјалните и другите потреби.  

Брзиот економски развој, особено по Втората светска војна го наметна 
уверувањето дека развојот е примарно прашање на пари, технологија, индустри-
јализација и политичка волја. Оттаму, првото сфаќање на концептуалните основи 
на појавата е помалку актуелно и се поставува како целина на посакувани 
резултати: висок приход, подолг животен век, ниска стапка на морталитет, пове-
ќе обрзование, здравство и слично. Подоцна, нагласокот на интересот се помес-
тува и од претходно спомнатите се насочува кон: подобрување на условите за 
живеење, демократија, социјални слободи, законитост, институции, полова рам-
ноправност, инфраструктура, образование и тренинг. Но сепак развојните рамки 
за овие барање и развојните процеси немаат нагласен интерес и внимание. 
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Второто прашање се големиот број на фактори и услови кои влијаат на 
развојниот процес. Покрај влијанието на материјалните и биолошките процеси се 
појавуават и социјалните процеси кои ги вклучуваат во интеракција политичките, 
економските, културните, технолошките и факторите на опкружувањето. Затоа се 
вели дека развојните експерти треба да внимаваат не само на атомите, молекули-
те и материјалната енегија туку и на различните комплексности на човековиот 
живот, верувања, мислења, пристапи, вредности, однесувања, обичаи, предрасу-
ди, права и социјални институции. 

Трето прашање е што временските рамки на развојната теорија не можат да 
се дефинираат само на неколку денови или на неколку изминати векови. Човеко-
виот развој се остварува со милениуми. Основните развојни принципи мора да 
бидат применливи за развојот од рабовладетелското општество и племенските 
групации како што се применуваат за постмодерното глобално село. Развојната 
теорија мора да биде теорија на човековиот напредок низ просторот и вемето. 

Четврто, инструментите за развој - науката и технологијата, капиталот и 
инфраструктурата, социјалните политики и институции се толку силни во 
нивната акција што често не се разбрани правилно за нивните причини и извори 
на развојот. Затоа вниманието за разбирање на развојниот процес е насочено 
пред се кон парите, пазарите и организацијата на производството и технолошките 
иновациии. Иако е јасно дека овие инструменти имаат значајна улога во 
остварувањето на социјалниот развој, сепак не е сèуште објаснето што го 
дефинира развојот на овие инструменти и како нивното користење може да 
влијае за постигнување на поглема корисност и максимални резултати. 

8. Социјалниот развој и сигурноста и нивното обликување  

Кои се фундаменталните прашања кои треба да бидат разбрани во доменот 
на теоријата на социјалниот развој и процесот на неговото обликување? 
Различните ставови, дискусии и концепти претходно споменати не може да се 
фокусираат само на целите и политиките за промоција на развојот и на неговите 
резултати. Мора да се сфати дека социјалниот развој е процес кој се одвива во 
општествени рамки, насочен кон остварување повисоки перформанси во сложени 
и комплесни околности и услови во општеството.  

Веќе е укажано дека многу фактори го детерминираат процесот на соција-
лен развој и влијаат на неговото обликување. Тие фактори треба да се анали-
зираат од аспект на социјалната организираност за остварување на овој процес и 
од оформеноста на институциите кои ја координираат севкупната социјална 
енергија, знаењето и материјалните ресурси за реализација на социјалниот развој.  

Економскиот раст се разликува од социјалниот развој, а посебно од 
поимањето на човековиот развој во целина. Познато е дека високите стапки на 
економски раст не мора да значат по автоматизам и висок социјален развој и 
подобрување на животниот стандард на населението. Остварените стапки на 
економски раст не ги тангираат особено сиромашните слоеви во општеството и 
оттаму со посебни мерки, стратегии и делување на организиран начин, преку 
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системот и неговите институции, можно е да се влијае на остварувањето на 
развојни ефекти на поширок социјален план.  

Секако дека постои поврзаност и обусловеност меѓу економскиот и 
социјалниот развој, но постојат и разлики во поглед на реалните можности за 
дифузија на економските ефекти во општествени рамки и за решавање на сите 
проблеми во социјалната сфера. 

Затоа теоријата на социјален развој во совремни услови нагласокот го има 
на човековата димензија на развојот, на хуманизација на економските ефекти на 
растот и фокусот се насочува кон обликување на развојни приоритети и страте-
гии кои го помагаат и поттикнуваат социјалниот развој во целина и ја обезбеду-
ваат социјалната сигурност, што како повратна спрега влијае на натамошниот 
развој. 

Развојот е процес во кој човековите потреби се реализираат, но во него се 
содржани и изворите и мотивите за нивно остварување, како и за остварување на 
аспирациите кои се во функција на развојните цели. Затоа сфаќањата за 
социјалниот развој се ориентиранаат кон хуманата димензија и кон откривање и 
поттикнување на свесноста за детерминантите на развојот и за правците на 
движење на социјалниот развој. Може да се заклучи дека истите принципи на 
развојот се применливи и на социјалниот развој на повеќе нивоа и области на 
човековото живеење, како на индивидуална основа, така и на ниво на 
организацијата на системот, на ниво на држава и на меѓународен план.  

Сите овие форми се изразени делови на еден ист развоен процес во кој 
луѓето стекнуваат поголем капацитет и го изразуваат тој капацитет во корис-
тењето на можностите и идните продуктивни активности во општествени рамки 
и во остварување на социјалниот развој. 

* * * * * 

Развојот и сигурноста се нераздвојни и меѓусебно поврзани елементи на 
системот, чиј опстанок во голема мера зависи од влијанието на овие две 
компоненти. Онолку колку што е поизвесен развојот и сигурноста, толку пого-
леми ефекти може да се очекуваат во поглед на работните услови, животните 
услови и општествените услови во една земја. И обратно, доколку отсуствува 
социјална сигурност, негативните ефекти врз социјалниот развој може да се 
предвидат, исто како и отсуството на социјален развој што ги ограничува сидрата 
на политиката во одржувањето на социјалата сигурност на граѓаните. 

Оттаму политиката што треба да се уредува и води во овој домен претпо-
ставува балансирање со развојните ресурси и потенцијали и со елементите од кои 
зависи социјалната сигурност во поглед на социјалната заштита и другите права 
поврзани со социјалната сигурност на кои претходно е укажано.  

Иако мерливоста често е поврзана со економски поими и компоненти, 
социјалниот развој опфаќа делови од политичкиот, технолошкиот и социјален 
напредок и е нераскинливо поврзан со системот во општеството. За олеснување 
на анализата на социјалниот развој, на пошироките димензии кои се однесуваат 
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на луѓето, најчесто споредбите се фокусираат на економските показатели на 
развојот и на оние точки кои имаат директна интеракција и влијание на 
стандардот и сигурноста на луѓето што не ја одразува целината на социјалниот 
развој. 

Развојниот процес се движи низ повеќе фази и минува од искуствени 
сознанија до свесно раководен систем. Општеството низ тој процес акумулира 
сознанија и ги открива и дефинира потребите, како и начините и можностите за 
нивното решавање. Низ таквите процеси се изградува свесноста за развојните 
достигнувања, за ресурсите кои се достапни, но и за пречките кои се јавуваат во 
развојните домени, особено во социјалната сфера.  

Социјалниот напредок се постигнува преку обединување на напорите и 
ефектите што се создаваат од индивидуите, од социјалните групи и колективи-
тети со цел за исполнување на нивните барања, потреби, развојни стремежи и 
цели, кои, често може да бидат и хетерогени. Сепак, во целина, движењето во 
насока на подобро, похумано општество, насочено кон остварување на 
развојните потенцијали и подигање на квалитетот на работните, животните и 
општествените услови го дава белегот и ги детерминира социјалниот развој и 
социјалната сигурност.  

 

 



Jovan Pejkovski i Irina Majovski 

 
 
 125 

Извори:  
1. Asokan. N. History of USA, The Mothers Service Society, US, 2006.  

2. Cleveland, Harlan and Jacobs, Garry, The Genetic Code for Social Development in: Human 
Choice, World Academy of Art & Science, USA, 1999. 

3. Cleveland, Harlan and Jacobs, Garry. “Human Choice: The Genetic Code for Social Devel-
opment in: Futures Research Quarterly, Vol.31, No.9-10, November-December 1999, Pergamon, 
UK, 1999 

4. Garry Jacobs, Robert Macfarlane, and N. Asokan: Comprehensive Theory of Social Devel-
opment International Center for Peace and Development, Napa, CA, USA, 1997. 

5. International Commission on Peace and Food, Uncommon Opportunities: An Agenda for 
Peace and Equitable Development, Zed Books, UK, 1994. 

6. Jacobs, Garry and Asokan N., Towards a Comprehensive Theory of Social Development in: 
Human Choice, World Academy of Art & Science, USA, 1999.  

7. Macfarlane, Robert and Van Harten, Robert, article entitled "Engines of Development" in: 
Human Choice, World Academy of Art & Science, USA, 1999. 

8. Robert Macfarlane: Process of Human & Social Development, CA, US 1999. 

9. „Копенхагенска декларација и програма за акција - Светски Самит за социјален развој 
на ООН“ од 1995. 

  



 VRAMUVAWE NOVA SOCIJALNA POLITIKA  

 126 



 

 
 
 127 

 
 
 
 
 

 

 

III дел 

АКТИВАЦИЈАТА КАКО 

УСЛОВ ВО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

СОЦИЈАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ 

 



 VRAMUVAWE NOVA SOCIJALNA POLITIKA  

 128 

 

АКТИВНА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - СОДРЖИНА И 

ПРЕДИЗВИЦИ НА ПРОМЕНИТЕ 

 

Дренка Вуковиќ и Наталија Перишиќ, 
Универзитет во Белград - Факултет за политички науки 

 

 

 

Резиме 

Концептите на активирање во социјалната политика често се интерпретира-
ат во контекстот на реформите на социјалната помош, извршени во текот на 
1990-тите години во Соединетите Американски Држави, а незаобиколно се нао-
ѓаат во програмите на активната политика на пазарот на трудот (New Deal), што 
се воведени кон крајот на претходната деценија во Велика Британија. Нивните 
поставки, меѓутоа, датираат од времето на првите закони за давање помош на 
сиромашните, кога остварувањето на социјални права се условуваат со вработу-
вање на сиромашното население.  

На почеток на XXI век бројните социјални држави на Европа, соочени со 
промените во светот на работата, на семејството и со шемите на стареење, ја 
идентифицираат потребата од промени на своите социјални политики и нивното 
приспособување во согласност со поинаквите економски, политички и социјални 
прилики. Овие промени се одвиваат во најголема мера во насока на воведување 
(или потенцирање) на активни мерки во политиката на вработувањето, како и 
условување на правото на социјална помош, барем до извесна степен со извршу-
вање на работните активности, односно со учество во различни програми на обу-
ки, преквалификации и доквалификации. Овие програми опфаќаат и надомест за 
вработување, насочен кон лицата со инвалидитет и на семејствата со деца. 
Напоредно со тоа, принципот на активирање се проширува на политиката на 
обезбедување во старост, пред сè, од гледна точка на воведување на новите 
механизми на финансирање и на различни програми за пензионирање и на 
активна старост, воопшто.  

Надминувањето на пасивната положба на корисниците на надомест, со 
давање можност за избор и на иницијатива, во оние ситуации во кои ова претста-
вува реална опција, овозможува воспоставување на директна спрега меѓу 
работата како (економски) најсигурен начин на предупредување на социјалните 
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разлики (особено социјалната исклученост) и на правата во системот на 
социјална сигурност.  

Во зависност од бројните социјални детерминанти и чинители, содржината 
и мерките на програмата на активната социјална политика, како и нивната 
застапеност во државите, покажуваат извесна национална специфичност. Според 
тоа се разликуваат и нивните вистински достигања и ефикасност.  

Клучни зборови: активна социјална политика, активирање, стратегија на 
активирање, вработување.  

 

Вовед  

Карактеристиките и барањата на општествено-економскиот развој, напо-
редно со бројноста и тежината на социјалните проблеми, со кои може да се 
доведе во (ин)директна врска, значително ја променија содржината на социјална-
та функција на современата држава.  

Во однос на периодот на своето настанување, државата со социјални 
одговорности кон сите граѓани, суштествено еволуира. Истовремено се менуваат 
и самите „темели на зрелите“ држави на благосостојба во „развиените капиталис-
тички држави“ (Dean, 2006), но исто така и во останатиот свет.  

Во 1970-тите години, националните држави се развиваа во услови на 
економски пораст, релативно ниска стапка на невработеност и релативно високи 
наемнини, како и стабилни нуклеарни семејства. Во овој период се предупреду-
вало на типични социјални ризици внатре во системот на социјалната сигурност 
со посредство на пензиската, инвалидската,, здравствената заштина и осигурува-
њето на невработените, како и на социјалната заштита и/или помош.  

Во почетокот на 1980-тите години, а особено во текот на 1990-тите години, 
промените на пазарот на трудот, во структурата на семејството и населението, 
воопшто, доведоа до појава на социјални потреби чија скала станува исклучи-
телно порозна. Истовремено, станува очигледно дека овие „нови” социјални 
потреби44 не можат да бидат во целост задоволени во рамките на традиционално 
конципираните системи на социјалната сигурност, односно со посредување на 

                                                 
44 Vo pra{awe se potrebi koi vo naj{iroka smisla ja generiraat transformacijata i 
„preminot“ vo takanare~enoto postindustrisko op{testvo i vo vrska so {to 
nastanuvaat odredeni „novi“ rizici.  Vo niv se vbrojuvaat: nisko nivo na 
kvalifikacii ili zastarena kvalifikacija, vrabotenost vo neprofitabilnite 
sektori na ekonomijata; fleksibilni formi na vrabotuvawe (od gledna to~ka na 
problemot ostvaruvaat prava na socijalen nadomest vo slu~aj na skrateno (nepolno) 
rabotno vreme); rabota so nesoodveten ili nepostojan dohod ; nemo`nost za 
usoglasuvawe na rabotnite i semejnite obvrski, samohrano roditelstvo; gri`a za 
rodninite; nesoodvetno opfa}awe so sistemot na socijalnata sigurnost; pogre{en 
izbor koga e vo pra{awe privatnoto socijalno osiguruvawe; nova siroma{tija i 
socijalna isklu~enost (ekskluzija)  
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надомест со пасивни мерки, превладување на постојните политики на институци-
оналното надминување на социјални проблеми. 45 

Напоредно со ова започна и извесно повлекување на државата или остава-
ње на поголем простор на приватната иницијатива во сите подрачја на социјални-
те системи. Ова е мотивирано со промените на ставот за колективната одговор-
ност и на вредносниот концепт т.н. „колективен договор“ меѓу државата и един-
ката. На општо ниво, оваа промена се гледа во добивање на значење на парадиг-
мите на политичката економија, според кои целите на државата на благосостоба 
најдобро се постигаат со обезбедување на ефикасниот пазар и според кои 
социјално-политичките интервенции на државата значително го загрозуваат 
буџетот. Во овој контекст тие се комплементарни, покрај другото, со етичката 
лична одговорност, односно со потпирање на сопствените капацитети и ресурси.  

Делумно под влијание на глобализацијата и неолиберализмот во економија-
та, тие се соочени со објективната неможност или со тешкотии при сувереното 
управување со факторите на економскиот пораст, бројните држави иницираа 
реформи на социјалните функции, во насока на афирмирање на индивидуалис-
тичките принципи. Аргументацијата за ова се содржи во потребата за „(. . . ) ново 
нагласување на личната одговорност на индивидуите, нивните семејства и заед-
ници, поради нивната сопствена идна благосостојба, а во врска со нивната 
обврска за преземање на активни чекори во насока на обезбедување на истото 
(Rose, 1996: 327-328 цитирано според Larsen, 2005:82)“.  

Со уважување на знаењето и потребата за лична активност и одговорност, 
како и за низа други социјално-политички цели, комплементарни со овој посту-
лат46 (на пр. намалување на нивото на социјалните трансфери, поттикнување на 
социјалната вклученост и др.), стратегијата на активна социјална политика ја на-
правија да биде прифатлива за социјалните системи на различни национални др-
жави. На тој начин, иако во различна мера и форма, концептот на активна соци-
јална политика станал составен дел на реформските агенди на современите систе-
ми на социјалната сигурност.47 Тие „можат да се сфатат како нова политичка па-

                                                 
45 “So generacii na nazad,  socijalnata politika bila ograni~uvana na obezbeduvawe na 
socijalnite pomo{ti i osiguruvawe protiv nekolku dobro definirani socijalni 
rizici,  kako : kratkotrajna vrabotenost, nesposobnost za rabota i nedovolni sredstva 
vo detstvoto i vo penzijta. Ovoj pristap se baziral na niza pretpostavki: da bidat 
razli~ni stepeni vo `ivotot na edinkata, kako {to se: detstvo, u~ili{te, rabota i 
penzija, jasno markirani i oddeleni; deka ulogi na polovite vo semejstvoto se dobro 
definirani, pri {to `enite se doma}inki, a ma`it vraboteni; deka postojat silni 
vrski vo ramkite na nuklearnoto semejstvo; i deka tie {to rabotat imaat, voop{to 
neprekinata vrabotenost i toa so polno rabotno vreme.  
Ovie pretpostavki ne va`at za pogolemiot broj zemji od OECD. @ivotniot tek pove}e 
varira ili lu|eto gi menuvaat ili gi kombiniraat razli~nite aktivnosti vo razli~na 
vozrast. Modelot ma`-rabotnik se pove}e e nadminat. Decata sî pomalku `iveat vo tek 
na celoto detstvo so dvata bilo{ki roditeli. Lu|eto se razdeluvaat, kako {to e 
za~esteno reformirawe na doma}instvoto. Vrabotenost ~esto se prekinuva, poradi 
nevrabotenost, invalidnost, vra}awe kon obrazovanieto, nega na decata ili 
obezbeduvawe na nega na stari lica” (OECD,  2005: 1).  
46 Tie se, me|utoa ponekoga{ kontradiktorni.  
47 Sekako, principot na aktivirawe ne pretstavuva edinstvena dimenzija na promenite 
vo sovremenite socijalni politiki.   
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радигма во три смисли. Прво, правата се условени и поради тоа зависат од одне-
сувањето на поединецот, второ, во прашање е пристапот кој се базира на индиви-
дуализмот, над сè, на поттикнување на волјата на индивидуата да се вработи; ко-
нечно, ја има за цел економската партиципација и автономија“ (Jorgensen, Pascu-
al, 2006:1). Во идеален случај на преплетување на перспективите на индивидуата 
и на системот се огледува во тоа што мерките на социјална политика нудат 
(теоретски) прилики за стеснување на ситуациите на социјалните ризици.  

 

Поимот на активирање во социјалната политика 

На повеќедимензионалност на поимот на активирање на социјална полити-
ка упатуваат голем број фактори на општествено-политичка, нормативна, но и те-
оретска природа која влијае врз нејзината практична функција, на целите и на 
мерките.  

Со активна социјална политика се врзува поимот „активно општество“, кој 
исто така, се дефинира повеќезначно. Тој, во прв ред, се однесува на потпирање 
на индивидуата врз сопствените сили, што е истовремено „доминантен елемент 
на преформирање на социјалната политика” (Larsen, 2005:82). Иако е присутно 
на различни нивоа, редефинирањето на правата и одговорностите, како и 
промената на улогата на поединецот, нивните семејства, различните општествени 
групи и општеството во целост, се одвива во насока на јасно профилирање на 
новиот квалитет на овие односи. Наспроти завосноста од социјалниот надомест и 
помошта на социјалните служби воопшто, активното општество почива врз 
поттикнување на активирањето (т.е. активности или дејности) на различните 
социјални актери, а особено на поединецот.  

Самиот поим „активирање“ се толкува различно, и тоа : „(...) како општ 
процес и тенденција на реструктуирање на системот на социјална сигурност (...), 
како збир на нови дискурси и случувања во системите на социјалната сигурност 
и на пазарот на трудот (...), како акциска програма во рамките на политичката 
идеологија (...), како концепт на новата граѓанска етика (...), како нов начин за 
управување со општеството (...)“ (Barbier, 2006: 14-15, 17, 27-28).  

Всушност, мерките на активирање во современи услови, но и во историски, 
се врзуваат во најголем дел за политиката на пазарот на трудот за невработеност 
најопшто48, и тоа од гледна точка на промовирање на етичноста на работа. Во 

                                                 
48 Aktivnite merki na pazar na trudot se raznovidni. Tie se sostojat, me|u drugoto, i 
od: razli~ni dejnosti {to gi izvr{uvaat slu`bite za posreduvawe pri vrabotuvawe  

- obuka za rabota na nevrabotenite;  
- merki naso~eni kon mladite (programa za obuka i vrabotuvawe, izvr{uvawe na 

pripravni~ka rabota); 
- subvencionirano vrabotuvawe (davawe na olesnuvawa na rabotodava~ite vo 

privatniot sektor; davawe pomo{ na nevrabotenite pri samovrabotuvawe; 
otvorawe na rabotni mesta vo dr`avniot ili neprofitabilniot sektor); 

- Merki naso~eni kon licata so invaliditet (programi za obuka, so cel 
podobruvawe na kapacitetite za vrabotuvawe i otvorawe na „za{titenite“ 
rabotni mesta ) OECD, (citirano spored Barbier, 2006).  
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прашање е императив за прифаќање на вработувањето и обезбедување на егзис-
тенција со сопствена (профитабилна) работа49, поради што „работата поправо 
претставува услов за автономија на индивидуата”” (Jogensen, Pascual, 2006:1). Во 
врска со тоа, во економските услови во кои не се отвораат нови работни места и 
во кои побрувачката за (ниско квалифицирана) работна сила е недоволна, еман-
ципаторскиот карактер на активирањето може да се сврти во својата спротив-
ност.  

Во прилог кон ова зборува и тоа што традиционалните мерки на активира-
ње, во извесни аспекти, се разликуваат во однос на новите, иако не и во целост. 
Пред сé, активните мерки постоеле и порано. Меѓутоа, значајна димензија на раз-
ликување се огледа во нивната „поголема насоченост кон страната на понудата, 
отколку кон страната на побарувачката. Второ, поради насоченост на понудата, 
поодделни индивидуи се наоѓаат во центарот на иницијативата на политиката”“ 
(Larsen, 2005:83). Тука станува збор за тоа, пред сè, дека мерките на активната 
политика во современите услови се насочени и кон тие што претходно биле 
вработени, но останале без работа од одредени (понекогаш објективни) причини 
(како: економска рецесија). Новото вредносно ориентирање во социјалната поли-
тика, меѓутоа, врши „притисок“ на невработениот поединец да се вработи, а не 
на општеството да отвори нови работни места, како што тоа претходно беше слу-
чај, во текот на т.н. „златен“ период во државата на благосостојба. „Идејата за ак-
тивно општество на база на иницијатива за вработување се надградува со асимет-
рија на односи на правата и обврските на поодделни индивидуи да бидат активни 
и да се потпираат врз себе, а многу помалку врз обврските на државата да се бори 
против дискриминација и структурни бариери, против вклученост на пазарот на 
работа под пристојни услови”“. (Larsen, 2005:83)50.  

Од областа на политика на пазарот на трудот и осигурувањето за неврабо-
теност, принципите и мерките на активна социјална политика видно се прошире-
ни и врз останатите подрачја на системот на социјална сигурност. Во прв ред, тие 
се воведуваат во политиката на пензии и во активната „работна“ старост „вклучу-
вајќи ги механизмите на финансирање на социјалната сигурност и на комплек-
сната и диверзификувана интеракција помеѓу даночните политики, социјалното 
осигурување и останатите надоместоци и социјални услуги”“ (Barbier, 2004:5). 
Не помалку значајно во условите на современиот развој е и инкорпорирањето на 
принципот на активирање во политиката на образование и обука, чиишто цели се 
комплементарни со целите на социјалната политика.  

Ставот за дифузија на активните мерки во различните политички општества 
ја чини основата на толкувањето дека мерките на активирање претставуваат нова 
стратегија на севкупните социјални реформи и промени во системите на 
социјалната сигурност.  

Концептуални карактеристики на програмата на активни мерки 

                                                 
49 Od ekonomskata samostojnost proizleguva i mo`nost na samoopredeluvawe i 
individualizacija.  
50 Ne se odnesuva podednakvo na site zemji, odnosno vo nekoi e pomalku, a vo nekoi 
pove}e izrazeno.  
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Немањето на општо прифатени диференции на поимот активна политика51 
води кон разлики во нивното интерпретирање. На практично поле ова се одразу-
ва преку забележување на низа проблеми, при обидот на операционализација на 
овој поим, а во некои случаи и правење разлика меѓу активните и пасивните мер-
ки.52 И покрај ова, токму поврзаноста и условеноста на правата што се остварува-
ат во системот на социјална сигурност со учество на пазарот на трудот, што во 
најширока смисла ја чини основата на активната социјална политика, што има 
свој историјат и образложување во еволуцијата на социјално-политичките мерки.  

„Сиромашно“ законодавство - Карактеристичен пример од минатото прет-
ставуваат сиромашните закони, со чие усвојување во низа земји од Европа во XX 
век се менува филозофијата на дотогашната политика на грижа за сиромашните. 
Елизабетанскиот акт за сиромашните што стапил на сила 1834 година во Англија 
ја утврдил разликата меѓу мерките насочени кон неспособните за работа (стари, 
болни, хендикепирани - „оправдана“ сиромаштија) и кон сиромашните кои се 
способни за работа („неоправдана“ сиромаштија). Според овој закон, првата ка-
тегорија на сиромашни го остварувала правото на одредени форми на заштита. 
Спротивно на ова, способните за работа биле сместувани во УБОЖНИЦИ - куќи 
со стигматизиран карактер, и биле присилени сами да заработуваат за живот. Во 
периодот што му претходел на донесувањето на овој закон, била основана и Ко-
мисија која донела низа препораки во врска со реформата на законот за сиромаш-
ните. Една од најважните е утврдување на принципот на давање помали права на 
сиромашните во однос на правата на работниците, т.н. принцип „less eligibility“ 
(или „помала неквалификаност“) (Pinker, 1974:46) кој имал за цел добивање 
помош од државата дека донесува помалку корист од најлошото вработување. 
Аргументацијата за неговото воведување е во препораката на потребата за 
потпирање на надомест што го исплатува државата.  

Активни политики во Скандинавија - Современиот претходник на кон-
цептот на социјална политика никнува во Шведска и Данска, во 1970-тите годи-
ни. Во тој период, напоредно со појавувањето на невработеноста, синдикатите ја 
дефинирале т.н. Активна политика на пазарот на трудот, со цел отворање на 
нови работни места во јавниот сектор, поттикнување на мобилност на работната 
сила и водење политика на професионалната обука.  

Меѓутоа, примерот на програмите на активни мерки во Данска започнати 
кон крајот на 1980-тите години служи како добра практика, како што и оттогаш 
„слоганот ‚активирање’ станува модерен во меѓународниот политички дискурс“ 
(Barbier, 2004:4). Во првата половина на 1990-тите иницирани се реформите на 
                                                 
51 Ovoj stav mo`e da se potvrdi osobeno vo zemjite od EU, vo koi zasega ne e utvrdena 
zaedni~ka definicija na aktiviraweto.  
52 “Vnimtelnoto ispituvawe na poedinostite za potro{uva~ka otkriva postoewe na 
brojni specifi~ni merki, {to e te{ko da se kvalificira kako kategorija na 
potro{uva~ka za aktivna ili, isklu~itelno, za pasivna politika. Na primer, 
nadomestot za izvr{uvawe na kratkotrajni raboti se vbrojuva vo pasiven izdatok, 
zatoa {to vrabotenite rabotat i ponatamu so namalen broj na ~asovi, kako {to i ne e 
za veruvawe deka }e baraat druga rabota. Dodatoci za izgradba vo zima, opredeleni za 
sektorot na grade`ni{tvoto se smetaat za aktivni izdatoci, dodeka pak, nadomestot za 
lo{i vremenski uslovi se definira kako pasivna potro{uva~ka” (Barbier, 2006:18).   



 VRAMUVAWE NOVA SOCIJALNA POLITIKA  

 134 

пазарот на трудот и се промовира нова социјална визија, што ја поттикнува ак-
тивната политика на вработување. Првите мерки биле насочени кон корисниците 
на социјална помош на возраст од 18 до 19 години.  

Промените во англосаксонскиот свет што се спроведени во истиот период и 
претежно мотивирани со намалување на буџетските средства за социјалните 
трансфери, исто така одеа во прилог на прифаќање на активните иницијативи во 
социјална политика.  

Реформи на социјална помош во САД - Со Законот за усогласување на лич-
ната одговорност и работните можности (PRWORA)53, усвоен 1996 година во Со-
единетите Американски Држави сушествено го “креира трендот на трансформи-
рање на политиката на социјална помош во политика на работа и вработување” 
(Аврамовиќ, 2004:127). Воопштената карактеристика на овој закон е содржана во 
барањето за вработување на корисниците на социјална помош. Така, една од не-
говите новини претставува временско ограничување на правото на парична соци-
јална помош, по што корисникот на социјална помош има обврска да се вработи. 
Истовремено, предвидени се и мерки за вклучување на малолетни родители во 
програмите на обука за работа, а особено поттикнување на вработување на пого-
лем број самохрани родители.  

Иако ефектот од примена на овој закон не може да се посматра надвор од 
поширокиот општествено-економски контекст, со оглед на тоа што стопанскиот 
пораст обезбедил, меѓу другото, и отворање на голем број нови работни места за 
лица со ниски квалификации “популаризацијата ”welfare to work strategija” во 
САД и широката употреба во англискиот јазик помогна во ширењето на влијани-
ето на овој концепт” (Eransus, 2003:1).  

New Deal во Велика Британија - Напоредно со тоа, во Велика Британија во 
1997 година во New Deal предвидени се т.н. задолжителни шеми насочени кон 
младите и долготрајно невработени, како и т.н. доброволни шеми за самохраните 
родители, лица со инвалидитет, невработени постари од 50 години и партнери на 
невработените. Со овие шеми се опфатени различни можности, како: услуги со 
лично советување, поддршка во барање на вработување, програма за стекнување 
на работно искуство и додатни квалификации. Како и во САД, правото на надо-
мест за невработеност е условувано со учество во некои од предвидените програ-
ми. За успехот на New Deal во Обединетото Кралство постојат амбивалентни 
сфаќања. Еден од илустрираните ставови е: “Специфичниот успех на New Deal 
од гледна точка на влијанието на вработувањето и стапката на невработеност, во 
најлош случај може да се доведе во прашање, а во најдобар случај да биде 
умерено” (Dean, 2006:13).  

Меѓутоа, неговите постулати послужиле како основа за спроведување на 
понатамошни реформи во текот на 2001 и 2002 година, исто така мотивирани со 
стратегијата на вработување. Конечно, понатамошните законодавни реформи 
предложени во Зелената книга под име A New Deal for Welfare: Emprowering 
People to Work од 2006 година. “Реформите биле конституирани околу јазикот на 

                                                 
53 Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996,   



Drenka Vukovi} и Natalija Peri{i} 

 
 
 135 

одговорноста (...) Пристапот до welfare to work е карактеристично хибриден. Тој 
опфаќа, од една страна, силно нагласување на засилувањето на корисниците; на 
нивната подготвеност и на сопственоста врз акциските планови; на користењето 
на способностите (...) Од друга страна, пак, акцентот е и врз присила, учество и 
казни или санкции за неускладеност” (Dean, 2006:14).  

Агенда на активна социјална политика OECD - Настојувањата на OECD во 
насока на воведување на социјални политики датираат уште од 1964 година и се 
врзуваат за препораката за промовирање на активната политика на пазарот на 
трудот. ”И во тој период OECD проценувал дека е позитивна комбинацијата на 
политиката имплементирана во Шведска. Дури по неолибералистичкото свртува-
ње, (...) во контекстот на разделба на макроекономската и социјална политика, 
поимот ‘активна политика на пазарот на трудот’ ја добива денешната содржина 
на ОЕЦД, како и фокусирање врз структурната страна на реформите на пазарот 
на трудот и на страна на понудата на работна сила” (Barbier, 2003:5). Истовреме-
но, OECD започнува да се залага за данскиот модел на реформи на системот на 
социјална сигурност и во контекст со политиката на активирање, а пред сè на 
активни мерки на пазарот на трудот.  

Денес, најзначајните елементи на агендата на активна социјална политика 
на OECD ги сочинуваат: 

• “инвестирање во семејство и деца (...) 
• активна социјална политика во борба против сиромаштија (...) и 
• мобилизирање на сите групи во општеството за обезбедување на 
социјална сигурност“ (OECD, 2005:2) 

Засилувањето на семејството и децата ја претставува примарната определба 
на OECD. Значењето на различни мерки на заштита на семејството со деца про-
излегува, меѓу другото, од негативните последици на генерациското репродуци-
рање на сиромаштијата и присутните ризици на социјалната исклученост. Исто-
времено, активните мерки на социјалната политика од гледна точка на намалува-
њето на сиромаштијата се наоѓаат во најдиректна врска со интегрирањето на па-
зарот на трудот. “Активните социјални политики имаат за цел луѓето да преста-
нат да бидат корисници на надомест и да се вработат, наместо да се обновува 
состојбата на зависност. Активни социјални политики кои функционираат се: до-
брата социјална и работна поддршка, да се направи работата да биде исплатлива, 
барањето од корисниците на надомест да се вработат или да се вклучат во про-
грамите на обука и присилувањето на различните јавни сектори да работат по-
добро” (OECD, 2005:2). Конечно, за реализација на овие елементи незаобиколно 
е да се редефинираат и да се поделат одговорности меѓу државата и другите 
актери. Во прашање е распределбата на обврските меѓу државата, поединецот, 
нивните смејества, различните групи и заедници и заедниците, итн. , во контекст 
на поттикнување на сите за социјална сигурност (и/или благосостојба).  

Активна социјална вклученост на ниво на Европската унија – Активирање-
то и со него сродните поими, односно цели, почнаа да фигурираат како мошне 
значајни во политичката (и социјална) агенда на ЕУ, по Самитот во градот Есен, 
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што се одржа во 1994 година. Претходно во документот White Paper on Grouwth, 
Competitiveness and Employment од 1993 година се донесени препораки во насока 
на поттикнување на активната социјална политика на европскиот пазар на 
трудот.  

Промовирајќи ги целите во врска со намалување на бројот на сиромашните 
и социјално исклучените, концептот на активирање на Европската унија се одне-
сува како на активните мерки на пазарот на трудот и на политика на вработување 
така и на т.н. социјално активирање. Во тој контекст, Комисијата се залага за ак-
тивно вклучување на сите припадници на општеството чии компоненти се след-
ниве: 

- поттикнување на ширењето на дејности на службите за вработување,  
- обезбедување на социјална помош и минимална материјална поддршка 

на сите, како и 
- пристап до здравствените, образовните, социјалните и другите служби во 

општеството, до програмите за обука, до капацитетите за згрижување на 
децата итн. со флексибилна работа, советувања и поддршка (European 
Social Network, 2006).  

За основен “посредник” Унијата ја смета социјалната служба, бидејќи “како 
давател на услуги на корисниците на надомест или како спроведувачи на 
државната поддршка - претставуваат клучна локална јавна агенција која ќе ги 
активира своите клиенти” (European Social Network, 2006:3).  

“Модели” на активирање 

Пристапот до активни социјални политики во реалноста е исклучително 
диверзифициран.54 Една од причините за ова произлегува и од тоа што мерките 
за активирање се воведени со различни (политички и практични) мотивации во 
различните национални системи на социјалната сигурност. Факторите што го 
определуваат степенот на присутност на активни мерки, како и акцентот врз 
одредени сегменти се бројни. Некои од позначајните се: 

- природа и карактеристики на економскиот систем и пазарот на трудот; 
- теориски, институционални, нормативни и вредносни поставки на 

социјалната политика и на системот на социјална сигурност; и 
- демографски карактеристики на државата.55 

Иако во теоријата не е постигната согласност во врска со становиштето за 
дивергенција (наспроти конвергенција) на активните социјални политики, во 
основа нивната припадност може да се посматра во контекстот на класификација 
на социјалните режими. 56 

                                                 
54 Edno od stanovi{tata e duri deka “empiriskite dokazi poka`uvaat deka pod ovaa 
zaedni~ka tendecija (politika na aktivirawe) mo`at da se otkrijat tolku razli~ni 
strategii za da se dovede vo pra{awe pogodnosta na koristewe na zaedni~kiot termin” 
(Eransus, 2003:1). Me|utoa, prisutni se i sprotivstaveni stanovi{ta.  
55 Sekoj od ovie faktori e multidimenzionalen.  
56 Teorijata na re`imot e eden od sovremenite pristapi kon prou~uvaweto na 
sli~nostite i razli~nostite me|u nacionalnite sistemi na socijalna sigurnost. Za 
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Во врска со ова, Jakob Torfing разликува дефанзивна и офанзивна стратегија 
на активирање.  

 Oфанзивна стратегија на 
активирање  

дефанзивна стратегија на 
активирање.  

