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Насоки за пристап и координација на интегрирање 
на родовите прашања во националниот одговор на 
ХИВ/СИДА

6

Во Р. Македонија, тековната парадигма за родова еднаквост е 
определена од стратешкиот пристап на Интегрирање на родовата 
перспектива (Gender Mainstreaming). Во Националниот план за 
акција за родова рамноправност на Р. Македонија 2007-2012 се 
наведува дека вклучувањето на родовата рамноправност во главните 
текови, политики и практики претставува клучен концепт и темел 
во спроведување на политиката на рамноправност, а неговата 
примена е одговорност на Владата и сите министерства. Поточно, 
тоа претставува интегрирање на родовата перспектива во процесот 
на проценување на импликациите на секое планирано дејство врз 
жените и врз мажите, вклучувајќи го законодавството, политиките 
и програмите во сите сфери и на сите нивоа на општественото 
живеење.

Вклучување на родовата перспектива во главните текови, политики 
и практики за ХИВ-превенција, третман, грижа и поддршка, 
имплицира (ре)организација, подобрување, развој и оцена на 
генералните политики, стратегии и програми за ХИВ-превенција, со 
цел родовата перспектива да биде вклучена на сите нивоа и во сите 
фази од страна на актерите вклучени во креирањето на тие политики. 
Воедно, тоа значи и заложба за надминување на традиционалната 
патријархална матрица на уредување на односите меѓу мажите и 
жените, како реална пречка за остварување на суштинска родова 
еднаквост.

Вклучувањето на родовата перспектива во главните текови, 
политики и практики од областа на ХИВ/СИДА, всушност претставува 
обезбедување услови во кои, улогите, проблемите и искуствата и 
на жените и на мажите ќе бидат интегрален дел од планирањето, 
изработката, имплементацијата, набљудувањето и оцената на сите 
закони, политики и програми од областа на ХИВ/СИДА, со цел 
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жените и мажите да имаат еднаква корист и еднакви придобивки. 
Следствено на тоа, вклучувањето на родовите односи во главните 
текови, политики и практики во ХИВ-превенција, третман, грижа 
и поддршка е клучно за сите одлуки и интервенции на тоа поле и, 
секако, ќе доведе до подобрување на превенцијата и квалитетот 
на третманот, грижата и поддршката на заедниците од интерес – 
корисници на дроги, сексуални работници, мажи кои имаат секс со 
мажи и лицата кои живеат со ХИВ.

Интеграцијата на родот во превентивните програми позитивно 
ќе влијае врз намалувањето на сиромаштијата, вработувањето, 
процедурите и културата на одговорните чинители и ќе претставува 
дел од нивната одговорност.

Од особено значење е развивање на родово сензитивни политики 
и програми што ќе ги опфатат трансродните лица. Се препорачува, 
вниманието за родовите прашања да се имплементира преку 
таканаречениот двоен пристап (dual-track approach), што во суштина 
е корективен пристап или модел на суштинска рамноправност, што 
не е засегнат само со концептот на еднакви можности, туку повеќе 
со правичност на резултатите, односно не се фокусира на еднаквиот 
третман, туку на еднаквиот пристап и еднаквите бенефиции.

Таквиот пристап вклучува:

• Насочување на вниманието кон родовите прашања во 
политиките, проектите и програмите на давателите на услуги на 
полето на ХИВ-превенцијата, преку анализирање на улогите, 
проблемите и искуствата на жените и на мажите како рутински 
дел од планирањето и, врз основа на оваа информација, нивна 
изработка и следење на нивните ефекти.

•    Развој и поддршка не само на специфично „женски“ (или само 
„машки“) проекти и програми за справување со специфичните 
аспекти на родовата ранливост на ХИВ, туку програми што ќе 
ги опфатат родовите релации во полето на интервенција со цел 
да извршат нивна позитивна трансформација.   
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Потребна е постојана проценка на институционалната рамка на полето 
на ХИВ-превенцијата на Р. Македонија (Националната комисија за 
ХИВ/СИДА, Националниот координативен механизам, Здружената 
програма за ХИВ/СИДА), што ќе ни ги открие нејзините слаби и 
добри страни во контекст на македонскиот модел на интегрирање 
на родовата перспектива (Gender Mainstreaming) и да предложи 
насоки за негово унапредување. Во спротивно, институционалното 
опкружување, политиките и преземените активности на полето на 
ХИВ-превенцијата ќе произведе фрагментарен и локален ефект врз 
родовите релации, со што се деградира смислата на постоење на 
институционалната рамка за родова еднаквост.



