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Република Македонија, Регион на Западен Балкан и на 
Европската Унија

Сите европски земји се соочуваат со значителни промени во однос 
на населението, што влијае и врз вработените и барателите на 
работа. Населението се менува поради глобализацијата, миграциите, 
мобилноста на населението, демократските и организациските 
промени во деловната средина. Сите овие промени придонесуваат 
за создавање на мултикултурни и мултиетнички општества. Во исто 
време, сè поголем број жени, лица со попреченост, геј-лица, лезбијки, 
мигранти, како и други малцински или маргинализирани групи, 
влегуваат на пазарот на трудот. И како последно, но не помалку важно, 
возраста на работниците се зголемува, споредено со претходно. 
Речиси во сите области на вработување и на пазарот на трудот, 
овие ранливи групи се соочуваат со опасност од запоставување и 
дискриминација. Затоа, промените на традиционалните начини на 
вработување и размислување, стануваат итни.1

1 Tatjana Greif (2009), Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju: smernice 
za delodajalce in sindikate, Ljubljana: Škuc.

Наташа Великоња 

Добри практики при управувањето 
со различноста на работното место

Сегашното претставување на мерките за добри практики при 
управувањето со различностите на работното место е дел од 
проектот: Безбедни и еднакви: Управување со недискриминација 
и диверзитет при вработувањето, во 2016 и 2017 година, кој се 
спроведува од страна на партнерските организации Женска 
Алијанса од Македонија и Шкуц-ЛЛ од Словенија.
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Различностите стануваат составен дел од деловната средина, 
компаниите, организациите, институциите и пазарот на трудот. 
Чувствителноста на проблемите со кои се соочуваат малцинските и 
маргинализираните групи работници сè повеќе се зголемува, а тоа 
бара соодветни промени. Една од тие промени, која е веќе присутна во 
американската и западноевропската практика, постои повеќе од три 
децении, а тоа е концептот на управувањето со различностите на работното 
место. Управувањето со различностите подразбира обезбедување 
сигурност дека лицата од различни групи нема да бидат изложени на 
поинаков третман и дискриминација, односно нарушување на начелото 
на еднаков третман.

Управувањето со различностите на работното место се обезбедува 
со спроведување еднакви можности, антидискриминација, развој 
на социјална правда, еднаквост и општествена одговорност во 
организациите и во институциите. Тоа значи барање позитивен и 
креативен начин за мобилизирање на разликите и сличностите меѓу 
луѓето и постапување онака како што е најдобро за поединецот, 
организацијата, компанијата или за општеството како целина. 
Реализацијата на политиките на различностите во областа на 
вработувањето може да се обезбеди со апсолутно неприфаќање на 
дискриминацијата, со доследно спроведување на законите и исполнување 
на етичките стандарди. Управувањето со различностите на работното место 
станува норма во променливиот и комплексен свет.2

Управувањето со различностите на работното место подразбира опфаќање 
на шест лични околности, кои ги истакна Европската Унија во 1997 година 
во Член 13 од Договорот од Амстердам, како дискриминаторска основа. 
Дискриминаторска основа претставува лична состојба, карактеристика 
или положба, врз основа на која може да се утврди негативно 
разликување. Тука се опфатени следниве категории: раса/етничка 
припадност, возраст, сексуална ориентација, попреченост, религија и род, 
но исто и: брачен статус, семеен статус, родов идентитет, изглед, културни 
разлики, поглед на светот, економски статус, образование, лични навики, 

2 EU Campaign For Diversity and Against Discrimination: Managing 
Diversity: What’s in it for business. www.stop-discrimination.info.
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географска локација и други. Во контекст на вработувањето, сите овие 
лични околности можат да претставуваат пречка која се појавува во 
областа на еднаков пристап до работа и положба на работното место. 
Дискриминацијата на работното место е клучна пречка во промовирањето на 
различностите.3

Клучна основа за дискриминација: 

 • Раса/етничка припадност: Повеќето земји се соочуваат со 
проблемот на вработување на припадници на расни и ет-
нички малцинства. Процентот на етничките и расните мал-
цинства, во поглед на невработеноста, е висок, бидејќи тие 
се помалку посакувани од страна на работодавачите, во 
споредба со другите социјални малцинства. Расната дис-
криминација при вработувањето се појавува кога мигран-
тите и етничките малцинства се соочуваат со инфериорен 
третман на пазарот на трудот или на работното место.4� 
Организациските политики со кои се спречува расната/
етничката дискриминација мора да посветат внимание и 
на обуката на мигрантите, односно малцинствата. Овие 
политики мора да ги земат предвид културните разлики и 
да ги спречат негативните ставови и стереотипи. Тие, исто 
така, мора да бидат ориентирани кон политики на антидис-
криминација и еднакви можности, афирмативна акција и 
управување со различностите. 

 • Возраст: 30% од популацијата во Европа се состои од 
генерации кои се на возраст над 50 години. Во 2005 го-
дина, 25% од популацијата во Европската Унија била над 
65-годишна возраст. Се проценува дека во 2050 година, 
над 50% лица би биле постари од 65 години. И активната 
популација станува повозрасна, но во исто време, таа 

3 Tatjana Greif (2009), Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju: smernice 
za delodajalce in sindikate, Ljubljana: Škuc.

4 John Wrench (2014), Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, Florence: EUI.



6

е групата која се соочува со најголемите тешкотии во 
пронаоѓањето или задржувањето работно место. Сите 
европски земји имаат мало учество на повозрасни лица во 
процентот на вработени, што доведува до појава на нова 
ранлива и исклучена група. Двоумењето на работодавачи-
те за вработување повозрасни работници се одразува на 
условите на работното место: многу примери на огласи за 
работа директно дискриминираат врз основа на возраста. 
Одговорот на ЕУ за овие прашања е концептот на активно 
стареење. Тоа значи дека земјите со законодавство и ком-
пании со соодветни инструменти, ги охрабруваат луѓето на 
возраст меѓу 55 и 64 години да останат да работат колку 
што е можно подолго. 

 • Сексуална ориентација: Дискриминацијата врз основа на 
сексуалната ориентација е едно од најприкриените и нај-
тешките потиснувања кои можат да се докажат. За раз-
лика од другите видови дискриминација, се одликува со 
помала видливост. 

 • Попреченост: Лицата со попреченост претставуваат 10% 
од популацијата на ЕУ и околу една шестина од европско-
то работоспособно население. Според податоците од 
Европскиот форум за лицата со попреченост, речиси 80% од 
лицата со попреченост се исклучени од пазарот на трудот. 
Можноста, едно лице со попреченост да остане без работа, 
споредено со други лица кои немаат никаква попреченост, 
е од три до шест пати поголема. Помалку веројатно е из-
вор на приход на лицата со попреченост да биде паричен 
надомест, а поверојатно е извор на приход да биде со-
цијална помош. Поголема е веројатноста лицата со попре-
ченост да добијат работно место кое е помалку платено 
и да останат подолго време на тоа место, а опасноста од 
отпуштање од работа е повисока. Се смета дека лицата со 
попреченост се најголемо малцинство. 

 • Вероисповед: Поради миграцијата и зголемената мобил-
ност на популацијата, насекаде низ Европа се зголемува 
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бројот на лицата со различна вероисповед. Сепак, во 
однос на вработувањето, не зборуваме често за тоа, дури 
и ако компаниите и организациите се подготвени и за по-
следиците од верските разлики. Европската Унија го из-
разува својот став за вероисповедта при вработувањето во 
документот: Промоција на верското и културното разбирање, 
сложност и соработка. Компаниите коишто во својот состав 
имаат лица од различна вероисповед, мора да ги имаат 
предвид религиозните забрани. Така, пожелно е, да го при-
способат работното време, да дозволат и верска облека 
која не е дел од пропишаните работни униформи, да се по-
грижат за разновидноста на менијата за вработените итн. 