Политичка 
цел 

- Намалување на државните 
расходи  

- Запирање на зависноста 
- Пристапот кон вработување 
зависи од индивидуата  

- Промовирање на отворање на 
работа 
- Подобрување на пристапот кон 
пазарот на трудот за исклучените 
сектори на популацијата  
- Зголемување на социјалното 
партиципирање 

Концепт на 
сиро-
маштија 

Индивидуална одговорност 
- Пристап на подкласата (како 
растечка и структурна појава).  

- Општествена одговорност 
- Пристап на исклученост 
(мултидимензионална и 
редуцирана појава) 

Пазар на 
трудот  

Мора да постојат иницијативи за 
пристап во работата, а 
остварување на правата на 
социјална помош „обесхрабрен” 
Поттикнување за поскоро 
враќање кон работата на 
корисниците на социјална 
помош 
- Негативни даноци 
- Агенција за вработување и 
советување за 
преквалификување 

Унапредување на способности на 
исклучените сектори на 
популација.  
Неможност за интегрирање на 
сите.  
Има за цел унапредување на 
човечкиот капитал: 
- Прилики за вработување во 
јавниот сектор и за ресурси за 
обука 
- Механизми на советување 

Цел на 
стратегија 
на активи-
рање  

Насочена само кон оние кои се 
најисклучени (семејства со деца 
што ги издржуваат 

Насочена кон севкупната активна 
популација или главно 
приоритетни групи (млади, 
долготрајно невработени) 

Содржина 
на страте-
гијата 
 

„Првин работа“ 
Краткорочни стратегии на база 
на carrots and sticks програмата  

“Подобрување на можноста за 
вработување“.  
Обука.  
Искуство на работа 
Отворање на работни места во 
јавниот сектор.  

Извор: Eransus, 2003 

                                                                                                                            
nejzinoto {iroko prifa}awe pridonese najmnogu studijata The Three Worlds of Welfare 
Capitalism Gøste Esping-Andersen,  koja gi klasificirala „svetovite na blagosostojba“ vo 
tri socijalni re`imi: liberalen, korporativen i socijaldemokratski. Ovaa teorija 
stana osnova za istra`uvawe na podocna brojnite analiti~ari, kako {to e i 
osporuvana. Nejze í se dodavani i drugi socijalni modeli i toa: ju`noevropski i 
isto~noevropski.   
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Дефанзивните стратегии на активирање се мотивирани со потребата од 
ограничување на буџетските средства, односно намалување на државните расхо-
ди, последично на ова се „стеснуваат” и социјалните права. Поради тоа тие 
претежно се одликуваат со насочување на правата на материјална (парична) 
социјална помош кон тие што апсолутно се сиромашни и кои не се во можност да 
обезбедат основни средства, потребни за одржување на сопсвената егзистенција 
(и тоа врз основа на званично утврдените линии на сиромаштија - т.н. паупери-
зам). Целта на активните мерки е интегрирање на корисниците на социјална по-
мош на пазарот на трудот. Оваа стратегија Leademe l& Trickev ја означуваат како 
work first (“работата прво”) со оглед дека приоритет има добивањето на работа 
(без оглед на нејзиното траење и/или на фактот дека нивото на доходот не го ге-
нерира „излезот“ од зоната на сиромаштија итн.). Во согласност со тоа, приори-
тетот на активната политика е „завршување на зависноста од социјалниот надо-
мест и борба против проневера (индентифицирање на тие кои го примаат 
надоместот, а се способни за работа)” (Eransus, 2003:4) и таа е во согласност со 
т.н. workfare моделот.  

Офанзивната стратегијата на активирање е карактеристична за либералниот 
социјален режим. Во него се истакнува индивидуализмот и слободата на поедин-
ци кои не можат да бидат ограничени со дејностите на државата. Основниот ре-
гулативен механизам на позиционирање на поединецот во општествената хијер-
архија е пазарот. Според тоа, населението, воопштено, се стимулира да учествува 
на пазарот на работа, како и што се смета дека пазарот ја овозможува социјалната 
правда и еднаквост. Социјалнополитичките мерки претежно се во функција на 
поттик на вработување и тоа унапредување на иницијативата на поединецот да се 
вработи, со давање на информации за слободни работни места, иако и со кратко-
рочните вложувања во програми на преквалификување, доквалификување и обу-
ка воопшто. Надвор од социјално-политичкиот концепт индивидуите се стимули-
раат за работа, меѓу другото и со даночната политика. Карактеристичен тренд на 
развојот, кој не е без последици врз социјалната политика е тоа што „мошне чес-
то конвенционалната работа на пазарот за индивидуата претставува вообичаен 
начин за остварување на правото на заштита (приватна и општествена) од ризи-
ци, а работата систематски ја заменува помошта“ (Babier, 2004:7). Имено, врабо-
тувањето како основа за остварување на правото на социјално осигурување се 
проширува на лицата кои се способни за работа и на систем на социјална помош. 
Истовремено, принципите на активна социјална политика, на слични, дефанзив-
ни основи се прошируваат и на лицата со инвалидитет, но и на пензионерите.  

Офанзивните стратегии на активирање се насочени кон борбата против 
невработеноста и социјалната исклученост. Наспроти дефанзивните стратегии, 
социјалните издатоци се зголемуваат бидејќи се мотивирани со подобрување на 
животната состојба на корисниците на социјален надомест, со цел поттикнување 
на нивното интегрирање на пазарот на трудот. Комплементарно на ова, активната 
социјална политика претставува и сегмент на јавните вложувања во отворање на 
нови работни места. „Ова е пример на стратегија што ја развиваат земји кои 
традиционално се нарекуваат њелфаре модел, во кои државата има решавачка 
улога во стратегија на активирање, како агент што го генерира вработувањето” 



Drenka Vukovi} и Natalija Peri{i} 

 
 
 139 

(Eransus, 2003:5). Офанзивните стратегии, пак се фактор на развојот на држава, 
бидејќи не претставуват само издаток, туку долгорочна инвестиција.  

Дефанзивната стратегијата на активирање е карактеристична за земјите со 
социјалдемократски режим. Социјално-политичка и општо општествена цел на 
овој режим е промовирање на еднаквост на сите, и тоа „на највисоко ниво“ 
(Soede et al., 2004:23) од што произлегува и поттикнувањето на универзални 
партиципации во општеството. Социјалните надоместоци во овој режим, посма-
трано компаративно, се највисоки, така што и на корисниците на социјална 
помош им се обезбедува релативно пристоен животен стандард. Напоредно со 
тоа, државите со социјално-демократски режими се одликуваат со долга традици-
ја на програмите за стручното оспособување, како и со насочување на поголем 
сегмент на средствата во рамките на социјалниот трансфер, на активни мерки на 
вработување. Причина за ова претставува и интегрирањето на целта за целосна 
вработеност во социјална и економска политика. Пазарот ја нема безусловната 
улога, односно пазарните механизми се модифицирани со одредени државни 
мерки. „Активирањето се однесува на сите граѓани, на релативно егалистички 
начин, а ‚преговарање’ меѓу барањето на индивидуата и државата изгледа мошне 
урамнотежено“ (Barbier, 2004:7). Во овој модел добива на значење вистински 
активното општество, бидејќи ги уважува различноста на капацитетите и способ-
носта на индивидуата, како и дека не го ослободува општеството/државата од 
обврска на генерирање на социјалната сигурност. За социјалната сигурност на 
поединоцот не помалку е важно и тоа што не се подразбира само нудење на 
работа, туку и соодветен квалитет на вработување. Laedmal & Trickov ја 
означуваат оваа стратегија како стратегијата enhancing human resources (“унапре-
дување на човечките ресурси”).  

Компаративните истражувања зборуваат во прилог на постоење на третиот 
идеален тип на активирање, кој меѓутоа не е соодветно истражен. Според фактот 
дека земјите од третиот, континентален социјален режим најмногу се разликува-
ат меѓусебно (во однос на разликите меѓу земјите во рамките на останатите моде-
ли), па така и стратегиите на активирање во нив најмалку се меѓусебно хомогени.  

Пред сè, бидејќи воопштено се засновуваат на остварување на социјалните 
права врз основа на вработување, односно на уплата на придонеси, надоместоци-
те во земјите од континенталниот режим се во силна спрега со партиципацијата 
на пазарот на трудот. Меѓутоа, и тука постојат разлики од становиште на 
јачината на изразеност на ова барање. “Оваа тенденција била помалку присутна 
во силните бизмарковски режими на благосостојба, како што е Германија, но во 
Франција - водачот на републиканската традиција - функцијата на доскорешните 
програми на ‘социјалната интеграција’ беше пополнување на празнините што 
често ги оставал системот на социјалната заштита, кој се базира на уплатата на 
придонеси за социјално осигурување” (Dean, 2004:191).  

Еден од карктеристичните примери на стратегии на активирање насочени 
кон социјалната интеграција претставуваат активни политики во Франција, 
воведени во спрега со реформата на пазарот на трудот. Измените на регулативата 
во подрачјето на осигурување за невработеност, започнати во Франција во 1992 
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година, примарно биле насочени кон временското ограничување на исплатата на 
надомест за невработеност и поттикнување на невработените да го прифатат 
вработувањето. Истовремено, со воведување на минималниот надомест за соци-
јална интеграција (РМИ) го поддржа и либералната и социјалдемократска опште-
ствена опција; првите во неа видоа инструмент за поттикнување на иницијати-
вата за вработување; а вториве начин за промовирање на социјалните права на 
исклучените и маргинализирани поединци и групи.  

Најзначаен сегмент на роформата било воведувањето на негативен данок на 
доход во 2001-та година57, што беше проследено со обезбедување на право на 
персонална евалуација и поддршка (ПАП) на лицата, што бараат работа. Иако 
било сугерирано и ова програма да услови прифаќање на вработување, по интер-
венцијата на државата во 2000 година се утврдило дека надомест за невработе-
ност не може да се суспендира, кога корисникот ќе одбие работа што е под 
неговата квалификација, ниту, пак, кога одбива учество во ПАП. Истовремено, 
програмата на персонална едукација и поддршка ја спроведува Јавната агенција 
за вработување.  

Некои карактеристики на политиката на активирање во Франција, како и во 
останатите земји од корпоративниот систем одат во прилог на офанзивни, а не-
кои на дефанзивни стратегии. На пример, воведувањето на надомест за социјална 
интеграција слично е на постојните права во Данска и Шведска, “иако во 
Франција било спроведено помалку успешно” (Barbier, 2003:11). Наспроти ова, 
реформите се движеле во насока на тоа државата да стане последно, а не прво 
засолниште за вработување. Меѓутоа, за разлика од активирањето на индивиду-
ата во либералниот режим, тие пред сè, се однесуваат на активирањето на поба-
рувачката на работната сила. Некои мерки имаа и спротивни ефекти. Обезбедува-
ње на социјалната сигурност на корисниците на социјална помош (како и сиро-
машни, воопшто) било „загрозено ако не и спротивно, со истовремената потреба 
да се заштитат правата што ги уживаат тие што сега се вработени, но, примарна-
та цел е создавање на можности за вработување; да се прикаже, но, не и нужно да 
се гарантира правото на работа“ (Dean, 2004:191).  

Поради ова, не постои согласност во тоа дали корпоративни режими се 
одликуваат со засебен, автономен активен пристап или тој претставува комбина-
ција на веќе постојните.  

Заклучок  

Англосаксонските земји во кои, компаративно посматрано, социјалните 
трансфери се пониски, се карактеризираат и со ниски издатоци за активната со-

                                                 
57 Imeno, stana o~igledno deka izvesni lica {to bile vraboteni na nisko plateni 
raboti ne ostvaruvale pravo na RMI, pa vsu{nost ne bile motivirni da se vrabotat.  
“Popravo,  liceto {to vo 2000 godina zarabotuvalo 442 evra t. e.  0,5 SMIC go gubi 
pravoto na RMI (350 evra) po odbivawe na nadomest za smestuvawe). Bidej}i RMI 
ovozmo`uva dobivawe na nadomest vo stoka,  osobeno za decata, prednosta na 
vrabotuvawe vo stvarnost e mnogu niska, ako voop{to i postoi” (Mandin C., Palier B. , 
2003:47). Od tie pri~ini se predlo`ilo dr`avata da subvencionira izvesen nadomest 
(PPE) na licata {to ostvaruvaat nizok dohod za da ne bidat vsu{nost deprivirani vo 
odnos na korisnicite na RMI.   
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цијална политика. Нивните дефанзивни стратегии на активирање имаат парција-
лен карактер бидејќи се доминантно насочени кон корисниците на социјална 
помош. Причина за ова произлегува од потребата за понатамошно намалување на 
трошоците за социјален надомест и општите буџетски издатоци за социјална 
сигурност, односно пренесување на одговорноста за социјалните ризици врз 
индивидуално ниво.  

Социјалдемократските земји, напоредно со развиената пасивна социјална 
политика (компаративно највисоко ниво на социјален надомест) се одликуваат и 
со највисоки издатоци за активни мерки, како и со универзалната политика на 
активирање. Во нив се принципите на политика на активирање, исклучок е рабо-
тоспособната популација (без оглед на тоа дали е вработена или не), насочени и 
кон младите, долготрајно невработените и старите лица. Кога се во прашање 
корисниците на социјална помош (или пошироко, социјално исклучените), тие, 
освен партиципација во одделни проектирани програми на социјално вклучува-
ње, партиципираат и во програмите, таргетирани кон општата популација. 
Корпоративните земји, позиционирани меѓу англосаксонски и социјалдемократ-
ски кога се во прашање издатоците за активни социјални мерки. Во нив лицата 
што претходно биле вработени (а потоа останале без работа) имаат битно 
поинакви права во однос на лицата што не биле вработени. Мерките за активира-
ње во нив не го следат единствениот, кохерентен образец.  

Мошне значајна корелација (на ризикот од) на сиромаштија (на висока 
стапка во англосаксонскиот свет, потоа во континентален, па потоа во социјалде-
мократски) и социјални мерки упатуваат на нужноста од обезбедување на 
одреден минимален материјален доход (безбедносни мрежи) за лицата што се 
сиромашни и/или кои се изложени на ризикот од сиромаштијата. Освен 
доходовниот аспект, концептот на сиромаштија ги опфаќа, меѓу другото, и 
димензиите на работа, на образование, на здравство, домување, како и пристап до 
одредени права и на социјален сервис. Од тие причини, пасивните мерки не мора 
да бидат проследени со одредени додатни мерки, односно со активни социјални 
политики. Значењето на новата парадигма на активирање особено е во спрега со 
редуцирањето на социјалната исклученост, која се доведува во врска со 
потиснувањето на индивидуата на општествената маргина и нивна општествена 
изолација. Ова произлегува од тоа што со различни активни мерки се унапредува 
можноста и капацитетот за вработување и целосно учество во животот на 
општеството. Иако, најчесто до социјалната исклученост доведува токму ек-
стремната сиромаштија, исклучени не мора да бидат само тие кои се материјално 
загрозени, туку странци, мигранти, расни, верски и етнички малцинства.  
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ПОДДРШКАТА НА УНДП НА АКТИВИТЕ ПРОГРАМИ 
ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ВО МАКЕДОНИЈА - 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА И 
СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ НА ПАЗАРОТ НА 

ТРУДОТ 

 

Матилда Димовска, УНДП Скопје 
и Николас Медок, УНДП Братислава 

 

Апстракт 

УНДП инвестираше во создавање на можности за вработување во Македо-
нија. Ова отпрво беше создавање на краткорочни работни места, но од 2003 го-
дина се истакнати акции кои создаваат одржливи работни места. Поддршка-
та на УНДП на активните програми за пазарот на трудот примарно е насоче-
но кон подобрата ефикасност на пазарот на трудот, но унапредувањето на со-
цијалната вклученост е исто така важна цел. Подобрувањето на проектот и 
изведбата на постоечките мерки јасно дека ќе бидат важни, особено како осно-
ва на пристапувањето на Владата кон идната помош на ЕУ кои се однесуваат 
на невработеноста и на акциите на невработеноста. Покажувајќи дека актив-
ните мерки за пазарот на трудот имаат позитивни влијанија е битно во прика-
жувањето на тоа дека трошокот е оправдан. Заради тоа е суштински сис-
темот на проценка за сите активни програми за пазарот на трудот. 

Вовед 

Со поддршката на активните мерки за пазарот на трудот како најважен 
елемент, социјалната вклученост е клучен столб на помошта на Програмата за 
развој на Обединетите нации (УНДП) во Македонија, . УНДП инвестираше во 
создавањето на можностите за вработување. Ова отпрво беше создавање на крат-
корочни работни места, но од 2003 година, се истакнати акции кои создаваат одр-
жливи работни места. Ова вклучува субвенции за плати, стажирања, подготовка 
на поединечни планови за вработување, стручно образование, а во последно 
време, поддршка за самовработување. Сите дејствија беа во партнерство со Ми-
нистерството за труд и социјална политика и Агенцијата за услуги за 
вработување.  

Овој труд ја разгледува поврзаноста помеѓу социјалната политика и 
ефикасноста на пазарот на трудот во изборот и проектирањето на активните 
мерки за пазарот на трудот имплементирани од страна на УНДП во Македонија. 
Тој ја испитува изведбата на овие активни мерки за пазарот на трудот до денес и 
го поставува предложениот приод во годините кои доаѓаат. 
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Контекстот на политиката за активните програми за пазарот на трудот 

Политиката и стратегијата и планираните дејствија на Владата на 
Македонија за ублажување на вработувањето и невработеноста се поставени во 
една серија на поврзани трудови: 

Владината програма 2006 (Програма на Владата на Република Македонија 
2006-201058). Во поглед на вработувањето и невработеноста, таа ги нагласува 
мерките на страната на побарување, главно порастот, на странското директно 
вложување, развојот на приватниот сектор, унапредувањето на малите и средните 
претпријатија, воспоставувањето на центри за поддршка на бизнисот и промени-
те на бизнис средината. Покрај тоа, постои фокус на зголемената флексибилност 
на пазарот на трудот, а од тука и на промените на законодавството за врабо-
тување. 

Стратегија за вработување октомври 2006 година (Национална стратегија 
за вработување 2006-2010). Оваа исто така има нагласување на страната на 
побарување, но покрај тоа се зафаќа со неформалната економија и безбедносните 
социјални мрежи. Таа ги вклучува мерките за зафаќање со невработеноста на 
младите (преку обука и стажирање), долгорочната невработеност (обука и 
работна практика), невработеноста кај жените (образование, претприемништво и 
објекти за грижа на децата), ранливите групи (постари работници, етнички групи, 
инвалиди). Исто така постои и покритие за образование и обука. 

Национален акционен план за вработување 2006-2008 година (ноември 
2006 година). НАПВ (Националниот акционен план за вработување) продолжува 
со фокусот на страната на побарување, но исто така ги одредува дејствијата на 
снабдувачката страна произведени од стратегијата за вработување, вклучувајќи 
обука, учење во текот на целиот живот; подобра грижа за децата која ќе им овоз-
можи на родителите повторно влегување во работната сила; дејствија наменети 
за постарите работници; начини на зафаќање со невработеноста кај жените и 
подобрување на стапката на учеството на жените; и подобро ускладување на 
вработувањата. 

Оперативен план 2007, декември 2006 година (Оперативен план на 
Владата за вработување). Ова е акциониот план за распределување на 
буџетското финансирање за 2007 година за активните програми за пазарот на 
трудот. Тој ги вклучува јавните работи (1.000 луѓе, плус 500 луѓе во градежните 
проекти и проектите на животната средина); самовработувањето (за 500 неврабо-
тени од неразвиени региони и млади на возраст под 28 години); поддршка на 
млади луѓе преку волонтерство под стажирање (600 луѓе); субвенции за плати за 
враќање на родителите во работната сила, инвалиди, сирачиња; и обука за 
„познати” работодавачи (3.000) и преку клубови за работа за јазици и вештините 
на ИТ (2.000). Ова ќе биде постигнато со Оперативниот план за 2008 година кој 
ќе ги распредели буџетските средства за 2008 година. 

                                                 
58 http://www.vlada.mk/Assets/program%20of%20the%20government%202006-2010.pdf 
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ИПА4 Оперативна програм за развој на човечките ресурси 2007-2013 
(август 2007, нацрт). Оперативната програма ја обезбедува основата за помош 
при пристапување и програмирање под компонентата 4 од Инструмент за помош 
пред пристапување на ЕУ (ИПП). Таа е многугодишна индикативна програма 
уредена според 4 оски на приоритет, со главен фокус на вработувањето на оската 
1 - вработување. Главните дејствија на страната за снабдување на оска 1 се во 
однос 1.3 (Зафаќање со ситуацијата во пазарот на трудот на младите луѓе, 
жените и оние кои се долго време невработени). Во склад со својот наслов, овој 
труд ги дефинира целните групи и ги поставува целите како интегрирање на 
младите луѓе во пазарот на трудот, намалување и спречување на долгорочна 
невработеност и зголемување на стапката на вработеноста кај жените. 

Акцентот на активните мерки на пазарот на трудот (АМПП) во 
Оперативниот план и Оперативната програма ИПА4 е во спротивност на мина-
тата работа на Владата во оваа област. Всушност, до неодамна во Македонија 
беше ограничено користењето на АМПП и секако, помеѓу 1996 и 2002 година, 
трошокот за АМПП беше само 0.05% од БНД, во споредба со 0.7% во земјите на 
ОЕЦД. Таа се зголеми од 2002 година, во голема мерка заради финансирањето од 
донатори. 

Во склад со политиките дадени во овие документи, Владата на Македонија 
направи значителни промени на легислативата за пазарот на трудот со цел за 
зголемување на флексибилноста59. Како резултат на тоа, претходно строгата 
легислатива за пазарот на трудот е значително релаксирана, главно преку 
намалување на плаќањата за прекините, отстранувањето на ограничувањата на 
договорите на одредено време, намалените обврски за плаќање на боледување и 
либерализацијата на прекувремената работа. 

Социјалната вклученост и поддршката на УНДП на Македонија 

Невработените се помеѓу социјално најисклучените групи во Македонија. 
Резултатите од пазарот на трудот во Македонија се добро документирани60: 
невработеноста е крајно висока (36% во 2006 година), со висока и со долгорочна 
невработеност кај младите. Таа е највисока помеѓу етничките малцинства 
(албанското, ромското и бошњачкото) и за оние со само 3-4 години средно 
образование (55%). Стапките на активност61 се ниски (55% во 2006 година, во 
споредба со 65% во новите земји-членки), како и стапките на вработувањето 
(34% во 2005 година спрема 56% во новите земји-членки) со, во двата случаи, 
послаби резултати за жените и етничките малцинства. Стапките на создавање на 
работни места, уништување и прометот се ниски во апсолутна смисла и во 
споредба со другите земји во транзиција (1% создавање на работни места и 
стапки на уништување во текот на периодот од 2002-2004). Заради тоа не е 
изненадување дека 75% од анкетираните на Истражувањето за рано 
                                                 
59 Види Закон за работни односи (2005) и Закон за агенции за привремено вработување (2006). 
60 Види ја на пример Меѓународната организација на трудот и Советот на Европа (2006). 
Национален преглед на политиката за вработување во поранешната југословенска Република 
Македонија. октомври (нацрт). 
61 Делот на активната популација (вработени и невработени) од вкупната популација над 
возраст од 15 години. 
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предупредување на УНДП62 ја наведоа невработеноста како примарна 
загриженост.  

Социјалната вклученост63 е премногу болна тема на агенциите на ОН и 
УНДП во Македонија и ова има материјално влијание врз програмите 
имплементирани од страна на УНДП во следните години. Социјалната политика 
во Македонија, а оттаму и националниот пристап на социјалната вклученост и 
исклученост, е секако со зголемено влијание од Европската унија. Тоа има 
директно влијание на дејствијата кои е потребно да се преземат од страна на 
Македонија во вработувањето и другите интервенции кои се насочени за 
развивањето на човечките ресурси. Сеопфатно, и во склад со стратешките цели 
на Комисијата, социјалната политика на Европската унија има две приоритетни 
области на делување: прво, движење кон целосна вработеност и, второ, 
справување со сиромаштијата и проширување на еднакви можности за секого во 
општеството. 

Како одговор на тоа, Македонија, како земја кандидат ќе мора да подготви 
два документа за да покаже како ќе одговори во овие приоритетни области:  

Документот за заедничка проценка (ДЗП) за вработување ги дефинира 
приоритетите на вработувањето и пазарот на трудот. Тој претставува еден 
договорен збир на целите за вработување и пазарот на трудот кои се неопходни 
за унапредување на трансформацијата на пазарот на трудот во земјата. Покрај 
тоа, тој ги истакнува чекорите кои треба да се преземат во имплементацијата на 
Европската стратегија за вработување; и  

Заедничкиот меморандум за социјална вклученост (ЗМСВ) го претставува 
приодот на земјата кон социјалната вклученост. Тој ги истакнува основните 
предизвици во зафаќањето со сиромаштијата и социјалната исклученост и ги 
прикажува дејствијата кои ќе ги преведат целите на ЕУ во национални политики. 

Додека вработувањето и социјалната вклученост се разгледани во 
посебни документи, очигледно е дека постојат внатрешни врски и дека 
политиките на пазарот за труд и, оттаму, активните програми за пазарот на 
трудот, се очекува да придонесат за социјалната вклученост. Ова е веќе случај 
сè додека програмите за активен пазар на трудот придонесуваат за намалување на 
невработеноста, а со тоа и за намалување на сиромаштијата. Сепак, 
                                                 
62 http://www.undp.org.mk/default.asp?where=weblinks&link=95 
63 Социјалната исклученост е процес каде одредени поединци се турнати на работ од 
општеството и се целосно спречени да учествуваат заради нивната сиромаштија, или 
недостатокот на основни надлежности и можности за учење во текот на целиот живот, или 
како резултат на дискриминација. Ова нив ги оддалечува од вработувањето, приход и 
можности за образование како и од мрежите и активностите на општеството и заедницата. Тие 
имаат мал пристап до органите на власта и одлучувањето и на тој начин често се чувствуваат 
немоќни и без можност да имаат контрола врз одлуките кои се одразуваат на нивните 
секојдневни животи. Социјалната вклученост е процес кој осигурува дека оние во ризик од 
сиромаштија и социјална исклученост добиваат можности и средства кои се неопходни за 
целосно учество во економскиот, општествениот и културниот живот и да го уживаат 
стандардот на живеење и благосостојба кои се сметаат за нормални во општеството во кое 
живеат. Тоа осигурува дека тие имаат поголемо учество во донесувањето на одлуки кои 
влијаат на нивните животи и пристапот до своите основни права. 
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прогресивното усвојување на целите на социјалната политика на ЕУ од страна на 
Македонија ја прави врската на социјалната вклученост појасна и значи дека, 
заедно со зголемената ефикасност на пазарот на трудот, таа станува централна 
цел на активната политика на пазарот на трудот. 

Активни програми за пазарот на трудот и ефикасноста на пазарот на трудот 

Целта на подобрувањето на ефикасноста на пазарот на трудот преку актив-
ните програми за пазарот на трудот вклучува голем број на различни елементи. 
Тие може да вклучат справување со лошо поврзаните вештини низ стручното 
образование и обука; и зафаќање со информациските празнини и локациските по-
врзувања преку информации за работа и услуги за ускладување со работните 
места. Тоа типично исто така вклучува реакција на акутната невработеност кај 
младите, жените и оние кои се долгорочно невработени. Ова е типично преку па-
кет на мерки кои може да вклучат субвенции за плати, обновена обука и во слу-
чајот на млади луѓе, стажирања. Тие се упатуваат како мерки на страната која 
снабдува бидејќи тие се проектирани да влијаат и на квалитетот и на цената на 
снабдување на работна сила. 

Покрај тоа постојат други активни мерки за пазарот на трудот кои главно се 
одразуваат на барањето за работна сила и заради тоа нивната категоризација е 
како акции на страната која побарува. Тие вклучуваат поддршка на 
самовработувањето (кое, преку поддршка на основањето на мали и средни 
претпријатија се очекува да доведе до зголемена вработеност) и програми за 
јавни работи. Последно наведените се користат за да се создадат краткорочни 
работни места во областите каде што се искусуваат остриците од невработеноста 
и на тој начин, додека тие имаат економски цели, тие исто така делуваат како 
мрежи на социјална безбедност. Ова јасно пружа оправдување на социјалната 
политика за нивната имплементација. Тие често имаат делотворни резултати во 
тоа што тие нормално ја вклучуваат рехабилитацијата на инфраструктурата од 
мал размер и/или чистење или поправка на заедничките објекти или јавните 
простори. 

Покрај тоа, вообичаени се комбинираните и мултикомпонентните активни 
мерки на пазарот на трудот. Така на пример, субвенциите за платите и повторна-
та обука може да се понудат на одредени целни групи, а постојат движења во Ма-
кедонија за комбинирање на јавните работи со повторната обука, така што 
учесниците добиваат вештина која може да се продаде, како и добивање на 
работно искуство. 

Меѓутоа, постојат комбинирани одлуки во изведбата на активните програ-
ми на пазарот на трудот. Неколку земји во транзиција имаат систематски аранж-
мани за нивната проценка и поради тоа систематското известување за изведува-
њето е тешко (Македонија сè уште нема такви аранжмани). Направените процен-
ки дадоа голем број на одлуки, некои од нив се конфликтни, а резимето на про-
ценките е прикажано во табела 1. 
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Табела 1: Активни програми за пазарот на трудот: резиме на избрани 
заклучоци на проценката 

 

 Севкупно 

Светска 
банка64 

Повеќе позитивно влијае кога има пораст. Трошоци за АППТ: Земјите 
на ОЕЦД 0.75% од БНП, земјите во трнзиција околу 0.25% од БНП. 
 

Бугарија65 Позитивни нето влијанија66 од сите тестирни програми (во поредок на 
опаѓање на влијанието: самовработување, субвенции на плати, работни 
здруженија, обука и повторна обука и привремено вработување67.  
Образование: учесниците со основно образование или пониско 
образование имаат повеќе корист отколку другите групи.  
Возраст: оние на возраст <30 и >44 имаа повеќе корист од 
привременото вработување, самовработувањето и обуката. 
Целна група: долготрајно невработените имаа многу поголема корист 
отколку краткотрајно невработените од привременото вработување и 
обука 

Светска 
банка68 

Ги покрива сите AППТ во Република Чешка, Унгарија, Полска и 
Турција. 
Сите проценети мерки имаа позитивни ефекти на некои подгрупи од 
населението. 
Жените општо имаат повеќе корист отколку мажите во активните 
програми за пазарот на трудот. 
Младите луѓе имаат корист од обуката и субвенциите за плата 
Ниско квалификуваните и ниско образуваните работници имаа корист 
од повторната обука, субвенциите за плата и самовработувањето. 
 

ОЕЦД69 Докази од искуството на земјите на ОЕЦД. 

                                                 
64 Betcherman, G; Olivas, K и Dar, A (2004) Влијанија на активните програми на пазарот на 
трудот: нови докази од процнките со особено внимание на земјите во развој и во транзиција. 
Светска bанка, Документ за дискусијата за социјална заштита Серија 0402, јануари. 
65 Министерство за труд и социјална политика на Бугарија (2005) Проценка на нето влијание 
на aктивните програми на пазарот на трудот. јули. 
66 Нето влијание=бруто влијание – загуба на мртов терет – ефект на замена - ефект на 
преместување. 
67 Проценката е водена во 2005 година, но се однесува на изведбата на АППТ-ите во 1998 
година. 
68 Fretwell, David; Benus, Jospeh и O’Leary, Christopher (1999). Проценување на влијанието на 
активните програми за пазарот на трудот: резултати од теренски студии во Европа и Азија. 
Документ за расправата за социјалната заштита серија 9915. Вашингтон ДК, јуни. 
69 Martin, John. P (2001). Што функционира помеѓу активните политики на пазарот на трудот: 
доказ од искуството на земјите на ОЕЦД. Економски студии на ОЕЦД број. 30. 
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 Услуги за вработување Обука 

Светска 
банка 

Позитивни резултати (освен во 
областите на растечка невработеност), 
особено доколку има економски 
пораст. Трошоци за ниските групи. 
Главните влијанија се на 
времетраењето на невработеноста, 
вклучувајќи ги групите кои имаат 
подолготрајна невработеност. 

Позитивни ефекти на 
вработувањето (особено во земјите 
во транзиција), и некои позитивни 
ефекти во заработувачките. 
 

Бугарија  Ниски трошоци по дополнителна 
работа.  
Обука со гарантирана работа на 
крајот 
најдобро функционира кај оние со 
ниско образование, додека обуката 
без работа најдобро функционира 
кај младите луѓе. 
Нема занчителни нето влијанија за 
оние со високо образование. 

Светска 
банка 

Позитивни ефекти во изнаоѓање на 
почетно вработување, но без влијание 
на платите. 
 
 

Мало позитивно влијание врз 
вработувањето (освен во Турција). 
Влијанието е трајно во Полска и 
Унгарија. 
 
Влијанијата се повеќе позитивни за 
млади луѓе и за средовечните и во 
областите на висока невработеност. 
 

ОЕЦД Им помага на сите невработени да 
најдат работа, но најсилен ефект кај 
жените и самохраните родители. 

Им помага на жените кои повторно 
се вклучуваат и на самохраните 
мајки, но не на мажи во најдобра 
работна возраст и на постари 
работници 
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 Повторна обука на 

работници по масовни 
отпушта- 
ња 

Обука за млади Субвенции за плати 

Светска 
банка 

Ограничени докази за 
проценка. Многу позитивни 
резултати од помош на 
демобилизирани војници во 
Б и Х (значителни 
позитивни влијанија за сите 
подгрупи независно од 
возраста, полот или нивото 
на образование). 

Главно слаба 
изведба: учесниците 
во обуката не беа 
подобри од 
контролните групи. 
Но нема проценки за 
обука на млади во 
земјите во 
транзиција. 

Проценките од земјите 
во транзиција 
подеднакво негативни 
(т.е. нема нето 
вработување од 
добивките на 
заработувачката), но 
подобри резултати од 
земјите на ОЕЦД (каде 
субвенциите се 
користени како начин на 
проверка на 
работниците). 
 

Бугарија (работни здруженија). 
Трошок по работно место 
висок и ограничени докази 
до сега. Варијанта за 
привремено вработување. 
 

 Позитивно нето 
влијание за време на 
целото образование, 
категории според пол и 
возраст (освен постарите 
невработени). 

Светска 
банка 

  Полска: позитивни и 
трајни влијнија, особено 
кога програмите се <6 
месеци. 
 
Нема трајни влијнија во 
Република Чешка и 
негативни влијанија во 
Турција и Унгарија. 
 
Подобро функционира 
за оние со основно и 
средно образование. 

ОЕЦД  Произлегува дека не 
помага на 
сиромашните млади 
луѓе 
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 Јавни работи Самовра- 

ботување 

Светска 
банка 

Главно нема докази за приврзаност кон зголемена 
работна сила или зголемена веројатност на 
вработување, иако има докази за зголемена 
вработеност кај најсиромашните групи. 
Исто така, проценките во Словачка, Словенија, 
Украина и Македонија укажуваат на позитино влијание 
на транзицијата во вработувањето веднаш по 
завршувањето на програмата (но нема позитивни 
ефекти во колку не се најде работа во рок од 3 месеци). 
Но многу високи поединечни трошоци. 

Се зафаќа ниско и 
така користите се 
натрупуваат на 
мала подгрупа на 
потенцијални 
корисници. 
Придружени со 
високи стапки на 
деловен опстанок. 

Бугарија Најниско севкупно влијание, но значителни позитивни 
нето влијанија за долгорочните и постарите 
невработени, оние со ниско образование и оние кои 
живеат во области на висока невработеност.  
 
Трошокот по учесник е многу повисок отколку другите 
мерки. 
 

Ги привлекува 
главно неодамна 
невработените. 
Силни позитивни 
влијанија. 
 

Светска 
банка 

Негативни влијанија на заработувачките и на 
вработувањето. Вработувањето на младите негативно 
погодено со учеството и не помага на долго 
невработените повторно да влезат на нормални 
работни места. 

Влијанијата на 
вработувањето и 
вработеноста се 
позитивни, 
работниците на 
средна возраст и 
постарите користат 
повеќе од младите 
луѓе. Малку 
поголемо влијание 
на долгорочно 
невработените. 

ОЕЦД Помага на многу осиромашените групи на пазарот на 
трудот, но не на највозрасните невработени. 
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Поддршката на УНДП на активните програми за пазарот на трудот во 
Македонија 

По 2003 година, во последните години УНДП во Македонија имплементира-
ше пет активни програми за пазарот на трудот (види табела 2)70. 

Табела 2: Програми на УНДП за вработеност и невработеност 
Наслов Дата на 

започнув
ање 

Дата на 
завршу
вање 

Буџет 
(УСД) 
милион
и 

Целни групи Партнери за 
имплементација 

Програма за 
општин-ска 
поддрш-ка, 
фаза 1 & 2 

август  
2004 

декемвр
и 2006 

$2,70 Многу долго време 
невработени, 
невработени млади 
луѓе и оние со 
неколку образовни 
квалификации, со 
фокус на жените и 
малцинствата. 