Насоки за креирање политики во однос 
на ХИВ/СИДА
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•  Вклучување на заедниците од интерес – КД, СР ЛКЖХ во 
креирањето и спроведувањето на политиките и програмите за 
ХИВ/СИДА.

• Обезбедување комплементарност на политиките за 
унапредување на родовата еднаквост и политиките на ХИВ/
СИДА. Пред сè, ова подразбира координација, односно размена 
на стратешки информации во процесот на планирање и 
програмирање, имплементација и оценување на резултатите. 
Оваа координација е потребна на сите нивоа и меѓу сите 
креатори на политиките, но особено е значајна координацијата 
меѓу двете референтни министерства што ги креираат овие 
политики, Министерството за труд и социјална политика и 
Министерството за здравство.

•  Креирање системи за систематско прибирање, анализа и 
размена на родово чувствителни стратешки информации за 
потребите на планирање, следење и оценување на политиките, 
програмите и активностите на сите нивоа. Ова особено се 
однесува на прибирање и анализа на родово разделени 
статистички информации за трендовите во опфатот, обемот, 
фреквенцијата и ефектите од обезбедени услуги кон различни 
заедници од интерес.

•    Следење на промените во ставовите, навиките и однесувањето 
на групите од интерес од родова перспектива и приспособување 
на политиките и активностите за превенција и заштита од ХИВ.

•    Воведување системи за интегрирање на родовата перспектива 
во управувачките процеси на институциите/организациите 
вклучени во превенцијата на ХИВ, третманот, грижата и 
поддршката на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и лицата од 
интерес.

• Развивање на специјализирани едукативни програми за 
поврзаноста и влијанието на родот врз ризиците од ХИВ-
инфекција. Со овие програми треба да бидат опфатени 
вработените во институциите и организациите што се занимаваат 
со прашањето на ХИВ/СИДА.
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• Континуирана едукација за род и ХИВ/СИДА на 
професионалните структури што обезбедуваат услуги во јавниот 
сектор.

 •   Воведување образование за род, сексуално и репродуктивно 
здравје како дел од формалниот систем за образование.

•    Развивање политики за надминување на дискриминирачки 
практики во обезбедувањето на здравствените и социјалните 
услуги.

•  Зголемување на разновидноста на услугите и нивно 
приспособување на жените и мажите од различните културни 
и социјални групи во согласност со заложбите од стратешките 
документи.

•    Проширување на мрежата на услуги за превенција и третман 
на ХИВ/СИДА поради поголема достапност на жените и мажите.

•    Развивање иновативни алатки за информирање за ризиците 
и последиците од одредени однесувања во разни родови 
контексти, приспособени за различни групи од интерес.

 • Да се развие свеста дека родовите стереотипи ги 
ограничуваат и ослабуваат напорите за успешна превенција и 
третман на ХИВ/СИДА и дека тие претставуваат клучен фактор 
за реализација на хумани политики.

•  Спроведувачите на политики, во прв ред државните 
институции, треба да обрнат поголемо внимание на особините 
и потребите на барателите на услуги и да покажат поголема 
флексибилност при исполнувањето на своите работни задачи, 
вклучувајќи ја тука и родовата чувствителност.

• Јасно е дека претходните две препораки се тешко остварливи 
без учеството на здруженијата на граѓани кои, како и секогаш, 
треба да ја одржуваат будноста на креаторите и спроведувачите 
на политиките и да ги поддржуваат во напорите да се 
приспособат на потребите на граѓаните, наместо граѓаните да 
ги приспособуваат на своите потреби.
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Насоки за пристап и координација на интегрирање 
на родовите прашања во националниот одговор на 
ХИВ/СИДА

Лица кои инјектираат дрога

    Потребна е вклученост на жените и мажите кои користат 
дроги во креирањето на одговорот ХИВ. Нивната експертиза 
и придонесот на дизајнот, имплементацијата, мониторингот 
и евалуацијата на услугите придонесува за подобрување на 
ефективноста и ефикасноста на сервисите.

    Вклученоста на жени-кориснички на дроги како персонал 
или како волонтери во програмите за корисници на дроги ќе 
придонесе жените-кориснички на дроги да се чувствуваат 
покомфорно и помалку стигматизирани. Ова ќе доведе и до 
зголемување на процентот на жени кои ќе ги користат услугите 
на програмата.

    Обезбедување на карактеристичен простор и специфично 
време каде што жените ќе ги користат услугите, така што тие ќе 
одразуваат интимност и удобност.

    Да се помогне на жените-кориснички на дроги да бидат 
понезависни.