 • Род: Жените се обесправена група на пазарот на трудот. 
И покрај нивната уставна и законска еднаквост, тие се во 
нерамноправна положба и имаат полоши можности во 
споредба со мажите: анализата на пазарот на трудот пока-
жува хоризонтална и вертикална родова сегрегација. Ста-
тистичките податоци собрани од сите сегменти на врабо-
тувањето покажуваат нееднаква положба на жените. Ова 
е случај на ниво на пораст на стапката на вработеност, во 
однос на вработување со полно работно време, во јазот на 
плата за истата работа, во вклученоста на нестандардни 
облици на вработување итн. Жените се изложени на мал-
третирање и насилство на работното место, но, покрај дис-
криминацијата врз основа на родот, тие исто така можат 
да бидат подложени на повеќекратна дискриминација.5

Постојат многу добри практики при управувањето со различностите на 
работното место. Такви се професионални и потврдени истражувања, 
анализи и примери на добри практики и спроведувањето на 
политиките за различност при вработувањето, кои се засноваат на 

5 Повеќекратната дискриминација подразбира постоење на 
различни облици на дискриминација. Таа не опфаќа само 
една дискриминаторска основа, туку повеќе. Лицето може да 
биде, на пример, жртва на дискриминација, врз основа на род, 
возраст и попреченост.
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претходни или паралелни програми и проекти, кои работат на борбата 
против различните облици на дискриминација или повеќекратната 
дискриминација. Постои силна подготвеност за следење на повеќе 
модели на различност и за борба против различните облици на 
дискриминација и повеќекратна дискриминација при вработувањето, 
како и во други области од социјалниот живот. Ова се обезбедува преку 
партнерство меѓу граѓанското општество, невладините организации, 
државните институции, синдикатите, здруженијата на работодавачи и 
поединечните компании.

Главни теми на управувањето со различностите при вработувањето се: 
информирани работодавачи и работници, синдикати, влади, агенции 
за вработување и невладини организации. Синдикатите придонесуваат 
значително за подигнување на свеста. Исто така, при нивните преговори, 
тие сè повеќе опфаќаат политики на различност. Работодавачите мора 
да се осигураат дека нивните организации и институции ќе реагираат 
соодветно на состојбата со вработувањето, во општествата со сè 
поразлична работна сила. Тие мора да ги земат предвид високите 
етички стандарди, независно од тоа дали се во приватниот, јавниот 
или во непрофитниот сектор.6 Меѓу примерите на добри практики при 
управувањето со различностите на работното место се вбројуваат 
компаниите, организациите и институциите, кои го зголемуваат бројот 
на вработени лица - припадници на ранливи групи. На тој начин, тие ја 
истакнуваат политиката на различност во нивните профили, што создава 
побезбедна работна средина за вработените и барателите на работа. 
Компаниите, организациите и институциите, пожелно е да воведат 
флексибилно работно време приспособено на потребите на вработените 
лица и на нивниот живот. Тие треба да воспостават партнерства со 
локалните заедници и маргинализираните групи. Тоа беше направено од 
страна на повеќе невладини организации, поединечно или групно, преку 
партнерски мрежи, за подигнување на свеста. На тој начин полесно 

6 Работодавачите честопати им даваат упатства на агенциите за 
вработување од дискриминаторска основа, додека агенциите 
за вработување свесно постапуваат по нив, иако и двете 
страни делуваат противзаконски.
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се стигнува до поединци или групи кои се потенцијални жртви на 
дискриминација.7

Дури и ако синдикатите и невладините организации особено ја истакнат 
потребата од воведување политики на различност во сите подрачја 
на вработувањето и на пазарот на трудот, сепак работодавачите ја 
имаат клучната улога. Истражувањето на Eurofound8 покажа дека 
спроведувањето на управувањето со различностите при вработувањето, 
вообичаено е резултат на директните деловни потреби на компаниите, а 
не притисок од страна на јавните политики и кампањите за подигнување 
на свеста. Што се однесува на работодавачите, начелото на управување 
со различностите не се спроведува доследно; наместо тоа, воспоставено 
е начелото на корпоративна општествена одговорност, кое е сродно со 
платформата за управување со различностите. Европската Унија го призна 
концептот на корпоративна општествена одговорност како концепт при кој 
компаниите, во нивните деловни работи и со интеракцијата со засегнатите 
страни, инкорпорираат општествени и еколошки прашања. Во оваа смисла, 

7 Развојните партнерства, во кои учествуваат невладините 
организации, биле меѓународни програми во рамките 
на Иницијативата за еднаквост на Европската Унија (ориг.: 
European Union initiative Equal) (во Словенија во периодот 2004-
2006 година имаше 20 развојни партнерства, кои работеа 
во делот на борба против дискриминацијата, пристапот и 
враќањето на пазарот на трудот) и Прогрес (ориг.: Progress) 
(во периодот 2007-2013 година, во делот на вработувањето, 
општествената солидарност, интеграцијата, подобрувањето 
на работната средина, работните услови и промовирањето 
на антидискриминациските начела). Да го споменеме, на 
пример, Проектот на Equal против дискриминација на ромската 
заедница, со наслов: Луѓето кои патуваат низ Европа (кои 
поврзаа партнери од Франција, Италија и Словенија) или 
развојни партнерства Различните култури за еднаков развој (кои 
ги поврзаа Португалија, Грција, Унгарија, Словенија и Италија). 
Двете платформи, Equal и Progress, работеа во партнерство со 
владите, локалните власти, работодавачите, синдикатите и 
невладиниот сектор.

8 Истражување на Eurofound од 2009: Конвергенција и 
дивергенција на работните услови во Европа (1990-2005 г.) за 
работните и животните услови на работниците во Европа.
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компаниите веќе не се само економски субјекти со единствена цел за 
правење профит, туку тие мора да бидат и општествено одговорни и да 
се претворат во интегриран систем во кој е опфатена општествената 
одговорност во сите производствени процеси од интерес на компанијата. 
Тие, исто така, треба да ги земат предвид интересите на работниците, 
животната средина, заедниците, потрошувачите, како и другите 
чинители. На тој начин, како партнери, ќе можат да се приближат до 
решенијата на општествените проблеми.

Во понатамошниот текст поблиску ќе ги разгледаме добрите практики на 
управувањето со различностите на работното место и на пазарот на трудот.
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 • Има неколку студии за управување со различностите. Такво е, на 
пример, истражувањето: Едукација за демократско граѓанство и упра-
вување со политиките на различности во Југоисточна Европа, реализи-
рано во 2002 година, од страна на Ило Трајковски од Универзитетот 
во Скопје. Истражувањето се однесува на општата културна, етничка 
и верска различност во македонското општество. Преку него се по-
викува јавниот образовен систем да воведе предавања за културна 
различност и социјална кохезија. 

 • Да ја споменеме и докторската дисертација на Весна Атанасова од 
2013 година, на Универзитетот на Болоња: Различностите и локалната 
демократија: Случајот на Република Македонија. Оваа студија ја ис-
питува етничката различност на работното место во јавниот сектор 
и нејзината организациска имплементација. Во Македонија, каде 
што меѓуетничките односи се дел од најчувствителните политички 
прашања, постојат неколку реформски процеси за развивање на 
мултиетничко општество. Студијата покажува дека имплементација-
та на Охридскиот договор од 2001 година (мировен договор меѓу маке-
донската Влада и претставници на албанската заедница) придонесе 
за поголем баланс при вработувањето на етничките малцинства во 
единиците на локалната самоуправа (работниците од албанска, тур-
ска, ромска и друга националност). 

 • Во јуни 2013 година, во Загреб, Македонија учествуваше на меѓу-
народната конференција: Културната различност и меѓународната 
културна соработка во Југоисточна Европа, организирана од страна 
на Culturelink и UNESCO. Тие собраа на едно место претставници од 
западноевропските земји и од земјите од Југоисточна Европа: Босна 
и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Грција, Македонија, Црна 
Гора, Србија, Романија, Турција и Албанија. Тема на Конференцијата 
беше: Различноста како културен израз кој лежи во срцето на Европскиот 

Република Македонија
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проект. Теми на тркалезните маси беа: Имплементацијата на култур-
ната различност во регулаторни рамки; Свеста за културната различ-
ност и нејзиното зајакнување; Промоцијата на мобилност и миграции 
како нови начини за поврзување. 

 • Можеме да споменеме и најмалку два примери на управување со раз-
личностите во бизнис-секторот. Првиот пример се однесува на маке-
донскиот огранок на австриската компанија за енергетика, ЕВН, кој 
веќе спроведува политика на еднакви можности и различности на работ-
ното место. Во документот со наслов: Кодекс на однесување на ЕВН, се 
истакнува дека компанијата ја поддржува елиминацијата на дискри-
минацијата при вработувањето и ги почитува меѓународните норми 
за заштита на човековите права. Во главата за вработените, во истиот 
документ се наведува: Нема да толерираме било каква дискриминација 
врз основа на националното или етничко потекло, сексуална ориентација, 
култура, вероисповед, возраст или здравје. Лицата со еднакви професи-
онални квалификации треба да се третираат еднакво во поглед на усло-
вите за вработување, плата и обука. Ние се грижиме за достоинството и 
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индивидуалноста на сите вработени. Ние обрнуваме особено внимание на 
усогласувањето на професионалниот и семејниот живот. 