Локалнии власти и 
општинска 
администрација, 
приватни и правни 
лица од 
граѓанскиот сектор 

Посредувањ
е при врабо-
тување за 
високо 
образование 
неврабо-тени 
млади луѓе 

септемвр
и 2005 

септемв
ри 2007 

$1,00 Високо образовани 
невработени млади 
луѓе без претходно 
вработување, и 
официјално 
регистрирани 
невработени млади 
со средно 
образование 

Локални власти, 
бидејќи се 
одговорни за 
локалниот 
економски развој, 
но исто така и 
локалните бизниси 
бидејќи тие се 
генератори на 
работни можности 
за подолготрајни 
работни места. 

Програма за 
создава-ње 
на ра-ботни 
места 
(јавни рабо-
ти и субвен-
ции за пла-
ти) 

септемвр
и 2005 

декемвр
и 2007 

$1,95 Долгорочно 
невработени (>2 
години) со средно 
образование или 
помалку; 
невработени млади 
луѓе (на возраст од 
30 години и 
помалку), 
инвалиди и 
малцинства со 
средно или високо 
образование, кои 
активно барале 
работа повеќе од 
12 месеци 

Општини; 
Министерство за 
труд и социјална 
политика, 
Националната 
агенција за 
вработување и 
нејзината локална 
мрежа на центри 
за вработување  

                                                 
70 Практиката на социјалната вклученост во Канцеларијата на УНДП во Македонија е 
одговорна за дејствијата на вработеност и невработеноста. 
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Партнерства 
за генери-
рање на 
вработува-
ње (само-
вработу-
вање) 

2005 2007 $ 0.80 Корисници на 
социјален 
надомест за 
невработеност  

Општини; 
Националната 
агенција за 
вработување и 
нејзината локална 
мрежа на центри 
за вработување 

Само-врабо-
тување 

март  
 2007  

декемвр
и 2007 

$1,19 500 луѓе – 
долгорочна 
невработени (>5 
години), 
корисници на 
надоместоци за 
помош на 
невработеност, 
<28 годишна 
возраст. 

Агенција за услуги 
за вработување и 
нејзината локална 
мрежа на центри 
за вработување. 
 
Агенција за 
унапредување на 
претприемништвот
о 

 

Централниот елемент на поддршката на УНДП во олеснувањето на вработува-
њето и невработеноста беше во пробните мерки со поглед на последователната 
репликација и зголемување. С# повеќе ова е во соработка со главните институ-
ции на пазарот на трудот ( Министерство за труд и социјална политика и Агенци-
јата Агенција за услуги за вработување) и, секако, поддршката на УНДП на само-
вработувањето е по директно барање на Министерството. 

На кратко, овие програми ги вклучуваат следниве дејствија: 

Програма за општинска поддршка, фаза 2, комбинација на обука на работното 
место и субвенции за плати, имплементирани во соработка со локалните власти и 
приватниот сектор. 

Посредување при вработување за високообразовани невработени млади луѓе: 
на млади невработени луѓе на возраст од помалку од 30 години им беа дадени 
волонтерски стажирања во компании од приватниот сектор. 

Создавање на работни места: користење на јавни работи за создавање на 
работни места за неквалификувани, додека, истовремено, се подобрува физичка-
та и социјалната инфраструктура. Целната група беше од регистрирни долгороч-
но невработени со средно или пониско образование. Една поврзана програма на 
субвенции за плати исто така ги имаше за цел оние од 30 годишна возраст и под 
неа, со средно или високо образование, без работно искуство и оние кои активно 
барале работа подолго од 12 месеци. 

Самовработување: обука на потенцијални претприемачи во бизнис планирање 
и менаџмент. Најдобрите идеи се селектирани пред помошта за регистрирање на 
вклучените компании. Грантовите за започнување и користите се обезбедувани 
за да се овозможи претприемачот да ги преживее раните фази на бизнисот.  
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Изведбата на активните мерки за пазарот на трудот во Македонија 

Како што е нагласено, овде нема систематска проценка на активните мерки за 
пазарот на трудот од страна на владата или од страна на донаторите и другите 
меѓународни организации. Меѓутоа, помошта која е имплементирана од страна 
на УНДП беше неодамна проценета71 со, на кратко дадените, следни заклучоци и 
препораки: 

Севкупно: треба да се водат проценки (во најголем број на случаи за проценки 
на нето влијание) на сите програми за вработување. 

Субвенции за плати: програмите не беа ефективно насочени, но сепак, некои 
од фирмите учеснички ја користеа програмата за зафаќање со недостоците на 
квалификувани. Во иднина фокусирање на компонентата на обуката. 

Волонтирање. Програмата се зафаќа со заштитуваните групи и го одразува 
отсуството на служба за кариери (и би било подобро наместо тоа да се изгради 
таа служба). Програмата треба да биде проширена на оние кои го напуштаат 
училиштето и на другите кои влегуваат во пазарот на трудот и на работодавачите 
од кои е побарано да обезбедат „одредена и потврдена” обука на стажантите. Се 
забележа дека учесниците имаа значително подобра шанса за да бидат вработени 
за една година по програмата отколку оние кои не учествуваа. Сепак, постоеше 
загриженост дека некои од стажантите беа поставени на работа која не бара 
ангажирање и според тоа не ги искористија своите вештини.  

Јавни работи. Има успешно креирани привремени работни места и вредни 
подобрувања на инфраструктурата, но, во иднина, треба да обезбеди стручна 
обука во согласност со јавните работи. Се заклучи дека нема причина „..за 
продолжување со компонентата на јавните работи во политиката на пазарот на 
трудот“ и дека треба да биде користена само кога исто така има обука која води 
до квалификација. Понатаму се дојде до заклучок дека јавните работи треба да 
им служат на функциите и на унапредувањето на социјалната вклученост во 
ефикасноста на пазарот на трудот. 

Самовработувањ.е Се фокусира на подгрупите на невработените кои 
покажуваат способност за самовработување и го одбегнуваат користењето на 
овој вид акција заради социјални цели. Се фокусира на деловните предлози со 
добри изгледи со цел да се вклучат банките во почетното финансирање. 

Како одговор на овие заклучоци, проценката налагаше дека главното користе-
ње на активните мерки за пазарот на трудот во Македонија треба да бидат во 
обезбедување на поддршка за хендикепираните групи и во градење на обука и 
институции (истакнувајќи дека приоритет и понатаму остана во развивањето на 
вештините на работната сила). Таа препорача дека идните интервенции треба да 
имаат јасни цели и тврдеше дека ефективното насочување на активните мерки на 
пазарот на трудот за ранливите луѓе не може да се извршат без многу поголеми 
вложувања од Службите за вработување. На крајот, таа истакна „еден силен 

                                                 
71 УНДП Македонија (без дата). Програма за вработување на УНДП: среднорочна проценка. 
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случај“ за мерките специфично насочени на препознатливите групи, вклучувајќи 
ги хендикепираните или етничките малцинства, и предложи дека помошта на 
овие групи може најдобро да биде во форма на субвенционирано вработување, со 
обезбедување на обука онаму каде што е соодветно.  

Како што е нагласено, не постои систематска проценка на активните мерки на 
пазарот на трудот имплементирани под Оперативниот план 2007, и ова секако 
значи дека ниту Министерството за труд и социјална политика, ниту Агенцијата 
за услуги при вработување може да дадат извештај за изведбата на мерките. 
Сепак, веќе постојат некои анегдотски докази добиени од состаноците со 
одговорниот персонал на персоналот на Агенцијата за услуги при вработување 
на локално ниво. Како заклучок, тие се следниве: 

Јавни работи. Некои од учесниците сакаат да се здобијат со вештини, а не 
само да имаат ниско квалификувана работа според оваа програма. Некои од 
задачите под јавните работи вклучуваат барања на вештини и оттаму 
потенцијалните учесници се исклучени од недостатокот на соодветни вештини. 

Самовработување: постои голема побарувачка да се учествува, со целните 
броеви кои се достигнати со исклучување на оние кои точно не се вклопуваат во 
критериумот на селекцијата. Но, примената на овие критериуми (сиромашни 
области, 5 години невработени и оние на помала возраст од 28 години) значи 
дека оваа целна група може да не одговара најмногу на самовработувањето и 
дека бизнис-идеите не се неопходно најјаките. Постојат одредени докази дека 
некои од оние кои се квалификуваат да учествуваат веќе имаат претпријатија во 
сивата економија и сакаат да ја користат програмата за да ги озваничат своите 
бизниси.  

Субвенции за плати: кандидатите за субвенции за плати наменети за 
охрабрување на повторното влегување на работа на самохраните родители беа 
значително од оние за кои потенцијалните работодавачи не се заинтересирани да 
ги најмат. Тие типично имаат ниско образование и големи социјални проблеми 
(вклучувајќи шаблони на злоупотреба на дрога). 

Заклучоци и идни чекори 

Идната поддршка на УНДП на активните програми за пазарот на трудот ќе се 
засноваат на начелото дека ваквите мерки ќе ја подобрат ефикасноста на пазарот 
на трудот, ќе придонесат за социјалната вклученост и ќе помогнат на владата да 
пристапи кон дополнително финансирање од Инструментот на ЕУ за помош пред 
пристапувањето. Примената на овие три усогласени критериуми претставува 
промена во потенцијалот за и придонесот кон теоријата на на социјалната 
вклученост со што повеќе станува како основа за избор на мерка отколку како во 
минатото, еден од резултатите од користењето на активните мерки на пазарот на 
трудот. 

Подобрувањето на дизајнот и изведувањето на постоечките мерки секако дека 
ќе биде важно. Секако дека има домен за подобрување преку промените на 
дизајнот и изведувањето на постоечките мерки кои не само ќе го подобрат 
изведувањето на програмите и нивните влијнија, туку исто така ќе им овозможат 
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на апликациите за ИПА финансирање во нивното издигнување и повторување. 
Ова би било врз основа на тоа дека тие не се само пробани и тестирани, тие исто 
така беа модифицирани како одговор на лекциите на искуството. Покрај тоа, 
новите мерки ќе бидат пробно тестирани заради истата намера – да се развијат 
низа докажани дејствија. 

Виртуелното потпирање на сите активни програми за пазарот на трудот е 
потреба за вештините на повторната обука и преквалификацијата. Аранжманите 
за повторна обука на возрасните треба с# уште да се финализираат (и се чека 
ратификацијата на нацртот на Законот за учење преку целиот животен век). 
Краткорочната повторна обука секако е централниот елемент на подобрена 
пазарна ефикасност и клуч за коригирањето на несовпаѓањата на вештините. 
Како таква, таа на пример, ќе биде елемент во зголемувањето на вработувањето 
кај жените и ќе биде главна мерка за справување со долгорочната невработеност 
каде губењето на вештините, а оттаму и акутното несовпаѓање на вештините е 
широко распространето.  

На крајот, покажувајќи дека мерките за активниот пазар на трудот имаат 
позитивни нето влијанија (или, во случајот, на поддршка на самовработувањето, 
дека новите претприемачи се појавуваат како резултат на помош) ќе биде 
очигледно битно во прикажувањето дека трошоците од домашните извори и од 
страна на донаторите се оправдани. Ова е барање за сите активни програми за 
пазарот на трудот, а не само за оние кои се имплементирани од стран на УНДП. 
Методологијата и процедурите за проценка сега се формулирани и првично ќе 
бидат применети на акции поддржни од УНДП. Меѓутоа, намерата е секако дека 
кога еднаш се пробани во проценката на програмите на УНДП, тие ќе се користат 
од страна на Министерствто за труд и социјална политика и Агенцијата за 
вработување во проширувањето на проценката н сите активни мерки за пазарот 
на трудот во Македонија.  
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1.  КОНЦЕПТОТ “ОД СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ КОН 
ВРАБОТУВАЊЕ” ВО МЕЃУНАРОДЕН КОНТЕКСТ 

 
 Во литературата некои автори упатуваат на актуелните промени од 
пасивно користење на социјалните бенефиции кон активација во социјалната 
заштита, притоа разликувајќи ги концептите “бенефиции условени со рабо-
та”(workfare) наспроти “активни политики на пазарот на трудот” (active labour 
market policies) или “активација” (activation), додека други автори не прават 
разлика меѓу овие концепти. Концептот “workfare”(бенефиции условени со 
работа) отсекогаш добивал политичка конотација во меѓународни рамки, а во 
изминатата деценија овој термин е особено злоупотребуван од страна на оние 
кои се противат на политиките кои според нив ја поткопуваат основата за 
добивање помош заснована на пристапот на права. Во европски рамки терминот 
“workfare” често го користат креирачите на политиката кога се обидуваат да 
објаснат што новата политика всушност не е. Само политичката десница во САД 
сеуште го користи овој термин при описот на политиките кои тие отворено ги 
застапуваат. 
 Глобално, социјалните политики во областа на вработувањето можат да 
се групираат во четири катетории: 

• Пасивни мерки: исплата на надоместок за невработеност (и по основ на 
осигурување и преку проверка на приход “means testing”) на невработените лица. 
Случајот со надоместокот за невработеност бара особено внимание. Но, во исто 
време, се покажува дека достапноста на овој надоместок резултира со негативни 
ефекти кои вклучуваат: продолжување на периодот на невработеност, зависност 
од надоместокот, злоупотреба на системот од страна на лица кои погрешно ја 
прикажуваат својата животна ситуација и неактивност на корисниците на овој 
надоместок во однос на барањето работа. Дали и колку надоместокот за неврабо-
теност ќе придонесува кон поголема невработеност во основа зависи од успешно-
ста на јавните агенции за вработување во борбата против залоупотребата на овие 
бенефиции и активирање на невработените лица на пазарот на трудот;  
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• Програми за активација на пазарот на трудот: вообичаено вклучуваат 
различни обуки, јавни работи и сл. Доколку не се добро таргетирани, вистински-
от ефект од овие програми во однос на враќање на невработените лица на пазарот 
на трудот, особено во ситуација на отежнати околности на овој пазар, е само 
маргинален;  

• Вработување на корисници на социјална заштита “welfare-to-work”: 
карактеристика на овој концепт е што опфаќа повеќе инструменти на социјалната 
политика за поттикнување, помош и стимулирање на лицата од работна возраст 
кои се корисници на бенефиции (не само оние кои се регистрирани како 
невработени) да се вработат и да останат на пазарот на трудот. Основна 
карактеристика е што ги опфаќа не само регистрираните невработени, туку и 
останатите корисници на различни бенефиции од системот на социјална заштита 
(самохрани родители, лица со посебни потреби и др.). Оттука, “welfare-to-work” 
политиката, односно политиката за вработување на корисници на социјална 
заштита вклучува две цели: 1) развој на човечките ресури (human resources 
development objective) и 2) поврзување со пазарот на трудот (labour market 
attachment objective), цели кои можат да се реализираат преку примена на 
различни мерки на обврска, стимулација, заштита и контрола; 

• Бенефиции условени со работа “workfare": во рамките на овој концепт 
правото на користење на социјалните бенефиции е условено со обавување 
одредени работи од страна на корисникот. Ова е универзален концепт кој се 
применува најчесто за работоспособните корисници на најниски социјални 
бенефиции. Основни карактеристики на овој концепт се реципроцитетот 
(барањето реципрочно да се возврати со работа во замена за социјалните 
бенефиции) и примената на овој концепт само како последно прибежиште, 
односно само откако сите останати форми на поддршка не вродиле со успех во 
поглед на вработување на долгорочниот корисник на бенефиции од социјална 
заштита. Пред се поради елементот на “присила” кој го содржи, многу повеќе се 
спори оправданоста и ефектите од оваа политика, отколку што тоа се прави за 
другите мерки на социјалната политика кои се применуваат за работоспособните 
невработени лица (Joshua L., 2003). 

1.1. Што опфаќаат програмите за вработување корисници на социјална 
заштита? 

 Програмите за вработување корисници на социјална заштита се разлику-
ваат во зависност од висината на паричните бенефиции, од поставените правила 
како и од услугите кои ги предвидува програмата. Различни државни служби мо-
жат да раководат со различни делови од системот на социјална заштита, додека 
дел од активностите или услугите може да биде доверен на реализација на при-
ватни фирми или непрофитни организации преку склучување договори со држа-
вата “контрактирање”. Сепак, повеќето програми за вработување корисници на 
социјална заштита имаат некои заеднички елементи. Тие се: 

Временски ограничувања. Се однесува на ограничувањата на временски-
от период во кој семејството/корисниците можат да примаат одредени социјални 
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бенефиции. Најголем дел од програмите од овој вид поставуваат пократки 
временски ограничувања на периодот во кој индивидуата може да користи 
социјални бенефиции без при тоа да биде работно ангажирана или да учествува 
во некои активности чија цел е премин од социјалните бенефиции кон пазарот на 
трудот. 

Активности за премин од социјални бенефиции кон вработување. Сите 
програми вклучуваат активности чија цел е да се интегрираат корисниците на 
пазарот на трудот. Активностите обично започнуваат со вршење проценка на 
индивидуалната ситуација, по што се применува некоја од следните можни 
мерки: 

 Помош во барање на работа или посредување при вработување. 
Корисниците на социјални бенефиции преку овие мерки стекнуваат основни 
вештини за барање работа, а воедно им се пружа директна помош при барањето 
работа. Во голем број програми е вклучено и посредување при вработување, 
преку кое корисниците директно се поврзуваат со работодавачите. 

  Подготовка за работа. Преку овие активности се врши подготовка за 
работа во однос на стекнување основни работни вештини, како на пример: навре-
меност и точност, соодветен код на облекување, интеракција со претпоставените 
и соработниците на одредено работно место. 

 Образование и обука. И покрај тоа што се напушта елементот на 
екстензивно образование и обука пред стапување на работа, во повеќето програ-
ми се нудат можности за корисниците на социјални бенефиции да посетуваат 
училиште заради дополнителна едукација или да учествуваат во програмите за 
обука заради подобрување на своите вештини и зголемување на можноста за 
вработување. 

 Програми за работа. Овие програми предвидуваат можности за 
вработување за корисниците на социјални бенефиции, или преку стекнување 
работно искуство на доброволна, неплатена основа или субвенционирано 
вработување. 

 Услуги за поддршка на корисниците. Преку услугите за поддршка на 
корисниците им се пружа помош во текот на нивното учество во програмите за 
вработување и помош заради олеснување на транзицијата кон пазарот на трудот. 
Овие услуги обично подразбираат: обезбедување грижа за децата, здравствена 
заштита, помош во однос на транспорт до работното место, советодавни услуги, 
помош во однос на обезбедување на потребната работна облека и сл. Постојат и 
т.н. бенефиции за олеснување на транзицијата кои им се достапни на некогашни 
корисници на социјални бенефиции кои од системот на социјална заштита влегле 
на пазарот на трудот. 

 Услови и санкции. Во скоро сите програми за социјални бенефиции се 
воведуваат услови кои мораат да ги исполнат корисниците на бенефициите, или 
во однос на работно ангажирање или учество во активности чија цел е да се најде 
вработување. При тоа, се воведуваат различни видови казни за оние корисници 
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кои не ги исполнуваат условите од програмата, а кои се движат од делумно 
намалување на бенефициите, па се до нивно целосно укинување. 

Финансиски стимуланси. Најголем дел од програмите за вработување 
корисници на социјална заштита нудат одреден вид финансиски стимуланси за да 
ги поттикнат корисниците да работат. Тие се често во форма на т.н. „earnings 
disregards“, мерка со која се занемарува дел од заработениот приход при 
пресметувањето на износот на социјалните бенефиции, со тоа овозможувајќи им 
на корисниците задржување на дел од износот на социјалната бенефиција и во 
периодот кога одат на работа (Brown A., 1998). 

1.2. Програми за вработување на корисници со најкомплексни 
социјални проблеми “hard-to-serve” 

 Голем дел од корисниците на социјална заштита се соочуваат со големи и 
различни пречки за вработување. Овие корисници се сметаат за корисници кои 
имаат најкомплексни социјални проблеми кои потешко можат да се надминат, па 
оттука и како корисници кои потешко можат да се вработат. Во принцип, 
програмите за вработување на корисници на социјална заштита се наменети 
токму за оваа категорија корисници. И покрај тоа што не постои универзална 
дефиниција со која би се опишала состојбата на оваа категорија корисници, тоа 
се обично оние кои имаат една или повеќе од следниве карактеристични 
проблеми: долгорочно користење на бенефициите; мало работно искуство или 
отсуство на било какво работно искуство; ниско образовно ниво; проблеми со 
болести на зависност; проблеми од областа на менталното здравје; историја на 
домашно насилство; кривични дела и т.н. 

Важно е да се препознае дека меѓу оваа категорија на корисници на 
социјални бенефиции, кои поради наведените карактеристики е поверојатно дека 
ќе се соочат со потешкотии во вработувањето, има и корисници кои во тоа ќе 
успеат, но и корисници кои иако навидум немале значителни потешкотии, 
подоцна не успеваат да најдат работа. Оттука, наместо да се користат 
горенаведените карактеристики за дефинирање на корисниците со најкомплексни 
социјални проблеми, пологично е да им се дозволи на самите корисници, преку 
времето кое ќе помине и успехот кој ќе се постигне во барањето работа или 
учеството во други активности, да се дефинираат самите себеси. 

 

1.2.1. Причини за таргетирање на корисниците со најкомплексни 
социјални проблеми со програмите за вработување корисници на социјална 
заштита 

 Дел од работодавачите од приватнот сектор покажуваат неволност и 
отпор кон вработување на корисниците со најкомплексни социјални проблеми. 
Наместо тоа, тие се фокусираат на оние кои се веќе спремни, односно подготвени 
полесно да се вклопат на пазарот на трудот. Сепак, ангажирањето токму на 
категоријата корисници со покомплексни проблеми е важно поради неколку 
причини: 
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 Програмите за вработување корисници на социјална заштита треба да ги 
опфатат токму оние корисници кои не можат да успеат самите, затоа што само на 
тој начин социјалната реформа добива на значење и тежина. 

 Со трендот на опаѓање на бројот на корисници по стручен работник, 
корисниците со најкомплексни проблеми ќе го сочинуваат најголемото проценту-
ално учество меѓу оние кои продолжуваат да ги користат бенефициите од систе-
мот на социјална заштита. 

 Програмите за вработување на корисници на социјална заштита имаат 
одговорност да се обидат да им помогнат токму на овие корисници кои се обично 
најпогодени од временските ограничувања на користење на социјалните бенефи-
ции (онаму каде такви ограничувања постојат). 

 Програмите за вработување ќе бидат поисплатливи и поуспешни ако ја 
таргетираат оваа категорија на корисници, од причина што доколку со нив не се 
работи тие би останале во системот на социјална заштита многу долго. 

 Приватниот сектор нуди единствени можности за помош на оваа група 
корисници. Работодавачите кои гледаат интерес во оваа иницијатива можат да 
бидат поотворени кон нивно вработување или кон креирање програми за 
зголемување на вработливоста на оваа категорија корисници на социјални бене-
фиции (Brown A., 1998). 

1.2.2. Мерки за помош на корисниците со покомплексни социјални 
проблеми 

 Искуствата од голем број програми за вработување говорат дека откако 
ќе се воспостават цврсти врски со работодавачите, тие се често пати спремни да 
ги земат во предвид за вработување и корисниците од оваа категорија, а за кои на 
почетокот сметале дека не се доволно квалификувани. Квалификациите кои ги 
бараат работодавачите, како што се дипломите или барањето корисникот да нема 
кривично досие, често пати не се потребни за да може да се извршува одредена 
работа, туку повеќе се користат како филтри за намалување на ризикот. Во 
партнерство со приватниот сектор се намалува значењето на овие филтри преку 
изнаоѓање други начини да се минимизира ризикот по работодавачот, на пример, 
преку организирање обука за подготовка за работното место или преку пружање 
услуги за поддршка на корисниците по нивното вработување. 

 Некои корисници едноставно не се во можност веднаш да почнат со 
работа, туку им е потребна помош која на почетокот ќе се фокусира исклучиво на 
надминување на пречките за нивно вработување. Од овој аспект, корисно е да се 
вклучат покрај државните и непрофитни агенции од кои би се користеле 
различни услуги од областа на менталното здравје, лекување од болести на 
зависност и други видови услуги. За останатите корисници пак можат да се 
применуваат следните активности чија цел е нивно вработување: 

o Вработување со скратено работно време. Им се овозможува и се 
охрабруваат корисниците да стапат на работа со скратено работно време која ќе 
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ја комбинираат со други активности, како едукација или советување заради 
надминување на специфични проблеми со кои тие се соочуваат. 

o Стекнување работно искуство. Се овозможува корисниците да стекнат 
одредено работно искуство преку ангажман на платена или неплатена работа за 
јавни или приватни компании во локалната заедница, со што на корисниците им 
се нуди можност за стекнување искуство за целите на подобрување на нивната 
вработливост и особено унапредување на основните работни вештини. 

o Работа под супервизија. Се овозможува вработување на корисници на 
работни места каде се под директна супервизија и каде на корисниците им се 
овозможува постепено вклучување во работата и зголемување на работните 
задачи. На ваков начин на корисниците кои имале поголеми потешкотии им се 
олеснува прилагодувањето на работното место. 

o Контрактирање (склучување договори со приватни фирми). Се 
изнаоѓаат бизнис партнери со кои се склучуваат договори за вработување на 
корисници на социјална заштита под одредени услови. На корисниците им се 
овозможува работна средина во која тие работат под намален притисок и во 
рамките на која им се пружа зајакната поддршка.  

o Доброволна работа. Доброволната работа може да биде соодветна како 
транзициона активност за оние корисници кои сеуште не се во можност да се 
справат со сите барања кои треба да ги исполнат кога би работеле за плата. 

o Ангажирање тутори на работното место. Туторите, работејќи 
индивидуално или во тимови, им помагаат на вработените на самото работно 
место. Помошта може да се состои во стекнување основни вештини за работното 
место, прилагодување на работната средина и обезбедување лична и морална 
поддршка (Brown A., 1998). 

1.2.3. Бенефиции од програмите за вработување корисници на социјална 
заштита за приватниот сектор 

 Постојат повеќе потенцијални бенефиции за приватните работодавачи 
кои вработуваат корисници на социјална заштита или на некој друг начин се 
партнери во реализацијата на оваа реформа во социјалната заштита. Познавајќи 
ги потребите на локалните работодавачи, маркетингот може да се искористи за 
да се покаже како преку вклученост на работодавачите во овој вид програми мо-
жат да се задоволат нивните потреби. Вклученоста во програми за вработување 
на корисници на социјална заштита може да им користи на работодавачите од 
повеќе аспекти: 

⇒ Пополнување на потребите за работна сила. Во рамките на партнерс-
твото кое се остварува меѓу државата и бизнис заедницата во однос на 
вработување корисници на социјална заштита, вообичаено се отвораат 
и водат регистри на приватни фирми кои се регистрирале како фирми 
заинтересирани за вработување на овие корисници. 
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⇒ Намалување на трошоците на кои се изложени фирмите при 
вработување нови работници. При вработувањето нови работници, 
списокот на работните места, упатувањето, проценката на работниците 
и нивната претходната проверка можат да им заштедат време и пари на 
работодавачите. За разлика од агенциите за посредување при вработува-
ње, најголем дел од програмите за вработување корисници на социјална 
заштита не наплатуваат за посредувањето меѓу потенцијалниот работ-
ник и работодавачот. 

⇒ Намалување на трошоците за плати. Субвенциите и даночните 
олеснувања можат да ги намалат трошоците на работодавачите: суб-
венции на плати, со кои им се исплаќа надомест на работодавачите за 
дел од платите исплатени на работниците; даночни олеснувања, со кои 
се ослободуваат работодавачите од плаќање на одреден процент од пла-
тите или други трошоци; други финансиски стимуланси, како што се 
кредити без камата кои им се одобруваат на работодавачите заради 
проширување на бизнисите. 

⇒ Периоди на пробно вработување, со кои се минимизира ризикот и 
одговорноста на работодавачот на тој начин што се овозможува период 
на пробно вработување во кој работникот или продолжува да ги прима 
социјалните бенефиции или е платен од трета страна. 

⇒ Подготовка за работа. Активностите со кои корисниците се подготву-
ваат да стапат на работа се важни за работодавачите бидејќи работници-
те се обучени за основните работни вештини кои според мислењето на 
работодавачите се често најважни. 

⇒ Обезбедување на помошни услуги. Кога е обезбедено згрижување на 
децата на работниците, решени проблемите околу транспортот до ра-
ботното место, кога е обезбедена здравствена заштита и советување на 
работникот по неговото стапување на работа, тоа придонесува кон зго-
лемување на стабилноста, доверливоста и продуктивноста на вработе-
ниот. 

⇒ Организирање специјализирана или субвенционирана обука за 
работниците. Партнерството помеѓу државата и приватниот сектор 
пружа можности за покривање на дел од трошоците за обуката на нови-
те работници и организирање специјализирана обука која одговара на 
потребите на работодавачот (Brown A., 1998). 

1.3. Програми за транзициони вработувања 

 Денес корисниците на социјална заштита во редок случај имаат завршено 
средно образование или имаат значително работно искуство, а почесто се соочу-
ваат со многукратни пречки за вработување како што се ментален и физички хен-
дикеп или проблеми поврзани со злоупотреба на дрога и алкохол. Во недостаток 
на помош, вработувањето за голем дел од овие лица во социјален ризик, кои 
претходно ги окарактеризиравме како корисници со најкомплексни социјални 
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проблеми, е често недостижна цел. За да им се помогне, можна е примена на 
голем број пристапи: обука, образование, помош во барање работа, учество во 
работни клубови, учество во работилници заради стекнување вештини за 
однесување при интервјуирање од страна на работодавачите и други. Сепак, во 
некои случаи, најдоброто решение е она кое се чини е наједноставно: ако 
корисникот не може да најде работа, државата треба да го направи тоа, односно 
да го вработи. И додека ова решение не е поволно за масивни програми за 
вработување од страна на државата поради големите трошоци за нивна 
имплементација, јавно финансираните транзициони вработувања за некои 
корисници се најдобар мост за последователно вработување во приватниот 
сектор. 

За разлика од “workfare” програмите во рамките на кои корисниците не ги 
уживаат сите бенефиции на вработени лица, модел кој многу повеќе ветува е 
токму ова “транзиционо вработување за плата” во рамките на кое корисниците се 
вработени лица во права смисла на зборот. Програмите за вработување во кои 
корисниците работат за плата се корисни за нив затоа што имаат можност да ги 
осознаат сите аспекти на статусот на вработено лице, а во исто време им се 
обезбедува поволна средина за олеснување на транзицијата кон пазарот на 
трудот на оние корисници кои не се навикнати да бидат вработени. Исто така, во 
рамките на овие програми посредувањето при вработување е надополнето и со 
обука, образование или советување со цел да им се помогне на корисниците во 
надминување на евентуалните пречки кон вработувањето. 

Сепак, треба да нагласиме дека јавно финансираните транзициони вработу-
вања треба да ги надополнуваат, а не да ги заменат останатите мерки кои посто-
јат за придвижување на корисниците на социјална заштита кон пазарот на тру-
дот. Воедно, искуствата покажуваат дека широката примена на јавните работи 
најверојатно не е неопходна. Имено, вработувањето во приватниот сектор оста-
нува главна цел, а транзиционото вработување треба да служи само како средст-
во за постигнување на таа цел. Завршувањето на реформите во социјалната заш-
тита во овој домен не значи само да се бара работа од сите оние корисници кои се 
работоспособни, туку и зајакнување на оние кои се соочуваат со пречки во врабо-
тувањето со потребните вештини и конкретна поддршка за влез во работната си-
ла. За некои од корисниците со покомплексни социјални проблеми, транзиционо-
то вработување може да биде најдобро решение за постигнување на таа цел. 

 Доколку се соодветно и внимателно осмислени, транзиционите вработу-
вања за плата можат да им понудат на корисниците со посложени проблеми ис-
куства кои ќе им бидат потребни за да можат да го поминат влезот на пазарот на 
трудот. Иако имплементацијата на овие програми е неоспорно скапа, тие не тре-
ба да бидат обемни за да се постигнат овие цели. Транзиционите вработувања 
треба да се користат само за оние корисници кои се соочуваат со најголем број 
пречки и како последица на тоа не се во можност да најдат содветна работа во 
приватниот сектор (Kim A., 2000). 

1.3.1. Бенефиции од програмите за транзициони вработувања за 
корисниците и приватните работодавачи 
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 Програмите за транзиционо вработување им овозможуваат на корисни-
ците директен контакт со работата за плата. За разлика од нив, “workfare” програ-
мите во кој бенефициите се условуваат со работен ангажман на корисникот, тој 
работен ангажман е крајна цел која се постигнува, но не и транзиција кон нешто 
подобро. Воедно, корисниците не работат за да ги заработат бенефициите, туку 
работат за да не ги изгубат. Во рамките на програмите за транзиционо вработува-
ње за плата се елиминираат голем дел од недостатоците на “workfare” програми-
те а во исто време нудат многу предности. 

 Од практиката на имплементација на овој вид програми за транзициони 
вработувања можат да се идентификуваат голем број бенефици за вработените:  

o Корисниците на социјална заштита кои се ангажирани на транзиционо 
вработување за плата се во многу подобра материјална состојба отколку 
што би биле кога би ја користеле само социјалната помош. 

o Постои можност за зголемување на приходот на работниците во 
комбинација со т.н. “earned income disregard”, односно занемарување на 
заработениот приход пре пресметка на износот на социјалната помош, 
што им овозможува на работниците да задржат дел од тој износ кој 
доколку би се вработиле на друго работно место би го загубиле. 

o Друга финансиска бенефиција од транзиционото вработување за плата, 
која не е непосредна, но е подеднакво важна, е социјалното осигурува-
ње за кое се уплаќаат придонеси од платата. 

o Повисокиот приход често пати води и кон унапредување на социо-еко-
номските услови во семејствата на корисниците на социјална заштита. 

o Се олеснува транзицијата кон пазарот на трудот. 

o Со учење преку работа, вработените се стекнуваат со т.н. “меки вешти-
ни”, како вештини за интерперсонална комуникација и ги усвојуваат 
стандардите на професионално однесување. 

o Исто така, ангажираноста на вистинска работа вградува во корисниците 
одредена доза на самопочит и доверба која инаку би им недостасувала, 
особено ако се спореди со ангажманот на некоја неплатена работа која е 
стигматизирана како “workfare”.  

o Кога се надополнети со образование и обука, транзиционите вработува-
ња за плата им овозможуваат на вработените не само стекнување на ос-
новните вештини, туку и напредување на работното место. 

o И на крајот, не помалку важно, транзиционите вработувања претставу-
ваат виза за пазарот на трудот бидејќи се важна препорака за идни 
вработувања (Kim A., 2000). 

1.3.2. Бенефиции за работодавачите 

 За приватните работодавачи, програмите за транзициони вработувања 
можат да се искористат како стратегија за развој на ефективна работна сила. Се 
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додека тие се внимателно испланирани и се реализираат така да се оневозможи 
преместување на постоечките работници од едно до друго работно место, овие 
програми на работодавачите можат да им бидат важен извор на работна сила 
(Kim A., 2000).  

1.3.3. Принципи за успешност на програмите за транзиционо 
вработување 

 Програмите за транзиционо вработување за плата можат и треба да бидат 
флексибилно осмислени за да се избалансираат потребите на корисниците со 
потребите во локалната заедница и оние на пазарот на трудот. Најуспешните 
програми вклучуваат некои заеднички елементи кои би требало да се 
инкорпорираат во било која програма од овој вид: 

 - Сеопфатна поддршка за време на вработувањето и услуги за корисни-
ците по завршувањето на програмата. Корисниците на социјална заштита за 
кои транзиционото вработување претставува идеал, се воедно и оние кои се 
соочуваат со најсериозни пречки да станат дел од работната сила во општество-
то. Како последица на тоа, програмите за транзиционо вработување за плата 
треба да ги екипираат овие корисници со сите ресурси што им се неопходни да ги 
надминат овие пречки, вклучувајќи помош околу грижата за децата, превозот, 
здравственото осигурување, дополнително образование, советување или лекува-
ње поради болести на зависност и други индивидуализирани услуги до оној сте-
пен до кој е тоа потребно. Голем дел од корисниците ќе имаат потреба од тутори 
или друг вид помошници на самото работно место за да се олесни транзицијата 
на тоа работно место и да им се понуди помош за евентуално напредување на 
работното место. Исто така, за да се стимулира вработувањето и зголемувањето 
на приходите, програмите не треба да ги казнуваат корисниците заради тоа што 
заработуваат приход со тоа што ќе им се намалат бенефициите. Наместо тоа, во 
програмите треба да се вклучени или мерки за значително занемарување на 
остварениот приход при калкулирање на износот на социјалната помош (на 
пример, најмалку 50%) или други бенефиции. Иако идеалното транзиционо 
вработување е привремено по својата природа (не подолго од една година), 
одреден минимум од услугите за поддршка во текот на вработувањето (на 
пример, згрижувањето на децата или здравственото осигурување) треба да им се 
обезбедат на вработените во одреден временски период и по завршувањето на 
периодот на транзиционо вработување.  