Светските искуства укажуваат дека за да бидат ефективни 
ХИВ-интервенциите мораат да ги опфатат ризичните фактори 
што не се индивидуални. Вакви интервенции се особено 
потребни за жените-кориснички на дроги кај кои сексуалните 
и семејните односи, подложноста на сексуално и физичко 
насилство и дисбалансот меѓу социјалната и структуралната 
моќ играат значајна улога во користењето дроги и ризичното 
ХИВ-однесување. Затоа, женските групи за самоподдршка, 
специјализираните советувања и жените-теренски работнички 
можат во голема мера да им помогнат на корисничките на дроги 
и да ги намалат факторите што придонесуваат за ризично 
однесување. Особено е значајно да се воведат активности 
за завршување образование, тренинг за барање работа и 
асистенција при вработување што ќе овозможат финансиска 
независност.
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Бесплатната правна помош на жените-кориснички ќе им 
овозможи пристап до правни лекови во случај на злоупотреба, 
експлоатирање, неправедно притворање или губење на 
старателство на децата. Ова е особено значајно за почитување 
на нивните права, но и како превентивна мерка, затоа што се 
праќа порака дека жените-кориснички на дрога не можат да 
бидат злоупотребени, а тоа да не се казни.

    Да се развијат програми достапни за мајки.

Обврската за грижа и чување на децата е една од најголемите 
пречки за пристап до третман на зависноста од страна на 
жените-кориснички на дроги. Овозможувањето на детска грижа 
и сместувањето на децата за време на болничкиот третман 
на нивната мајка може да ја зголеми желбата и можноста за 
влез на третман на зависност. Доколку е возможно програмите 
за третман и програмите за намалување на штетите треба да 
креираат безбеден, чист и возрасно приспособен простор каде 
што децата ќе можат да останат додека мајките ги користат 
услугите на програмите.

    Имајќи предвид дека родовото засновано насилство е пречка 
за пристап кон сервисите, што истовремено корелира со ризикот 
од изложеност на ХИВ, програмите за намалување штети треба 
да се поврзат со програми што обезбедуваат заштита од родово 
засновано насилство.

    Програмите за намалување штети треба да обезбедат 
советувања за интимните заедници (интимни партнерства), 
со цел зајакнување на жените и да се издејствува побезбедно 
користење дрога и сексуално однесување во партнерствата 
поради намалување на ризикот на ХИВ-трансмисија.

    Персоналот и вработените во сервисите треба да се здобијат 
со знаење и вештини во препознавањето на социјалните 
и здравствените потреби на жените или мажите, со цел да 
се пресретне и да се спречи појавата на факторите што 
предизвикуваат ризично однесување за ХИВ-трансмисија.
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Сексуални работници

    Потребна е вклученост на жените и мажите кои нудат сексуални 
услуги во креирањето на одговорот ХИВ. Нивната експертиза 
и вклучување во дизајнот, имплементацијата, мониторингот 
и евалуацијата на услугите придонесува за подобрување на 
ефективноста и ефикасноста на сервисите.

    Сексуалните работници имаат права на недискриминација, 
вработување, образование, слобода од насилство и здравје, 
вклучувајќи и пристап до сеопфатна превенција на ХИВ, 
третман, грижа и услуги дури и во ситуација кога се јавуваат 
како прекршители на законот.

    Потребно е спроведување политики и програми за едукација 
и обука на службеници од полицијата, здравството, судски и 
други државни сектори и организации на граѓанското општество 
со цел да се поттикнат соодветни ставови и однесување кон 
сексуалните работници.

    Постојат силни докази дека сексуалните работници со подобар 
економски и социјален статус се помалку подложни на ХИВ. 
Затоа е важно да се обезбедат услови сексуалните работници 
да можат да учествуваат и да имаат корист од програмите преку 
кои би се прошириле нивните економски и социјални можности. 
Таквите стратегии треба да се справат со нееднаквоста, како 
што се лишеноста од сигурно домување, недостаток на пристап 
до образование, финансиски услуги и кредити. Исто така, мора 
да се адресира стигмата и дискриминацијата со која се намалува 
нивниот потенцијал за економска независност и социјална 
инклузија.

    Насилството е важен фактор за трансмисија на ХИВ, а 
сексуалните работници се секојдневно изложени на разни 
видови насилство. Поради тоа потребно е:

    Програмите за превенција на ХИВ кај сексуалните работници 
да нудат едукации и активности за развивање вештини за 
комуникација, преговарање, разрешување конфликти и 
избегнување ситуации што можат да доведат до насилство, но 
и часови за самоодбрана.
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    Програмите за превенција на ХИВ кај сексуалните работници 
да овозможат сервис за бесплатна правна помош. Овој сервис ќе 
им овозможи на сексуалните работници пристап до механизми за 
заштита во случај на злоупотреба, експлоатирање, неправедно 
притворање или губење на старателство врз децата. Ова е 
особено значајно за почитување на нивните права, но и како 
превенција, затоа што се праќа порака дека сексуалните 
работници не можат да бидат злоупотребени, а тоа да не се 
казни.