 • Втор пример е македонскиот огранок на германската ПроКредит Бан-
ка, која во своите деловни документи го истакнува почитувањето и 
фер-третманот на сите вработени и потрошувачи, независно од нив-
ното потекло, боја, јазик, пол, вероисповед или политичко убедување. 

 • Извештајот за земјата: Недискриминација – БЈР Македонија 2015 го-
дина, подготвен од страна на Европската мрежа на правни експерти за 
родова еднаквост и недискриминација (Билјана Котеска), издаден од 
Европската комисија во 2015 година, истакнува дека во Македонија, 
во делот на еднаквост и недискриминација, се забележува само слаб 
развој, иако во изминатите години државните институции и зако-
нодавството работеа на ова поле. Извештајот споменува само две 
добри практики: имплементација на начелото на еднаква и фер-застапе-
ност на сите етнички заедници во јавната администрација и мандатот на 
Народниот правобранител. 

 • Во 2016 година, Шкуц-ЛЛ од Словенија и организацијата Женска 
Алијанса од Македонија, го започнаа меѓународниот проект со нас-
лов: Безбедни и еднакви: Управување со недискриминација и диверзитет 
при вработувањето. Проектот се спроведува во Република Македо-
нија, во три града: Скопје, Тетово и Охрид. Проектот е поддржан од Ев-
ропската Унија. Цели на проектот се: унапредување на активната вклу-
ченост на лицата кои се наоѓаат во најнемоќна положба на пазарот 
на трудот, зајакнување на социјалната инклузија при вработувањето, 
зголемување на видливоста и свеста на пошироката јавност во врска 
со важноста на мерките против дискриминација при вработувањето 
итн. Основните активности на програмата се фокусираат на одржлив 
модел на недискриминација и управување со различностите при врабо-
тувањето, лоцирањето и делењето на добри практики во регионот 
и во ЕУ. Се состои од: циклус на семинари за обука на невладините 
организации кои работат на полето на човековите права, синдикати-
те и работодавачите од Македонија, експертски консултации, како и 
меѓународна конференција за зајакнување на граѓанскиот дијалог за 
еднакви можности, кампањите за подигнување на свеста, унапреду-
вањето на различностите и инклузивното општество.



14

Aлбанија 

Концептот на управување со различности сè уште не се имплементира во 
голема мера. Можеме да споменеме неколку добри практики на полето 
на антидискриминацијата:  

 • Во 2012 година, Народниот правобранител препорача измени во За-
конот за труд со кои сексуалната ориентација ќе се земе како основа 
за дискриминација на работното место, како и дополнителен член за 
товарот на докажување, како што се определува со Директивата на ЕУ 
за вработување. Министерството се согласи со измените и подготви 
нов нацрт-закон. 

 • Во 2013 година, Организацијата за безбедност и соработка во Европа 
(ОБСЕ) објави Прирачник за еднаквост и различност за албанската др-
жавна полиција. Во него се дадени активности на албанската држав-
на полиција во врска со зајакнување на свеста за човековите права 
во 2014 година. Тогаш, полицијата, во соработка со невладините ор-
ганизации Алијанса против дискриминација на лица од ЛГБТ-заедницата 
(Aleanca kunder diskriminimit LGBT) и Kontra од Хрватска, им одржа обука 
на вработените за подигнување на свеста за недискриминација на 
лицата од ЛГБТ-заедницата и развој на практики за работа на поли-
цијата во оваа област. 

 • Во иднина, мерките кои ќе се преземат во поглед на антидискри-
минацијата, секако, ќе продолжат да ја нагласуваат свесноста за 
политиката на различностите. Да ја споменеме повторно меѓуна-
родната конференција: Културна различност, граѓанско општество и 
меѓународна културна соработка во Југоисточна Европа, организирана 
во јуни, 2013 година, во Загреб, од страна на Culturelink и UNESCO, 
на која присуствуваа претставници од одредени западноевропски 

Регион на Западен Балкан
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земји, како и од земјите на Југоисточна Европа: Босна и Херцеговина, 
Бугарија, Хрватска, Кипар, Грција, Македонија, Црна Гора, Србија, 
Романија, Турција и Албанија. 

 • Албанскиот огранок на Британскиот совет (British Council), исто така 
поттикнува политика на еднакви можности и различност во албанското 
општество.

Босна и Херцеговина 

 • Во Босна и Херцеговина сè уште не е воведен концептот на управување 
со различностите. Вредно е да се забележи дека во 2011 година, изда-
вачката куќа Sage ја објави книгата: Управување со различностите: кон 
глобално инклузивно работно место од Michalle E. Mor Barak, во која 
се зборува и за Босна и Херцеговина. Barak, го споменува, на пример, 
Меѓународниот договор на Обединетите нации за економски, социјал-
ни и културни права, кој опфаќа и членови за недискриминација при 
вработувањето и е потпишан од БиХ. 

 • Треба да се спомене соработката на БиХ на меѓународната конферен-
ција: Културна различност, граѓанско општество и меѓународна култур-
на соработка во Југоисточна Европа, во 2013 година во Загреб. 

 • Општо земено, во поглед на човековите права, во БиХ сè уште пре-
овладува концептот на антидискриминација, наместо различност. Ќе 
споменеме неколку примери.  

 • Извештајот на Амнести Интернешнл: Босна и Херцеговина зад затво-
рени врати: етничка дискриминација при вработувањето, ја нагласува 
дискриминацијата на етничка основа во делот на вработувањето. Во 
извештајот се истакнува дека во деведесеттите години, во БиХ имало 
илјадници работници кои биле дискриминирани на етничка основа 
(биле отпуштени од работа поради нивната етничка припадност). 
Освен тоа, во овој извештај се истакнува дека дискриминацијата при 
вработувањето било дел од етничкото чистење. 

 • Освен тоа, Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), 
има подготвено и Стратегија за фер-вработување. Цел на стратегијата 
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се работодавачите во Босна и Херцеговина, мерките против дискри-
минацијата кои ги опфаќаат стандардите за инклузивно вработување 
без дискриминација на етничка основа, и случаи од меѓународното и 
националното законодавство. Меѓу другото, во документот е наведе-
но: Сите работници имаат право на еднаков третман, независно од полот, 
расата, бојата, националноста, јазикот, вероисповедта, политичките убе-
дувања, етничкото потекло, имотната состојба, раѓањето, членството во 
синдикат, попреченоста или некаков друг статус. Ова начело треба да се 
применува во сите околности при вработувањето, вклучувајќи ги и при-
емот на работа, унапредувањето, отпуштањето од работа, бенефициите, 
услугите, обуките итн. 

 • Во понатамошниот текст изнесуваме неколку правни акти и препо-
раки: во 2003 година стапи на сила Актот за родова еднаквост, со кој 
особено се забранува родова дискриминација во делот на вработу-
вањето. Во 2009 година стапи на сила Актот за забрана на дискрими-
нација, кој пропишува: Дискриминацијата врз основа на пол, сексуална 
ориентација и родово изразување, во врска со уживањето на правото 
на вработување, работа и работни услови, вклучувајќи го и пристапот до 
вработување и самовработување, работни услови, надоместоци, кариер-
ни унапредувања и отпуштање од работа, е забранета. 

 • Во 2006 година стапи на сила Кодексот за печатените и онлајн-меди-
умите во БиХ, кој се однесува на работниците во новинарството Меѓу 
другото, истиот предвидува: Новинарите ќе избегнуваат директни или 
индиректни коментари кои изложуваат едно лице во нееднаква положба 
или го дискриминираат истото врз основа на пол, родов идентитет, родо-
во изразување, и/или сексуална ориентација.

Косово 

 • Во 2014 година, Европската Унија и Советот на Европа, ја спроведоа 
програмата: Поддршка на промоцијата на културните различности 
во Косово. Токму како и во поголемиот дел од Југоисточна Европа, 
различноста е воведена само како општа културна различност, додека 
конкретните проекти кои се однесуваат на различноста при вработу-
вањето, сè уште се оставаат како тема на која ќе се работи во иднина. 
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 • Сепак, спроведени се неколку истражувања за различноста. Такво е, 
на пример, истражувањето: Градење мултиетничка држава во Косово: 
Управувањето со малцинствата по независноста, од Marius Calu, док-
торанд на Универзитетот во Лондон. 