- Флексибилно администрирање на програмите во рамките на моделот 
на јавно-приватно партнерство. Програмите за транзиционо вработување 
треба да се мали по обем, локални по својата природа и прилагодени на 
локалните потреби, јавни или приватни. Во раководењето со овие програми 
државата треба да ги избегнува бирократските процедури и наместо тоа да се 
постави во улога на партнер со поголем број приватни - профитни и непрофитни 
организации. На ваков начин ќе се обезбеди флексибилност на програмите и 
можност за задоволување на променливите потреби на локалниот пазар на 
трудот, како и отворање на поголем број работни места кои одговараат на 
интересите и вештините на корисниците. Исто така, државата треба да ги 
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осмислува овие програми на тој начин што ќе се стави акцент на наградување за 
постигнатите резултати и ќе се поттикнува ефективноста и претприемничкиот 
дух во работењето. Стимулативните мерки треба да се однесуваат и на 
задржување на работното место и напредување на работното место, а не само на 
иницијалното вработување. 

- Мерки за заштита од загрозување на работните места на веќе 
вработените работници. Работниците кои се вработуваат преку програми за 
транзиционо вработување не треба да ги истиснат веќе вработените работници од 
нивните работни места, а самите програми треба да вклучуваат заштитни 
механизми за да не дојде до тоа. Исклучок секако претставува ситуацијата кога 
пошироките економски случувања се причина за загрозување на работните места 
на постојните работници. Сепак, тоа не е нешто што би требало да ги загрижува 
оние кои ги дизајнираат овие програми. Вниманието треба да се посвети и на 
некои други елементи. Пред се, апсолутниот број на потенцијалните учесници во 
ваквите програми е релативно мал. Исто така, намалувањето на бројот на 
вработени на платните списоци веројатно ќе продолжи, иако со поспоро темпо, 
додека од друга страна, и самите истражувања покажуваат дека пазарот на 
трудот се соочувал и ќе продолжи да се соочува со потешкотии во 
апсорбирањето на поранешните корисници на социјална заштита во него (Kim 
A., 2000).  

1.4. Најчести пристапи 

 Најчестите стратегии кои се користат во рамките на програмите за 
вработување на корисници на социјална заштита во развиените земји опфаќаат: 
обука за работа, образование, субвенционирано вработување како и обиди за 
директно вработување на корисниците во несубвенционирано вработување. 
Различните стратегии со кои се поттикнува вработувањето нагласуваат неколку 
специфични цели: 1) да им се помогне на корисниците да се вработат на редовна 
работа (што може да се постигне преку стратегиите за помош при барање работа 
заради вклучување на редовниот пазар на труд што е можно побрзо); 2) 
вклучување на корисниците во некои активности поврзани со целите на 
вработување како услов за добивање на социјалните бенефиции (нешто што се 
нагласува во рамките на јавните стратегии за вработување, како “workfare”, во 
рамките на кои корисникот мора да прифати одредена јавна работа во одредено 
времетраење за да може да го оствари правото на бенефициите); и 3) инвестира-
ње во развојот на вештините заради подобрување на шансите на корисникот или 
семејството да стане економски независно (долгорочни стратегии како образова-
ние и обука). 

 Сепак, она што ги прави овие пристапи кои се применуваат во развиеите 
земји специфични е тоа што веројатно ниту една програма за вработување не се 
ослонува исклучиво само на една од наведените стратегии. Напротив, постојат 
многу варијации и мешани модели на програми за вработување во кои се 
комбинираат повеќе стратегии. На пример, во некои програми се комбинира 
стручната обука со образование за стекнување основни вештини, или на работно-
то место или во едукативни центри. Во други програми се нуди т.н. “supported 
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work experience”, односно поврзување на подготовката на корисникот пред 
самото вработување со самото вработување на јавни работи на кои постепено се 
зголемуваат работните саати и работната одговорност, а сето тоа е надополнето 
со континуирано советување, образование, поддршка од соработниците и сл. Во 
многу земји доленаведените стратегии постојат и се функционални во исто 
време. 

A. Стратегии за директно вработување  

 Помош при барање работа, се реализира или во група или преку 
индивидуално советување или менторство, понекогаш преку работни клубови во 
рамките на кои се организираат различни работилници, преку пристап до т.н. 
телефонски банки за контакт со работодавачите, и поддршка од други 
невработени лица. 

 Индивидуално барање на работа, постои кога корисникот бара и само-
стојно се пријавува за одредено работно место. Во некои случаи корисникот е 
должен да приложи листа од остварени контакти со потенцијални работодавачи 
до социјалните служби. 

 Посредување при вработување, програми во рамките на кои ангажира-
ниот персонал ги идентификува и бележи слободните работни места за корисни-
ците на социјални бенефиции. Советници ги упатуваат корисниците да се обра-
тат заради вработување до идентификуваните работодавачи, а најчесто тоа се 
прави преку користење на компјутерски банки односно дата бази со податоци за 
слободни работни места. Во некои модели на оваа програма, ангажираните 
стручни лица остваруваат контакти со конкретни фирми, осознаваат за 
потенцијалните отворени работни места и идентификуваат работодавачи кои 
изразуваат спремност да вработуваат корисници преку програмата. 

Б. Стратегии за обука за работа 

 Стручна обука, која може да се спроведува во центри за образование и 
обука, локални средни или стручни училишта, локални организации, профитни 
или непрофитни тренинг центри. Обуката може да вклучува формални програми 
за пост-средно образование со кое се добива сертификат или лиценца за одредено 
занимање. 

 Обука на работното место, се спроведува кај работодавачите од 
јавниот или приватниот сектор, кои вообичаено добиваат субвенции за 
покривање на еден дел од платите кои се исплаќаат за време на периодот 
предвиден за обука. Средствата за субвенцијата која му се исплаќа на 
работодавачот можат да се обезбедат од износот на социјалната помош или 
надоместокот за невработеност кои инаку би му се исплаќале на индивидуалниот 
корисник на овие бенефиции. 

В. Стратегии за субвенционирано вработување во јавниот сектор 

 Стекнување работно искуство, може да вклучува ангажирање на 
одредени неплатени јавни работи кога корисниците работат во замена за 
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социјалните бенефиции, или упатување на одредени краткорочни неплатени 
работи заради стекнување работно искуство чија цел е запознавање со работната 
средина. Во рамките на оваа стратегија можно е обезбедување стипендии за 
работниците. 

 Јавни работи во заедницата или во јавните служби, во овој случај 
корисникот прима плата за одреден број часови работа, и тоа најчесто минимална 
плата или нешто под износот на минималната плата. 

 Г. Комбинирани стратегии 

 Стручна обука надополнета со обука за стекнување основни 
вештини, а која се реализира или на работното место или во специјализирани 
центри за обука. 

 Стекнување работно искуство со обезбедување поддршка на работни-
ците, вклучува подготовка за вработување, ангажирање на јавни работи, посте-
пено зголемување на работните часови и работната одговорност, сето тоа во ком-
бинација со континуирано советување, едукација и поддршка од соработниците. 

Развиените земји кои имаат поголеми искуства од реализација на програми 
за вработување на корисници на социјална заштита се разликуваат од аспект на 
акцентот кој во овие програми се става на обуката и образованието, на јавните 
работи, на непосредното вработување. Во врска со ова, актуелна е дебатата која 
се води околу прашањата “посредување за вработување” или “обука”? Во момен-
тот, се забележува трендот на одалечување од долгорочната обука, образование и 
платените јавни работи во локалната заедница (поради тоа што поинтензивните 
стратегии за обука покажуваат само скромни резултати од аспект на вработува-
њето и зголемувањето на приходите) кон потенцирање на директниот влез на па-
зарот на трудот и воспоставувањето услови и барања за активно барање работа. 
Во принцип, 2 стратегии се во центарот на дебатата: “залагањето за директно по-
врзување со пазарот на трудот и влез во работната сила” или “залагањето за раз-
вој на човековиот капитал”? Анализата на ефектите од овие две стратегии пока-
жува дека стратегиите за директен влез на пазарот на трудот и непосредно бара-
ње работа имаат поголеми ефекти отколку стратегиите чија цел е развој на чове-
ковиот капитал преку долгорочно образование и обука (Nightingale S. D., 1997). 

 Заклучок 

 Во ситуација кога бенефициите и субвенциите се намалуваат во пазарни-
от систем кој во основа се раководи од трошоците, државните буџети се во 
голема мера оптоварени со издвојување голем процент за покривање на трошо-
ците за социјална заштита. Примарна цел на системот на социјална заштита во 
подолг временски период беше одржување на приходот, утврдување на правото 
на помош и доставување на бенефициите. Сепак, актуелните дискусии за рефор-
мите на системот на социјална заштита се поврзани со прашањето дали и како са-
мите агенции за вработување можат да се реформираат од центри за одржување 
на приходот на корисниците кон центри за вработување во права смисла на 
зборот, или во најмала рака, како тие можат да придонесат за намалување на 
стапката на невработеност. Со еден збор, се поставува прашањето како да се 
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смени традиционалната култура карактеристична за агенциите за вработување? 
Поаѓајќи од овие принципи, различни приоритети ги определуваат одлуките кои 
ги донесува државата во врска со стратегиите за вработување на корисниците на 
социјална заштита. Не постои еден единствен идеален модел на програма за 
нивно вработување, особено ако се земе во предвид диверзитетот на оваа попула-
ција од аспект на семејната структура, вештините потребни за вработување со 
кои располага, како и бариерите кон вработување. Оттука, креирачите на полити-
ката треба да ги проценат и предвидат ефектите од имплементација на одредени 
стратегии и нагласување на одредени цели од аспект на специфичните политич-
ки, бирократски, економски и социјални околности кои влијаат врз социјалните 
политики во секоја земја. Стратешкото и програмско планирање од овој аспект 
не треба да биде исклучива одговорност само на државата, туку треба да се 
спроведува во рамките на еден отворен процес во кој сите релевантни актери 
(социјални служби и агенции за вработување, стопански комори, организации 
застапници на работодавачите и приватниот сектор) ќе имаат своја улога. 
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ИСКЛУЧЕНОСТ ДО ГРАДЕЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА 

СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ: 
СЛУЧАЈОТ НА СЛОВЕНИЈА 

 

Мојца Новак  
Факултет за бизнис и менаџмент, Ново Место,Словенија  

Вовед  

Главната тема на трудот е да се покаже патот кој Словенија, како земја во 
транзиција, го има преземено за градење на стратегии за борба против сиромаш-
тијата и социјалната исклученост.  

Додека деведесеттите, како последна деценија под социјализамот, почнаа да 
откриваат извесни економски суровости, особено оние кои се однесуваа на 
опаѓањето на вработеноста со полно работно време, на политичката агенда во 
раните и средните години од деведесттите беа додадени зголемените проблеми 
на социјалната безбедност и животниот стандард. Така, првата деценија на суве-
реност стави доследен збир на политички дејствија на агендата на владата за 
реформирање на шемите на невработеноста и пенизионирањето. Во согласност 
со ова, разни стручни лица и социјални партнери зедоа интензивно учество и 
соработка во градењето на нови регулативни механизми за да се надмине јазот 
кој се прошируваше помеѓу зголемената социјална потрошувачка и расположли-
вите ресурси. Заради тоа, по деценијата на зголемени стапки на пензионирање и 
невработеност, овие трендови разоткрија значителен пресврт. Тие почнаа да 
опаѓаат. 

Спротивно на тоа, во доцните деведесетти, статистичките податоци продол-
жуваа да покажуваат зголемување на стапката на сиромаштијата. Првиот чекор 
за справување со ова беше обновувањето на линијата на сиромаштијата според 
тоа како беше предложено од стручните лица. Доцните деведесетти ја открија по-
требата за доследно преразгледување на случајот на сиромаштијата разгледувај-
ќи ја во пошироката перспектива на концептот на социјалната исклученост. Ини-
цијативата на Советот на Европа за искоренување на сиромаштијата и социјална-
та исклученост во глобална перспектива беше одобрена од страна на словенеч-
ките политички власти, што даде нов поттик за напор на домашното население во 
градењето на односната координирана акција. Разни стручни лица за сиромашти-
ја и социјална исклученост, вклучувајќи ја националната служба за статистика и 
авторите на Извештајот на УНДП (UNDP Report), и разни политички партии и 
претставници на граѓанското општество повторно соработуваа обединувајќи ги 
своите интереси и напори во подготвувањето и коментирањето на Националната 
програма за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост. Откако 
беше одобрена од Владата, Парламентот ја усвои во 2000 година. Стратегиите на 
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програмата за која станува збор, беа имплементирани преку координираната 
акција во различни државни министерства, на тој начин овозможувајќи ја 
заедничката рамка на регулативи да се бори со комплексните прашања како што 
се сиромаштијата и социјалната исклученост. Имплементацијата на стратегијата 
на програмата беше темелно следена и проценувана секоја година со анализа на 
односните статистички податоци.  

Завршувањето на ускладувањето на законодавството на Словенија со законо-
давството на Европската унија, ги принуди политичките власти во 2003 година да 
изградат одреден збир на стратегии за социјална вклученост, според тоа се 
заврши процесот кој беше ставен на политичката агенда во доцните деведесетти. 
Прецизните инструкции на ЕУ за подготовката на односниот документ, со 
значење Меморандум за заедничка вклученост (МЗВ) (Joint Inclusion Memoranda 
(JIM)), ја принуди Владата и нејзините министерства исто така да разгледаат 
нови начини на социјална исклученост, како што се пристапот на Интернетот и 
исклучености кои се однесуваат на половата припадност во околностите на 
Словенија. Следејќи ги МЗВ, во 2004 година, Владата ги започна односните 
активности за подготвување на националниот акционен план, со активирање на 
разни стручни лица, социјални партнери и граѓанското општество. 

Во однос на подготовката на ажурираните политички документи како што се 
Националната програма за сузбивање на сиромаштијата и социјалната 
исклученост и Меморандумот за заедничка вклученост, Владата на Словенија и 
понатаму покажува доследен и разбирлив политички интерес во градењето на 
стратегии за справување со сиромаштијата и социјалната исклученост. Иако 
статистиката покажува мало опаѓање во стапката на сиромаштијата во 2000 годи-
на, с# уште зависи од годините што доаѓаат да се докаже дали имплементацијата 
на стратегијата за социјална вклученост е успешна или не. Спротивно на тоа, 
статистиката го открива фактот дека Словенија го лансираше градењето на 
доследна и разбирлива политика за справување со сиромаштијата со години пред 
усвојувањето на меѓународните иницијативи. Покрај тоа, спојувањето на 
иницијативите за егзогената стратегија на социјална вклученост и политиката за 
справување со сиромаштија во земјата како што тоа се распаѓа во презентираните 
документи, може да се смета како еден ефикасен производ на приодот на 
Словенија кон социјалните стандарди на ЕУ. 

Традиција за истражување на сиромаштијата во Словенија - од 
академски иницијативи до административни имплементации  

Во социјализамот, „Железната завеса“ беше обвинувана за поделбата на 
Европа во свет од прв и втор ред. Сличностите како помеѓу социјалните 
програми на Источна Европа и оние во Западна Европа и претпоставките за 
конвергентен развој, покажаа дека овој „идеолошки ѕид“ е порозен. Со доаѓањето 
на ерата на транзицијата, разновидните иницијативи укажуваа дека политиката за 
сиромаштија во земјите на Централносточна Европа мора да се обнови, а 
искуството на Западна Европа може да биде разгледувано како модели. Меѓутоа, 
каква било имитација со која не се прави разлика би била непожелна, било во 
смисла на програмите за олеснување на сиромаштијата или на методите на 
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приспособување на стандардот на сиромаштијата. Западните начини на приод 
кон сиромаштијата може или не може да бидат релевантни во земјите на 
Централноисточна Европа, но изборот на методот е самиот за себе работа на 
расудување, а разликите мора да се сметаат како израз на приоритет во овие 
земји (Новак 1996 б).  

Доцните деведесетти донесоа на политичката агенда на некои земји на ЦИЕ 
цели за приклучување на Европската заедница, според тоа, се отворија и нови 
опции на социјална политика. Аспектот на социјалната исклученост и стратеги-
ите на социјалната вклученост ги истиснаа новите перспективи на врвот на овие 
агенди во земјите на ЦИЕ. Реформирањето на шемите на пензионирање и невра-
ботеност, но завршувањето на еднодимензионалните политики за сузбивање на 
сиромаштијата исто така лансираа нови политички стратегии кои се фокусираат 
на старите гледишта и стариот modus operandi. 

За да се покрие перцепцијата на сиромаштијата, беа применети разни еуфе-
мизми иако никогаш не беа отворено изјавени и не го покажаа тоа транспарент-
но. Во социјализамот, тоа никогаш не беше објавено како такво – со правилна 
формулација. Наместо тоа, беа користени разновидни ознаки за замена како со-
цијален и животен минимум. Покрај тоа, со доаѓањето на пристапувањето на 
Европската унија, во Словенија не се користеше никаква официјална линија на 
сиромаштија за да се оцртаат категориите кои имаат право на надомест за 
сиромаштија од оние кои немаат таква потреба. Спротивно на тоа, терминот 
„праг на сиромаштија“ се користи за аналитички цели, но во оперативните рамки 
животниот минимум е инструментот кој е с# уште во употреба.  

Во Словенија, првата методологија за доследна проценка на трошокот на 
живеење е составена во 1960-тите од Суми – економист по професија – за служ-
бени цели на политиката за ублажување на сиромаштијата која е значително об-
новена во 1980-тите. Главниот принцип за пресметувањето на социјалниот и жи-
вотниот минимум на Суми беше дефиницијата на потрошувачката кошница која 
се состоеше од 270 артикли. Раните деведесетти доведоа до друга суштинска 
промена на официјалната проценка на сиромаштијата поместувајќи го главниот 
политички и административен фокус од потрошувачката кошничка на тајната 
имплементација на Орканскиот индекс. Новиот метод беше легално усвоен за 
цели на намалување на социјалните надоместоци од нивото на социјалниот мини-
мум до нивото на животниот минимум. Од тогаш, државната администрација со-
весно ги применува аналитичките откритија – особено оние кои се произведени 
од страна на економисти – при градење на разни стратегии за олеснување на 
сиромаштијата.  

Спротивно на тоа, единствено карактеристиките на социјалната класа на сиро-
машните наоѓаат незначителен интерес за државната администрација. Имено, се 
докажа дека овие карактеристики имаат позначително влијание на ризикот на 
сиромаштијата и настапувањето на сиромаштијата отколку на родот и возраста. 
Во согласност со ова, пензионерите се сметаат дека се далеку од тоа дека се 
губитници на транзицијата во Словенија (Новак 2000, Стропник, Становник 
2003). Понатаму, семејствата со често зависен потомок и самохран родител се 
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докажа дека се помалку утешени од економските трендови (Новак 1996ц). Во 
прилог на ова, како што покажуваат податоците од анкетата, настапувањето на 
сиромаштијата редовно е придружено со слабо здравје и слабо практикување на 
навиките на здравствено оштетување (Cernigoj-Sadar, Bresar 1996 година).  

Средните деведесетти донесоа ново прашање на агендата на академските 
истражувачи, со значење на социјална исклученост. Додека некои аналитичари 
не беа во состојба да откријат каква било легална исклученост од програмите за 
животните ресурси и социјална заштита (Novak 1997), податоците од анкетата 
открија дека разновидните исклучености од животните ресурси во секојдневниот 
живот се собираат и преплетуваат и со тоа градат повеќекратни незгоди за 
одредени категории како што се старите, ниско образованите, оние кои живеат во 
руралните простори, било да живеат сами или во проширени семејства, фармери, 
и невработени (Trbanc 1996).  

Иако се издвоени според родот, возраста, стекнатото образование и статусот 
на вработеноста, користените статистички податоци на структурата на распре-
делбата на приходот, стапките на сиромаштијата, и случувањето на сиромаштија-
та во национален размер го привлекува главниот интерес на владината админи-
страција. Регионалните разлики и исклученостите врз етничката основа се вон од 
овие видувања. Податоците од испитувањето за истото прашање изгледа дека се 
од помала важност во оваа перспектива. Последното важечко и релевантно ниво 
на испитување на живеењето која може да овозможи детален увид во структурата 
на социјалната класа на сиромашните но исто така и социјално лишените, беше 
водена во 1994 година. Од тогаш, политичкиот интерес за ова прашање и 
односната финансиска помош не успеа да се признае.  

Во доцните деведесетти, Словенија започна да ја следи иницијативата на 
УНДП, лансирајќи го известувањето Човековиот развој (1998, 1999, 2001). Без 
оглед на фокусот на годишната промена, стручните лица кои работеа на проектот 
за кој станува збор, избраа разни теми кои се однесуваа на човековата животна 
средина, здравјето и творештвото, изборот и зголемувањето на капацитетот, 
вредностите и нормите, и регионалниот развој, и човековиот развој и нееднак-
вите можности да учествува во овие процеси.  

Во согласност со претходно дадената информација, на интензивниот академ-
ски интерес за ризикот од сиромаштија и случувањето на сиромаштијата се одо-
бри да го започнат емпириското истражување на сиромаштијата и анкетата во 
средината на осумдесеттите, цветајќи во следната деценија до средината на деве-
десеттите. Академските аналитичари учествуваа на национално ниво, како и на 
меѓународно ниво, а со тоа донесоа во Словенија нови концепти и мерки како 
што се оние кои се однесуваат на социјалната исклученост.  

Во доцните деведесетти, државната администрација и нејзините институти ја 
презедоа иницијативата за покренување на анализи за сиромаштијата и 
социјалната исклученост со вклучување на академици и други почитувани 
стручни лица, а со тоа ги внесоа политичките барања и методологиите на ЕУ и 
УНДП на својата агенда. Познатите концепти - сиромаштијата и социјалната 
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исклученост – беа збогатени со општо договорените методолошки правила и 
јасно изразени очекувања.  

Чекор еден - Програма за сузбивање на сиромаштијата и социјалната 
исклученост и Извештај  

Социјална поставеност на крајот на деведесеттите 

Од своето доаѓање, периодот на транзицијата од планираното стопанство во 
пазарното стопанство и од еднопартискиот систем во повеќепартиска политичка 
демократија, сведочи за опаѓање на многу процеси, како што се: 

- загубата на некои пазари за економска стока и инвестирање, а особено во 
регионите на поранешна Југославија; 

- повлекувањето на Комунистичката партија од врвните стратешки позиции 
на донесување на одлуки со повеќепартиски избори; 

- растечки трендови на стапките на невработеноста и зголемениот број на 
луѓе кои живеат во сиромаштија и тежок живот; 

- војните во регионите на поранешна Југославија кои потиснаа бегалци во 
Словенија и насекаде; 

- растечката неизвесност која беше резултат на војните во соседните 
региони.  

Некои основни статистики покажуваат дека 1993 година треба да се смета 
како значителна точка на пресврт во главните процеси во Словенија: 

- реалниот домашен пораст започна да се зголемува од негативни во 
позитивни вредности; 

- регистрираната стапка на невработеност се стабилизира на приближно 14 
проценти, додека стапката на Испитувањето на работната сила на неврабо-
теноста започна да опаѓа од 9 проценти на 7 проценти; 

- социјалните трансфери вкупно се стабилизираа на 17 проценти што откри-
ва дека најголемото мнозинство станаа приматели како на старосна пен-
зија, така и на инвалидска пензија, а со тоа се покажува дека старосната ко-
хортна структура во Словенија ги има истите својства како и во развиените 
земји.  

Во доцните деведесетти, Владата започна бројни активности за да ги надмине 
главните социјални проблеми во Словенија како што е брзото зголемување на 
невработеноста и раното пензионирање. Така, реформата на вработувањето и 
пензијата беа поставени на политичката агенда и успешно завршена кон крајот на 
вториот милениум. Во спротивност на овие проекти, обновувањето на политики-
те за справување со сиромаштијата беше с# уште надвор од политичкиот и адми-
нистративниот интерес.  

 

Програма за сузбивање на сиромаштијата и социјалната исклученост 
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Егзогените иницијативи кои беа пронајдени во рамката на меѓународните ор-
ганизации, го дадоа пресудниот поттик за завршувањето на политичката агенда 
на Словенија со енергично туркање на сиромаштијата и социјалната исклученост 
во политичка дебата. По овие меѓународни иницијативи, Владата го започна об-
новувањето на своите визии за ублажување на сиромаштијата и социјалната 
исклученост со вклучување на маргиналните социјални групи кон централните 
социјални сцени. Следните меѓународни иницијативи беа зад формирањето на 
овие цели и стратегии: 

- во 1995 година, периодот од 1996 до 2006 година беше прогласен од ОН за 
деценија за искоренување на сиромаштијата; 

- во 1998 година, Советот на Европа го усвои извештајот за човечкото 
достоинство и социјалната исклученост, упатувајќи го на европските земји со 
апел да формираат стратегии за надминување на сиромаштијата и социјалната 
исклученост; 

- во 1999 година парламентот на Словенија официјално ја усвои Европската 
социјална повелба. 

Во склад со овие иницијативи, Владата и Парламентот го признаа спречува-
њето на сиромаштијата и социјалната исклученост како една од главните цели на 
социјалната политика, со тоа што започнаа политичка акција за приклучување на 
различните владини министерства и нивните инструменти да ја придружуваат 
целата акција. Веќе имплементираните стратегии со директна или индиректна 
врска со сиромаштијата и социјалната исклученост, повторно беа разгледани во 
заедничка и потполна перспектива, а исто така беа формулирани некои нови во 
рамките на подготовката на националната стратегија за сузбивање на сиромашти-
јата и социјалната исклученост (Национална програма… 2000).  

Како што е јасно истакнато, следните заеднички цели беа фокусирани за 
формирање на идните акции: 

- фокусирање на оние кои се соочуваат со сиромаштијата и социјалната 
исклученост со нивно помагање да го пронајдат излезот од тешкиот живот; 

- помагање на оние кои страдаат од ризик на сиромаштијата и социјалната 
исклученост со превентивни стратегии. 

За да се достигнат овие две цели, треба да се имплементираат следниве цели: 

- безбедното вработување треба да претставува главен пристап кон 
социјалната заштита; 

- пристапот до пристојно платените работни места значително се извршува 
со пристојно образование и правилно занимање кои ја принудуваат 
Владата да ги имплементира стратегиите за да ги намали трендовите на 
напуштање во основното и средното училиште; 

- пристапот до субвенционираното и непрофитабилното домување треба да 
го зголеми стандардот на живеењето на оние без ваква можност; 
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- социјалните надоместоци треба да бидат зголемени со цел да се намали 
ризикот на настапувањето на сиромаштијата на ранливите социјални групи 
(Национална програма… 2000: 11-13).  

Националната програма за која станува збор, бидејќи е подготвена од различ-
ни владини министерства и институти, беше разгледувана на бројни работилници 
каде што учествуваа разни социјални актери, како што се: 

- академски експерти; 

- делегати на разни професионални организации и други невладини 
организации; 

- обезбедувачи на социјални услуги; 

- синдикати; 

- делегати на разни политички партии, и 

- членови на разни владини комитети. 

Очигледно е отсуството на делегатите на Стопанската комора кои треба да ги 
претставуваат работодавачите. 

Националната програма се упатува на бројни прашања кои се релевантни за 
разгледување на сиромаштијата и социјалната исклученост, меѓу кои се 
меѓународните иницијативи и политики, а дефинирањето на предметите кои се 
разгледуваат ја градат рамката за анализа на ситуацијата во Словенија, за 
формулирање на предложените мерки и одредување на инструментот за контрола 
на резултатите на програмата.  

Анализата на ситуацијата во Словенија се фокусираше на следниве прашања: 

- објективни и субјективни мерки за сиромаштијата и социјалната исклу-
ченост; 

- правна основа на домените кои се значајни за ублажување на сиромаштијата 
и социјалната исклученост, како што се: политика за плата и вработување, 
шеми за социјално осигурување, други домени за социјална заштита, 
фискална политика, правен совет и консултација, и улогата на невладините 
организации.  

Секој домен е опишан со термини на регулативното законодавство и проекти-
раните мерки за да се зголемат моќите на оние кои страдаат било од ризик или 
настапување на сиромаштијата и социјалната исклученост за да ги оспособи за 
надминување на признаениот тежок живот (Национална програма… 2000): 17-60.  

Предлог за мерките кој следи по анализата на ситуацијата треба да се смета 
како предлози за формулирање, усвојување и имплементација на стратешките 
национални документи и други правни мерки.  

Заради справувањето со сиромаштијата и социјалната исклученост со осврт на 
истакнатите меѓународни иницијативи и национални активности, треба да се 
подготват следниве стратешки документи за да се пронајдат политичките 
дејствија за кои станува збор: 
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- пазарот на трудот и стратегиите за вработување до 2006 година, вклучувајќи 
го акциониот план за вработување за 2000 и 2001 година; 

- стратегија за социјална помош и социјални услуги до 2005 година; 
- стратегија за домување, и 
- стратегија за реформа на здравството до 2004 година.  

Планираните правни мерки се фокусираат за обраќање на следниве предмети: 

- напуштања на училиштето и ниво на образование; 
- социјална помош и услуги; 
- сместување; 
- родителски и семејни користи; 
- интеграција на инвалидите; 
- обука и вработување на инвалидизираните лица; 
- правен совет, и 
- данок на приход (Национална програма… 2000: 61-70).  
Инструментите за контрола беа дефинирани поаѓајќи од следниве прашања 

кои треба да се одговорат: 

- да се забележат промените во поединечните домени кои се разгледуваат од 
Националната програма; 

- дали промените се откриени во согласност со програмските проекции; 
- опсегот на промените, и 
- дали идентификуваните промени одговараат на проектираното подобрување 
на животните услови на целните групи. 

- Разни извори на податоци кои беа планирани да се соберат треба да служат 
на показателите за следните домени: 

- нееднаква распределба на плата и дневница; 
- насочување на целта на групи кои се исклучени од социјалното осигурување 
и односните мерки за социјална заштита; 

- дискриминација според род и возраст и етничка припадност во однос на 
вработувањето и барањето на работа, а особено во случајот на инвалидите; 

- животниот стандард на семејствата со неколку деца кои се издржуваат и 
семејства на самохрани родители, и  

- нееднаков пристап до станбено сместување, здравствени услуги и 
образование. 

Избраните показатели и односните податоци треба да се користат за 
пријавување на подготовките и обработката на откриените работи и заклучоци 
врз годишна основа. Институтот за социјална заштита на Република Словенија 
беше овластен и за собирање на избраните податоци и обработката на откриените 
работи и заклучоци, и контрола на формирањето и имплементацијата на 
планираните стратешки документи и правни инструменти (Национална 
програма… 2000: 72-73).  

Следење на имплементацијата на Програмата за справување со 
сиромаштијата и социјалната исклученост  
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Непосредно по усвојувањето на Програмата за справување со сиромаштијата 
и социјалната исклученост од страна на Владата во февруари 2000 година, 
Институтот за социјална заштита на Република Словенија го започна собирањето 
на податоците, обработката на откриените работи во заклучоците во опширни 
извештаи. Извештаите беа направени врз годишна основа – од 2000 до 2003 
година (Novak, Dremeљ, Peternel, Thaler 2000; Novak, Dremelj, Kobal, Thaler 2001; 
Novak, Dremeљ, Kobal, Zakelj 2002; Novak, Dremeљ, Kobal, Nagode 2003 година) 
следејќи ја методологијата на проектот Човечко достоинство и социјална 
исклученост на Советот на Европа (Dаffи 1998; Novak 1997). Користејќи ја 
методологијата на Советот на Европа како што беше имплементирана во проек-
тот Човечко достоинство и социјална исклученост (Dаffи 1998), секој извештај 
се состои од следниве пет главни домени: здравство и пристап до здравството, 
пазарот на трудот, образованието, социјалната заштита и сместувањето. Секој 
домен се состои од избрани податоци за распределба на ресурсите, вклучените 
целни групи и нивните главни карактеристики како што се: родот, возраста и 
образованието, и својствата на социјалната заштита. Огромното мнозинство на 
употребените податоци беа статистички податоци. За да може повторно да се 
разгледа ситуацијата на Словенија во меѓународна споредбена перспектива, уште 
од 2001 година беа собирани слични податоци за земјите на ЕУ и земјите од 
Централна Европа – доколку ги има – главно од базите на податоци на Еуростат 
и на Светската банка.  

Националните податоци кои се однесуваа на разни аспекти на сиромаштијата 
и социјалната исклученост препознаа неколку постојани проблеми во поглед на 
животниот стандард на жителите на Словенија кои опстануваат релативно 
константно преку времето (2000 – 2003 година). Се утврди дека главни се 
следниве прашања: 

- здравство – една петина од децата и една четвртина од младите дожи-
вуваат трајни проблеми со 'рбетниот столб; 

- невработеност – главната карактеристика на невработените се однесува 
на ниското образование и старост (над педесет години); покрај ова, 
огромното мнозинство на етничкото малцинство на Ромите се исклучени 
од официјалниот пазар на трудот главно поради несоодветното 
образование;  

- образование – напуштањата на училиштето најмногу се однесуваат на 
ученици во средното стручно образование, се покажува постојано опаѓа-
ње со текот на времето; просечната вредност е приближно 15 проценти, 
што значи дека е многу повисока за училиштата за средно стручно обра-
зование, а многу пониска за средните училишта; 

- социјална заштита – стапката на сиромаштијата се стабилизира на 
приближно 13 проценти; 

- станбено сместување – овој домен не успеа да се поткрепи со правилни 
податоци заради нивната недостапност (Новак, Дремељ, Петернел, 
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Тхалер 2000; Новак, Дремељ, Кобал, Тхалер 2001; Новак, Дремељ, Кобал, 
Закељ 2002; Новак, Дремељ, Кобал, Нагоде 2003). 

 

2002 и 2003 година беа придружувани со листа на предложени стратегии за да 
се надминат документираните проблеми. С# уште е непознато дали 
министерствата кои се одговорни за имплементацијата на програмата за која 
станува збор ги забележале предлозите или не.  

Извештај за имплементацијата на Програмата за справување со 
сиромаштијата и социјалната исклученост  

Во 2002 година, извештајот за имплементацијата на Програмата за 
справување со сиромаштијата и социјалната исклученост беше подготвен врз 
основа на соработката на стручните лица од владината администрација и од 
некои академски стручни лица.  

Како што е наведено во овој извештај, беше неозможно да се соберат послед-
ни податоци за докажување на процесите за кои станува збор поради нивната 
недостапност. Понатаму, формулираните стратегии беа с# уште на почетокот на 
нивната имплементација, а со тоа, не се успеа да се обезбедат никакви резултати 
за да се биде во можност за точно мерење. Додека расположливите податоци беа 
важечки главно за периодот пред имплементацијата на програмата (за 1998, 1999 
година), проценката на ефектите на имплементираните мерки беше единствено 
да се примени методот на проценката.  

Извештајот се фокусира на следниве теми: 

- сиромаштијата и нееднаквата распределба на приходот; 
- трошоци за социјалната безбедност; 
- сиромаштијата и социјалната исклученост во ЕУ, со презентирање на 

листа на индикатори за социјална вклученост; 
- имплементираните мерки како што се наведени во Националната про-

грама; 
- мерки кои с# уште треба да се подготват; 
- проценка на имплементацијата на програмата; 
- предлози за Владата.  

Додека монетарната сиромаштија и социјалното осигурување и распределбата 
на платите беа прекумерно документирани со податоци, другите домени останаа 
со слаба поткрепа во овој поглед. Особено внимание беше посветено на следниве 
прашања кои е вредно да бидат споменати: 

- напуштањата на ниво на основно и средно образование; 
- активна политика за вработување; 
- надоместоци за невработеност; 
- политика за платите, и 
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- разни социјални трансфери. 
 

Здравствената грижа, станбеното сместување и бесплатното правно 
советување беа единствено разгледувани од перспективата на законодавството.  

Во прилог на резултатите кои се пријавени, пред Владата и нејзината админи-
страција с# уште беше за подготовка една листа на нови акти, како што се: 

- актот за данок на приход; 

- актот за обука и вработување на инвалиди и актот за можност за 
изедначување на инвалидите; 

- актот за извршување на пресудата; 
- актот за згрижување; 
- акт за користење на словенечкиот јазик за ознаки; 
- акт за станбено сместување; 
- акт за долгорочно осигурување за нега, и  
- акт за еднакви можности за жените и мажите.  

Листата беше завршена со план исто така да се подготви програмата на поли-
тиката за активно вработување (Имплементирање на стратегијата за социјална 
вклученост со Извештај… 2002). 

Главните заклучоци во поглед на имплементираните мерки беа следниве: 

- мнозинството на планираните мерки (во Националната програма) беа 
имплементирани; 

- статистичките податоци сè уште не ги покажале ефектите на имплементира-
ните мерки, но законски е да се очекуваат позитивни резултати кои покажу-
ваат долгорочно подобрување на социјалната позиција на најголем број од 
ранливите групи; 

- исто така беше заклучено дека социјалните трансфери биле фокусирани спо-
ред запазените потреби на сиромашните, а доколку не е така, стапката на си-
ромаштијата кај домаќинствата би била за 3.3 проценти повисока. 

Во склад со претходните заклучоци, на Владата í беше предложено да 
имплементира комплет на стратегии за социјална вклученост за да ги достигне 
следниве цели: 

- проширување на можностите за подигнување на нивото на образованието и 
подобрување на можностите и поттикнувањата за образование; 

- проширување на можностите за вклучување на невработените лица во про-
грамите на активната политика за вработување која ја подобрува нивната 
способност за вработување преку ново знаење и обука; 

-  побрзо упатување на можностите за образованието, обуката, вработувањето 
и независното живеење за инвалидизираните лица; обезбедување на подобри 
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можности на пристап до социјалното и непрофитабилно сместување и вове-
дување на посоодветен систем на помош за плаќање на киријата (Имплемен-
тирање на стратегијата за социјална вклученост со Извештај… 2002: 84-85).  