    Развивање соработка помеѓу сервисите за сексуални работници 
и полицијата во однос на ефективно разрешување на случаите 
на насилство врз сексуалните работници, без оглед дали тоа 
е направено од семејство, партнер, клиент или трето лице. 
Ова е особено значајно за почитување на нивните права, но и 
како превенција, затоа што се праќа порака дека сексуалните 
работници не можат да бидат злоупотребени, а тоа да не се 
казни.

    Да се развијат програми достапни за мајки.

Обврската за грижа и чување на децата е голема пречка за 
пристап до центрите што нудат услуги за сексуални работници, 
особено за сексуалните работнички. Овозможувањето на детска 
грижа може да ги зголеми желбата и можноста за користење на 
услугите на овие програми. Доколку е возможно, овие програми 
треба да креираат безбеден, чист и возрасно приспособен 
простор каде што тие ќе можат да останат додека мајките 
користат услуги на програмите.

    Да се развиваат интегрирани програми за намалување штети 
за корисниците на дроги кои се сексуални работници.

Корисниците на дроги кои се занимаваат со сексуална работа 
имаат потреба од услуги поврзани со нивната работа и со 
употребата на дрога и тие услуги треба да бидат дадени од 
еден тим на едно место. Имајќи предвид дека препознавањето 
на сексуалните работници како корисници на дрога може да 
биде проблем во преговарањето/наоѓањето клиенти, подобро е 
услугите поврзани со употребата на дроги да бидат дискретно 
интегрирани во програмата за сексуални работници.
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Лица кои живеат со ХИВ

    Во Република Македонија лицата кои живеат со ХИВ се 
соочуваат со огромна стигма и како последица на тоа сè уште не 
постои формална организација на оваа заедница. Токму поради 
тоа приоритет како на носителите на одлуки и креаторите 
на политики, така и на оние што нудат услуги мора да биде 
креирање на поддржувачка околина за лицата кои живеат со 
ХИВ. Во прв момент, лицата кои живеат со ХИВ мораат да бидат 
вклучени во креирањето, спроведувањето и мониторингот на 
националните политики за ХИВ/СИДА.

    Лицата кои живеат со ХИВ се изложени на економска и 
социјална ранливост што се надоврзува на нивната социјална 
положба како жени и мажи. Потребни се зголемени напори во 
обезбедување здравствена, социјална и економска поддршка 
на лицата кои живеат со ХИВ, имајќи го предвид нивниот родов 
статус.

    Жените со ХИВ-позитивен статус се повеќекратно погодени 
и поранливи, имајќи ја предвид нивната социјална улога во 
семејството и односите со децата. Потребно е воведување 
програми што ќе ги поддржат и ќе ги зајакнат жените во контекст 
на нивната финансиска и социјална независност.

    Интегрирање на родовата перспектива во консултативните 
и советодавните програми, имајќи ги предвид социјалните и 
бихејвиоралните идентитети (етничка, класна, социјална, расна 
припадност, сексуална ориентација, сексуален работник, лице 
кое употребува дрога) со кои интерферира родовиот идентитет 
на лицата кои живеат со ХИВ.

    Развивање на посебни програми или програмски компоненти 
што ќе го адресираат родовото засновано насилство врз лицата 
кои живеат со ХИВ, вклучувајќи ги компонентите на стигма и 
дискриминација во семеен, професионален и поширок социјален 
контекст.

    Семејното планирање, бременоста и грижата за децата треба 
да претставуваат една од централните теми во контекст на 
сексуалното и репродуктивното здравје на лицата кои живеат 
со ХИВ.
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• Родова проценка на политики и програми

Родовата проценка на политики претставува проценка на 
одредена политика според нејзиното влијание врз родовите 
релации. Родовата анализа како методологија на проценката 
се применува со цел да се идентификуваат и да се разберат 
димензиите, релевантноста и ограничувањата на прашањата 
поврзани со родот и предложената политика. Анализата 
вклучува разбирање на разликите помеѓу машките и женските 
улоги. 
Родовата анализа е задолжителна техничка анализа во состав 
на развојот на стратешки планови, програми и развојот на 
политики од областа на ХИВ. Аналитичката работа во состав на 
родовата анализа мора да одговори барем на две прашања:

1. Како родовите релации ќе влијаат врз остварување на 
одржливи резултати на политиките и програмите?