 • Центарот за студии на Југоисточна Европа на Универзитетот на Грац во 
Австрија, има студиска програма за управување со различностите, која 
опфаќа и студии за Косово. 

 • Треба да се забележи дека во Косово има законодавство за антидис-
криминација, но неговото влијание е ограничено. Тоа, како и секоја 
проактивна политика со која би требало да се обезбеди ефективна 
имплементација, недостига. Затоа, Европскиот парламент, во својот 
претпристапен извештај ја предупреди Владата дека треба да се 
заложи за антидискриминаторска стратегија. Инаку, во Косово се 
имаат реализирано многу антидискриминаторски активности. Така, 
на пример, во 2009 година, Француската конфедерација на синдикати, 
CGT, спроведе еден меѓународен проект: Членството во синдикати и 
малцинствата, кој имаше за цел да им овозможи на синдикатите бор-
ба против дискриминацијата при вработувањето.

 
Црна Гора 

 • Во Црна Гора, концептот на управување со различностите се воведува 
постепено. Во 2013 година и Црна Гора учествуваше на меѓународна-
та конференција: Културна различност, граѓанско општество и меѓуна-
родна културна соработка во Југоисточна Европа, која беше одржана 
во Загреб. 

 • И покрај тоа, во оваа земја имаше многу активности во врска со ан-
ти-дискриминацијата: на пример, во 2012 година, Владата на Црна Гора 
се вклучи во проектот на Советот на Европа со наслов: Спречување на 
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов иден-
титет, и истовремено основа работна група за подготвување нацрт 
на Стратегијата за подобрување на квалитетот на животот на лицата 
од ЛГБТ-заедницата. Во 2013 година, Министерството за внатрешни 
работи на Црна Гора и невладината организација LGBT Forum Progress, 
ја објавија публикацијата: Полицијата, толеранцијата и прифаќањето 
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на идентитетите, која служи како прирачник за обука на полициските 
служби за работа на полето на антидискриминацијата за лицата од 
ЛГБТ-заедницата. Истата работи на случаи на насилство врз основа 
на сексуална ориентација и родов идентитет. Во 2012 година, орга-
низацијата Juventas објави: Водич за здравствените работници, пси-
холозите и правниците за начинот на подобрување на квалитетот на 
услугите за лицата од ЛГБТ-заедницата и организираше низа обуки и 
работилници за подигнување на свеста.

 
Србија 

 • Во Србија веќе се спроведуваат повеќе активности и истражувања 
во врска со управувањето со различностите: во 2009 година, Желимир 
Кешетовиќ од Универзитетот на Белград во американското списание 
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, објави 
статија со наслов: Разбирање на различностите во работата на поли-
цијата: српски перспективи, во која се разгледуваат односите меѓу 
полицијата и ранливите социјални групи во Србија. 

 • Во 2011 година, Женското одделение на здружението Обединет сек-
торски синдикат независност, започна да вклучува теми во врска со 
лицата од ЛГБТ-заедницата во синдикатите и во својата работа. Исто-
то беше домаќин во Белград, а во соработка со невладините органи-
зации Шкуц-ЛЛ од Словенија, Контра од Хрватска и Федерацијата на 
независни синдикати на Хрватска, одржа дводневен семинар за со-
стојбата на лицата од ЛГБТ-заедницата, во делот на вработувањето. 
Семинарот беше дел од проектот: Управувањето со различностите на 
работното место. Шкуц-ЛЛ објави и прирачник со наслов: Управување-
то со различностите при вработувањето: водич и добри практики. 

 • Во 2013 година, претставници од Србија учествуваа на меѓународната 
конференција: Културна различност, граѓанско општество и меѓународ-
на културна соработка во Југоисточна Европа, која се одржа во Загреб. 

 • Во 2014 и 2015 година, се спроведуваше проектот Безбедни и еднак-
ви: Управување со недискриминација и диверзитет при вработувањето, 
учествуваа словенските и српските партнери: Labris, Gayten-LGBT и 
Škuc-LL.
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 • Постојат повеќе добри практики при управувањето со различностите: 
Да ја споменеме компанијата Делта Холдинг, која во своите делов-
ни изјави потврдува дека таа не прави дискриминација врз основа на 
полот, местото на раѓање, јазикот, расата, бојата, возраста, бременоста, 
здравствената состојба, националноста, вероисповедта, брачниот статус, 
семејниот статус, сексуалната ориентација, политичкото или друго мис-
лење, социјалното потекло, имотната состојба, членството во политички 
партии или синдикати, како и други лични околности”. Компанијата 
организира советување во врска со спроведувањето на политики на 
инклузивно вработување. 

 • Компанијата КСБ од Србија спроведува политики за управување со 
различностите од 2004 година. 

 • Законодавство: Главниот правен акт во областа на недискримина-
цијата, Актот за забрана на дискриминацијата, беше усвоен во 2009 
година. Основа за недискриминација е начелото на еднаквост, со кое 
се пропишува дека сите луѓе се еднакви и уживаат еднаков статус и 
еднаква правна заштита, независно од личните карактеристики. Секој 
човек е обврзан да го почитува начелото на еднаквост и недискри-
минација. Личните околности, признати со Актот за забрана на дис-
криминацијата, се: полот, родовиот идентитет, сексуалната ориентација, 
расата, бојата, здравствената состојба, попреченоста, државјанството, 
националното или етничкото потекло, јазикот, верското или политичкото 
убедување, финансиската состојба, потеклото, генетските особини, брач-
ниот или семејниот статус, членството во организации. Врз основа на 
Актот за забрана на дискриминацијата, се формира независно државно 
тело, Повереник за заштита на еднаквоста.
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Општо

 • Договорот од Амстердам, усвоен во 1997 година, пропишува рамка за 
подготвување закони во областа на антидискриминацијата во Ев-
ропската Унија. 

 • Eurofound (Европска фондација за подобрување на условите за живот 
и работа)9 е агенција на Европската Унија, која уште од почетокот на 
деведесеттите години на 20-тиот век започна со испитување на ба-
риерите и можностите за управување со возраста во компаниите. Во 
тој период, оваа агенција документираше повеќе од 150 примери на 
добри практики во претпријатијата од јавниот и приватниот сектор 
во Европа, препознавајќи дека интегрираните и сеопфатни поли-
тики за активно управување со возраста, не се многу чести. Новите 
земји-членки на ЕУ, не посветуваат многу внимание на унапредување-
то на активната повозрасна работна сила.10 Во 1996 година, истата 
агенција објави публикација со наслов: Спречување на расизмот на 
работното место. Тоа е извештај од шеснаесет земји за состојбата со 
расната/етничката дискриминација на работното место. 

 • FRA (Агенција за основни права) е друга агенција на Европската 
Унија, која ги мониторира расизмот и ксенофобијата. Основана е 
во 1998 година, како Европски центар за мониторинг на расизмот и 
ксенофобијата. 

9 https://www.eurofound.europa.eu
10 https://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/

ageingworkforce.htm

Европска Унија
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 • Европската Унија предвидува антидискриминаторски мерки и пре-
пораки во: Европската директива за еднаков расен и етнички третман 
(2000 г.); Европската директива за еднаквост во вработувањето (2000 
г.); Упатства за политиките на вработување на земјите членки на ЕУ 
(2003 г.); Зелен картон и антидискриминација во проширената Европска 
Унија (2004 г.) и Зелен картон за промовирање на европската рамка за 
корпоративна општествена одговорност (2005 година). 

 • Во 2015 година, Европската комисија спроведе анкета: Бизнис случај 
на различност: Добри практики на работното место11, која опфати 3000 
компании од дваесет и пет земји-членки на ЕУ. Само 798 одговорија 
на анкетата. Анкетата покажа дека само 48% од компаниите се вклу-
чени во промоцијата на различноста на работното место, а само една 
четвртина од нив имаат добро поставени политики во оваа област. 
Тие го разбираат прифаќањето на различноста како процес на мену-
вање на бизнис-културата и спроведуваат политики на различност 
поради етички, правни или економски причини. Анкетата, исто така, 
покажа дека компаниите од Северна и Западна Европа се поинклу-
зивни во поглед на политиките на разновидност, во споредба со 
земјите од Источна Европа. Најчесто, политиките на различност, кои 
главно се воведени по 2000 година, повеќе се насочени кон полот и 
возраста, отколку кон етничката припадност и попреченоста, расното 
или етничкото потекло, вероисповедта или убедувањето, и дури на 
крајот се јазикот и сексуалната ориентација. Сепак, анкетата истакну-
ва дека има значителен напредок кон имплементацијата на полити-
ките на повеќедимензионална разновидност и антидискриминација. 