Со усвојувањето на извештајот во април 2002 година, Владата се согласи за 
контрола на состојбата на социјалната вклученост врз основа на годишните 
извештаи од имплементираните инструменти кои ќе овозможат директна според-
ба со ситуацијата во Европската унија, што значи користење на индикаторите за 
социјална вклученост на Лаекен (Laeken).  

На меѓународната работилница во јуни 2002 година, извештајот беше 
дискутиран од страна на разни групи на граѓанското општество.  

Заклучни забелешки 

Програмата за справување со сиромаштијата и социјалната исклученост 
(2000) беше формулирана како резултат на инцијативата на Советот на Европа за 
искоренување на сиромаштијата на глобално ниво, додека извештајот за нејзина-
та имплементација открива значително влијание од идеите на ЕУ за стратегиите 
за социјалната вклученост, индикаторите на Лаекен како предложени алатки за 
мерење. Во склад со ова откритие, изворот на влијанието беше транспарентно 
изменет, на тој начин рефлектирајќи ја интензивната работа на ускладувањето на 
законодавството на Словенија со правилата на ЕУ. Подготовката на документите 
за пристапување ја принуди Словенија да го започне редовното известување на 
Комисијата на ЕУ за резултатите од ускладувањето.  

Двата документа за формулација на процесот исто така транспарентно пока-
жуваат разновидни разлики како што се следниве. Формулацијата на програмата 
беше подвргната на интензивни дискусии од широк круг на академски стручни 
лица, владината администрација и граѓанското општество (претставници од оп-
штините, синдикатите, невладините организаии и јавните гласила), кои беа чле-
нови на Националниот комитет за сузбивање на сиромаштијата и социјалната ис-
клученост МЗВ 2003:41). Спротивно на тоа, подготовката на извештајот един-
ствено академските стручни лица и владината администрација, во работилницата 
за извештајот беше организирана за поширок круг вклучувајќи ги граѓанското 
општество и синдикатите, а исто така и стручните лица на ЕУ. 

 
Чекор два - Ускладување на приоритетите на Словенија кон агендата на 

ЕУ за социјална вклученост 

Меморандум за социјална вклученост 

Преамбуларната изјава на Владата на Република Словенија транспарентно от-
крива дека Меморандумот за заедничка вклученост (Joint Inclusion Memorandum) 
(2003) беше формулиран со намера за подготовка на земјата за целосно учество 
во отворениот метод на координација на социјалната вклученост по пристапува-
њето, соработка со Европската комисија и Генералниот директорат за вработува-
ње и социјални прашања. Меморандумот ги истакнува главните предизвици во 
однос на справувањето со сиромаштијата и социјалната исклученост, ги презен-
тира главните мерки на политиката преземени од страна на Словенија во свет-
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лоста на договорот за започнување на преведувањето на заедничките цели на ЕУ 
во национални политики и ги идентификува клучните прашања на политиката за 
идното контролирање и разгледување на политиката. 2010 година беше де-
финирана како краен рок за искоренување на сиромаштијата во Европа.  

Документот за кој станува збор ги следи строгите правила за подготовка кои 
се насочени кон главните прашања како што се: 

- економската позадина и пазарот на трудот; 
- социјалната состојба; 
- клучните предизвици; 
- прашањата на политиката; 
- прашањето за унапредување на еднаквоста на родовите; 
- заедничките статистички алатки и показатели, и 
- политиките за поддршка на социјалната вклученост преку структурните 
фондови.  

За да се подготви МЗВ, беше воспоставена специјална работна група со 29 
членови вклучувајќи ги стручните лица за истражување, владината администра-
ција, разни претставници на организациите на граѓанското општество, вклучувај-
ќи ги работодавачите. Формулацијата на документот беше придружена со охра-
брување за социјален дијалог што резултираше во бројни активности од важност 
на националното ниво. 

Во врска со економската позадина и пазарот на трудот беа истакнати следниве 
прашања: 

-  стабилен економски пораст од приближно 3 проценти, со изгледи за 
опаѓање; 

-  очигледни регионални разлики; 

-  напредок на економската структура; 

-  опаѓање на невработеноста, а откривање на повисоки стапки за жените, 
младите и постарите, оние кои долго бараат вработување, оние со стекнато 
ниско образование, инвалидите и Ромите, и во економски заостанатите 
региони; 

-  една четвртина од БДП доделени на трансферите за социјална заштита. 

Социјалната состојба покажува дека Словенија има бројни карактеристики на 
напредни општества, како што се: 

- ниска стапка на фертилитет и долговечност што резултира во стареење на 
населението; 

- променети причини за смртност, со фокусирање на кардиоваскуларните 
болести; 

- зголемена важност на образование во текот на целиот живот; 
- недостиг на непрофитно и социјално сместување, и 
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- промена во стапката на сиромаштијата и нееднаквоста на приходот што 
открива надолен пресврт. 

Помеѓу клучните предизвици и политиките за подобрување на состојбата, 
Словенија ја идентификува следнава листа на приоритети: 

- развивање на еден сеопфатен пазар на трудот и унапредување на можностите 
за вработување со активирање на политиките за сите, вклучувајќи ги Ромите и 
инвалидите;  

- прифаќањето на предностите во образованието со унапредување на 
предучилишното образование и образованието преку целиот живот, но исто така 
предизвикувајќи ја високата стапка на напуштањето во средното стручно 
образование; 

- правење на пристап до погодно сместување како основно социјално право 
кое треба да биде достапно на сите во ваквата потреба; 

- надминување на регионалните диспаритети; 

- подобрување на испораката на социјалните услуги, и 

- гарантирање на соодветен приход и пристојни средства за живеење.  

Беа мобилизирани разни релевантни тела како што се претставниците и на 
работодавачите и на вработените, а Владата да го потпише општествениот 
договор кој исто така е насочен кон: 

- подобрување на вработеноста преку образование и обука во рамките на 
политиката на активирање; 

- одредување на минимална плата; 

- зголемување на ефикасноста, солидарноста и транспарентноста на јавниот 
здравствен систем – Националната здравствена стратегија е прашање на 
екстензивна јавна дебата во Парламентот и во пошироките рамки, и 

- предлагање на ново законодавство на фискалната политика за прераспреде-
лување на даночните оптоварувања за категориите со понизок приход (МЗВ 
2003: 41). 

Освен ова, одредени категории беа формулирани за да ја унапредат 
еднаквоста на родовите како посебна цел.  

Со потпишувањето на МЗВ во декември 2003 година, Словенија се посвети и 
на учеството во отворениот метод на координација и на постојаното ажурирање и 
подобрување на алатките за мерење на социјалната вклученост. Освен ова, 
Владата на Словенија исто така се посвети на започнувањето на подготовката на 
нејзиниот прв Национален акционен план за сиромаштијата и социјалната 
исклученост во почетокот на 2004 година за периодот од 2004 до 2006 година.  

Национален акционен план за сиромаштијата и социјалната 
исклученост  
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Во почетокот на 2004 година, Владата ја започна подготовката на Национал-
ниот акционен план за сиромаштијата и социјалната исклученост за периодот 
од 2004 до 2006 година, повторно соединувајќи разни стручни лица како од кру-
гот на истражувањето така и од владината администрација, без да ги остави назад 
претставниците на граѓанското општество и на синдикатот. Подготовката на 
НАП е во тек. 

Заклучни забелешки 

Формулирањето и на МЗВ и на НАП кое е с# уште во тек, го следи истиот 
принцип на организирање како што е стратегијата за сузбивање на сиромаштија-
та и социјалната исклученост означувајќи ја соработката на разни национални 
стручни лица од одредената област. Методологијата на МЗВ всушност донесе 
унифицирани правила на справување со листата на одредени прашања и со ис-
такнување на одредени аспекти како што се еднаквоста на родовите и одредените 
ранливи групи. Во склад со ова, Владата беше принудена да формулира 
транспарентни стратегии за надминување на постоечките неповолности.  

Особено МЗВ – Словенија, до сега може да се смета како плоден и добро 
балансиран производ на преплетувањето на егзогените иницијативи и ендогените 
капацитети. Во овој поглед, МЗВ – Словенија, барем може да се разгледува како 
еден подобрен производ на справувањето на Словенија со сиромаштијата и 
социјалната исклученост на меѓународна компаративна перспектива.  

Главни откритија  

При започнувањето на подготовката на МЗВ, властите на Словенија навлегоа 
во релативно богата истражувачка традиција на сиромаштијата и социјалната 
исклученост во академските кругови, а исто така и во владините институции. 
Додека синдикатите и некои други невладини организации ја подготвуваа својата 
експертиза за сиромаштијата и социјалната исклученост како постарите здруже-
нија, и здруженија на деца и млади, свеста на граѓанското општество за предме-
тот беше на релативно високо ниво, но исто така и нивните исчекувања спрема 
владините документи. Овие актери покажаа битна волја во учествувањето во 
процесот на подготовката и дискутирањето на МЗВ.  

Во овој поглед, методологијата на МВЗ може да се разбере како листа на 
строги правила и предлози за формулирање на документот за тој да биде во 
состојба повторно да се разгледа во меѓународна компаративна перспектива. 
Барањата на МВЗ ги овозможија алатките за фино подесување на националните 
ресурси во овој сектор, што значи дека ниту еден посебен нов предмет не 
требаше да биде откриен, туку примарно беа отворени нови сфаќања и беа 
истакнати некои нови аспекти. 

Понатаму, Отворениот метод на координација, како работен метод исто така 
може исто така да се разгледува во претходно споменатата рамка. Тој 
претставуваше дополнителен поттик на меѓународните актери за тие повторно да 
соработуваат во подготовката на МВЗ.  
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На кратко, ниту МВЗ ниту ОМК не претставуваа потполно ново искуство за 
Словенија во справувањето како со сиромаштијата така и со социјалната 
исклученост. Предметите за кои станува збор може да се сметаат како заедничка 
рамка каде се сретнаа егзогените унифицирачки правила и ендогените 
капацитети, и со тоа имаа можност да направат документ кој е во состојба да 
конкурира на меѓународните правила.  
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ВКЛУЧУВАЊЕ НА ИСКЛУЧЕНИТЕ: 

БЕЗДОМНИШТВОТО И СОЦИЈАЛНОТО 
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Анализа на новите теоретски пристапи 

 

 

Адриан Дан 
Факултет за социологија и социјална работа 

Универзитет во Букурешт 

 

 

Адекватниот пристап и обезбедувањето станбен простор е основен 
предуслов за секој поединец да ги оствари другите основни права. Исклучува-
њето на станбен простор најверојатно претставува најсериозна форма на 
социјално исклучување. Да се нема адекватен станбен простор или пристап до 
истиот е еднакво на претерана сиромаштија, што значи постојан недостаток на 
средства и можности и е форма на сурово социјално исклучување. Пристапот до 
станбен простор е клуч(от) за социјално вклучување72. 

Овој труд се обидува да ги анализира новите теоретски случувања во 
областа на бездомништвото и како тие да се стават во практика во форма на 
делотворни политики и услуги, со цел да се унапреди станбеното вклучување на 
оваа високо ранлива социјална група. 

Трудот почнува со анализирање на таканаречениот „континуум на 
бездомни” од најранливите – без покрив над глава – до оние кои живеат во 
станбен ризик/ неадекватни станбени услови, а исто така ги истакнува главни-
те причини за бездомништвото. Во заклучоците се предлага дека општествена-
та грижа треба да се префрли од социјална помош и основни/примарни дирек-
тни услуги за бездомните лица на еден поширок поглед вграден во разни социјал-
ни политики – од сигурност на времетраењето на правото на посед до адекват-
но сместување, вклучувајќи го квалитетот на соседството. 

Краток вовед за феноменот на станбено исклучување и бездомништво 

Адекватен станбен простор се однесува на основниот факт, односно 
обврската дека секој поединец мора да има дом/стан, како и соодветни квали-
                                                 
72 Романска влада, 2002, Националниот план против сиромаштија и социјално вклучување. 
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тетни станбени услови и комфор обезбедено со посебен стан (м2/човек, просечен 
број на лица/соба и стан, фонична изолација, топлотна и термална изолација, 
пристап до комунални услуги итн.) и квалитет на соседство (места за пазарење, 
паркови и зелен простор, улична инфраструктура и комуникациски инсталации, 
лична сигурност итн.). Становите што не исполнуваат некои од основните услови 
наведени погоре обезбедуваат неадекватни станбени услови. Во крајни случаи 
можеме да зборуваме за нечовечни услови кои делуваат врз сите сфери на 
животот на поединецот. Литературата за оваа област ја опишува оваа ситуација 
како феноменот на бездомништво да ја сака. 

Во последните десет години меѓу земјите на ЕУ има докази за значителен 
напредок во поддржување на пристапот до адекватен станбен простор и 
ублажување на ситуацијата на лицата без дом/покрив над глава. Централните и 
локалните влади имале волја или биле принудени од граѓанското општество да се 
зафатат со ова жешко прашање и создале нови програми и нови пристапи кон 
овој социјален проблем. Како последица и теоретичарите биле стимулирани да се 
зафатат и занимаваат со оваа тема на еден посистематски и подетален начин. Тоа 
води кон развивање на нови димензии во анализата на феноменот на бездомниш-
тво. Ако пред десет години теоретските достигнувања околу „бездомништвотоа” 
го опишаа ова прашање повеќе и помалку на дуалистички начин - во смисла на 
„без покрив над глава” (неадекватни станбени услови), во последните години беа 
дефинирани нови аналитички димензии73, поадекватни за поддршка на понасоче-
ни (нови) политики и програми кои се зафаќаат со овој социјален проблем. Исто 
така, изгледа дека с# поважно стана зафаќањето со причините на бездомништво 
на еден интегриран начин, како од „индивидуална” така и од „структурална” 
перспектива. 

Дефинициите што ги нагласуваат „индивидуалните” причини ја обвинуваат 
жртвата - тие се без дом бидејќи поради личен пропуст и неприспособувањето на 
посебни социјални услови. Дефинициите што ги нагласуваат „структуралните” 
причини гледаат зад индивидуалните причини, истакнувајќи го маргинализирач-
киот економски, политички и социјален контекст во посебни ситуации, вклучу-
вајќи ги тука економските и социјалните пречки (што ги создал социјалниот 
систем) кои го спречуваат пристапот на некои поединци до заедничкиот живот 
(Неале, 1997, апуд Едгар, 2004). 

Но, во светот на владини и невладини институции кои креираат политика, 
дефинициите се важни - навистина многу важни. Разликата помеѓу акција/реак-
ција и никаква акција може да се дадат со една единствена и едноставна дефини-
ција. Бидејќи сега е целосно договорено дека „сиромаштија” или „социјално 
вклучување/социјално исклучување” се политички концепти (или барем имаат 
многу силна политичка конотација), „бездомништво” е исто така политички 
концепт. Дефинициите влијаат кој се смета за бездомен а кој не, спрема тоа, кој 
прима помош/услуги и кој вид и количина, а кој не прима.  

                                                 
73 Бил Едгар, Хенк Меерт и Џо Доерти, , Трет преглед на статистички податоци за 
бездомност во Европа. Создавање на оперативна дефиниција за бездомност, FEANTSA 2004. 
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Па, која е дефиницијата по која ние работиме? Пред да се прегледа литера-
турата од оваа област важно е да се знае што е она што го истакна Малколм Ви-
лијамс (2001): „Опсегот на симптоми што го нарекуваме бездомништво е една 
манифестација на социјална комплексност и дека личните имоти што се 
појавуваат од таа комплексност се реални. ” 

Сабине Спрингер (2004) се обидуваше да направи предлог за една глобална 
дефиниција и класификација на бездомен. Таа истакна дека бездомништвотоа е 
еден концепт кој има многу можни значења. Понекогаш „бездомништвото” се 
користи како замена за “безкуќност” (најмногу се користи од ОН), друг пат има 
различно значење. Како што е формулирано од Ј. Д. Хулчански,  

Дом е една социјална, психолошка, емоционална конструкција. „Без куќа”, 
наспроти тоа, е многу појасен, искрен термин. Какви било други проблеми и да 
имаат некои луѓе во општеството, од кои некои се често вклучени во терминот 
„бездомништво”, терминот безкуќност не прави таква конфузија. . 

Во овој „чувствителен” контекст Хулчански предлага дека бездомништвото 
е понеутрален - адекватен термин. 

Спрингер (2004) утврдува четири категории на луѓе кои немаат куќа:  

1. „Луѓето што спијат грубо, што значи на улица, на јавни места или на 
кое било друго место што не е наменето за живеење на човекот се 
оние што ја формираат основната популација на <бездомни>. Оние 
што спијат во засолништа обезбедени од социјални или други инсти-
туции ќе се сметаат како дел од оваа популација. „Едгар ет.ал. (2004) 
ја именува оваа категорија како „Без покрив над глава” додека 
Хулчански (2004) ја означува како “Апсолутна безкуќност”. 

2. „Сокриена безкуќност'' е втората категорија. „Во оваа категорија 
спаѓаат сите луѓе што живеат со членови или пријатели на семејството 
бидејќи не можат да си дозволат какво било засолниште за себе”  

3. „Ризик од безкуќност” е третата група во која се вклучени „оние што 
се соочуваат со ризикот да го изгубат своето засолниште било заради 
исфрлување или истекување на рокот на закупот, со никаква друга 
можност за засолниште на повидок. Затвореници или луѓе кои живеат 
во други институции од кои се отпуштаат, а немаат место каде да 
одат се сметаат за дел од таа популација. ” 

4. Луѓето што живеат во „субстандарден станбен простор”. Како што 
истакнува Хулчански (2004) „да си неадекватно сместен не е исто 
како да си без куќа или да си на тежок ризик на безкуќност, но тоа 
може да води кон безкуќност. ” 

Овие четири категории С. Спрингер понатаму ги дели во две групи. а) Пр-
вата група ја вклучува првата категорија – онаа на „без покрив над глава” имајќи 
ги како аргумент различните форми на дејствија што треба да се разработат, 
засновани на дејствија во случај на нужда. б) Втората група се состои од 
последните три категории во кои спаѓаат луѓето во посебна ситуација кон која 
„мора да се насочат дејствија за да се спречи влошувањето на нивната 
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ситуација и евентуално да се стабилизира нивната несигурна форма на прет-
стојување”. 

Понатамошни разработки дава Едгар ет. ал. (2004) во кои се наведува дека 
попродуктивно е да се зборува за „континуум на бездомен”: 

„Да се има дом може да се сфати како:  

• да се има адекватен стан (или простор) врз кој едно лице и неговото 
семејство може да остварат исклучива сопственост (физички домен);  

• да се биде во можност да се зачува приватноста и да се ужива во 
односите (социјален домен) и  

• да се има законско право на запоседнување (правен домен). ” 
Преклопувањето на овие три домени ќе доведе до седум категории на лица 

кои имаат тешкотија со димензијата на сместување – од „без покрив над глава” 
до луѓе кои живеат во неадекватни услови според стандардите изградени во една 
посебна заедница/општество (види Слика 1 и Табела 1).  

Слика 1. Домените на безбедност и станбено исклучување 
Извор: Едгар ет. Ал., 2004, слика 1 стр. 7. 

 

 
Исклучивање од 
физичкиот домен 

Исклучивање од 
правниот домен 

Исклучивање од 
социалниот домен 

1 

2 

3 4 

6 7 

5 
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Врз основа на оваа шема Едгар ет. ал. (2004) ја разработи таканаречената 
ETHOS- типологија за бездомништво што ја користи FEANTSA. 

Табела 1: Седум теоретски домени на бездомништво 

Konceptualna kate-
gorija 

Физички домен Правен домен Социјален домен 

Без покрив над глава 

Без стан 
(покрив) 

Нема законско право 
на простор за 
исклучиво 
поседување 

Нема приватен и 
безбеден личен 
простор за 
социјални односи 

Бе
зд
ом
ни
ш
т
во

 

Безкуќност 

Има место за 
живеење, 
одговара за 
живеење 

Нема законско право 
на простор за 
исклучиво 
поседување 

Нема приватен и 
безбеден личен 
простор за 
социјални односи 

Несигурен и 
неадекватен станбен 
простор 

Има место за да 
живее (не 
сигурно и не 
одговара за 
живеење) 

нема сигурност на 
времетраењето на 
правото на посед 

Има простор за 
социјални односи 

Неадекватен станбен 
простор и социјална 
изолација во едно 
легално запоседнато 
живеалиште  

Неадекватно 
живеалиште (не 
одговара за 
живеење) 

Има законско право 
и/или сигурност на 
сигурност на време-
траење на право на 
посед 

Нема приватен и 
безбеден личен 
простор за 
социјални односи 

Неадекватен станбен 
простор 

(сигурно времетраење 
на право на посед) 

Неадекватно 
живеалиште 
(живелиште што 
не одговара за 
живеење) 

Има законско право 
и/или сигурност на 
времетраење на 
право на посед 

Има простор за 
социјални односи 

Несигурно сместување 
(адекватен станбен 
простор) 

Има место за 
живеење 

нема сигурност на 
времетраење на право 
на посед 

Има простор за 
социјални односи 

С
т
ан
бе
но

 и
ск
лу
чу
ва
њ
е 

Социјална изолација 
во сигурен и 
адекватен контекст 

Има место за 
живеење 

Има законско право 
и/или сигурност на 
времетраење на право 
на посед 

Нема приватен и 
безбеден личен 
простор за 
социјални односи 

Извор: Едгар ет.а., 2004, Табела 1, стр.8. 

Врз основа на оваа матрица ние можеме да идентификуваме еден конти-
нуум на бездомништво кај најисклучените на еден раб (без покрив над глава, ис-
клучени од сите три домени) и помалку исклучените (исклучени само од социјал-
ниот домен, за кои се смета дека имаат помала важност во споредба со физички-
от и правниот домен). 

Дури и во овие околности на многу детална типологија, националните 
претставници кои се состанаа во 2004 година, на FEANTSA-Конференцијата, во 
Букурешт истакнаа дека с# уште има многу национални разлики и седумте 
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теоретски домени треба понатаму да се разработуваат/делат. Резултатот беше 
еден нов и сеопфатен развој на оваа типологија конкретизирана во 13 
оперативни категории понатаму поделени во 24 ситуации на живеење и секоја 
категорија доби генеричка дефиниција (Едгар и Меерт, 2006): 

Табела 2 – ETHOS – Европска типологија за бездомништво и станбено 
исклучување 

Предложена ревизија на ETHOS-категориите и дефиниција 
КОНЦЕПТУАЛНА КАТЕГОРИЈА: 

 Оперативна 
категорија 

Ситуација на живеење Генеричка 
дефиниција 

1 Луѓе што живеат 
грубо 

1.1. Јавен простор или 
надворешeн простор 

Живеат на улица или на јавни 
простори, без засолниште кое може 
да се дефинира како кварт за 
живеење 

Б
Е
З 
П
О
К
РИ

В
 

2 Луѓе што 
претстојуваат во 
ноќни 
засолништа 

2.1 Ноќно засолниште Луѓе кои немаат вообичаено место 
за живеење кои користат засолниште 
преку ноќ, засолниште со низок праг 

3 Луѓе во место за 
бездомни 

3.1 

3.2 

3.3 

Преноќиште за 
бездомни 
Привремено сместување
Сместување со дадена 
поддршка за преоден 
период 

Кадешто периодот на престој треба 
да биде краткорочен 

4 Луѓе во женско 
засолниште 

4.1 Сместување во женско 
засолниште  

Жени сместени поради претрпено 
домашно насилство и каде што 
периодот на престој треба да биде 
краткорочен  

5 Луѓе во 
преноќишта за 
имигранти 

5.1 

 

5.2 

Центри за привремено 
сместување /прием 
(азил) 

Сместување за 
работници мигранти 

Имигранти за прием или 
краткорочно сместување поради 
нивниот статус на имигранти 

Б
Е
З 
К
У
Ќ
А

 

6 Луѓе што се 
очекува да се 
ослободат од 
институции 

6.1 

6.2 

6.3 

Казнени институции 
Медицински 
институции* 
Детски институции/ 
домови 

Нема никакво сместување на 
располагање пред ослободување 
Останува подолго отколку што е 
потребно поради тоа што нема 
сместување 
Нема идентификувано никакво 
сместување (пр. до 18от роденден) 
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7 Луѓе што 
примаат помош 
(поради 
бездомништво) 

7.1 
 

7.2 
 

7.3 
 

7.4 

Станбена грижа за 
бездомни луѓе 
Сместување со дадена 
поддршка 
Транзитно сместување 
со поддршка 
Сместување со 
поддршка 

Сместување за долг престој со грижа 
за претходно бездомни луѓе (обично 
за повеќе од една година) 

8 Луѓе што живеат 
во несигурно 
сместување 

8.1 

8.2 

8.3 

Привремено со 
семејство/пријатели 

Без правен (под)закуп 

Нелегално 
запоседнување на земја 

Живеење во конвенционален станбен 
простор, но не вообичаениот или 
местото на живеење поради 
недостаток на станбен простор 
Запоседнување на живеалиште без 
никаков закуп, нелегално 
запоседнување на живеалиште 
Запоседнување на земја без законски 
права 

9 Луѓе што живеат 
под закана од 
протерување 

9.1 

9.2 

Спроведени законски 
налози (под закуп) 
Налози за повторно 
поседување (во 
сопственост) 

Каде што налозите за протерување 
се извршуваат 
Каде што хипотекарот има законски 
налог за повторно поседување 

Н
Е
С
И
ГУ

РН
О

 

10 Луѓе што живеат 
под закана од 
насилство 

10.1 Инциденти 
евидентирани во 
полиција 

Каде што се презема полициска 
акција за обезбедување безбедно 
место за жртви на домашно 
насилство 

11 Луѓе што живеат 
во 
привремени/нест
андардни 
објекти 

11.1 

11.2 

11.3 

Подвижни домови 

Нестандарден објект 

Привремен објект 

Не се наменети како места за 
вообичаено живеење 

Импровизирано засолниште, колиба 
или барака 

Полупостојан објект, куќарка или 
кабина 

12 Луѓе што живеат 
во станбен 
простор што не 
одговара 

12.1 Запоседнати 
живеалишта што не 
одговараат за живеење 

Дефинирано како станбена единица 
за сместување со националното 
законодавство или прописите за 
градба Н

Е
А
Д
Е
К
В
А
Т
Н
О

 

13 Луѓе што живеат 
во крајна 
пренатрупаност  

 

13.1 Највисока национална 
норма за прена-
трупаност со луѓе 

Одредено дека го надминува наци-
оналниот стандард на густина за 
квадратура или простории што може 
да се користат 

*Вклучува институции за рехабилитација со лекови, психијатриски 
болници итн. 

Извор: Едгар и Мерт, 2006, табела 6.1, стр.52. 
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Таквите детални и експлицитни дефиниции им помагаат на разните аген-
ции да одредат различни видови поддршка и интервенција за луѓе на кои им тре-
ба стан. Додека луѓето кои се без покрив над глава и оние што се сместени во за-
солништа се во фокусот на директна интервенција со социјална помош, оние што 
живеат во небезбедни и неадекватни услови повеќе се во фокусот на среднороч-
ни и долгорочни социјални политики. 

Од друга страна, една поширока дефиниција, во смисла да се вклучат и по-
малку обесправени категории/социјални групи (без покрив над глава  неадеква-
тен континуум) повеќе ги карактеризира политиките изградени од универзалис-
тичките социјални режими отколку од оние либералните. Социјалните режими на 
европските земји, иако с# уште имаат значителни разлики, ја користат општата 
дефиниција на ETHOS САД, како архетипски случај на либерални социјални 
режими користат една тесна дефиниција за одредување политики и приоритети 
за борба против бездомништвоа. 

 

Дефиниција за бездомништво на станбен и урбанистички развој 
(СУР/HUD/) 

Континуумите треба да ја имаат предвид дефиницијата за бездомништво 
на СУР кога го планираат броењето на своите јавни места. Според СУР, едно 
лице се смета за бездомно само кога тоа живее во едно од местата опишани 
подолу во време на броењето. 

Незасолнето бездомно лице живее: 

• Во место што не е наменето за живеење на луѓе, како коли, паркови, 
тротоари, напуштени згради (на улица). 

Засолнето бездомно лице живее: 

• Во засолниште за случај на нужда. 

• Во транзитни сместувалишта за бездомни лица кои првобитно дошле од 
улица или од засолништа за случај на нужда. 

(HUD, 2004) 

Постојат предности и недостатоци од користење на една поширока/потесна 
дефиниција. Потесната дефиниција смета на подобро концентрирање на најран-
ливите групи кои имаат критична потреба за станбен простор, при што можно е 
другите групи што имаат потреба да бидат исклучени од специфична помош. 
Пошироката дефиниција ќе биде насочена кон повеќе групи, но за тоа ќе бидат 
потребни големи средства, понекогаш недостапни.  

На пример, една студија направена во Романија, покажува дека 11% од 
урбаните домаќинства живеат во крајно несигурни станбени услови /СУ/ 
(премногу луѓе натрупани, без средства, без пристап до комунални услуги), 
додека само за 5% може да се смета дека се „среќно сместени”. 
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(Пре) 

Натрупување 

Без 
средства 

Без 
комунални 
услуги 

% 

Крајно несигурни СУ x x x 11% 

Несигурни СУ, но со 
голема куќа  x x 3% 

Несигурни СУ, но со 
пристап до комунални 
услуги 

x x  33% 

Квалитативно живеење, 
но без средства  x  12% 

Просечни средства и 
комунални услуги, но 
стиснати 

x o o 24% 

Добар степен на средства 
и комунални услуги, но 
стеснети  

x   11% 

Среќно сместени    5% 

Извој: Воичу Б., 2004. 

Причини за бездомништво 

Главните причини за бездомништво се – како што истакнав погоре – 
системски и индивидуални. 

Системските фактори би вклучиле како главни фактори: 

а) Економска рецесија која може да доведе до:  

1) станбен пазар кој не обезбедува адекватна понуда за достапен и сигурен 
станбен простор (ова може да биде исто така поради недостаток на политичка 
волја за зафаќање и ублажување на ова прашање), 

2) промена на пазарот на работа кој турка во ризик на сиромаштија,  

б) Дестабилизирана мрежа на социјална и заедничка сигурност и 

в) Политики кои (случајно или не) го зголемуваат ризикот на бездомност за 
луѓето кои се ранливи (вклучувајќи недостаток на заштита и прописи за случаи 
на протерување или за затвореници/ бивши осуденици кои се отпуштени). 

Индивидуалните фактори се лични карактеристики што ги ставаат луѓето 
на ризик да станат бездомни, како ментална болест, инвалидитети во развојот, 
алкохол и злоупотреба на супстанци или неспособност за формирање социјални 
односи.  
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Помеѓу овие 2 категории е дезорганизацијата на семејството (развод/ 
растурање) што во многу случаи придонесува за бездомништво. 

Сиромаштијата е најсекојдневниот фактор што придонесува за бездомни-
штво. Покрај различните политики и услуги што се создаваат во европските 
земји, во многу случаи сиромашните стануваат с# посиромашни и немаат сред-
ства да платат за наемнината или комуналните услуги. Комбинираните фактори 
како зголемувањето на бројот на семејствата со ниски примања, недостатокот на 
станбен простор и зголемувањето на наемнината/цената за станбениот простор 
водат кон зголемување на бројот на бездомни или најмалку луѓето ги водат кон 
ризикот од бездомност. Во овој контекст, изгледа дека распространетоста на 
сиромаштијата драматично е зголемена кај помладите семејства, но исто така и 
кај постарите. Но далеку повеќе, најголемата група на ризик од сиромаштија 
изгледа сега се единечните семејства предводени од жени. 

Недостатокот на достапен станбен простор е друг фактор во повеќето 
европски земји, а посебно во земјите на ЦИЕ и ЈИЕ. По 1990 година, поради 
приватизацијата на јавниот станбен фонд и намалувањето на изградбата на нови 
станови, се создаде огромен притисок врз пазарот на станбен простор. Резултатот 
беше огромно зголемување на цените со врв - на пример – во Белград и Букурешт 
од 2000 евра/м2. Бидејќи феноменот на бездомништво е поспецифичен за 
урбаните подрачја отколку за руралните подрачја, зголемувањето на цената за 
наемнина влијаеше на моќта кај многу луѓе да земање под наем . Во големите 
градови на земјите на ЦИЕ и ЈИЕ просечниот надоместок за наем за еден стан е 
еднаков или поголем од просечната плата. Исто така, зголемувањето на цената за 
комуналните услуги споредено со куповната моќ на сиромашните луѓе ги остави 
без можност да ги покријат истите и многу од нив си ги продадоа куќите, ги 
потрошија парите на еден неодговорен начин и станаа бездомни. 

Законското исфрлување е исто така во основата на бездомништвотоа во 
многу случаи. Најмногу од исфрлањата се резултат на неплатени долгови за 
наемнина или огромни долгови за трошоците на семејствата за комунални 
услуги. Претходно сигурното времетраење на правото на посед на домаќинствата 
е релативно неповредено освен ако: 

• тие се разболат 
• нивните деца се разболат 
• нивниот партнер ги остави 
• социјалната помош не пристигнува навреме 
• тие го губат работното место или плаќањето за нивната работа по 

договор доцни 
• има неочекувани трошоци (патување, лекување, поправки итн.) 
• не се извршени плаќања за издршка на дете 
• тие земаат на заем пари од „ајкула за заем” и даваат во залог стан  
• тие ја продаваат куќата за погрешни потреби и брзо ги потрошуваат 

парите 
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• куќата се отстапува на законскиот сопственик, а државата тоа не го 
компензира. 

Душевната болест и оддаденоста (на дрога, алкохол) с# повеќе станаа 
фактор за создавање бездомништво.  

Бројот на долгорочни психијатриски кревети драматично се намали во 
последните 30-40 години. Како последица од тоа некои поединци кои се 
отпуштени од психијатриските болници нема каде да одат. 

Луѓето оддадени на дрога и алкохол се во голема мера изложени на 
душевно растројство. Тие ја напуштаат куќата за да живеат во несигурни услови 
или продаваат она што поседуваат за да добијат пари што додава масло на огинот 
за нивно растројство. 

Програми и услуги за бездомни луѓе 

За ситуации во случај на нужда може да идентификуваме 

Свраќалишта кои се влезно место до сервисниот систем за многу без-
домни и социјално изолирани луѓе (вклучувајќи жртви на домашно насилство).  

Засолништа кои првично биле наменети во случаи на нужда, краткорочна 
помош, но сега од нив се бара да обезбедуваат и други услуги. Тоа значи дека 
улогата на засолништата е проширена вон реагирањето само во случај на нужда. 

Во овие случаи услугите како  

• Здравствена помош (проширена на ментално здравје) 
• Помош за наоѓање работа 
• Судска помош (во случај на навредливо исфрлување) 

ги придружуваат овие луѓе. 

Поддржувачко домување на разни типови и нивоа според специфичната 
потреба на луѓето е друга мерка. Тука можеме да спомнеме субвенционирање на 
наемнината и ваучери за греење како примери на поддржувачко домување.  

Во смисла на економичност изгледа дека е подобро да се помага на 
поедини бездомни луѓе со различни видови помош во нивниот дом отколку во 
засолниште. 

Заклучоци 

Добра стратегија за борба против бездомништвотоа е да се промени 
ориентацијата од реакции во случаи на нужда на бездомноста (на улица и 
директни социјални услуги) и кон спречување на бездомноста (политика за 
домување). Таква една стратегија смета дека фокусот треба да се стави на  

• пристапот до соодветен станбен простор и поддршки; и 
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• одговорноста за потрошените пари и координација помеѓу сите нивоа 
на владини и сервисни снабдувачи така што инвестирањето во системот 
да може да се следи и евалуира. 

• широката разноличност на програми за домување вградени во една 
национална политика за домување - од заеми за домување – до ваучери 
за греење, од сигурност на времетраењето на правото на посед до едно 
сигурно и атрактивно соседство. 

Како што беше спомнато во еден извештај од Торонто (Градот Торонто, 
1998): 

Фокусирањето за спречување обезбедува подобар живот и поголема 
шанса за независно живеење за поединците кои се на ризик да станат бездомни. 
Сместувањето обезбедува стабилност, личен идентитет и чувство на припаѓа-
ње, поврзување на социјалните мрежи и една платформа на која се редат нај-
различни здравствени и поддржувачки услуги засновани на заедницата. 

Иако услугите за спречување и поддршка треба да бидат основа на секој 
систем за интервенција, социјалните политики на ризик треба и понатаму да се 
развиваат. Покрај тоа, политиките за домување треба да се утврдат на национал-
но ниво со цел да обезбедат не само куќа, но и адекватни станбени услови како 
предуслов за социјално вклучување и целосно граѓанство. 
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ИНКЛУЗИВНОСТА НА МАЛЦИНСКИТЕ  

ГРУПИ И ТРАНЗИЦИЈАТА 

 

 

Хасан Јашари, 

Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово 

 

 

Идејата да се напише оваа статија ми се наметна од неколку фундаментал-
ни причини: 

1.  Инклузијата, во постиндустриското општетство, претставува фундамен-
тален проблем на човештвото и во голема мера го обликува социјалниот 
живот на луѓето.  