2. Како предложените резултати ќе влијаат на статусот на 
мажите и жените?

За да се одговори на овие прашања мораат да се земат предвид 
не само различните улоги, туку и поврзаноста и рамнотежата 
помеѓу нив и институционалните структури што ги одржуваат.

•    Видови политики и програми

Родово неутралните политики се стремат да инволвираат 
одредени групи на мажи и жени со цел да се исполнат одредени 
зацртани цели. Сепак, овој тип на креирање политики ги остава 
недопрени постоечките поделби на ресурси, одговорности, 
можности. Во таа насока, овие политики се родово сензитивни 
затоа што ги вклучуваат и мажите и жените, но не ја менуваат 
постоечката ситуација структурно.

Алатки за интегрирање на родовата перспектива
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Родово специфичните политики се наменети за одреден род и 
се стремат позитивно да придонесат да се постигнат одредени 
цели на политиките или поефикасно да се задоволат одредени 
родово посебни потреби. Родово специфичните политики се 
родово сензитивни, бидејќи нивните интервенции се насочени 
кон специфичен род, во рамки на постоечката дистрибуција 
на ресурси и одговорности. Овие интервенции се најчесто од 
социјален карактер, но можат да имаат и поголемо влијание.

Родово трансформативните политики се насочени кон мажите 
или жените (или и двата рода) и го препознаваат постоењето на 
родово специфичните потреби и ограничувања. Сепак, тие во 
исто време се стремат да ги променат постоечките родови односи 
преку редистрибуцијата на ресурси и одговорности. Родовата 
редистрибуција е најголемиот предизвик од сите интервенции 
на политики, бидејќи не се стреми единствено кон насочување 
на ресурси кон жените во постоечките општествени рамки, туку 
го става во прашање постоечката статус кво состојба на жените 
и/или мажите.
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Теренските истражувања овозможуваат обликување на појасна 
претстава за обработуваната тема, но не дозволуваат простор 
за потемелно образложување на постоечките околности. 
Според својата содржина, извештаите од таквите истражувања 
им служат на креаторите и спроведувачите на политики, а за 
сметка на тоа изоставени се научните анализи што овозможуваат 
подлабински увид во тековните општествени процеси.

Потребно е континуирано спроведување на истражувања 
за подобро запознавање со околностите што се однесуваат 
на родовите прашања и ХИВ/СИДА и преку кои ќе се олесни 
постапката за креирање на успешни и хумани политики за 
превенција и третман на ХИВ/СИДА во Македонија.

• Да се спроведуваат континуирани истражувања 
преку кои ќе се врши потемелна проценка на родовата 
чувствителност кај заедниците од интерес, со што ќе 
се зголемат можностите за зголемување на родовата 
рамноправност при пристапот до соодветни служби и 
услуги за превенција на ХИВ/СИДА.

• Воспоставување практика за проценка на 
постоечките околности, потреби и можности пред секоја 
иницијатива за донесување на нов закон или измена 
на постоечки, нова програма или нов проект, особено 
кога се однесува на проблематика за која не постојат 
никакви претходни сознанија.

• Креирање систем за постојано образување и 
дообразување на стручни кадри за научно-истражувачка 
работа преку семинари, симпозиуми, конференции, 
летни школи, студиски престој, партнерски проекти од 
областа на родот и ХИВ/СИДА.

• Развивање на национален систем за чување и 
размена на податоци за постоечки, тековни и планирани 
истражувања поврзани со родот и ХИВ/СИДА.

Насоки за истражување на полето на родот 
и ХИВ-превенцијата
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• Обезбедување на финансиска поддршка за 
брзо спроводливи истражувања помеѓу различните 
општествени групи со висок ризик на изложеност на 
ХИВ.

• Да се воспостави систем за финансирање на 
научно-истражувачка работа и изработка на научни 
студии за различните општествени групи со висок 
ризик на изложеност на ХИВ.

• Да се вклучат припадници и на двата рода, 
вклучително и трансродните лица од општествени групи 
со висок ризик на изложеност на ХИВ во истражувачките 
тимови.

• Да се воспостави систем за соодветно архивирање 
и да се определат услови за користење на материјалите 
добиени од теренските истражувања.

• Изработка на студии на теми што се однесуваат 
на здравствените, социјалните и културните околности 
во кои егзистираат општествено-маргинализираните 
групи ранливи на ХИВ.

• Да се изработат посебни програми за образование 
на кадри што ќе се занимаваат со специфични 
области што се однесуваат на родовите прашања на 
општествено-маргинализираните групи ранливи на 
ХИВ.
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