 • Европската повелба за различност претставува иницијатива на Ев-
ропската комисија, која е платформа за управување со различноста на 
ниво на Европската Унија. Тоа е доброволна иницијатива, која им по-
мага на бизнис и јавните институции за откочување на потенцијалот 
за различност. Таа ги наведува бизнис-бенефициите од различноста 
на работната сила и стратегиите на нивна имплементација. Повелбите 

11 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU.
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за различност се потпишани од организации и компании, кои поната-
му се обврзуваат да подготват политики на различност во поглед на 
расната (етничката) дискриминација, сексуалната ориентација, полот, 
возраста, попреченоста и вероисповедта. Меѓу 2004 и 2012 година во 
Европа, се воведени осум Повелби за различност (Австрија, Округ Бри-
сел, Франција, Германија, Италија, Полска, Шпанија, Шведска), со кои 
се овозможува поддршка на политиките на различност на илјадници 
претпријатија и организации. Целта беше да се прошири Повелбата за 
различност во сите 27 земји-членки на ЕУ. Во наредните години, По-
велбата беше потпишана и од Финска, Естонија, Ирска и Луксембург. 
Треба да се забележи дека Француската и Германската повелба се нај-
силни, бидејќи заедно застапуваат речиси 5000 организации.12

12 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union.
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 • Меѓу 2010 и 2013 година, Anna Triandafyllidou го координираше ев-
ропскиот истражувачки проект: Прифаќање на плурализмот: Разгледу-
вање на културните, етничките и верските предизвици на различност во 
Европа. Истражувањето, кое имаше за цел да ги претстави и разгледа 
главните предизвици на етничка, културна и верска различност во со-
времена Европа, даде компаративен преглед на петнаесет европски 
земји, со кој се покажа дека во сите земји има повеќе заеднички итни 
теми (нетолерантните дискурси и дискриминација против малцин-
ствата и мигрантите). Истражувањето, конкретно, ја подвлекува важ-
носта од едукативни политики со кои би се промовирало подрачјето на 
прифаќање на различноста.13

Австрија 

 • Австрискиот огранок на компанијата за логистика, TNT, глобална кор-
порација со седиште во Холандија, која уште во 2004 година воведе 
стратегија за различност и инклузивност, е добитник на многу награди 
(Националната награда HuMan, во 2003 и 2005 година и наградата 
Hewitt prize за најдобар работодавач, во 2004 и 2005 година).14 

 • Во 2008 година, под закрила на Управата за вработување, социјални 
работи и еднакви можности при Европската комисија, имаше меѓуна-
родна анкета: Обезбедување разумно сместување за лицата со попре-
ченост на работното место во ЕУ: добри практики и шеми на финанси-
рање, која беше спроведена од Австрискиот институт за истражувања 
на мали и средни претпријатија од Виена. Условите на работното ме-
сто за лицата со попреченост се рангираа според нивната практична 
важност: технички решенија, приспособување на организацискиот 
систем, овозможување помош, мерки за квалификација и свесност. 
Во ова истражување се селектираа дваесет и три организации кои 
претставуваат добри практики во обезбедувањето соодветни услови 

13 Anna Triandafyllidou (2012), Accept Pluralism, European University 
Institute Florence/Robert Schuman Centre for Advanced Studies. 
Source: www.accept-pluralism.eu.

14 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 49.



на работното место за лицата со попреченост (на пример, од Слове-
нија истакнати беа Институтот Jozef Stefan и Mercator). 

 • Австриската повелба за различност беше основана во ноември 2010 
година, како иницијатива на Федералната стопанска комора, Стопанска-
та комора на Виена и консултантската компанија за различност Pauser 
& Wondrak. Со Повелбата се опфатени сите области на дискримина-
ција. Со потпишувањето на Повелбата, компаниите, организациите 
и јавните институции формално ја изразуваат својата заложба за 
различност.15

 
Белгија 

 • Состојба: во 2007 година 80% од работодавачите никогаш не би вра-
ботиле мигрант.16 

 • Агенцијата за вработување Randstad е оценета како еден од најдобри-
те работодавачи во поглед на различноста. Таа има посебен Сектор за 
различност, кој ги охрабрува работодавачите да го истакнуваат наче-
лото на еднаквост во нивните политики на регрутација и да ги утвр-
дуваат потенцијалните придобивки од различноста. Агенцијата, исто 
така, претставува движечка сила на Проектот за еднаквост „Paradox“, 
наменет за повишување на стапките на вработеност на лица над 
45-годишна возраст и на лица од етничките малцинства.17 

 • Повелбата за различност на Округот на Брисел беше донесена во де-
кември 2005 година од страна на Министерството за вработување и 
економија, во соработка со Здружението на бриселски компании. Ком-
паниите кои се приклучуваат кон Повелбата за различност подготвува-

15 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 16.

16 John Wrench (2014), Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, Florence: EUI, p. 24.

17 European Commission, Business Case for Diversity: Good Practices 
in the Workplace, Office for Official Publications of the EU, 
Luxembourg, 2005, p. 23, 46.
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ат План за различност. На тој начин, тие добиваат признание дека го 
зајакнуваат јавниот имиџ на компанијата.18

 
Бугарија

 • Бугарија е мултикултурна средина уште од времето на Отоманската 
империја. Сепак, од основањето на современа држава во 1878 годи-
на, бугарското општество се соочува со мачен баланс меѓу различ-
ните етнички (во Бугарија има повеќе од 15 етнички групи, како што 
се Турците, Ромите, итн.), верски (најмалку шест главни религии) и 
културни групи, како резултат на намерата да се создаде еднонацио-
нална православна христијанска земја. Бугарскиот устав и основните 
закони го признаваат постоењето на различни религии, етнички заед-
ници и еднаквите права, но признавањето на различноста и мултикулту-
рализмот сè уште претставуваат проблем. Во областа на антидискрими-
нацијата, особено активна е Комисијата за заштита од дискриминација.

Хрватска 

 • Во 2009 година, хрватската Служба за вработување објави две пу-
бликации. Првата беше: Упатство за спречување на дискриминација и 
промовирање на различноста на хрватскиот пазар на трудот. Публика-
цијата дава преглед на законската рамка за антидискриминација во 
Хрватска, ги претставува поединечните основи за дискриминација, 
видовите дискриминација, заштитата на вработените и невработе-
ните лица од дискриминација и мерките за борба против дискри-
минацијата, стратешките документи во областа на недискримина-
цијата, советите за препознавање на дискриминацијата, начините 
на дејствување итн. Втората публикација беше со наслов: Собирање 
примери на добри практики во промовирањето на различноста и случаи 
на антидискриминациски мерки на пазарот на трудот. Таа презентира 
примери на добри практики од Европската Унија и Хрватска. Двете 
публикации се подготвени со поддршка на Програмата на ЕУ, Progress.

18 European Commission, Managing Diversity at Work: Realising the 
Business Benefits with European Diversity Charters, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg, 2012, p. 16.
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 • Во рамките на заедничкиот проект, невладините ЛГБТ-организации 
Контра и Искорак и Институтот М.И.А. објавија сет-прирачници за 
спречување на хомофобичната дискриминација при вработувањето. 
Се дизајнираа три тематски прирачници за синдикатите и работода-
вачите: Водич за синдикатите за правата на лицата од ЛГБТ-заедница-
та, Водич за работодавачите за правата на лицата од ЛГБТ-заедницата 
и Водич за правата на работниците од ЛГБТ-заедницата на работното 
место. Публикациите беа дел од проектот „Заедно против дискримина-
цијата на лицата од ЛГБТ-заедницата на работното место“, кој се спро-
ведуваше во 2009 година. 

 • Од 1990 година е активно Здружението на независни синдикати на 
Хрватска, кое здружува 17 секторски синдикати. Под негова закрила 
активни се и автономни одделенија за жени, за лица со попреченост, 
за невработени и млади лица. Со иницијатива на Женското одделение 
на Здружението на независни синдикати на Хрватска, оваа Федерација на 
синдикати покрена прашања околу дискриминацијата на ЛГБТ-луѓето 
на работното место, и тоа во 2011 година, за време на тематските 
семинари и конференцијата. Во рамките на проектот: Заедно за ед-
наквост на лицата од ЛГБТ-заедницата на работното место, овој синди-
кат оствари соработка со невладините организации Искорак и Контра 
од Загреб и Шкуц-ЛЛ од Љубљана за спроведување работилници за 
обука на управители на синдикати и повереници заради спречување 
на дискриминацијата.