2.  Постои реална дилема дали социјалната инклузија во Македонија за-
останува во севкупниот процес на трансформација на општеството и 
етаблирањето на системот на социјална правда. 

3.  Две реалности на инклузијата. 

4.  Раслојување на општеството во кое имаме еден тенок слој на богати и 
средна класа и бројно голем долен слој составен од невработени, луѓе со 
ниска квалификациска структура, корисници на социјална помош, пензи-
онери, болни.. 

5.  Дали во моментот во Македонија како малцински групи кои се загрозени 
и многу нееднакви со другите - Ромите, руралните стари лица? 

Дали инклузијата во наши услови претставува илузија?  

Денес во сите земји се посветува големо внимание на социјалната инклу-
зија.Тој процес подразбира низа мерки на државите, претставува постојан процес 
и секогаш недоволно успешен: за да се отстранат пречките до пристапот на сите 
луѓе, под еднакви услови до општествените добра, институциите и инфраструк-
турата на државата, локалната заедница. Дали во Македонија во услови на оп-
штество во криза му се посветува внимание на овој проблем? Дали во услови на 
раст на сиромаштијата имаме и пораст на енклузијата? Овие претставуваат по-
стојани дилеми кои не само што ги погодува разните групи кои на овој или на 
оној начин трпат социјална негрижа и исклученост, туку се уочува и едно 
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убедување кај овие општетсвени слоеви, дека тие се препуштени сами на себе. 
Факт е дека тоа што нормативно е прецизирано со законите не се реализира во 
практика. 

Инклузијата - теоретски модел 

Проблемот на инклузијата не е локален - тој е цивилизациски; Црнците во 
Америка, Бурукумините во Јапонија, Шудрите во Индија, Курдите во Турција, 
Ромите и Албанците во поранешна СФРЈ се само некои примери на дискриман-
ција и облици на социјална исклучивост. Како производ на несоодветни јавни по-
литики во доменот на општествена инклузија денес Франција се справува со бе-
сот на африканските емигранти кои пред две години неколку месеци го држеа 
Париз, симболот на буржоаската револуција и на слободното општество, во по-
лициски час... Бугарија како нова членка на Европската унија се соочува низа го-
дини со проблемот на дискриминацијата на Ромите. Пред еден месец тие се бу-
неа во Софија. Бунтот ги изненади сите. Ромите се дискримирана етничка група 
во цела Европа. Тие се дискриминирани и кај нас во Македонија. 

Кога зборуваме за инклузијата, според Гиденс постои дилемата на немоќта, 
проблемот на ропството во модерното општество. Несомнено дека поединецот 
доживува чувство на немоќ во однос на разновидниот и опсежен општествен 
универзум. Се претпоставува дека за разлика од традиционалниот свет, каде што 
поединецот имал контрола над многу од влијанијата кои го обликуваат неговиот 
живот, во постмодерното општество многу од тие контроли потпаѓаат под 
надворешни агенси. Оттука потребата и функцијата на социјалната инклузија се 
наметнува и е неизбежна, слична на теоријата на отуѓувањето на Маркс. Според 
Маркс, развојот на производствените сили произведува состојби машините, паза-
рите, да го контролираат човекот, тие се надворешни доминации кои ја менуваат 
природата на човекот. Дали тоа денеска е истото со масовното општество, 
глобализацијата и роботизацијата како надворешни влијанија врз поединецот и 
неговиот социјален живот?( Гиденс, А.,2001). 

Зборувајќи за процесот на инклузијата и неговото значење, Џон и Кони Лил 
О Брајен зборуваат за процес на составување на членство на еден со друг, така 
тој ја замислува заедницата која има потреба за социјално внимание кое е со 
специфични потреби (John O'Brien and Connie Lyle O'Brien, Wendell Berry ,1985) 

Дали оваа сентенца треба да значи една едноставна порака за илјадници 
стории, како на пример тоа на 72.000 семејства во Македонија кои не се во 
состојба да ја платат елктричната енергија. Тоа можеби е ризикот за луѓето 
изложени на сиромаштија, изолација за беспомошните. Дали заедницата луѓето 
од семејствата, соседствата, селата треба секогаш да чекаат некој друг да им ги 
реши проблемите? Или пак напоредно со јавните политики во областа на 
зајакнување на инклузивноста на групите со специфични потреби, на заедниците 
им преостанува и тие да се организиараат и како што вели Мануел Кастелс, да 
создаваат мрежи на нови односи и коалиции и на тој на;ин да се справат со 
предизвиците на времето. 
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Проблемот со инклузијата претставува составен дел на безброј проблеми со 
кои денес се соочуваат мажите и жените кои живеаат во постмодерниот свет. 
Зигмунд Бауман овие нешта ги смета за морални проблеми на цивилизацијата 
(Бауман,З. 2005). Распоредот на потребите кои општествата, владите преку 
нивните јавни сервиси, фондови, агенции, добротворни здруженија треба да им 
ги нудат на своите граѓани. Списокот на потребите на загрозениите слоеви на 
граѓанството е долг со оглед на неповолните состојби во начинот на кој се дели 
општественото богатство. Доволно е да се спомнат инклузивните акции кои 
треба да се артикулираат и да бидат во асистенција на кризата на врската меѓу 
паровите, на семејното и сексуалното содружништво, кршливоста на политиките 
за социјална заштита, помош, етничка дискриминација и угнетување на 
послабите од нас, во секој поглед. Но моралното е загрозено посебно во услови 
кога за овие исклучени мажи и жени од нашето друштво и општетсвото се 
создаваат низа предрасуди, вицеви, исмејувања и колективни отпори. 

Актуелноста на инклузијата во ЕУ и Америка 

Но, денес земјите се соочуваат со проблемите на инклузијата на 
малцинските групи. Европа со своето последно проширување има можност да ги 
реши проблемите на инклузијата на пензионерите со пониски примања. Дел од 
нив сега поголемиот дел од годината престојуваат во Бугарија, Романија, 
Шпанија, земји во кои нивните пензии овозможуваат пристап до поквалитетен 
живот, лекарства, рекреација, па дури и заштеда од пензијата. 

Индустриското општество бара високвалификувани и образовани работни-
ци; менаџери, техничари, интелектуалци и претприемачи со пониско или повисо-
ко образование. Френсис Фукујама, вели дека таквата потреба е заради тоа што 
таквото општество денес не може да постои без голема и специјализирана обра-
зовна елита. Во развиениот свет, социјалниот статус, во голема мера, е одреден 
од нивото на образованието. Класните разлики во Соединетите Американски 
Држави денес, може да се рече, се должат, пред сè, на разликите во обра-
зованието. Скоро и да нема пречки во напредувањето на некое лице со соодветни 
образовни степени, нерамноправноста се вовлекува во системот како резултат на 
нерамноправниот пристап до образованието; недостатокот на образование е 
најсигурниот начин на осуда на граѓанин од втор ред. Дали инклузијата како 
процес и потребата за неа се директна последица на горенаведените аргументи за 
социјалната диференцијација на општеството. 

Инклузијата во услови на транзиција 

Меѓутоа, инклузијата во нашето општество во иднина треба да се сфати во 
еден поширок контекст. Општиот проблем на македонското општество е 
проблемот на недоволниот квалитет на образованието, ниските пензии, слабата 
социјална заштита на населението и безработицата која ги погодува луѓето со 
понизок степен на образование. Има и предрасуди и дискриминација на Ромите. 

Промените кои се случуваат во социјалното милје, како резултат на 
влијанието на екстерните фактори, се однесуваат на положбата на човекот, 
неговите егзистенцијални потреби и на трансформацијата на општествените 



 Hasan Ja{ari 

 
 
 209 

институции. Во ерата на транзицијата сите промени се доживуваат, од поголе-
миот дел на населението, како голем товар, збунетост, чувство на запоставеност, 
големи социјални разлики и сл. Дали државата е свесна за овие егзистенцијални 
проблеми на населението - посебно кај маргиналните групи? 

 Поголемиот број на семејства денес мака мачат со нивниот семеен буџет. 
Неодстигот на средства за исхрана, за облека, за домување... Државата очигледно 
нема соодветна инклузивна политика во однос на ромската популација, 
Помаците и Јуруците. Дали јавните политики за ромската декада, социјалните 
станови, програмите за образование имаат конкретни резултати на теренот - 
нивна практична реализација? 

Во Македонија проблемот на социјалните разлики веќе се изострува и се 
појавува во најекстремните форми. Дали процесот на инклузијата е немоќен пред 
глобалниот процес на силното раслојување на едно богато општество со голем 
број на сиромашни? Антони Гиденс дури би рекол дека тоа е иднината на 
човештвото во ерата на глобализацијата. Дали тоа се манифестира и се случува 
на груб начин и кај нас? 

Кај нас, исто така, по сите индикатори состојбата е најлоша по затворите. 
Истото важи за поранешните осуденици и луѓе кои треба да се ресоцијализираат 
по издржување на казна. Во Франција се обезбедува стручна обука на осудени-
ците во затворите и нивната акредитација по издржување на казната. Тоа е про-
следено со низа мерки со кои јавните политики го поддржуваат процесот на ресо-
цијализација и интеграција на осудениците во општетвото како еден сложен 
процес. Со тоа емпириските податоци упатуваат на тоа дека се намалуват 
средната големина на рецидиви кај нив. Образованието на возрасните како голем 
проблем. Во Англија се подржуваат низа проекти за учење на постарата 
популација преку културата на активно стареење. 

Инклузијата и јавната политика 

Значајно за нас е како Уставот на Република Македонија го разграничува 
феноменот инклузија. Дали тој им дава доволен простор на законите кои 
произлегуваат од него, јавните политики за да се надминат нееднаквостите во 
општеството? 

Членот 34 вели дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и 
социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор.  

Член 35 

Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на 
граѓаните согласно со начелото на социјална праведност.  

Републиката им гарантира право на помош на немоќните и на неспособните 
за работа граѓани.  

Реубликата им обезбедува посебна заштита на инвалидните лица и услови 
за нивно вклучување во општествениот живот.  
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Сè е како што треба и според тоа сите сме заштитени - тоа е едната 
реалност- нормативната. 

Малцинствата- групи на негативни сатири 

 1. Инклузијата претставува посебна општествена појава.Тоа е мрежа на 
повеќе општествени активности од голема важност за сите општества и држави, 
за сите времиња и цивилизации. Моделот по кои јавните политики се однесуваат 
или ја спроведуваат инклузијата, неговата улога, не е само прашање на државата, 
владите туку и морално етичка задача на секој поединец. 

 2. Инклузијата претставува сложена мрежа на односи кои се воспоставува-
ат на основа на политиката, заедницта, соседствата, био-социалните и економ-
ските односи и функции. 

 3. За нас е од првентствено значење прашањето како може теоретски и 
практично да се скицира инклузијата, неговото манифестирање во нашето 
секојдневие со неговите карактеристични појавни форми. 

4. Како реагираат малцинските групи како општествени целини на 
засиленото влијание на надворешните фактори врз нив. Како се справуваат тие со 
егзистенцијалните проблеми и потреби ? 

Што зборуваат емпириските податоци 

Што се однесува на националните програми за социјална инклузија поголе-
миот број од нив во Република Македонија се однесуваат на проблемот на подо-
брувањето на животот на луѓето со проблемот на хендикепираност, менталното 
здравје, деца скитници. Програмите исто така се однесуваат на намалувањето на 
бариерите за вработување - тоа опфаќа разни форми на доквалификација на 
работниците со ниска квалификациона структура. Целта е тука на некој начин да 
се подобри сервисната средина за овие луѓе и нивните потреби.  

Ако ги анализираме некои акциони планови на јавните политики кои се 
обидуваат преку разни државни мерки да ги намалат нееднаквостите, да го 
поддржат системот на социјалната еднаквост доаѓаме до некои конкретни 
индикатори за поедините министерства. На пр. Министерството за транспорт и 
врски ги имплементира следните инклузивни програми. 

Реализирани цели од Националниот акционен план за домување на Ромите 
- Декада на Ромите 2005-2015 год. во период од 01.11.2006 год. до 30.03.2007 
год., за чија имплементација е надлежно Министерството за транспорт и врски. 

Од областа на домувањето согласно со соодветните закони премина во над-
лежност на општините, воедно во неколку општини усвоени се акциони планови 
за Ромите. 

Министерството на транспорт и врски е надлежно и за донесување на закон 
за решавање на статусот со неформалните градби “дива градба” (за што се 
подготвува закон за неформални градби). 
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Втората утврдена цел е урбанизација на населби со доминантно ромско 
население, Шуто Оризари, и за истото се доставени барања од општина Битола и 
општина Прилеп. 

Третата цел - квалитет на живеење, т.е олеснет пристап на ромската попу-
лација за решавање на станбеното прашање. Владата на РМ ја донесе програмата 
за изградба и одржување на станови сопственост на РМ за 2007 год., со кое е 
предвидена изградба на социјални станови со големина со 35 м2 до 45 м2 за лица 
со ниски приходи со период на градба 2007-2009 год. “Проект за изградба на 
станови кои ќе се издаваат на лице со ниски приходи” на сите етнички заедници. 
Во 2005 се објавени огласи во Кочани, Кратово, Крива Паланка и Делчево. 
Постапката по жалби пред второстепената комисија е во тек, а во градот Ресен и 
Тетово - 2006 лицата се вселени. Дебар и Гевгелија - огласот март 2006 распре-
делбата на становите е поништена, а заинтересираните може да се пријават на 
следните огласи. 

Инклузивните импакти на овие јавни проекти (од начинот на распределбата 
на социјалните станови) може да се уочи дека се поразителни. 

2. Услуги за лицата кои бараат вработување  

Собирање податоци со разговор, интервју и проценка на потребите на 
невработените, понатаму собирање податоци за нивните квалификации, знаења и 
способности, советување и упатување... 

3. Активни мерки за вработување 

- Подготовка за вработување на невработените и други лица 

Со оваа мерка се овозможува стекнување и дополнување на знаењата и 
вештините на невработените и други лица заради нивно вработување. Агенцијата 
за вработување партиципира со средства за обука, претквалификација и доквали-
фикација на невработени и други лица за познат работодавец, каде агенцијата на 
невработеното лице во подготовката исплатува парична помош во висина од 
4000 ден. месечно, додека на работодавецот кај кого се врши подготовка за вра-
ботување се исплаќа 2000 ден. Работодавецот има обврска да заснова работен 
однос на неопределено време. Во програмата за горенаведениот период беа 
вклучени вкупно 88 невработени лица Роми. 

- Советување за вработување во работните клубови 

Целта на активностите во работните клубови во центрите за вработување е 
да се поттикнува иницијативата и воедно да се зајакне капацитетот на лицата кои 
бараат вработување. 

Во периодот од 01.11.2006 до 31.03.2007 во работните клубови со 
активностите беа опфатени вкупно 1636 невработени лица Роми.  

- Професионална ориентација 
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Професионалната ориентација се дава на невработени лица, ученици, 
студенти и вработени лица со цел да им се помогне при изборот на занимањето и 
професионалниот развој. 

 Во периодот од 01.11.2006 до 31.03.2007 со овие активности беа 
опфатени вкупно 532 лица. 

- Јавни работи 

Јавните работи се извршуваат врз основа на програма за јавни работи што 
ја подготвува организаторот. Како организатор на јавните работи може да се 
јават единиците на локалната самоуправа и заинтересираните работодавци од 
јавниот сектор. 

Во јавни работи беа вклучени вкупно 206 невработени лица. 

- Ослободување од плаќање персонален данок од доход 

Со оваа мерка се стимулира работодавецот кои ќе вработи работник на 
неопределено време над бројот на вработените на неопределено време.  

- Вработување на инвалидни лица 

Со законот за вработување на инвалидни лица се утврдени посебните 
услови и поволности за вработување и работење на инвалидните лица, кои 
потешко наоѓаат вработување.  

Во периодот од 01.11.2006 до 31.03.2007 беа опфатени 33 лица. 

Во однос на спроведување на превентивни активности во примарната 
здравствена заштита, здравствени домови во РМ вршеа: 

-систематски прегледи на децата и учениците 

-спроведување на континуирана задолжителна вакцинација на деца од 
предучилишна и училишна возраст.  

Министерство за образование и наука - Управа за развој и унапредување на 
образованието на јазиците на припадниците на заедниците ги извршува следните 
активности за акциони и оперативни планови на Декадата на Ромите од 
01.11.1006 до 30.03.2207 год.  

• Стипендирање на одреден број на ученици во I,II,III и IV година од 
Фондот на МОН. 

• Обезбедување услови во конкурсот за поголем и подобар пристап до 
средните училишта на ромските ученици. 

• Зголемување на бројот на училишта со изучување факултативна настава 
на ромски јазик 

• Поддршка на инцијативата за отворање на средно училиште во општина 
Шуто Оризари. 
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• Продолжено стипендирање на учениците од ИИ,ИИИ и ИВ година 
средно образование со менторска поддршка од фондот на РЕФ. 

 

Две реалности 

Во животот кога се работи за проблемот на инклузијата постојат две реал-
ности. Ние живееме во тој свет. Едната реалност според Ерл Беби се нарекува до-
говорна. Нештата ви изгледаат реални бидејќи така ви кажале и ви кажуваат 
постојано. Но, постои и тоа што се вика искуствена реалност- нашето директно 
видување на нештата. Значи првото е продукт на тоа што се зборува, што се пи-
шува во Уставот, законите за социјална заштита, јавните политики за инклузија, а 
второто е општествената практика- колку луѓето го чувствуваат тоа во својот 
живот, колку им се подобрува иднината и колку им се зголемуваат пристапот до 
задоволувањето на нивните потреби (Баби Еарл,1986) 

Инклузијата секогаш е во тесна корелација со процесот на општественото 
раслојување кое е сè поголемо .Раслојувањето произведува социјални разлики74. 

Старите лица како малцинска група 

Друг проблем кој го погодува нашето општетство, кој исто така е проблем 
на постиндустриското општетсво, е интензивната урбанизација – проследен со 
феноменот на напуштање на селата. Токму тоа население кое останува во селата, 
главно старци, пензионери, земјоделци и сточари денеска претставуваат општес-
твени групи кои заедницата треба да ги поддржи во исполнувањето на нивните 
егзистенцијални проблеми 

                                                 
74 Interesno e da se vidat slednite indikatori. Istra`uvawe 2001 godina. 

Od interpretacijata na dobienite statisti~ki pokazateli se gleda deka socijalnite 
razliki me|u u~enicite postojat, i tie imaat tendencija na zgolemuvawe. Od toa 67,4% 
od anketiranite u~enici tvrdat deka tie postojat, a deka tie se zgolemuvaat smetaat 
287 ili 41% od ispituvanata populacija. Samo 5% od u~enicite smetaat deka nema 
socijalni razliki me|u u~enicite. Ovie indikatori se najdobar dokaz deka u~enicite 
se svesni za socijalnite efekti na postsocijalisti~koto op{testvo manifestirano so 
izrazena socijalna mobilnost i silno raslojuvawe na op{testvoto so jasni socijalni, 
sloevi i belezi. 

Socijalnite razliki i odgovorite na u~enicite gi sporeduvame so op{testveniot 
status na roditelite na u~enicite i se gleda edna direktna korelacija me|u 
zanimaweto na roditelite na u~enicite i nivnata reakcija na ova pra{awe. Imeno, 
pogolemiot del na decata na rabotnicite i na nevrabotenite, toa zna~i na 
populacijata so poniski li~ni primawa, smetaat deka socijalnite razliki se 
zgolemuvaat {to pretstavuva realna slika na gubeweto na op{testvenata mo} na ova 
grupacija vo op{testvoto. 
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(Извор ,Статистички завод на РМ, периодични извештаи,2005) 

Во напуштените села останале старци, без соодветно снабдување, лекар-
ства, телефон, безбедност. Претставуваат објект на криминални групи и наркома-
ни. 

Заклучок 

За да се операционализира понатамошната дебата мислам дека е значајно 
да се потпреме на следните односи: 

 1. Инклузијата претставува посебна општествена појава. Тоа е мрежа на 
повеќе општестевни активности од голема важност за сите општества и 
држави, за сите времиња и цивилизации. Моделот по кои јавните поли-
тики се однесуваат или ја спроведуваат инклузијата, неговата улога, не 
е само прашање на државата, владите, туку и морално-етичка задача на 
секој поединец. 

2. Инклузијата претставува сложена мрежа на односи кои се воспоставу-
ваат на основа на политиката, заедницата, соседствата, биосоцијалните 
и економските односи и функции. 

 3.  Како реагират малцинските групи како општествени целини на засиле-
ното влијание на надворешните фактори врз нив. Како се справуваат 
тие со егзистенцијалните проблеми и потреби ? 

4. Општ е впечатокот дека во животот кога се работи за проблемот на 
инклузијата постојат две реалности. Ние живееме во тој свет. Едно е тоа 
што се зборува, што се пишува во уставот, законите за социјална зашти-
та, јавните политики за инклузија, а друго е општествената практика – 
колку луѓето го чувствуваат тоа во својот живот, колку им се подобрува 
иднината и колку им се зголемува пристапот до задоволувањето на 
нивните потреби (Баби Еарл, 1986). 

Тоа е состојбата со старите лица, Ромите и малцинските групи кај нас и во 
Европа.  

Година 1948 2005

Села кои не се населени 1 147 

Села до 50 жители 20 458 
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ПОЛИТИКА И ПРИНЦИПИ ПРИ КРЕИРАЊЕ  

НА СИСТЕМСКИ ЗАКОН ЗА  

ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП ВО РМ 
(Нацрт-платформа) 

 

Звонко Шаврески 
НВО Полио Плус 

Човекови права... 

Хендикепот како феномен кој го следи севкупното човеково постоење из-
мина долг пат од традиционалното, преку медицинското гледиште, за да се пози-
ционира во социјално прашање. Внатре во тој сектор, последниве дваесетина го-
дини (светски гледано) лицата со хендикеп успешно се борат во преформулирање 
на стереотипијата на хендикепот од социјално прашање во прашање на човекови 
права. 

Значи, хендикепот не лежи во поединецот (со хендикеп), туку во општес-
твото. Хендикепот е нарушена комуникација помеѓу правата на поединецот и об-
врската на заедницата да обезбеди еднакви можности на сите свои членови за 
партиципација во општественото живеење. 

Човековите права се исти за сите без обѕир на личноста и произлегуваат од 
Универзалната декларација за човекови права. Тоа е т.н. прва генерација човеко-
ви права. Но, кога се размислува за правата на лицата со хендикеп во земјите во 
развој “втората генерација” човекови права (како што е правото на храна, дому-
вање...) се од особена важност за лицата со хендикеп од сиромашните слоеви и 
мора да се гледаат во тесна поврзаност со граѓанските и политичките права. 

Сепак, клучното прашање не е во тоа дали на лицето тие права му припа-
ѓаат, туку дали истите навистина може да ги ужива. 

За колку-толку оваа детерминанта да може да се осигура во еден законски 
текст, потребно е да се следат неколку водечки принципи: 

1. Еднаква вредност и достоинство за сите човечки суштества; 
2. Автономија и независност на човековата личност; 
3. Недискриминација;  
4. Право на пристап - физички, суштински и кон сервисите и услугите; 
5. Право да се живее во својата заедница и заедно со своето семејство; 
6. Право на социјална интеграција и целосна партиципација во 

заедницата; 
7. Почит кон различноста; 
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8. Изедначување на можностите; 
9. Право на учество во политичкиот живот на заедницата; 
10. Право на слобода на здружување. 

Главни одредници кон добра политика и добро законодавство... 
 Без обѕир на политичкиот пристап кон обезбедување на човековите права 

за лицата со хендикеп, мора да се има предвид максимата дека “секоја политика е 
онолку добра колкав што е импактот на нејзината имплементација”. 

 Без обѕир на разликата помеѓу статусот и целта на секој од правните 
документи кои ја регулираат оваа материја, најважна е содржината и пристапот 
кон дефинирање на начинот на уживање на овие права.  

 Пред да се појде во одредници мора да се постави основниот постулат, 
аксиома, позиција или барикада од која лицата со хендикеп не смеат да отстапат. 
“Но пасаран” е позицијата за локацијата на хендикепот. Значи хендикепот не е во 
лицето со оневозможеност. Тоа лице, како и сите други, е само човек со свое 
достоинство и права. Хендикепот се наоѓа во релацијата (комуникацијата) поме-
ѓу лицето (со оневозможеност) и заедницата. Таа изместена релација и погрешна 
комуникација треба повторно да се воспостави и обнови. Тоа се чини со пози-
тивни акции на организираната заедница - државата. 

 Само од тука може да појде добра дефиниција на хендикепот и само од 
оваа точка може да се креира добра политика и добро законодавство. 

Главни појдовни одредници кон нивно дефинирање можат да ни бидат: 

1. Хендикепот во главните текови. Појдовната политика на сите докумен-
ти кои го регулираат прашањето на хендикепот треба да биде целосно 
вклучување на лицата со хендикеп, на нивните потенцијали и способ-
ности како интегрален дел од севкупниот човеков потенцијал на заедни-
цата. 

2. “Ништо за нас - без нас”. Ниту еден политички пристап кон хендикепот 
нема да може да биде сеопфатен и доволно длабок без активно учество 
на самите лица со хендикеп, особено оние нивни групи подложни на ис-
клучување (жените и децата со хендикеп, лицата со ментален хенди-
кеп...). 

3. Општество за сите. Политиката на вклучување мора јасно да го дефи-
нира инклузивното општество и во него улогата на лицата со хендикеп. 

4. Недискриминација. Мора да се дизајнираат мерки кои нема да остават 
правни празнини за толерирање на каква било дискриминација по основ 
на хендикеп. 

5. Позитивна дискриминација. Добрата политика мора да предвиди силни 
и сеопфатни конкретни мерки на државата кои ќе обезбедат ставање во 
поповолна положба на лицата со хендикеп со цел изедначување на 
можностите, но за време додека има потреба од таква акција. 
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6. Интердискриминација. Мерките против дискриминирање по основ на 
хендикеп, како најчесто нарушување на човековите права добрата поли-
тика мора да ги избалансира и со мерки против т.н. интердискримина-
ција, изедначување на третманот по основ на хендикеп, а не по причи-
ната за здобивање. Причината може да биде релевантна само при креи-
рањето на превентивната улога на државата. 

7. Прашање на човекови права. Добрата политика мора да го потенцира 
недоволното уживање на човековите права од страна на лицата со 
хендикеп и да ја рефлектира поврзаноста при реализацијата на чове-
ковите и политичките со социјалните права. 

8. Анализа од социјален аспект. Добриот политички пристап мора да има 
расчистено со фактот кој ја дискриминира релацијата помеѓу личноста 
со хендикеп и општеството и да се фокусира на бариерите кои мора да 
бидат превенирани и отстранети. 

9. Сиромаштијата и хендикепот. Добрата политика мора да ја сфати 
причинско-последичната врска помеѓу сиромаштијата и хендикепот. 
Лицата со хендикеп мора да се најдат во стратегиите за намалување на 
сиромаштијата и да се расветли нивната позиција како причина, но и 
последица на сиромаштијата. 

10. Двостран пристап. Добрата политика мора да води сметка за двете 
страни на оваа појава. Треба во исто време да се направи баланс помеѓу 
потребата од посебни мерки и механизми за лицата со хендикеп, од 
една страна, како и од потребата за нивна интеграција и изедначување 
со другите сектори во општеството. Ова воопшто не е лесно да се 
избалансира и треба да се има предвид дека и најдобрите намери за 
инклузија можат да завршат како додатна причина за понатамошно 
исклучување на лицата со хендикеп. 

11. Целесообразни и практични стратегии. Политиката мора да реферира и 
да се потпира на изворен модел и стратегија која базата ја има во духот, 
развојот и разбирањето на заедницата, а не во некаков увезен модел од 
развиените земји. 

12. Повеќекратен хендикеп. Добрата политика мора да го предвиди фактот 
дека лицата со хендикеп не се една единствена хомогена група и дека 
некои од тие лица се особено подложни на маргинализација и 
дискриминација (како децата и жените со хендикеп, лицата со тежок и 
комбиниран хендикеп). 

13. Достапност. Политиката која ќе се зафати со обезбедување на партици-
пација на лицата со хендикеп во општественото живеење во самиот 
старт ќе треба да расчисти со обезбедувањето на пристап кон сите раз-
лични форми на живеење и комуницирање. Модерните технологии го 
олеснуваат практичното исполнување на овие акции, но во исто време 
отвораат и нови прашања и форми на задоволување на оваа определба. 



 Zvonko [avreski 

 
 
 219 

14. Лоцирање на носителот. Добрата политика мора точно и недвосмислено 
да го лоцира носителот на заштита на правата и достоинството на лица-
та со хендикеп. Државата не смее да биде амнестирана при тоа и не 
смее да се крие зад негативниот судир на надлежност на своите инсти-
туции и органи. 

15. Буџет. Расположливите буџетски средства мора да станат достапни и за 
вклучување на лицата со хендикеп во главните текови на општествено-
то живеење. Оваа достапност треба да биде стратешки и програмски 
поставена, транспарентна и отчетна. 

16. Финансиска одговорност. Добрата политика не смее да остави покрива-
њето на трошоците за нејзиното спроведување да биде оставено на не-
кој друг или на некоја друга политика и стратегија. Странските донации 
и развојни програми се со ограничен ефект и времетраење. Потпира-
њето врз сопствените извори е долгорочно и суштински одржливо..  

17. План. Добрата политика освен во преточување во добра стратегија мора 
да има своја операционализација во ефективен план за акција. Планот 
мора да биде временски определен, јасен во позициите и одговорноста 
на носителите и финансиски покриен. 

18. Правна држава. Без обѕир колку добро политиката е преточена во 
ефективни правни норми, нивната имплементација секогаш ќе зависи 
од силата на државата да ги наметне во секојдневието. Овој елемент не 
зависи од хендикепот, но како глобално прашање за кое однапред 
постои висок консензус на главните политички субјекти може да се 
искористи за засилување и хуманизирање на законодавството. 

19. Мониторинг (Њатцхдог). Организациите на лица со хендикеп се един-
ствен субјект на кој може да се смета дека нема да затаи во надгледува-
ње на процесите на имплементација на доброто законодавство. Сепак, 
ова не се случува по автоматизам. Тој процес треба да се иницира, да се 
обезбеди експертиза и поддршка. Само тогаш ќе се обезбеди ефективно 
префрлање на националните иницијативи на локално ниво, и обратно. 

20. Менување на свеста. Ниту една политика и законодавство нема да лежи 
на цврсто тло додека не се обезбеди критично ниво на јавна свест за 
потребата од општествено вклучување на лицата со хендикеп во 
заедницата. Секоја политика и законодавство и субјектите кои го водат 
тој процес мора да сметаат на овој значаен сојузник или лут противник. 

 

Доволно за почеток !!! 

Останатото е само храброст и вредна работа...  
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Резиме76 
 
Овој труд го истражува управувањето во Албанија во светлото на современите 
идеи на управување на повеќе нивоа. Тој испитува некои интереси на 
управувањето во земјата, особено како што влијаеле на развојот на социјалната 
политика уште од крајот на државниот социјализам. Фокусот во овој процес е на 
улогите на институциите и субјектите, домашните и меѓународните. Додека 
литературата од последно време предложи комплексни, реципрочни и повеќе-
слојни механизми за трансфер на политиката помеѓу донаторските организации и 
земјите домаќини, се откри дека во Албанија текот беше доста линеарен и во 
еден правец, и не само за време на ударот на раната транзиција. Особено, 
институциите и во државата и во граѓанското општество изгледа с# уште се 
функционално заглавени во задоволувањето на многукратните барања на различ-
ните донаторски организации. Далеку од теоретски привлечната конвергенција 
или изоморфија во институциите, предлагам овде да ја разгледаме институцио-
налната псевдоморфоза, со помош на која структурално оштетените организации 
се обидуваат да ги имитираат функциите на донаторските агенции, додека ги ин-
корпорираат закржлавените верзии на граѓанските или демократските вредности.  

                                                 
75 Буквално значење – „Пази го kormilarот“. Етимолошки, зборот governor произлегува од 
латинскиот gubernator. 
76 Авторот би сакал да изрази благодарност на pHracKtl за тоа што беше корисен „противник„. 
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 „Палинурус, ветрето е пријатно, водата мирна, а нашиот брод мирно плови по 
својот пат. Легнете малку и одморете се. Јас ќе стојам на кормилото наместо 
вас.“ 

„Не ми кажувај за мирните мориња и поволните ветрови, мене кој видел толку 
многу од нивното предавство.  

Треба ли јас да верувам на Енеј по случувањето со времето и ветерот?“ 

…и тој продолжи да го држи кормилото и да ги држи своите очи вперени кон 
ѕвездите. Но Сомнус замавна над него со една гранка навлажнета со роса од 
Лета, и неговите очи се затворија и покрај неговите силни напори. Тогаш Сомнус 
го турна него од бродот и тој падна; но, држејќи се за кормилото, тоа отиде со 
Палинурус. Нептун беше свесен за своето ветување, го држеше бродот на патот и 
без кормилото и без кормиларот, додека Енеј, оплакувајќи ја загубата на својот 
верен кормилар, самиот го зеде водството над бродот.“77 

 
Вовед 

Овој труд ги испитува прашањата на управувањето низ призмата на 
социјалната политика и од перспективата на земјата, на Албанија, со цел да се 
даде придонес на националните и меѓународните дебати за овие теми. Тој се 
заснова на некои резултати од неодамнешното истражување во финансирањето и 
развивањето на социјалната политика во Албанија за време на транзицијата. Тоа 
беше фокусирано на улогите на институциите и државата и недржавните 
субјекти (меѓународните и домашните невладини организации) во формирањето 
на политики против сиромаштијата.  

Тој се заснова на емпириското истражување со повеќе од 100 учесници, 
составено од темелни интервјуа и фокусни групи водено во периодот од 2002 до 
2005 година. Исто така беше преземено дополнително етнографско истражување 
и добиените податоци ги користеа согледувањата и на учесниците и на оние кои 
не беа учесници, посетите на областите и контролата на медиумите. Секундарно-
то истражување за социјалата, глобалната социјална политика и управувањето 
низ транзицијата, а развиените земји ја обезбедија теоретската рамка. 

Без да сакам да направам слободни барања за истражувањето засновано 
на оваа величина и поставеност на примерок, јас ги задржувам моите забелешки 
врз основа на умерени генерализации (Williams, 2003). Со други зборови, тие 
претставуваат аспекти на особена состојба, кои може да се гледаат како примери 
на поширок збир на признаен феномен, со соодветна квалификација. Читателот 

                                                 
77 Палинурус, кормиларот на бродот на кој Енеј и неговите луѓе избегаа по падот на Троја, го 
трампеше својот живот помеѓу боговите за безбедно поминување на сите. Самиот Палинурус 
беше исфрлен на брегот и убиен од едно локално племе поради неговата облека, а неговите 
коски беа оставени непогребани. Енеј го посети во подземниот свет каде ветил дека на 
Палинурус ќе му направи погреб како што прилега.  
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ќе го најде познатиот формат на поставеност на контекстот, презентацијата на 
откритијата од истражувањата и заклучните забелешки. 

Трудот општо е составен од три дела. Првиот е краток есеј од академско-
то и научното потекло на управувањето и на социјалната политика. Следниот дел 
го претставува специфичниот албански контекст преку откритијата од истражу-
вањето. На крајот има неколку заклучни забелешки.  

КОНЦЕПТУАЛНО ОПАЃАЊЕ 
Современото размислување открива линеарен однос помеѓу управува-

њето и економскиот пораст (Lindbeck, 2001, Kaufmann et al, 2002). Тоа значи, по-
крај нивната суштинска важност, подобрите системи на управување се сметаат за 
пресудни за одржливиот развој ширум светот78. Меѓутоа, веројатно дури и 
повеќе од порастот, преведувањето на доброто управување во посткомунистич-
ките контексти се докажа дека е проследено со тешкотии. Досега таму не е про-
најден виртуозен круг, особено во Југоисточна Европа. Албанија, веројатно 
најголемиот Балкан на Балканот, во оваа смисла не претставува исклучок од 
нејзините соседи. По кој било стандард на мерење, Албанија редовно доаѓа 
помеѓу најниските земји во проценката на квалитетот на институциите и 
системите на управување (Kraay et al, 200579; Transparency International, 2002).  

Додека постои широка согласност дека доброто управување и добрите 
институции одат едно со друго, ние веројатно навистина не знаеме како да ги 
воспоставиме нив (Morduch, 1999). Ова е и покрај фактот дека ние може добро да 
ги препознаеме и да се согласиме за тоа кои се добри или слаби. Овде постои 
еден нормативен елемент, но на никој начин не е сигурен ниту со мерките и 
показателите. 

Сепак, знаејќи во груби црти каде сме и во груби црти каде би сакале да 
бидеме, останува прашањето како да стигнеме таму. Ние сме веројатно како 
лицето во анегдотата кое, кога го прашале за правец, одговорил со „Па, јас не би 
пошол од овде!“ Значајно, но едвај прагматично. Може само да се претпоставува 
што ќе биде следниот чекор во „спротиводната еволуција на објаснувања за 
неуспехот на помошта“ (Warrener, 2004:3) која доведе од проекти, програми, 
политики, до институции и сега политики како примарни фактори. Веројатно 
некој вид на културно објаснување или обраќање на вредностите.  

Аргументот беше добро поставен дека овие се единствената работа која 
не може да се предаде на меѓународните невладини организации и другите 
субјекти во западниот проект (Sampson, 2005). Ваквите загрижености покажаа 
разбирање на некои од проблемите на развојот – ако не едноставно уредувањето 

                                                 
78 Иако дури и да дадеме позитивна врска помеѓу институционалната јачина и економскиот 
пораст, и дека ова може да биде фактор во корист на сиромашните, постојат трошоци за овој 
развој во смисла на одвратени ресурси, и „долго време на заостанување додека 
позитивно резултира на податоците за резултатите во прашањата за сиромаштијата“ (Morduch, 
1999) 
79 Критериумот на Kraay вклучува одговорност, политичка стабилност, ефективност на 
Владата, оптовареност на контролата, владеење на законот и контрола на корупцијата.  
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(Sampson, 1998) - на граѓанското општество во посткомунистичките земји 
(Anheier et al, 2000; Fowler, 1997, 1998; Stubbs, 2000). И иако може да изгледа 
малку повеќе од прескриптивно да се смета дека организациите имаат процедури 
и намера, додека институциите како што се уживаат во развиениот свет, инкор-
порираат или отелотворуваат вредности – тие веројатно може да служат како де-
финиција за граѓанското општество, како што е понудено од западниот модел 
(Ottoway, 2003).80 Сепак, самото тоа потполно не би ги разликувало нив од 
популистичките организации и народните движења кои се размножија во 
социјализамот (Tahiraj, 2007). 

Она со што се одликуваат западните форми на управување е динамиката 
која еволуираше од распределената, повеќемандатната и хетерогената природа на 
западното граѓанско општество, особено како што е прикажано со идејата за 
управување на повеќе нивоа (Bache и Flinders, 2004). Моделирана на светот на 
државни тела, наднационалните и поднационалните ентитети и квазиневладините 
организации, оваа идеја „едвај да беше искористена во студиите од регионот“ 
(Stubbs, 2005:69). 

Улогата на посткомунистичкото граѓанско општество во креирањето на 
социјалната политика беше предмет на многу научни дебати. Сампсон (1998) 
живо н# вклучува нас во „играта“ на наметнување на концепти на граѓанско 
општество во овие земји преку јазичните проекти, додека Стуббс го гледа тоа 
како форма на колонијализам (Stubbs, 2000). Глобалните интереси и играчите 
доминираа во дискурсот на субјектите на социјалната политика и нејзиниот 
развој во транзицијата. Ова промовираше еден нов поглед на главните 
донаторски организации како константни, монолитни агенси, кои не реагираат на 
брзата промана на средините во рамките на кои тие се обидуваат да функциони-
раат. Како суштински, нивните неолиберални агенди и приоди доведоа до страв 
од подреденост на социјалната политика на барањата на економската политика 
(Deacon, 1992; Deacon et al, 1992). Сепак, за да се разбере нивната улога во 
социјалната политика мора да се истражи потеклото и природата на нејзината 
воспоставеност во земјата за подобро изнаоѓање на вистинските комплексности 
на секоја ситуација. Една мала проба во оваа смисла е следното што се презен-
тира. 

Албанскиот контекст:  
Дискусија за откритијата на истражувањето  
Институции на Владата 

Воспоставувањето на институциите на Владата беше итна неопходна 
работа во Албанија во раните 1990. Беа формирани организации, а политиките 
остварија да реагираат политички на некои од непосредните цени на транзици-
јата – „долината на солзите“ опаѓањето на БНП (McAuley, 1991) и една епидемија 
на невработеност.  

                                                 
80 Постојат други добри начини на правење разлика, како што е дека организациите се 
производи на политиката, а институциите се производи на обичајот. 
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Министерството за труд беше резултат на итен повик за да се реагира 
политички на она што беше видено како трошок на транзицијата, од централно 
планираната економија, со целосно вработување и универзална социјала, до нови 
политики за една амбициозна пазарна економија која претрпува рапидна 
приватизација и дерегулација. Продлабочената економска криза, влошена со 
тешкотијата на системот да се справи со брзите трансформации кои се случуваа, 
резултираше во зголемување на социјалните проблеми. Во тоа време Владата 
даде предност на економската и индустриската реформа, но уште во 1992 година 
стана веќе очигледна потребата од институционална реакција во форма на 
изградени социјални политики. 

Првично позициите беа потполнувани „врз основа на политичката врска“ 
или други целисходности, пред размислувањата за надлежност, кое последова-
телно водеше до голема потреба за обука –  

„Да бидеме искрени, ние немавме никаква идеја што да правиме. Ни беше 
дадена тешка работа, а тоа беше време на големи промени. Ни беше кажано 
дека ќе бидеме обучувани и бевме обучени! Ние патувавме низ светот за да 
стекнеме обука и искуство, скоро низ целата западна Европа, како и Америка. 
Во тоа време беа потрошени толку многу пари на обука.“81 

Албанија беше позната по промената на владите скоро на секои шест 
месеци во тоа време и постоеше „ребрендирање на МОЛСА за секое предавање 
на власта во владата,“ проследено со чести потполни менувања на персоналот82. 
Недостатокот на безбедноста предизвика одредена радост –  

„Ние секогаш гледаме преку нашето рамо. Се обидуваме да направиме 
сојуз со милитантите од двете партии така што кој и да победи може да н# 
задржи нас како вработени“ (на полушеговит начин.)“  

и -  

„Подобро беше добро да се обучиме на шемата на невработеност бидејќи 
многу скоро можеше ние да бидеме следните кои бараат работа “ 

Меѓутоа, анкетираните признаа дека последиците отидоа надвор од 
поединецот. Институциите исто така беа поткопани, - поради тоа што влијанието 
беше посериозно. 

„Ние губевме човечки капитал заради тоа што тие отидоа да работат 
надвор од Владата или дури и ја напуштија земјата. Институциите немаа 
стабилност; работните места во јавната администрација не беа безбедни. 
Дури и полошо, ова водеше до губење на почит кон работата и 
институцијата.“  

                                                 
81 Цитатите од интервјуа и групни дискусии овде се презентирани во посебни параграфи во 
курзивно писмо. Имињата на анкетираните се отстранети за да се почитува нивното право на 
анонимност. 
82 Како што е познатото чистење на „Оперативната метла“. Секако, ние треба да бидеме свесни 
за фактот дека ниту преголемата безбедност не е добра работа. 
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„Тажно е да се каже, но ние, државните службеници едвај видовме 
некаква визија или за долго време почувствуваме дека имаме врска со 
институциите.“ 

Тешко е да се види како институциите можат да бидат витални субјекти во 
социјалната политика во вакво опкружување? 

Се сеќавам на ситуација кога еден од нашите водечки специјалисти беше 
отпуштен – таа со себе ги зеде службениот компјутер и сите документи, 
оставајќи ја ординацијата потполно празна, само една работна маса и стол. 
Тогаш таа ја напушти земјата за да работи во странство... Сега, да, ајде да 
зборуваме како ние можеме да развиеме социјална политика (саркастичен 
тон).“ 

Соработка во Владата 

„Еден го удира клинецот, другиот коњската потковица!“ (Албанска поговорка) 

Со ова има помалку изненадување отколку да се открие недостаток на 
соработка во Владата. Навистина, беше отворено понудено дека соработката 
помеѓу министерствата скоро и не постоеше (Интервју на група, Тирана 2002 
година). Ова е нешто што е запазено неодамна во друг контекст (Светската 
банка, 2006 година). Нејзините корени лежат далеку во минатото –  

„Постоеше политика за време на комунистичката влада со која на секое 
министерство му беше наредено да ги испраќаат нивните месечни извештаи и 
податоци до Националниот институт за статистика (INSTAT)...кој потоа би 
ги составувал сите податоци и би ги доставувал резултатите до Владата. Тоа 
беше многу добра политика: и покрај контролата и манипулацијата на 
податоците, тоа сè уште обезбедуваше една рамка. Додека денес, кажете им 
(на функционерите во министерствата) колку пати сакате, ним не им е грижа 
да испратат било што. А тоа е тажно, бидејќи тие не успеваат да разберат 
дека тоа е за нивна корист. Јас мислам дека тоа е синдром на напуштеност на 
сето она што е минато, на стариот режим, поврзан со мала институционална 
нестабилност. Постои една причина зошто податоците не се откриваат – а 
тоа е стравот од неуспех.“ 

Интервјуираните се почувствуваа немоќни да влијаат на институционална-
та соработка. 

„Толку многу пати ние се обидовме да ја нагласиме улогата на 
соработката во произведување на доверливи податоци и ефективни политики, 
но одговорот беше дека тие не можат да си го дозволат тоа. Јас мислам дека 
тие еден ден ќе видат дека наместо тоа тие нема да можат да не 
соработуваат“ 

„Соработка? – Не дека не знам нешто за тоа. Министерствата 
работат со нивните локални канцеларии. Министерството за здравство се бави 
со здравствните прашања, а Министерството за образование со прашањата од 
образованието, како што покажуваат и нивните имиња. Претпоставувам дека 
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владините состаноци каде секој министер известува за својата институција 
може да се смета како соработка. Но навистина дали може да се види како 
министерот за образование или неговиот персонал поминува време плеткајќи се 
со здравствените политики? Тие се толку многу преокупирани со прашањата во 
нивниот сектор, особено кога не знаат колку долго ќе бидат таму.“ (кикотења) 

 

Други субјекти – Соработка и конкуренција во просторот на невладините 
организации 

Додека улогата која невладините организации ја играат, или се очекува да 
ја играат, во информирањето за социјалната политика и испораката е добро 
позната, потеклата на посткомунистичкото граѓанско општество заслужуваат 
внимателно истражување. Како НВО-измот се разликува од тој претходник е 
точка за дебата. Споредбата може да рефлектира до кој степен комунистичкиот 
режим достигнал 83 дека „обраќањето на статусот, идентитетот, легитимноста 
или општеството“ што го означува „интегративниот аспект на социјалната 
политика“ (Boulding, 1967:9). Врз оваа основа, успехот на социјалната политика 
може да биде „мерен со степенот на кој поединците се убедени да прават 
унилатерални трансфери во интерес на некоја поголема група“ (ibid). Ако луѓето 
во тоа време доброволно придонесувале, „транзициониот волунтаризам“ дојде во 
Албанија со многу различни обичаи и мотивации. 

 „Да бидеме искрени, ние немавме идеја што беа невладините организации, с# 
додека не започнав да работам во Министерството за труд, каде што 
странски консултанти дојдоа да н# советуваат.“ 

“Во тоа време јас бев во Владата и бев помеѓу првите кои слушнаа за 
невладините организации – и нивните пари... Така, јас ги повикав моите 
пријатели и тројца или четворица од нас се здруживме и ја регистриравме 
нашата организација. Тоа беше шанса да зграбиме нешто пари и јас го користев 
своето знаење и контакти за да добијам финансирање за проекти. Кога ме 
отпуштија од моето работно место во Владата, јас преминав во неа со полно 
работно време и оттогаш сум овде.“  

„С# додека имаат пари за образование, мисијата на мојата невладина 
организација е во образованието. Ние сме флексибилни (се насмевнува). Имате 
ли пари за земјоделство? Тогаш, без сомнение, ние сме специјализирани за 
земјоделие. Ние имаме многу наменски цели.“ 

Овде не постои елемент да се посака да се фрли срам врз невладините 
организации за она што било, па најпосле, само прагматизам84- но како на сите 
златни трески, секогаш им доаѓа крајот – 

                                                 
83 Првично, било со убедување или сила, а подоцна по навика. 
84 Тоа е само како меѓународните невладини организации или западните домашни невладини 
организации да се имуни на вакво барање на закуп 
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„Надворешниот фактор објаснува зошто многу невладини организации повеќе 
не одат денес. Тие беа формирани да зграбат нешто пари во итните ситуации 
и тие беа управувани од само едно лице.“ 

 

„Цветањето на секторот на нeвладините организации во Албанија беше комби-
нација на многу фактори, меѓу нив главно беше надворешното управување... тоа 
за многумина дојде како благослов.“ 

Оваа доба на НВО-изам се истакнува заради начинот на кој пазарите на 
прашањата кои се управуваат од надвор засновани околу агендите на донаторите, 
со елементот на конкуренција кој превладува над духот на соработката. На кра-
јот, ова ги достави сфаќањата за потребата – и мораа да се формираат цели целни 
групи, дури иако не постоеја. Еден пример беше огромниот број на организации 
на жени кои никнеа како печурки ширум цела Албанија, што се должеше на 
фокусот на програмите ориентирани на родот кои беа барани од страна на 
донаторските организации. Дури иако тие беа насочени на родот, тие главно 
работеа со жените, само со образложение дека жените беа меѓу оние групи на 
кои им беше потребно обраќање. Статусот на жените се сметаше како главен 
фактор во развојот на граѓанското општество, независно од високиот стандард на 
еманципација и еднаквоста на половите постигната во Албанија за време на 
комунизмот. 

„Само погледајте ја бројката на организациите на жените - сето тоа е 
бидејќи донаторите ги бараат нив. Особено Холанѓаните – тие се бескрупулоз-
ни во нивната цел да има невладини организации на жените по секоја цена, дури 
и креирајќи прашања кои се ирелевантни. А некои од тие локални НВО кои во 
тоа се само поради пари ќе речат, да, постои потреба за ова. Ова е начинот на 
кој тие создаваат вештачки проблеми на кои тогаш им требаше зафаќање.“ 

Оваа противречност помеѓу „вистинските потреби“ и оние „создадени 
потреби“ беше доста нагласена меѓу анкетираните во ова истражување, со тоа 
што „создадените потреби“ се сметаше дека имаат поголемо влијание врз проек-
тите и креирањето на политиката и испораката меѓу сите институции и организа-
ции за обезбедување на услуги. Поврзан со агендата на донаторите постои еден 
технократски еквивалент на ова наметнување, кое е примената со слепа верба на 
експерименталните методи на една земја, со мал или никаков осврт на специфи-
ките на нејзиниот социјално-економски и политички контекст - 

Една од работите за кои нашироко се зборуваше во последно време беше 
користењето на модел на нумерички компјутер за да се бараат алтернативни 
сценарија за регионот. Моделот бил тестиран во Гвајана, а луѓето од едната 
од главните донаторски организации се заинтересирани да видат дали тоа ќе ги 
подучи на нешто ново што тие не го знаат. Еден од коментарите кои беа 
дадени од еден од луѓето вклучени во тој експеримент беше дека тој не го сака 
моделот. Тој се надевал дека во краток рок моделот би им направил на луѓето 
полошо, но во долг временски рок би требало да им ги подобри животните 
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стандарди, а според него моделот беше погрешен. Тој не може да се примени на 
Балканот! Сега, почекајте една минута, с# уште ли се експериментира?.“ 

 

Анкетираните изјавија дека малото истражување и развојот се случија 
поради тоа што извештаите се пишуваа за да ги задоволат донаторите наместо 
целта навистина да се донесат промени во земјата. Најголем број од невладините 
организации „беа фокусирани на пружање на помош наместо на формулирање на 
значајни политики.“ 

Слични проблеми, како оние откриени во Владата, непостоењето на сора-
ботка и несигурност, беа присутни и помеѓу заедницата на донаторите. Во 2000 
година, јас бев повикана од страна на Организацијата за безбедност и соработка 
во Европа (OSCE) за да бидам присутна на состанокот на пријателите на 
Албанија, кој се состоеше од дипломатските претставници на најголем број на 
амбасади на Европската унија присутни во Албанија. На тој состанок, учесници-
те даваа извештаи за своите активности во смисла на развојот и сиромаштијата 
во Албанија. Додека секој од претставниците гордо даваше извештај за високите 
достигнувања што тие ги постигнале во различните области во кои делуваа, беше 
забележително дека достигнувањата одразуваа изолирана работа. Дури и покрај 
тоа што некои од нив работеа во Албанија за многу години, некои открија дека е 
„многу интересно и чудно“ дека, додека италијанската и холандската влада рабо-
теле во истиот град како Шкодра, тие никогаш не слушнале за работата на други-
те. На состанокот кружеше шега за тоа за која агенција за шпионажа работеа тие, 
бидејќи тие работеле во таква тајност. 

„Правта и најчеста анегдота која ќе ја слушнете помеѓу донаторите е таа 
дека нема податоци или студии за сиромаштијата во Албанија. Јас сметам дека 
тоа е малку бесмислено. Самите донатори направија студии, но тие не ги 
споделуваа меѓу себе. Проектирањето на политика, според моето мислење, е акт 
на политичка волја од страна на Владата и на донаторите. Тоа што се вели дека 
нема податоци е само изговор дека Владата користи да го оправда своето немање 
на политики, а донаторите користат да го оправдаат непостоењето на нивното 
разбирање.“ 

Работата на донаторите, било да е координирана или не, има свое влијание 
врз системот на вредностите и долгорочните начела на ангажирањето на луѓето 
во граѓанското општество. Ова се прикажува себеси во степенот на несигурноста 
помеѓу невладините организации што изгледа дека го поткопува нивното 
ангажирање. Значи, дали е возможна долгорочна визија? 

„Ние секогаш бевме под притисок на неизвесноста на долгорочното 
финансирање. Како можеме да ги фокусираме нашите енергии на долгорочни 
стратегии, кога мораме да го поминуваме времето пишувајќи предлог по 
предлог за да обезбедиме континуитет во финансирањето трчајќи од еден 
донатор до друг? Донораите бараат ние да бидеме одржливи, но кој е одржлив 
овде?  
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Повторно, во паралела со анкетираните од Владата, овде луѓето беа 
несигурни и чувствуваа мала поврзаност со начелата кои нивните 
организации бараа да ги промовираат.  

 „Јас ќе продолжам да работам овде бидејќи таа ми дава плата, но не 
верувам во граѓанско општество кое има влијание.“ 

Анкетираните чувствуваа дека донаторите понекогаш беа доста нефлекси-
билни, а притисокот да добијат финансиски средства принуди многу од локални-
те организации да делуваат во тајност и да избегнуваат координација. Тие знаеа 
дека мораат да се натпреваруваат со други невистински организации, а неуспехот 
на донаторите да откријат кои се кои, понекогаш ја доведуваше нивната иднина 
во опасност. Како што рекоа тие, повеќе се работеше за тоа кои беа подобри во 
маркетингот отколку врз основа на квалитетот на услугата. Во исто време, 
непостоењето на сигурно и долгорочно финансирање ја ограничи нивната спо-
собност да делуваат и да размислуваат стратешки надвор од краткиот рок. Како 
резултат на тоа, проектите со краток рок беа предоминантни. Бидејќи до сега 
најголем дел од секторот зависи потполно од западното финансирање, тоа 
наметна потполно нов збир на притисоци врз организациите кои се појавуваа. 
Соочени со обврската да го оправдаат и да го квалификуваат своето финанси-
рање, тие мораа да произведуваат докази за резултатите, дури и во оние случаи 
каде проектите беа со релативно краток животен век. 

„Ги прашувам јас нив, како го прават тие тоа на запад? Тие до сега би требало 
да знаат дека филантропијата е многу минимална овде. Првиот случај на 
филантропија на кој можам да се сетам се случи на почетокот на 1995 година 
кога еден човек од Фиер плати за превозот за неговата сопруга која требаше да 
дојде во Тирана на состанок со жените. Ние го прославивме тоа. Сега, јас са-
кам да мислам дека тоа беше чисто филантропски и дека не беше поради други 
причини.“ 

 

Креирање на политиката и субјекти 

Природата на надворешните интервенции во Албанија го следеше текот на 
развојот кој не беше добро запазен во другите земји – од реактивните корени, 
започнувајќи со програми во итни случаи или програми за испорака на помош, 
до финансиска помош како што е помош во кредит, до технократска поддршка. 
Некои од вонредните програми имаа неочекувано долг развој85; други не успеаја 
или снемаа пари пред да достигнат многу во значењето. Дури и во главните 
програми постоеше тенденција за краткорочна визија и лошо планирање, давајќи 
голема иронија на нивното именување како стратегии. Дури и во смисла на 
премногу истакнатата сегашна стратегија, НССЕД, беше согледано - 

                                                 
85 Како проектите во времето на косовскиот конфликт. Трошењето на средствата ја надживеа 
бегалската криза многу месеци, вишокот на парите беше пренасочен со голема брзина на лошо 
изработени проекти. 
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„Светската банка знае дека ним им се потребни средства за да се развијат 
капацитети. Тие го признаваат немањето на капацитети, но велат дека 
немаат пари, така што други донатори треба да влезат и да стават пари. Тоа 
е доста слабо оправдување бидејќи ако Светската банка немала пари, не 
требале прво да ја започнат стратегијата. Инаку, можеби тие требало прво 
да ги имаат парите, што го покренува прашањето до кој степен другите 
донатори се посветени на стратегијата за сиромаштија, во финансиски поими 
не само во реторика на Вашингтон.“ 

Многу малку внимание се даваше на Владата, per se, како субјект во 
креирањето на политиката во земјата. Како што забележа еден од анкетираните 
од третиот сектор „Да даде господ никогаш да не дојдам во ситуација да ми 
треба нешто од државата, зашто би умрел.“ 

„Јас не можам да ја гледам нашата Влада како Влада во комплексната смисла 
на креирање на политика како една институција. Тие се некои луѓе водени од 
нивните сопствени интереси, вообичаено политички, наместо од институцио-
налните приоритети.“ 

Беше доста познато дека на оние кои се вклучени во креирањето на 
политиката во Албанија им недостасуваше заедничка рамка – прво во развивање-
то на заедничкото сфаќање на прашањата, а второ во развивањето на дејствија 
усогласени на нив. 

„Ни требаа толку многу години за да ги образоваме политичарите за да кажат 
„трговија со луѓе“ наместо „бело месо“ во нивните јавни говори, а тие дури и 
не знаеја да кажаткоја е разликата. Дали тие го разбираа тоа или не, јас не сум 
сигурен.“ 

Од перспективата на донаторите, албанската влада се гледаше како слаба и 
на која $ недостасуваа средства и последователно беа направени доста големи 
напори од страна на донаторите за да се подигнат нејзините капацитети. Особе-
но, неспособноста на Владата да создаде поефективна соработка или да ги коор-
динира интервенциите кои ја намалија ефективната улога на невладините органи-
зации во обезбедувањето и испораката на програмите на социјалната помош. Ова 
доведе до одредена измореност кај донаторите, кои станаа помалку проактивни 
како резултат – ставот кој постоеше дека ако Владата не беше заинтересирана 
„зошто треба донаторите да ја вршат целата работа?“ Независно од ова, развоите 
на политиката с# уште се управуваат надворешно, и покрај желбата меѓу партии-
те да ја прикажат спротивната вистина.  

„Фактот дека еден од главните извори на приход за Владата, доаѓа и вели дека 
ним им е потребно да ја имаат оваа стратегија, ја раскажува приказната зад 
таканаречената сопственост на земјата. Значи, дали гледате дека албанската 
Влада им вели ним не ?“ 
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Ова особено се почувствува во новата стратегија за пораст и стратегијата за 
намалување на сиромаштијата86 започната во Албанија како дел од глобалната 
борба против сиромаштијата. Сиромаштијата не беше збор кој би можел да се 
слушне како дел од албанскиот политички дискурс с# до 2000 година. 
Фокусирањето на политичките права кое требаше да привлече голем дел од 
вниманието на јавноста по 1990-тите, сиромаштијата, иако брзо се зголемуваше, 
се сметаше за многу поосетлива и ризична за политичката агенда, било да е на 
десничарскиот или левичарскиот табор. Секако, постоеше мала разлика во 
социјалниот приод во кој било од манифестите на партијата во текот на 
последните 17 години. Немаше ниту голема промена во примената на политиките 
во рактиката. 

„На почетокот имаше реакција од страна на функционерите – каква е оваа 
сиромаштија? Ние овде не можеме да имаме програма за сиромаштија. Тоа е 
причината за компромисот кој се направи во нејзиното нарекување стратегија 
за социјално-економски развој. Политичарите не можат да ја прифатат 
сиромаштијата, а причината за тоа е незнаењето. Да се занемари социјалното 
во политиката?“ 

Без оглед на која било одредена политика, претходно дисутираните 
проблеми опстојуваат, претставувајќи ги некои од одредените структурални 
неправилности на институциите, нивните врски на соработка и начинот на кој 
тие работат и се преклопуваат во социјалниот пејсаж. Следниов цитат, од еден 
претставник на една главна меѓународна невладина организација, до одреден 
степен ја одразува неопходноста од една заедничка рамка од прашањата на 
разбирањето на политиката. 

„Единствениот начин да се направи политиките да функционираат би бил да се 
има едно лице како премиер, а истовремено тој да биде и шеф на Светската 
банка и шеф на Европската унија за да се направи ефикасна влада и ефикасна 
донаторска заедница. Јас мислам дека структуралните прашања како што е 
донаторската координација и стабилноста и ефикасноста на владата се 
клучни работи, а не бескрајни стратегии или програми.“ 

Анализата на оваа забелешка открива возможна противречност, ако не 
амбис, помеѓу она што меѓународните невладини организации се обидуваат да го 
промовираат – децентрализација, деконсолидација или управување на повеќе 
нивоа – и размислувањето на поединците во нивните рамки.  

 

Концептуализација на социјалната политика 

Со цел да се оцени улогата на субјектите во креирањето на политиката, 
не може да се игнорира начинот на кој е сфатена социјалната политика од страна 

                                                 
86 Албанската ГПРС ( GPRS (2001) беше подоцна преименувано во Национална стратегија за 
социјално-економскиот развој (National Strategy for Socio-Economic Development (NSSED). Ова 
ребрендирање уредно го избегнува некултурното обраќање на сиромаштијата. 
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на Владата. Ова истражување покажа дека владините функционери и државните 
службеници рефлектираа многу ограничено разбирање на социјалната политика 
како дисциплина или поле на ориентирано дејствие. Навистина, не беше толери-
рана идејата дека социјалната политика може да придонесе за пошироки дебати 
за распоредување на средствата, за правата и одговорностите, и како таква како 
рамка за делување таа беше сметана како материја која е најдобро да се остави на 
Министерството за труд. Половина од анкетираните мислеа дека нема таква ра-
бота како што е социјалната политика во Албанија, додека една третина од нив 
сметаше дека тоа е материја за повисоките функционери, не за државните служ-
беници кои ги извршуваат секојдневните програми. Дури и на университетското 
ниво, социјалната политика се изучуваше како еден двосеместрален предмет на 
катедрата за социјална работа на Универзитетот во Тирана.  

Меѓутоа, колку и да изгледа необично, беше јасно дека и покрај тоа што 
тие ја проектираа и всушност ја имплементираа социјалната политика, анкетира-
ните изјавија дека не се свесни за нејзиното постоење. Се водеа социјалните про-
грами во здравственото образование, а сепак тие не се сметаше дека се однесува-
ат на социјалната политика. Во една групна дискусија со четири државни служ-
беници (2002), за индивидуалната и институциналната концептуализација на со-
цијалната политика во Албанија за време на последната деценија, социјалната 
политика се сметаше како политички термин кој се применува во работата на 
Министерството за труд. Од оние кои навистина ја ценат социјалната политика 
како дисциплина, кога беа запрашани за политиките во здравството и образова-
нието, многу од нив не мислеа дека овие програми придонесоа на една социјална 
политика „како оние на западот“ 

„Јас не сметам дека ние го разбираме концептот на социјалната политика во 
времето.“ 

значи, нејзиниот развој беше поткопан - 

„Каква социјална политика? (смеејќи се) Оваа Влада нема социјална политика. 
Сето она што тие го прават е водење на некои програми за социјална помош – 
истите стари програми уште од 1993 година.“ 

 

„Повторно истото/“87 

Поклитиките претставени од страна на Министерството за труд беа транзи-
ционалните политики, а главно беа согледани како новина и конституирање на 
радикална промена од минатото, рефлектирање на главниот непосреден постко-
мунистички копнеж да се симне тоа наследство. Беше предоминантно чувството 
дека се дури далеку слични на минатото беше лошо. Не беше посветено никакво 
внимание на истражувањето на механизмите на комунистичките социјални про-
грами и дали тие беа позитивни аспекти кои можеа да користат во воспоставува-
њето на посткомунистичките социјални институции. 

                                                 
87 Joyce (1939). 
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„Откако ја напуштив мојата работа во Владата, истражував и поминав 
огромна литература за социјалната политика. Само сега јас можам да видам 
зошто државните службеници, вклучувајќи ме и мене во тоа време, ја прифаќаа 
како нова платформата за социјална заштита, кога таа всушност беше само 
едно ажурирано проширување на социјалните политики кои комунистичката 
влада екстензивно ги развиваше во минатото. Сега јас мислам дека манијата на 
игнорирање на минатото беше грешка, и тоа с# уште е. Социјалните политики 
се она што тие (комунистичкиот режим) ги имаа – само со различни имиња.“ 

Политиките и програмите спонзорирани од донаторски организации, беа со 
задоволство примени како освежена перспектива, симболични за што било ново, 
прогресивно, западно, отстрането од назадното социјалистичко минато што 
требаше да биде потполно бункерирано. Според ова верување, постоеше неуспех 
да се препознае претходниот социјален модел и да се ценат кои било позитивни 
аспекти кои тие можеби ги имале.  

Изменетиот јазик и терминологијата на модерните политики ги камуфлира-
ше нивните цели, а сепак во суштината имаше мала разлика. Секако, додека по-
литиките на комунистичкиот режим беа преоптоварени опишувајќи скоро еуфе-
мистички, обраќајќи се на „благосотојбата на нашиот народ“ или „ние работиме 
за подобра иднина на нашите деца“, со оглед на тоа како се нарекуваа политики-
те за време на транзицијата, повеќе со болка, „насочувајќи се кон невработеноста 
и сиромаштијата“, описната разлика криеше многу структурни и концептуални 
сличности. Таа поставува јасна разлика помеѓу идеалот на работење за општото 
добро и користа од сето тоа, и дека она на стигмата придружена со оние во 
лишувањето проследени со чувството на „работење за други да користат.“ Соци-
јалната политика постоеше во минатото, но со поминувањето во новиот контекст, 
нешто вредно можеше да биде изгубено во преведувањето. 

 

Заклучни забелешки 
Врз основа на претходно раскажаното, може да се открие дека е тешко да 

се биде оптимистичен за иднината на институциите и креирањето на политиката 
во Албанија. Која било политика е во најдобар случај само субоптимално 
решение на проблемот – во контекстот и притисоците на транзицијата, со скудни 
ресурси, за многу малку може да се има надеж за краткорочните одговори. Насе-
каде забележувам дека креирањето на политиката во Албанија с# уште се карак-
теризира со слабости во иновацијата, како и во имплементацијата (Tahiraj, 2007). 
Меѓутоа, со зборовите на еден од анкетираните – „ајде да работиме со она што 
го имаме сега“, бидејќи е подобро да се запали свеќата отколку да се проколнува 
темнината. 

Претходните објаснувања во рамките на дебатите за глобалната социјал-
на политика тежнееа да ги гледаат главните донаторски организации како моно-
литни ентитети, со географски трансфер на политика кој се гледа како линеарен, 
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барајќи наметнување и одобрување на хомогенизиран збир на методологии и 
концепции на политиката88. Во ова светло, албанските социјални политики може 
да се гледаат како изразување на потребата да ја задоволат условената кредитна 
помош и разновидните барања на донаторите.89 Слично на ова, конвергенцијата, 
движена од глобализацијата, превладеа идејата дека, под слични услови, во 
истата средина и со потребата да останат конкурентни и ефективни, институци-
ите и политичките режими ќе морат да развијат слични или исти структури. Од-
редено оправдување за ова може да се изведе од идејата на институционалниот 
изоморфизам (Di Maggio и Powell, 1983). Со оглед на тоа дека оваа теорија беше 
предложена за да се објасни институционалната промена, таа овде може да се 
види онака како што е користена како образложение за тоа, и зад голем дел од 
работењето на развојот на нивните способности.  

Во светлото на идеите на управување на повеќе нивоа, ние може да оче-
куваме да најдеме комплексни, реципрочни и многуслојни механизми за транс-
фер на политиката помеѓу донаторските организации и земјите домаќини. Намес-
то тоа, ова истражување истакна дека во Албанија текот беше доста линеарен и 
во еден правец. Би можело да се очекува оваа доверливост или зависност на над-
ворешна интервенција како сигурна за време на ударот на транзицијата, но ситуа-
цијата изгледа дека морала малку да се измени дури и во тековниот развој и им-
плементацијата на НССЕД (Националната стратегија за социјално-економскиот 
развој). Користите од техничката помош изгледа дека станаа нешто како лудачка 
кошула на локалното разбирање и способностите.90 Откритијата на ова истра-
жување водат кон тоа да се помисли дека институциите како во владата така и на 
граѓанското општество се појавуваат како функционално лоши во задоволување-
то на многукратните барања на разновидните донаторски организации – барања 
кои не изгледа дека ќе се намалат во кое било време наскоро бидејќи државата 
тежнее кон синхронизираната орбита на ЕУ91. 

Правата вистина на ситуацијата во Албанија е некаде помеѓу двете пози-
ции кои тукушто ги кажавме. Далеку од теоретски привлечната конвергенција 
или изоморфноста во институциите што би се очекувало од конвергенцијата и 
техничката помош, јас сакам да предложам ние да ја запазиме институционал-
ната „псевдоморфоза“.92 Во оваа концепција, структурално загрозените организа-
ции се обидуваат да ги имитираат функциите на донаторските агенции, додека 
инкорпорираат атрофирани верзии на граѓански или демократски вредности кои 
ја формираат основата на плурализамот на управувањето на повеќе нивоа.  

                                                 
88 Било да е неолиберана, или понова, со зелена нијанса. 
89 Како што се да се одржува мала влада (IMF, 2006) или барањата на MDG и SAp.  
90 Доверливоста на донаторите е непосредно очигледна кога ќе се запраша каде би биле 
напорите против сиромаштијата без нивната техничка помош. 
91 Како Месечината, која цело време на Земјата $ покажува само едно лице. 
92 Кованица на авторот, позајмена од „културна псевдоморфоза“ (Spengler, 1991), со помош на 
која една локална култура е попречена во нејзиниот природен развој од една поразна странска 
цивилизација. Потеклото на Спенглеровата аналогија е во минералогијата, каде што тоа е 
деформацијата во лажната форма на материјалот како резултат на кумулативниот притисок на 
други геолошки структури. 
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Оваа идеја прави пресек на многу прашања на институциите и објаснува-
њата за неуспехот на помошта кои беа порано презентирани. Тоа го покренува 
прашањето, да парафразирам еден колега, на „можноста на социјалната поли-
тика“ (Hwang, 2002). Прво, невозможноста: изгледа дека ние не сме во позиција 
да разгледуваме вистински историски трансфер на политика, дури и во смисла на 
негативни лекции кои треба да се научат од централизамот на комунизмот. Беше 
забележено дека управувањето на повеќе нивоа има многу неуспеси како модел 
кога е применет во Југоисточна Европа (Stubbs, 2005) а исто така и како нормати-
вен рецепт за тоа какви треба да бидат работите (Hooghe и Marks, 2004). Идејата 
треба доста да каже за тоа каде земјата се согледува себеси сега и правецот кој 
таа би сакала да го следи, во поими на достигнување на повеќе распределен и де-
мократски систем на управување – сфатен како комплексноста на институциите, 
субјектите и политиката и доменот на нивните интеракции. Навистина пазете го 
пилотот. 

За Албанија, предизвикот кој í претстои е дека грешките од неодамнеш-
ното и подалечното минато не се изгубени за неа. Особено, дека искуствата од 
транзицијата може да имаат лекции за демократската косолидација – особено во 
оставањето зад себе нешто од телеологијата на стариот пристап на транзицијата, 
и дека проширената, повеќе интегративна концепција на социјалната политика 
може да биде конструирана а la Boulding (Boulding, 1967). Особено на овој автор, 
дека земјата не продолжува да ја помине шансата да се развие во предизвикот за 
пораст93, свесен дека повеќето од последното не мора неопходно да му бара 
повисок степен од поранешниот (Kaufman и Kray, 2002).  

Јас го започнав трудот малку алузивно со алегорија, но на крајот ќе ви 
кажам слична поука со дидактизам на старата школа: 

 „Силите на минатото.... создаваат нови ситуации. Ако структурата и 
функциите на социјалните услуги се држат премногу блиску на потребите на 
периодот од кој потекнуваат, и ако интересите кои се отпорни на промената 
станат премногу силни, овие услуги нема да ги задоволат потребите на новите 
ситуации.. Ние нема да постигнеме подобар баланс помеѓу потребите на 
денешнината и ресурсите од денешнината со напуштање на судбините на 
традицијата; со едноставно грижење за дејноста на државата. Без познавање 
на ветерот и струењето, без одредено чувство за намера, луѓето и 
општеството не пловат долго, морално или економски, со излегување од 
водата“ (Titmuss, 1976). 