 
Република Чешка 
 
 • Bank Češka sporitelna, што е огранок на Erste bank, претставува пример 

на развиена корпоративна култура на управување со различноста: со 
програмата Diversitas. Нејзината цел е зголемување на придобивките 
од различноста: основа работни тимови од мешан состав врз основа 
на пол, возраст, социјално и културно потекло; отвора можности за 
вработување на лица со попреченост; го поттикнува бројот на виши 
управители итн.19

19 Erste/Roland Berger Strategy Consultants (2013), Diversity in Central 
and Eastern Europe – The decisive next growth factor, Wien, p. 31.
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 • Компанијата Vodafone Czech Republic ја имплементира програмата 
Odyssey, со која се промовира улогата на жените на менаџерски 
позиции.20

Кипар 

 • Во февруари 2015 година, се одржа националната конференција: 
Интегрирање на недискриминацијата и управување со различноста: 
Од теорија во практика, организирана од Кипарскиот трудов инсти-
тут INEK-PEO, во соработка со KISA – Акција за еднаквост, поддршка, 
антирасизам; Канцеларијата на комесарот за администрација и човекови 
права и Академијата за јавна администрација, CAPA. Конференцијата 
беше дел од проектот: Акција против дискриминацијата, која беше под-
држана од Европската комисија, во рамките на програмата Progress 
(Програма за вработување и солидарност). Фокусот на конференцијата 
првично беше ставен на управувањето со различноста и информи-
рањето на извршните претставници на организациите и компаниите 
за можностите кои ги нуди управувањето со различноста. На Конфе-
ренцијата присуствуваа создавачи на политики, претставници од 
јавните власти, извршни управители на бизнисите, претставници на 
невладини организации и синдикати, академици и студенти.

Данска 

 • Состојба: во 2000 година 25% од 1200 работодавачи во приватниот 
сектор не би вработиле мигрант или бегалец.21 Да се потсетиме дека 
во Данска имигрантската работна сила кон крајот на шеесеттите 
години од 20 век главно се состоеше од Турци, Југословени и Паки-
станци; во осумдесеттите години се состоеше од бегалци од Средниот 
Исток и Шри Ланка; во деведесеттите години од бегалци од Босна и 
Херцеговина, Сомалија, Авганистан и Ирак. Да истакнеме дека де-
нешниот преовладувачки дискурс на верска и културна различност 

20 Erste/Roland Berger Strategy Consultants (2013), Diversity in Central 
and Eastern Europe – The decisive next growth factor, Wien, p. 33.

21 John Wrench (2014), Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, Florence: EUI, p. 24.
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во Данска е интеграцијата, почитувањето и признавањето на различ-
ни етнички и верски идентитети или мултикултурализам.22 

 • Веќе во 1995 година, компанијата Danfoss ја потпиша Европската 
декларација на бизнисите против исклучување. Од 2002 година оваа 
компанија води посебна програма Seniority, која работи на дискрими-
нација врз основа на возраст. Во 2003 година, компанијата доби на-
града за различност врз основа на возраст (Age Diversity Award).23

Естонија 

 • Комитетот на Обединетите нации за елиминација на расната/етничката 
дискриминација, во својот извештај од август 2010 година, ги преду-
преди естонските власти за да утврди, доколку малиот број жалби од 
расна/етничка дискриминација е резултат на немањето свест на жртвите 
за правата, стравот од казнени мерки, ограничениот пристап до соодвет-
ни механизми, немањето доверба во полицијата и правосудните власти, 
или немањето внимание или сензибилитет за релевантните власти за 
случаите на расна дискриминација.24

 
Финска 

 • Во 2013 година, Финска воведе Повелба за различност. Нејзиното 
воведување беше дел од проектот Да – Еднаквоста е приоритет, под-
држан од Европската комисија, во рамките на нејзината програма за 
вработување и социјална солидарност Progress. Повелбата наведува 
дека и во Финска различноста е тренд во смисла на нови социјални 
и бизнис-можности, и опфаќа многу човечки околности, како што се 

22 Anna Triandafyllidou (2012), Accept Pluralism, European University 
Institute Florence/Robert Schuman Centre for Advanced Studies. 
Source: www.accept-pluralism.eu, p. 87-92.

23 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 37.

24 John Wrench, Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, EUI Florence, 
2014, p. 52.
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возраста, полот, попреченоста, етничкото потекло, јазикот, национал-
носта, верата, убедувањето и сексуалната ориентација. Затоа, и во 
Финска, Повелбата претставува средство со кое компаниите може да 
ги развиваат своите практики за управување со различноста.

 
Франција 

 • Во 1986 година, Агенцијата за вработување и кариерни услуги, Adecco, 
со седиште во Франција, воведе програма за обезбедување еднаков 
пристап до вработување и до пазарот на трудот за лицата со различ-
ни облици на попреченост. Во наредните години, програмата се про-
шири и во други земји.25 

 • Француската компанија Batisol има 42 вработени. Нејзината деловна 
политика е вработување на различна работна сила, локални работни-
ци, жени и млади од обесправените области. Компанијата организи-
раше обука за различност и на тој начин ги советуваше работниците 
за различните облици на дискриминација, како и за придобивките од 
различноста.26 

 • Француската Повелба за различност беше воведена во октомври 2004 
година и тоа беше првиот документ од овој вид во Европа. Беше под-
држана од најголемите бизнис-организации, бизнис-мрежи и владини 
агенции.27

25 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 32.

26 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 12.

27 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 16.
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Германија 

 • Според анкетата спроведена во 2013 година, 80% од германските 
компании ја разбираат различноста и инклузивноста на работното 
место како моќен бизнис-фактор.28 

 • Lufthansa започна со интеграција на политики на различност уште во 
седумдесеттите години од 20 век. Во 2000 година, оваа компанија 
започна пошироки и поконкретни програми. Денес, сите менаџери 
на компанијата се одговорни за имплементација на политиките на 
различност. 

 • Од 2004 година, компанијата Deutsche Telekom, во голема мера, вове-
де посебна програма за политика на различност, со наслов: Живеење 
на различноста. Програмата става посебен акцент на полот и возрас-
та, но опфаќа и други дискриминаторни основи. 

 • Компанијата Pfizer има програма со наслов: Старееш, но размислу-
ваш младешки, која се занимава со дискриминација врз основа на 
возраста. 

 • Во 1999 година Deutsche Bank го основа својот прв тим за различност, 
кој организираше работилници за управување со различноста. Ком-
панијата, исто така, ја води програмата Јас имам сон, за регрутација 
на лица кои ќе следат обука, од расните/етничките малцинства. Таа, 
исто така, води целна (таргетирана) рекламна кампања, со која има 
за цел да ги зајакне доверителните групи на геј-мажи и лезбијки. Се 
воведе пилот-случај во 2003 година во Берлин, каде, на пример, обја-
ви реклами за геј-мажи и лезбијки во списанија, ја поддржа Парадата 
на гордоста, а подоцна ја прошири својата практика и во други пого-
леми градови низ Германија. Во 2002 година, поради својата заложба 
за политика на различност, оваа компанија ја доби наградата на Феде-
рацијата на управители-хомосексуалци, Völklinger Kreis May-Spohr. Треба 
да се забележи дека Deutsche Bank е дел од Глобалната мрежа за раз-

28 Erste/Roland Berger Strategy Consultants (2013), Diversity in Central 
and Eastern Europe – The decisive next growth factor, Wien, p. 8.
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личност, мрежа на светски корпорации, во рамките на кои може да 
се најдат компании како што се: Dow Chemical, Shell, BP, Unilever, Kraft 
Foods, Philip Morris, Barclays, Tyco итн. Глобалната мрежа за различност 
ги поддржува дивизиските компании кои во својот бизнис ја опфаќа-
ат различноста и инклузивноста.29 

 • Во 2013 година, aгенцијата Roland Berger Strategy Consultants спроведе 
анкета за управување со различноста во Централна и Источна Европа. 
Анализата на 68 поголеми компании од различни сектори во десет 
земји од Централна и Источна Европа (Полска, Чешка, Словачка, 

29 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 25, 26, 38.
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Австрија, Унгарија, Романија, Словенија, Хрватска, Србија и Бугарија) 
покажа дека повеќето компании сè уште ја немаат испитано критич-
ки организациската култура од аспект на управување со различноста. 
Само 24% од компаниите спроведуваат програми за различност, но 
истите се фокусираат и на полот и возраста. Анкетата упатува на тоа 
дека владите на овие земји сè уште немаат воведено регулаторни 
квоти наменети за зголемување на различноста на работното место; 
тие понекогаш се наметнати само во политичките институции (на 
пример, квота на жени), но не и во стопанскиот сектор.30 