                                                 
93 Многу ќе се согласат дека нула стапка на пораст претставува неуспех.... дека 2 проценти се 
подобри отколку 1 процент и 3 проценти се подобри од 2 проценти;  
 но може да има извесно двоумење за тоа дали 
8 проценти се подобри од 7 проценти“ (Boulding, 1967:7). 
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Синдикатот спаѓа меѓу оние актери кои имаат значајна улога во 
креирањето на социјалните политики. Третирајќи го синдикатот како дел од 
граѓанското општетсво, анализата има за цел да ги идентификува факторите 
кои ја детерминираат неговата улога во процесот на креирањето политики, 
укажувајќи притоа и на насоката на нивното делување. Посебен предмет на 
интерес е синдикалното организирање во Република Македонија во последните 
петнаесетина години.  

 

СИНДИКАТОТ И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 

 Во анализата на развојот на политичката заедница една од типичните 
тенденции е онаа дека политичкиот живот се димензионира многу пошироко од 
државата. Политиката постепено го опфаќа и автономното граѓанско општес-
тво кое преку многубројните, повеќе или помалку, организирани и инситуциона-
лизирани форми презема дел од класичните државни функции: заштитни, кон-
тролни, регулаторни. Интересите во општеството не се заштитуваат само преку 
партиите туку и преку други, автономни организации, што води до нови форми 
на политичко организирање и до повисоко ниво на учество на граѓаните во одлу-
чувањето во политиката. (професионални здруженија, работодавачи, жени, по-
трошувачи, синдикати, еколошки итн.).  

Иако се дел од поширокото општество тие влегуваат во политиката во 
зависност од околностите и пројавувајќи се како политички актери тие во овој 
процес генерираат моќ заради уредувањето на општествените односи во склад 
со нивните цели и вредности.  

Генерално, оваа тенденција придонесува за зајакнување на довербата на 
граѓаните во политиката, за рамнотежа на различните видови на моќ во 
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општеството (Chek and balances) за поголема отчетност и одговорност на 
политичките елити. 

  Секоја историска ретроспектива на развојот на политичкото општество 
ќе покаже дека значењето на поодделни актери битно се менувало од една до 
друга развојна фаза. Нивната способност за мобилизација, природата на барања-
та, начинот на дејствување и организирање се менувале во зависност од социо-
економските, историските и културните услови, што значи дека тие покажувале 
способност на приспособување. Наоѓајќи се во услови на постојана компетиција 
тие еволуирале, се приспособувале на околностите, настојувајќи да станат 
поефикасни во презентирањето на интересите од други. Во литературата прео-
владува мислењето дека новите општествени движења и т.н. протестна политика, 
добиваат с# повеќе на популарност, за сметка на синдикатите и политичките 
партии (види Хејвуд 2004, Della Porte, 2003, Riht, 2006). 

 

1. Синдикатот е еден од (релативно) нови актери на општествената 
сцена 

 Како масовна организација, што ги претеставува интересите на работници-
те сврзани за работното место, но и оние интереси кои се однесуваат на нивната 
социоекономска положба во општеството, синдикатите се вбројуваат во групите 
со посебни интереси, и тоа оние со инсајдерски статус.  

Да потсетиме, заради нивното проучување направени се бројни обиди за 
класификација на интересните групи. Следните две класификации, што се 
широко прифатени во литературата, поаѓаат од различни критериуми: 

-групи на посебни интереси и промотивни групи 

-инсајдерски и аутсајдерски групи 

(1)Основниот критериум за првата поделба е ширината на интересот за 
кој групата се залага. Групите на посебните интереси ги штитат интересите 
на своето членство, а тоа вообичаено претставува само одреден сегмент на оп-
штетсвото. Тука би спаѓале синдикатите, трговските или адвокатските здружени-
ја, на пример. За разлика од нив, промотивните групи застапуваат или штитат 
некои пошироки интереси. На пример, лобираат за легализирање на абортусот, за 
заштита на птиците, за заштита на човековата околина итн. Тоа се пошироки, 
јавни интереси кои не се поврзани само со личниот интерес на нивното членство. 

Дихотомијата промотивни и групи на посебни интереси се користи повеќе 
како аналитичкка рамка за проучување на групите, бидејќи е навистина тешко да 
се инсистира на нивна потполна раздвоеност. Честопати не е можно да се 
направи разлика помегу тесниот, егоистичен интерес и општиот, јавен интерес. 
Веројатно многумина би се запрашале дали залагањето на синдикатите за 
заштита при работата е тесен егоистичен интерес, ако притоа се земе предвид 
дека инвалидизираниот работник и неговото семејство можат лесно да се вбројат 
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во социјални случаи, со сите негативни последици што од тоа произлегуваат за 
целото општество.  

 

Основниот критериум за втората поделба е позицијата која групата ја 
има во однос на власта: инсајдерските (внатрешните) групи се на некој начин 
дел од власта, додека аутсајдерските (надворешни) групи се вон тој механизам. 
Токму затоа првите имаат редовен и вообичаено институционализиран пристап 
до владата (вообичаени консултации, тие се членови на владините тела, имаат 
контакти со политички функционери). Но, токму нивната инсајдерска улога, која 
е предност во однос на можноста за влијание, може да претставува и нивна слаба 
страна. Ова поради сомневањето кое се јавува кај јавноста за нивната чесност и 
можност навистина да $ се спротивстават на власта (често инсајдерите се 
конформираат со власта, од најразлични причини и така практично стануваат дел 
од владејачката елита).  

Аутсајдерските групи немаат таков пристап до институциите на власта. 
Или се консултирани спорадично или воопшто не се консултирани за прашањата 
кои нив ги засегаат. За да го остварат својот интерес тие избираат посреден 
начин на делување. Оваа нивна, во основа, потешка позиција за влијание врз 
политиката, сепак ги прави попопуларни кај јавноста, која е склона повеќе да 
верува во нивната чесност и искрени намери.  

 Во однос на оваа втора поделба синдикатите недвојбено припаѓаат во 
инсајдерските групи, со сите предности и недостатоци што таквата позиција во 
системот ги претпоставува.  

 

2.. Дали синдикатите ја јакнат или слабеат демократијата?  

Ова е можеби клучното прашање кое се поставува во политичката наука во 
врска со синдикатите како интересни групи. И најповршната анализа на 
литературата укажува дека мислењата се различни, често пати и спротивставени. 
Би можеле да зборуваме за три доминатни гледишта (Хејвуд, 2004). Се работи 
всушност за три различни модела на репрезентација на интересите што се 
среќаваат во современите демократски општетства  

• плуралистичко гледиште 

• корпоративистичко гледиште 

• гледиште на новата десница 

Плуралистичките теории гледаат на синдикатите како на најголеми 
организации кои ги презентираат социоекономските интереси во либералните 
демократии. Третирајќи ги како значајни канали за репрезентација на интересите 
на значајни сегементи од популацијата, плуралистите сметаат дека интересните 
групи придонесуваат за широка дистрибуција на моќта во општеството и за 
транспарентност на политичкиот процес. Ваквото гледање произлегува од 
основната теза на плуралистите дека политичката моќ во демократските системи 
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е поделена и широко дисперзирана. Сите активни и легитимни групи можат да се 
чујат во некоја од фазите на процесот на одлучувањето (Роберт Дахл), а извесна 
динамичка рамнотежа се воспоставува помеѓу групите (Галбрајт) и со тоа сите 
остануваат во играта и остваруваат влијание.  

Елитистите се спротивставуваат на ова гледиште како на нереално и 
идеализирано. Бидејќи со општеството владеат малубројните елити, синдикатите, 
кои се масовни организации, всушност немаат никаква улога во политиката. 
Синдикалните водства, пак, имаат лесен пристап до власта и на тој начин и 
самите стануваат дел од таа елита, а за возврат ја обезбедуваат лојалноста на 
синдикалната организација кон владејачката елита. На тој начин синдикатите се 
инструментализираат. 

 
Корпоративистичко гледиште 
 Во согласност со овој модел на репрезентирање на интересите, одредени 

групи бараат инсајдерски однос за да влијаат на власта, а власта им го дава тој 
статус. Типичен пример се синдикатите кои преку трипартизмот (влада, синдика-
ти, работодавачи) добија инситуционализиран пристап до власта и учествуваат 
во креирањето на одредени јавни политики. Зошто е власта мотивирана да ја 
овозможи оваа привилегирана позиција на една интересна група? Затоа што 
преку сознанијата што ги добива на тој начин може да ги балансира своите 
одлуки и конечно, затоа што мора да се потпре на согласноста на одредени 
сегменти во општеството, ако сака да спроведува одредена политика.  

Критичарите на корпоративизмот ги истакнуваат следните негови сла-
бости: фаворизира само некои, најмоќни и најбројни интересни групи; во договор 
со лидерите на интересните групи, власта контролира широки сегменти од попу-
лацијата (со синдикалните лидери, на пример го контролира незадоволството на 
работниците); и конечно го поткопува процесот на демократијата со донесување 
на одлуки кои се вон демократска контрола и процесот на одлучување се 
изместува од формалните демократски институции. 

Новата десница има негативен однос кон синдикатите. Поаѓајќи од 
индивидуализмот, како основно упориште на неолибералната економија, таа се 
залага за пазарно стопанство, кое се потпира на автономијата на поединецот и 
претприемништвото, и е против колективни тела кои би се вмешале во тој 
процес. Новата десница е особено загрижена за порастот на јавната 
потрошувачка и гломазноста на апаратот на власта, што го доведува во врска 
со делувањето на синдикатите, што се заинтересирани само за интересите на 
своето членство (на пример, за платите и бенефициите на работниците, за 
сигурност на работното место итн.). Со тоа тие најчесто му штетат на 
целокупниот економски развој на државата. (Барањата за наголемување на 
платите може да доведе до опаѓање на конкурентната способност на 
стопанството и со тоа негативно влијае на економскиот раст, сметаат тие). 

 

3. Плуралистички или корпоративен модел: причини и последици 
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Различни истражувања предупредуваат дека демократиите меѓусебе се 
разликуваат во однос на моделот на репрезентација на интересите. Скандинав-
ските држави треба да се сместат во групата на оние во кои неокорпоративизмот 
има постигнато највисоко ниво, додека во англосаксонските постои висок степен 
на плурализам. Кои се причините за преовладувањето на едниот или другиот 
модел? Некои истражувања ги споменуваат големината на државата, вклученоста 
во мегународниот пазар, силните социјалистички партии и добро структурира-
ните интересни здруженија. Во 30-тите години на дваесеттиот век, Швајцарија и 
Шведска беа меѓу првите во кои се потпишани разни спогодби за социјален мир, 
а по Втората светска војна тоа ќе го сторат и Холандија, Белгија, Норвешка, 
Данска, Финска. Тие усвоија еден централизиран процес на спогодување на 
државно ниво помеѓу претставници на интересите на работниците и на работода-
вачите во соработка со владата. Значи, колевката на неокорпоративизмот е “о ев-
ропските држави, според големината оние помалите, со добро организирани 
класни и секторски здруженија и стопанство, кои на меѓународен план се силно 
интегрирани и токму поради тоа лесно ранливи. Присуството на силни социјал-
демократски партии, стабилното изборно тело, соодветна културно или јазична 
единство и неутрална надворешна политика, се додатни фактори кои креираат 
поволен амбиент. (Schmitter 1992,436…) 

Тој тренд продолжува и понатаму. Во 70-тите во многу европски држави 
синдикатите и работодавачите се поттикнуваат кон спогодување со цел формира-
ње на политика која би помогнала да се надмине стопанската криза. Така неокор-
поративизмот се појавува таму каде се на власт партиите кои се најблиску до 
синдикатите (Сојузна Република Германија, на пример). Затоа пак тој наидува на 
пречки таму каде што постои раздробување на интересните претставнички 
организации. Во државите на кои им е поблизок плуралистичкиот модел 
причините за расцепканост се различни. Кога се работи за синдикатите може да 
станува збор за идеолошки разидувања (Италија, Франција), за национални или 
јазични разлики (Шпанија), или за разлики помеѓу професионални категории 
(Велика Британија). 

Најновите истражувања укажуваат дека неокорпоративизмот е во криза во 
поголемиот број на држави, а затоа пак започнува да се воведува во некои од 
државите на Јужна Европа, кои немале таква традиција. 

Секој од обата модели има предности и слабости. Додека плуралистичката 
структура доведува до преголема раздробенсот и спротивставеност на барањата, 
до таа мерка што се зборуваше за хиперплурализам, кај неокорпоративизмот се 
нагласува, пред с#, дискриминацијата на послабите. „Како што има заклучено 
Филип Шмитер судбината на корпоративизмот како политичка практика и како 
теоретско поимање е променлива: од една страна го претставуваат како нов и 
ветувачки метод, кој би создал општествена хармонија, а од друга го осудуваат 
како реакционерен и на слаб глас бидејќи ги задушува политичките барања... во 
неокорпоративистичките договори се кријат антидемократски елементи кои 
предност им даваат на претставниците на професијата пред граѓаните, на 
администрацијата пред обичните луѓе, државната хиерархија пред локалната 
структура, на силните пред слабите групи. И конечно се чини дека тој не влијае 
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позитивно ниту на стопанскиот раст ниту на елиминирањето на нееднаквоста.“ 
(Della Porta, 2003, str.116). 

 
 
СИНДИКАТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРЕИРАЊЕТО 
ПОЛИТИКИ 
 
Синдикатот како дел од македонското граѓанско општество 

Во опширното истражување на граѓанското општество во Македонија 
(Цивикус-индекс на граѓанското општество, МЦМС, 2006) изработени се два 
графикони, кои се мошне индикативни за положбата и улогата на синдикатот. 
Првата мапа се однесува на општествените сили и има за цел да ја претстави 
дистрибуцијата на моќта, пред с#, помеѓу граѓанскиот сектор, државниот сектор, 
деловниот сектор. Голмината на круговите и нивното заемно преклопување 
укажуваат каде е алоцирана моќта и помеѓу кои сили (актери) постои преклопу-
вање во нејзиното практикување. Од графиконот е видливо дека синдикатите 
спаѓаат помеѓу помалку влијателните актери и дека тие се преклопуваат делумно 
само со политичките партии и лидерите.  
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Графикон 1. 

Мапа на општествените сили (НСГ, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вториот графикон, кој го претставува граѓанското општество, 
синдикатот е претставен како актер со периферно, (нај)мало значење во мрежата 
на интересното организирање во Република Македонија. Инаку, споменатото ис-
тражување не му посветува посебно внимание на синдикатот во понатамошната 
обемна анализа.  

Предрасуди 
стереотипи 

Економски олигархии 

Мали и 
Средни 
 претпријатија 

Медиуми и 
новинари 

Корупција 

Афери 
озборување 

Политички 
партии и 
лидери 

Универзитети 

Странски 
разузнавачки 
агенции 

Влада на 
РМ 

Криминални 
организации 

Меѓународна 
заедница 

МВР 

Судство 

 Собрание 
 

Синдикати 
Граѓански 
иницијативи 

Соседни 
 држави 

Невработеност 

МПЦ 
Исламска 
верска 
заедница 

Граѓански сектор 
Државен сектор 
Деловен сектор 
Друго 
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Графикон 2 
Мапа на граѓанското општество (НСГ, 2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овие индикации за положбата и улогата на синдикатот во голема мера се 
поклопуваат со широко распространетата перцепција за оваа интересна организа-
ција во последните петнаесетина години. Ставовите и мислењата на граѓаните из-
разени во сондажите на јавното мислење, третманот во медиумите, како и екс-
пертските мислења искажани на некои трибини не го вбројуваат во влијателните 
актери на политичката сцена. Напротив. Се смета дека синдикатот многу малку 
сторил за промовирање и за заштита на интересите на своето членство. Што 
всушност му се замера? Критиките би можеле да ги сумираме во неколку точки:  

1. недоволната дистанца од политичката власт (преголема блискост на 
челните луѓе со власта, обвинувања за префрлање на пари од јавните 
претпријатија на сметката на синдикатот)  

Жени и родова еднаквост: 
СОЖМ, ESE 
Savka Todorovska 
Ljiljana Popovska 
Elena Grozdanovska 
МЖЛ, САЖМ, Arka 

Деомкратија и 
човекови права: 
ХЖЧП, ОХО, СОЖМ, 
АДИ, ОПМ, Суад 
Миши 

Хуманитарни: 
Ел Хилал, Милосрдие, 
Македонски Црвен 
Крст 

Живитна 
средина: 
ДЕМ, Вила Зора, 
Натура Липково, 
Натура Струга 

Здравство: 
ХОПС, ХЕРА, 
МИА, Доверба, 
Нов живот, 
Животна искра 

Фондации Граѓанско 
општество: МЦМС, 
Сашо Клековски, Наташа 
Габер 

Лица со посебни потребиs: 
Полио Плус, Специјална 
Олимпијада 

Деца и Млади: 
Меѓаши, МКЦ Битола, 
МИЦ Тетово, ССУКМ, 
Младински совет 
Прилеп, УСМ, Детски 
Парламент, ЗПД Ромски организации: 

Месечина, ДРОМ, 
ДАЈА, Ромски центар 
Скопје, КХАМ 

Фондации Граѓанско 
општество: ФИООМ, 
Владимир Милчин 

Синдикати: 
ССМ, СОНК, 
УНАСМ 

Спортси: ГАРД, 
МОК, Кометал 
Горче Петров 
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2. се занимава премногу самиот со себе (бројни конфронтации помеѓу 
раководствата на синдикатот и меѓусебни обвинувања за слаба 
ефикасност на организацијата)  

3. лоша кадровска политика 
4. непостоење на транспаретност во работењето и трошењето на 

средствата 
5. одвоеност на раководството од членството/работниците 
Дали критиките се претерани? Претставниците на синдикатите ја признава-

ат својата немоќ значајно да влијаат врз процесот на креирање политики, но од 
друга страна сметаат дека критиките не се воопшто реални. И дека често пати се 
и политички мотивирани. Накаратко, нивниот коментар би можел да се сведе на 
следното: Не бевме многу ефикасни, но без нас состојбите ќе беа многу полоши. 
Од друга страна и објективните околности не ни одеа во прилог. Отсуството на 
систематски истражувања за синдикатите во Македонија во голема мера ги 
лимитира нашите возможности за евалуирање на неговата работа во изминатито 
период. Во натамошната анализа ќе се фокусираме на два аспеката: факторите 
кои ја условуваа неговата ефикасност и на начините на кои тој го изразувал 
своето влијание во процесот на креирање политики.  

Модел на анализа 

 Во литературата постојат бројни модели за истражување на улогата на 
синдикатот во општетсвото. За потребите на оваа анализа ние поаѓаме од 
следната претпоставка: Влијанието на синдикатот (синадикалната акција) зависи 
од општествениот контекст во кој тој делува (глобално и локално ниво) и од 
структурата на организацијата (ширината-членство, организациона мрежа), 
длабочината (мотивацијата на членството да партиципира во активностите, 
човечките и финансиските ресурси со кои располага, демократичност/транспа-
рентност на организацијата). 

 
Глобално ниво: Предизивиците на современиот синдикализам  

Okolina: 
 

• Globalno nivo 
 

• Lokalno nivo 

Struktura:
-{irina  
-dlabo~ina  
-komunikacii 
-~ove~ki resursi 
-finansiski resursi 
-demokrati~nost 

Синдикална 
акција 
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Ако треба со една реченица да се изразат состојбите во современото 
синдикално движење таа би била: Ова не се добри времиња за синдикатите. 
Аргументите за поткрепа на оваа теза ги наоѓаме во следните сознанија: опаѓање 
на синдикалното членство во повеќето западни демократии, намалување на 
интересот за зачленување особено кај младата популација, слабеење на трипар-
тизмот, намалување на капацитетот за мобилизација. Во споредба со другоите 
колективни актери кои влијаат на политичкиот процес тие ја загубија својата 
компетитивна предност, покажувајќи помали способности за приспособување на 
новонастанатите општествени промени.  

Синдикалното членство во Западна Европа (во проценти) 
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Извор: Richard Sakwa and Anne Stevens(2006) 

 Промените за кои станува збор се познати и затоа овдека сосема накратко 
само ќе потсетиме на нив. Технолошкиот развиток, особено информатичката 
технологија, ги срушија класичните претстави за организацијата и факторите на 
производствотои, како и за материјалниот, социјалниот и културниот живот на 
работникот. Промените во стопанската структура и во структурата на работната 
сила, промените во условите за работа и подобрувањето на материјалниот статус 
на вработените се одразија и во општествената стратификација. Се случија 
процеси сосема спротивни на оние кои ги предвидуваше Маркс: општествата 
станаа побогати, работничката класа се раслои, а поради разбивање на нејзината 
хомогеност класната свест и солидарноста избледеа. Традиционалниот 
работник, со својата субкултура како основен ресурс врз основа на кој 
синдикатот ја засниваше својата положба во системот повеќе не постои 
(види Марковиќ 1981, Хараламбос, Холборн 2002, Хејвуд 2004) 
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Овие состојби на своевиден начин се одразија и на политичката инфра-
структура: партиските идентитети слабееја, т.н. cath all партии доживеаја подем , 
принципите и вредностите на Новата десница добија на значење. Падот на 
комунизмот уште повеќе ги засили овие процеси, влијаејќи на профилирањето на 
политичките актери на општествената сцена и се разбира слабејќи ги позициите 
на политичката левица. Последните децении на дваесеттиот век и почетокот на 
дваесет и првиот помина во знакот на крајот на идеологијата и крајот на 
историјата, со благ вкус на неолиберализам. 

Во таквото (неповолно) глобално опкружување се одвиваше синикалото 
движење во Република Македонија.  

 Спецификите на македонската транзиција 

Синдикатите во т.н. транзициони земји се наоѓаат во една парадоксална 
ситуација: како интересни организации на трудот тие требаше да ги прифатат, 
во принцип, процесите кои во својата целина значат демонтирање на работничка-
та држава, со сите привилегии што таа ги носи за работниците. Приватизацијата, 
како битна окосница на таа трансформација, редуцирање на правата кои произле-
гуваат од работниот однос, како и низа други права во образованието, здрав-
ството, пензиониот систем и други социјални бенефиции, кои за обичниот 
граѓанин значат напуштање на пријатната позиција на една потполна 
социоекономска сигурност, во којашто ризикот и неизвесноста се безмалку 
непознати категории. (југословенскиот модел на самоуправен социјализам 
даваше и други (политички) олеснувања). А синдикатите, по дефиниција, секаде 
се борат токму против таквите процеси. (Христова, 1995)  

Кои беа спецификите на македонската транзиција, а кои се притоа 
релеватни за нашата анализа? 

Накратко, тие би можеле да се сумираат во следните три точки: 

1. Создавање на сопствена држава: паралелно со економската и 
политичката транзиција се одвиваше и процесот на создавање на сопствена 
држава во услови на неповолно меѓународно опкружување 

2. Континуирани тензии во меѓуетничките односи, кои кулминираа со 
отворен конфликт во 2001 година 

3.Мошне неповолната социоекономска состојба: мошне висока стапка на 
невработеност во целиот транзиционен период, која повеќе од десет години се 
движеше меѓу 35-37% и со тоа државата се наоѓаше на првото место во Европа, 
(паралелно со тоа одеа ниските плати, кои во добар дел на фирми не се исплаќаат 
во долги периоди, стечаи, ....). 

Какво значење имаа овие специфики?  

Првите две прашања, кои беа во сферата на високата политиката, се 
однесуваа на државноправниот статус и безбедноста на Македонија. 
Безмалку сите политичките ресурси во државата беа насочени кон разрешување 
на овие две суштински прашања за опстанокот на државата. Меѓународната 
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заедница, која $ даваше на Република Македонија силна логистичка поддршка во 
консолидирањето на демократијата, постојано го насочуваше вниманието кон 
нив.  

Третата специфика се одрази врз општествената стратификација на 
општеството: големи слоеви од населението осиромашија, а за сметка на тоа се 
збогати еден мал број на луѓе. Процеси сосема различни од оној за кој зборува 
Липсет, анализирајќи ги богатите општества во кои пирамидата се претвора во 
ромб со значително јакнење на средните слоеви. Кај нас процесите се обратни: 
ромбот се претвори во пирамида со мошне широка основа. (непомирувајќи се со 
својата положба оние од дното на пирамидата во почетокот на 90-тите масовно и 
жестоко го изразуваа своето незадоволство (многубројни штрајкови, улични 
протести, демонстрации...). Зад добар дел од нив стоеше синдикатот. Постепено 
тој набој спласнуваше, а изострените социоекономски услови во државата го 
актуелизираа синдромот на дисциплинирачкиот карактер на кризата: 
исплашени и дезориентирани, под постојан притисок на затворањето на фирмите 
и отпуштањата од работа, вработените се откажаа од солидарноста и од 
колективната акција, прифаќајќи ја стратегијата sauve qui peut .(Христова Л, 
1995)  

Овие специфики на македонската транзиција (и не само тие) ја направија 
демократијата во Македонија мошне ранлива и зависна од надворешниот фактор.  

Сите овие процеси на своевиден начин се одразија и врз политичката 
инфраструктура. Политичката сцена во државата се структуираше околу 
прашањата за државноправниот статус и безбедносните прашања, вклучувајќи ги 
тука, се разбира, и меѓуетничките односи. Тоа беше особено видливо во случајот 
на политичките партии. И покрај мноштвото политички партии кои себеси се 
самоидентификуваа од крајната левица до крајната десница (од комунисти, 
социјалисти, социјалдемократи, либерални, народни, демохристијански партии), 
анализите на реалното однесување на релеватните политички субјекти укажуваа 
дека партиите се позиционираа околу центарот или десно од него. До таквиот 
заклучок се доаѓа доколку се следат процесите на приватизацијата на општестве-
ниот капитал, приватизацијата на јавниот сектор, редукцијата на правата од 
работен однос, реформите во здравствениот систем, соработката со синдикатите 
итн. Неолибералната доктрина имаше силно влијание врз нивното реално однесу-
вање, што ќе натера некои аналитичари да изјават дека никаде како во Маке-
донија неолибералниот консензус не беше толку силен, а дека дисиденти скоро и 
да не постоеле. 

Традиционалните прашања сврзани со регулацијата-дерегулацијата (оние 
од социоекономската сфера) не се покажаа како доволно атрактивни за профили-
рањето на партиите. Разликите во однесувањето се гледаа единствено во завис-
ност од тоа дали партијата е на власт или во опозиција (што укажуваше на отсус-
тво на стартегија), а кај албанскиот политички блок тој интерес не беше дури ни 
препознатлив. Се разбира на состојбите силно влијание имаше континуираната 
соработка со Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, чиишто страте-
гии се инспирирани од неолибералната доктрина.  
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Ова секако не беа поволни околности за делување на синдикатите.  

 Синдикална сцена во Македонија: помеѓу синдикалниот монизам и 
синдикалниот плурализам 

Синдикалното движење во Република Македонија се карактеризира со 
обидите да заживее синдикалниот плурализам. Во почетокот на деедееттите се 
создадоа две синдикални централи: Сојузот на Синдикатите на Македонија 
(ССМ) и Унијата на независните и автономни синдикати (УНАСМ). Првиот 
беше наследник на синдикатот во социјализмот (се разбира трансформиран), кој 
наследи разгранета организациона мрежа и мошне бројно членство. Со своите 14 
грански синдикати тој практично ги покривање сите стопански и нестопански 
дејности и се сметаше дека процентот на синдикално организирани вработени е 
околу 75-80%. УНАСМ се конституираше во 1992 година и тој ги обедини 
неколкуте независни синдикални организации, формирани во почетокот на 
деведесеттите во неколку претпријатија во областа на стопанството. (Најбројниот 
синдикат беше оној на земјоделците со седиште во Кочани). Во почетокот овој 
алтернативен синдикат беше дочекан со голема недоверба и непријателски однос 
во своето непосредно опкружување (во фирмите и во дел од јавноста). Тешко е 
да се дадат попрецизни податоци, но тој далеку заостануваше зад ССМ и во 
организациона смисла и во однос на бројноста на своето членство. Судирајќи се 
со бројни тешкотии во своето функционирање оваа синдикална централа не 
успеа да израсне во влијателен субјект на општествената сцена во Македонија. 
Всушност, безмалку во целиот транзиционен период во државата 
функционираше една синдикална централа-ССМ и анализите за синдикалното 
дејствување всушност се однесуваат на неа. Во 2002 година, по бројни 
конфронтации со централата, неколку грански синдикати (образование, 
финансиски инситуции, одбрана) се одвојуваат од ССМ формирајќи посебна 
синдикална централа- Конфедерација на слободни синдикати на Македонија 
(КССМ). Двете конфедерации, кои не соработуваат, меѓусебно си го оспоруваат 
легитимитетот за преговори со владата.  

Денес ниеден синдикат не излегува со бројки за своето членство, велејќи 
дека тоа е практично невозможно со оглед на постојаните промени во стопан-
ството (стечаи, отпуштања, повторно заживување на некои фирми, редукции во 
бројот на вработените во јавниот сектор итн). Но едно е сигурно: главно 
упориште на синдикатите во Македонија е јавниот сектор. Во приватниот 
состојбите се сосема поинакви: во некогашните големи фирми кои во меѓувреме 
се приватизираа (Алкалоид, Охис, Цементарница итн.) вработените се синдикал-
но организирани, додека во новоформираните (по правило помали фирми) тоа е 
исклучок. Што се однесува до правата на работниците, во овие последните 
владее свеста од 19 век, ќе коментираат некои наши соговорници. Но, и во 
големите фирми во стопанството, тешко може да се зборува за независност на 
синдикатите во однос на газдите. 

Сите синдикати се судираат со сериозни проблеми во финансирањето, 
бидејќи членството се осипува, а платите на вработените се мали или нередовно 
се исплаќаат. Што се однесува до внатрешната демократија, во повеќе наврати 
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дел од синдикалното членство излегуваше со ставови во јавноста дека организа-
цијата е мошне централизирана и дека пониските нивоа на организираност не-
маат шанси да учествуваат во креирањето на политиките ниту да влијаат на кад-
ровската политика. (Одговорот од другата страна беше дека се работи пред с# за 
лидерски амбиции на поединци, кои се затскриваат зад принципиелни прашања). 

Sindikatot i politi~kite partii 

Накратко, односот на синдикатот кон политичките партии во изминатиот 
период би можел да се сведе на две генерални оценки.  

Првата е дека безмалку во целиот транзиционен период синдикатот остана 
на еднаква дистанца од сите политички партии. Таквиот став се должеше на 
проценката дека неговата политизација ќе доведе и до негово распаѓање. 
Расцепите во македонското општествено ткиво, врз основа на кои потоа се 
структуираше и политичката сцена, беа од таков карактер што соработката на 
синдикатите со која било политичка партија би го направил синдикатот непри-
фатлив за сите останати. Затоа синдикатите за време на сите избори останаа неу-
трални, оставајќи им на своите членови сами да одлучат дали и за кого ќе гла-
саат. (Единствениот исклучок беа претседателските избори во 1994, кога тие се 
определија за претседателскиот кандидат Киро Глигоров).  

Втората оценка би била дека синдикатот ниту во една од партиите не 
можеше да го препознае својот природен сојузник, за што веќе зборувавме 
погоре во текстот. За нас сите се исти, бидејќи со сите наидувавме на слични 
проблеми во комуникацијата. Ваквата неполитизираност на синдикатот некои ја 
оспоруваа сметајќи дека зад официјалната фасада се кријат поинакви содржини, 
но факт е дека на формално ниво ниеден синдикат во Македонија до денес не ја 
оспорил својата политичка неутралност.  

Модели на репрезентирање на инетресите: корпоративизам, плурализам, 
елитизам или? 

Во македонскиот случај можеме да препознаеме многу елементи на неокор-
поративизам. Формирањето на економско-социјален совет во 1996 година со 
Спогодба потпишана од актуелниот претседател на Владата на РМ, Стопанската 
комора на РМ и ССМ е можеби најсилниот аргумент во таа смисла. Советот, 
преку кој се официјализира дијалогот помеѓу социјалните партнери, треба да има 
советодавно-консултативна функција за прашањата од социјално-економската 
сфера. Обврска на Владата, министерествата и другите органи е задолжително да 
ги разгледуваат предлозите на Советот и за својот став да ги информираат 
неговите членови (член 4 од Спогодбата). Тоа е можеби најзначајниот чекор за 
воспоставувањето на трипартизмот во Република Македонија. Но уште многу 
порано, во текот на процесот на приватизацијата, синдикатот имаше свој 
претставник во Комисијата за приватизација на општествениот капитал, со што 
му беше овозможено непосредно информирање и влијание врз овој мошне 
значаен процес за вработените. Инсајдерската улога на синдикатот се огледа и во 
уставната одредба со која се предвидува дека остварувањето на правата на 
вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори 
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(член 32 од Уставот на Република Македонија). Како што е познато, еден од 
потписниците на колективните договори е токму синдикатот. Ваквата институци-
онално-нормативна положба на синдикатот претставува поволна претпоставка за 
неговото влијание врз формулирањето на политики во социоекономската сфера, 
но поради нејзиното формализирање од страна на власта неговото влијание е 
далеку помало. (види кај Георгиевски Т., 2000, стр. 35-37 и стр.56-57). Последни-
от потег на актуелната влада на премиерот Никола Груевски, со која на вработе-
ните од јавниот сектор платите им се наголемуваат за 30 % е типичен пример за 
тоа. На синдикатите, кои ја дознаа веста од медиумите не им преостана друго 
туку да го пофалат потегот на Владата, но и да се пожалат на својата маргинали-
зација (види Утрински весник , 28 септември 2007). Ова е веројатно уште еден 
аргумент за тезата дека трипартизмот во Македонија беше, пред сè, воведен за 
политичка легитимација на власта (Георгиевски, 2000, стр. 56). 

Во изминатиот период синдикатите користеа и методи на делување типич-
ни за аутсајдерските интересни групи: протести пред институциите на власта, 
блокирање на патишта, се обидуваа да ги анимираат медиумите, потпишуваа пе-
тиции (најзначајната е граѓанската иницијатива за собирање на 150 000 потписи 
во 1993 година за распишување на предвремени избори, како израз на револт 
дека актуелната власт не прави ништо за работниците). Меѓутоа, таквата протест-
на политика со текот на времето се намали и според својот обем и според својата 
разновидност, што најверојатно повеќе говори за намалениот капацитет за моби-
лизација, отколку за наголемената ефикасност на организацијата, реализирана 
преку трипартитните тела.  

Критичарите на синдикатот веројатно ќе го идентификуваат и елитистички-
от манир на однесување, наоѓајќи ги своите аргументи во одвоеноста на раковод-
ството од членството, во нетранспаретноста на работењето на синдикатот, во 
неформалните средби на врвот влада-синдикат, без притоа да бидат вклучени и 
информирани синдикалните структури за текот и исходот на разговорите. 

Во секој случај, се чини дека преку својата улога како социјален партнер, 
односно преку неговата инсајдерска позиција, синдикатот најмногу успеал да 
влијае на креирањето на политиките од социјално-економската сфера. Прет-
ставниците на синдикатот, и покрај критиките за несоодветниот третман на син-
дикатот од страна на (сите) властите, потврдуваат дека работничкото акционер-
ство, задржувањето на низа привилегии на работниците поврзани со породил-
ното отсуство, годишните одмори, примањето на надоместоци за храна и превоз 
итн. се постигнати благодарејќи на нивната вклученост во структурите кои одлу-
чувале за тоа, како и поради високиот третман на колективните договори во на-
шиот правен поредок (тие се уставна категорија).  

Што можеме да заклучиме?  

Колкаво е реалното влијание на синдикатот во креирањето на социјалните 
политики? Поаѓајќи од широко распространетото мислење за недоволното влија-
ние и маргинализираната улога на оваа интересна организација во анализата се 
укажува на факторите кои ја лимитирале нејзината ефикасност. 
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Сознанија говорат во прилог на тезата дека синдикатот во Македонија 
делувал во услови на релативно неповолно опкружување и тоа како на глобално, 
така и на локално ниво. Опаѓањето на популарноста на синдикатите во глобални 
рамки се преслика и на национално ниво иако во условите на македонската тран-
зиција беше очигледно делувањето и на други фактори и тоа во негативна насока. 
Но кога станува збор за локалното ниво треба да се напомене, во позитивна 
насока, и нормативно инситуционалната поставеност на организацијата во систе-
мот. Проблемот повеќе лежи во реализацијата, односно во респектирањето на 
синдикатот како социјален партнер. Што се однесува до факторите на синдикал-
ната структура, повеќето од нив не претставуваа позитивни претпоставки за уло-
гата на организацијата во креирањето на политиките. Доколку за оние кои се од-
несуваа на опкружувањето со право можеме да кажеме дека не зависеа од синди-
катот, факторите кои се однесуваа на синдикалната организација би можеле да се 
третираат дека се и од субјективна природа, односно дека на нив синдикатот 
можел да делува. Анализата се обиде да ги идентификува овие фактори и ја посо-
чи насоката на нивното влијание, но не нивниот интензитет. Колкаво е реалното 
влијание на поодделните фактори и како тие конкретно се одразиле врз улогата 
на оваа организација, би можеле да бидат прашања на некои идни истражувања 
за синдикатите, што се мошне дефицитарни во нашата држава.  
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