 • Од 2002 година медиумската компанија Bertelsmann води политика 
на различност, како што е подигнување на свеста за попреченост на 
работното место. Нејзината рекламна кампања освои 52 милиони 
гледачи. Во 2005 година, 4.3% од нејзините вработени беа луѓе со 
различни облици на попреченост. Поради својата политика на раз-
личност, Bertelsmann има статус на добар работодавач кој промовира 
еднакви можности.31 

 • Сопствениците на германскиот огранок на Корпорацијата McDonald’s 
тврди дека тие буквално ја живеат различноста, бидејќи таму се вра-
ботени 62 000 лица од 128 земји. Аргументираат дека различноста 
се заснова на еднакви можности и веруваат дека тие им ги овозмо-
жуваат нив на сите вработени. Во 2007 година, на пример, основаа 
партнерство со локални колеџи, наречено Crew College, во чии рамки 
вработените учествуваа на разни обуки по нивни избор, започнувајќи 
од јазични курсеви, па сè до учење на информациски технологии.32 

 • Германската повелба за различност беше воведена во декември 2006 
година. Иницијативата беше поддржана од Министерството за мигра-

30 Erste/Roland Berger Strategy Consultants: Diversity in Central and 
Eastern Europe – The decisive next growth factor«, Wien, 2013.

31 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 34.

32 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 15.



ција, бегалци и интеграција. Нејзин покровител беше Претседателот на 
Владата, а нејзини први потписници беа Daimler, Deutsche Bank, BP и 
Deutsche Telekom. Во 2010 година, Повелбата се претвори во јавно-при-
ватно партнерство, составено од 13 поголеми корпорации и герман-
ската Влада.33

Грција 

 • Уште од нејзиното основање во 1989 година, компанијата Coco-Mat ја 
следи визијата на работната заедница, посветена на еднаквоста на 
можностите. Седумдесет проценти од вработените се бегалци од бив-
шиот Советски сојуз или од Турција, дванаесет проценти се лица со 
попреченост. Вработените се од тринаесет различни националности и 
девет религии, а компанијата се фокусира и на вработувањето на т.н. 
групи со посебни вештини, односно, лица кои се соочуваат со дискри-
минација на повеќе основи (расна, односно етничка дискриминација, 
класна дискриминација, дискриминација врз основа на етничкото 
потекло или верска дискриминација). Во 2003 година компанијата ја 
доби Европската награда за квалитет на Европската фондација за добро 
управување.

Унгарија 

 • Во 2012 година, студијата: Управување со различноста: Споредба, 
најдобри практики на земјите на Вишеград, беше објавена од Вишеград-
скиот фонд. Таа се состои и од извештај за управување со различноста 
во Унгарија. Извештајот дава слика за различноста во поглед на 
еднаквите можности при вработувањето преку следниве елементи: 
родови разлики, животни очекувања, возраст, етничка група, образо-
вание, физички и ментални способности и верски убедувања.

 

33 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 16.
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Ирска 

 • Државната компанија Dublin Bus има вработено луѓе од над педе-
сет различни земји. Од 2001 година оваа компанија проактивно ја 
промовира различноста и работната средина во која се опфатени 
различни култури. Во 2003 година, оваа компанија разви стратешки 
Акциски план за еднаквост и различност, чии цели се да се култивира 
достоинството и почитувањето на работното место, регрутацијата на 
различност и позитивната акција. Важат сите мерки започнувајќи од 
управата, вработените и возачите на автобуси, па сè до синдикатите. 
Ирската Институција за еднаквост ја избра оваа компанија како добар 
пример за развој на повеќекултурна работна средина.34

 
Италија 

 • Во 2009 година, Болоњскиот универзитет спроведе истражување за 
управување со различност, под наслов: Пријателско работно место: 
Синдикатите и управувањето со сексуалната различност во ЕУ и За-
паден Балкан. Главен заклучок е дека дискриминацијата и злоста-
вувањето на работното место се клучни закани за безбедноста и 
квалитетот на животот на сексуалните малцинства, како во земјите- 
членки на ЕУ, така и во земјите на Западен Балкан. Вклучувањето на 
свесност во врска со репресиите упатени кон сексуалните малцин-
ства и сметањето на сексуалната ориентација како дискриминаторна 
основа, мора да стане релевантна тема во бизнис-културата. 

 • Италијанската Повелба за различност, наречена Повелба на еднакви 
можности и еднаквост на работа, беше воведена во октомври 2009 
година, од страна на Fondazione Sodalitas со активна поддршка на На-
ционалната канцеларија за еднакви можности.35

34 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 40.

35 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 17.
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Латвија 

 • Во 2008 година, Латвискиот центар за човекови права објави извештај 
за националните активности за антидискриминација и различност. 
Тој се однесува на семинарот за антидискриминација од ноември 
2007 година; семинарот за управување со различноста од февруари 
2008 година и завршниот семинар за антидискриминација од март 
2008 година. Општ заклучок од семинарите, на кои присуствуваа меѓу 
20 и 40 учесници, беше дека свесноста за антидискриминацијата 
се зголемува, како во законодавството, така и во целните групи. Од 
друга страна, пак, интересот за управување со различноста сè уште не 
е развиен и е помалку позната тема. Семинарот покажа дека терми-
нот управување со различноста не е познат за повеќето работодавачи 
и работници во Латвија и дека главно се поврзува со антидискрими-
нацијата. Латвискиот центар за човекови права ги продолжи своите 
активности и во периодот 2007-2013 година, во рамките на проектот: 
Различни луѓе - различни искуства, од кои еден е Латвија.

Литванија 

 • Состојба: Во 2009 година 60% oд 404 компании им дадоа приоритет 
на локалните жители во однос на бегалците.36

 
Малта 

 • Во периодот 2007-2013 година, Канцеларијата за туризам го спроведе 
проектот: Задржување и привлекување на луѓето во туризмот, преку 
управување со различност, кој беше поддржан од Кохезивниот фонд 
на Европската Унија. Проектни партнери беа: Здружението на хотели 
и ресторани, Институтот за туристички студии, Универзитетот на Малта, 
Унијата на општи работници и други. Цел на проектот беше да се иден-
тификуваат теми кои имаат влијание врз можностите за вработу-
вање на работници во рамки на гранката на туризмот. Во рамките на 
проектот имаше курсеви за обука, истражувања, конференции, фести-

36 John Wrench (2014), Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, Florence: EUI, p. 24.
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вали за различност и се креираше интерактивен веб-портал. Сите овие 
настани беа фокусирани на концептот на управување со различноста. 
Исто така, се додели и награда за најдобар работодавач во 2013 годи-
на, а наградата Работодавач за различност во туризмот му се додели 
на Grand Hotel Excelsior. Хотелскиот персонал се состои од вработени 
од над триесет различни националности, култури и начини на живот. 
Наградата беше доделена од страна на министерот за туризам.

Холандија 

 • Компанијата TPG Post ја води програмата за интеграција за стажанти 
од расни/етнички малцински групи. Се состои од изучување јазик, 
практична работа и менторирање на потенцијални вработени. По ова 
следува договор за привремено вработување и дополнителна обука. 
Кога се обучуваат кандидатите, им се нуди постојан договор за работа.

 
Полска 

 • Полската Повелба за различност беше воведена во февруари 2012 
година, од страна на Форумот за деловна одговорност, во соработка со 
Владината канцеларија за еднакви можности и Канцеларијата за човеко-
ви права. До 2012 година, Повелбата беше потпишана од 14 компании: 
Aviva, British American Tobacco, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa 
TP, Grupa Zywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Provident 
Polska, PwC, Totalizator Sportowy и Unilever.37

 
Португалија 

 • Во рамките на Програмата Еднакви, партнерството за развој, Diver 
Cidade, го спроведе проектот Интегриран пристап до управувањето со 
различност, што беше продолжение на проектот Поддржано вработу-
вање. Проектот се фокусираше на пошироката област на Лисабон и 
работеше, главно, со имигрантското население, кое во Португалија, 

37 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 17.
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во текот на изминатите три години, се зголемило трипати. Трудови-
те мигранти доаѓаат главно од Бразил, поранешните португалски 
колонии, од источноевропските земји или од ромските заедници. 
Проектот треба да им помогне на создавачите на политики, на 
јавните и административните службеници, на бизнис-секторот и 
граѓанското општество да им одговорат на новите предизвици на 
миграцијата, преку развојот на нов интегриран пристап до управу-
вањето со различноста.

Романија 

 • Во јануари 2008 година, Центарот за правни ресурси организираше 
семинар за управување со различноста, кој беше посетен од 58 прет-
ставници на приватни компании. Се откри дека свеста за различност 
во Романија е на ниско ниво, управите и работниците во компаниите 
немале ниту слушнато за концептот на управување со различноста. 
На семинарот, како истакнати исклучоци, беа видливи локалните 
подружници на компаниите Procter & Gamble и Coca-Cola. Компанија-
та Procter & Gamble има воведено квоти за менаџерски позиции по 
основ на полот, а за општите работни места и квоти врз основа на 
етничкото потекло, попреченоста и младите луѓе. Различноста при 
вработувањето, исто така, е начело и на компанијата Coca-Cola.

 
Словачка 

 • Корпорацијата IBM има свои канцеларии во сите европски земји, вклу-
чувајќи ја и Словачка. Уште од 2003, истата води политики на различ-
ност и инклузивност заради создавање на инклузивно работно место 
за лицата од сите раси, возрасти, полови, култури, националности, 
вери, за нивните физички способности и сексуални ориентации. IBM 
во секоја земја формира посебни комисии, како што се ЛГБТ-мрежи 
кои ги следат политиките на различност.38

38 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 44.
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Словенија 

 • Состојба: Во 2007 година, 32% од 112 големи работодавачи дадоа 
предност за вработување на етничките Словенци; 74% од нив одбија 
позитивна акција за етничките малцинства.39 

 • Во 2000 година, со наредба на Советот на Европската Унија, се воведе 
Акциска програма за борба против дискриминацијата за периодот 2001-
2006 година, како облик на поддршка за активности за борба против 
дискриминацијата врз основа на расата/етничката припадност, вера/
убедување, попреченост, возраст и сексуална ориентација. Посебно 
внимание се посвети на вклучувањето на дискриминираните групи 
за имплементацијата на оваа програма. 

 • Во Словенија, освен во Уставот, законските одредби со кои се забра-
нува дискриминација, малтретирање и виктимизација на вработени-
те врз основа на расно/етничко потекло, попреченост, возраст, сек-
суална ориентација, пол, вера или убедување, се наведени и во Кри-
вичниот законик (2008 г.), Правилникот за работни односи (2002-2007 
г.), Правилникот за државни службеници (2008 г.), Законот за еднаков 
третман (2004 г.), Законот за еднакви можности на жените и мажите 
(2002 г.), Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Законот за 
стручна рехабилитација и вработување на лица со попреченост (2006 г.) 
и Правилникот за ромската заедница (2007 г.). 

 • Една анкета за сексуално и друго злоставување и заплашување на ра-
ботното место, која беше спроведена во април 2009 година, од страна 
на Канцеларијата за еднакви можности и синдикатите учесници (Синди-
катите за образование, наука и култура на Словенија и Конфедерацијата 
за независни синдикати на Словенија) и со која се анализираше пробле-
мот на злоставување и заплашување на работното место врз основа 
на шест лични околности и образование, покажа дека само околу 35% 
од испитаните работодавачи усвоиле внатрешен правилник против 
сексуално и друго злоставување и заплашување на работното место.

39 John Wrench (2014), Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, Florence: EUI, p. 24.
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 • Во 2008 година, Трудовиот инспекторат спроведе акција за контрола 
врз спроведувањето на трудовото законодавство, во поглед на задовол-
ството на вработените од работата, особено во смисла на спречување 
на дискриминацијата, малтретирањето и заплашувањето на работното 
место. Во оваа акција, во која беа надгледувани 103 работодавачи, 
најдени се 119 прекршувања. Повеќето од нив, односно 27, беа во вр-
ска со обезбедувањето заштита од сексуално и друго злоставување и 
заплашување. Трудовиот инспекторат верува дека зад овие бројки лежи 
многу поширока слика на заплашување на работното место. 

 • 2007 година беше Европска година на еднакви можности за сите, за 
која Министерството за труд, семејство и социјална работа, подготви 
Национална стратегија и приоритетни задачи, вклучувајќи и десет про-
екти кои опфатија прашања од областа на борбата против дискрими-
нацијата, врз основа на расно/етничко потекло, вера или убедување, 
попреченост, возраст, пол и сексуална ориентација. 

 • Во 2007 година, Мировниот институт објави Прирачник за обука за 
управување со различноста, подготвен од Меѓународното здружение 
за управување со разновидноста. Во 2007 и 2008 година Мировниот 
институт го спроведе проектот: Едукација за недискриминација и раз-
личност, кој беше поддржан од Европската комисија, серија семинари 
за подигнување на свеста на граѓанското општество и чинителите 
во областа на вработувањето, за законодавството и парниците во 
областа на дискриминацијата, за состојбата на ранливите групи во 
секојдневното живеење и способноста за дејствување во насока на 
спречување на дискриминацијата. 

 • Синдикатите се силен чинител во поглед на управувањето со различ-
носта при вработувањето во Словенија. Во 2007 година, Здружението 
на слободни синдикати на Словенија40, во своето решение, План за 
еднаквост 2007-2011 година, за првпат именуваше различни лични 
околности, кои може да предизвикаат дискриминација на работното 
место. Здружението на слободни синдикати на Словенија ја дефинираше 
својата политика за еднакви можности на следниов начин: Синдика-

40  https://www.zsss.si
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тите кои се имаат придружено на Здружението на слободни синдикати 
би сакале да ги информираат работниците дека ние сме трудова орга-
низација, која ќе ги спроведува начелата на еднакви можности за сите 
категории вработени на пазарот на трудот, како и во нивната сопствена 
синдикална организација. Дискриминацијата е извор на социјална, мате-
ријална и правна нееднаквост. Ние се спротивставуваме на директната 
и индиректната дискриминација врз основа на националност, расно или 
етничко потекло, пол, родителски и семејни одговорности, попреченост, 
вера или убедување, возраст, сексуална ориентација и други лични 
околности, кои би го попречиле поединецот да ги ужива своите основни 
слободи. Ние ќе дејствуваме во насока во која секој работник ќе добие 
еднаков пристап до образование, занимање, вработување, унапредување 
во кариерата и социјална заштита. Посебно внимание ќе им се посвети 
на најранливите категории работници. Синдикалните организации ќе 
бидат организирани на начин на кој различните категории на работници, 
како што се жените, привремено вработените, младите лица, лицата со 
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попреченост, мигрантите и други, ќе имаат можност да ги искажуваат 
своите конкретни интереси. Ние ќе обезбедиме услови во кои структурите 
на синдикалните органи на сите нивоа ќе ја одразуваат структурата на 
членството. Како синдикат кој се бори за вистинските потреби на работ-
ниците, и кој ја поставува солидарноста како основа на работата, сакаме 
да ги поканиме сите категории работници да ни се придружат. Треба да 
се забележи дека во 2008 и 2009 година, Здружението на слободни 
синдикати на Словенија спроведе меѓународен проект Модел на ме-
дијација: средство за постигнување еднакви можности на пазарот на 
трудот, финансиран од Европската комисија, чии цели беа размена на 
добри практики во областа на разрешување конфликти на работното 
место, со медијација. И последно, но не помалку важно, Здружението 
на слободни синдикати учествуваше и како партнер во проектите на 
Здружението Шкуц, Партнерство за еднаквост (2005-2007 година) и 
Управување со различноста при вработувањето (2009 година). 

 • Примери на корпоративна општествена одговорност: компанијата 
Si.mobil има 15% вработени кои се вклучени во Проектот за животна 
средина на Si.mobil. Компанијата Meblo Jogi е првата компанија во 
Словенија која доби сертификатот SA 8000 за општествена одговорност. 
Да ја споменеме и Словенската награда за општествена одговорност 
Хорус, која беше доделена во јуни 2009 година од страна на Институ-
тот за корпоративна општествена одговорност, Словенското друштво за 
односи со јавноста, списанието Капитал, дневниот весник Дневник и 
другите партнери на конференцијата со наслов Општествена одговор-
ност и современи предизвици: Работа – мостот за соработка: односи 
со вработените и различните возрасни генерации. Дневниот весник 
Дневник има воведено награда Златно вретено, избор на најдобар 
работодавач, а добитникот на наградата служи како пример за добра 
бизнис-средина. Спонзор на оваа награда е Министерството за труд, 
семејство и социјална работа. 

 • Во Словенија, мета на расна и националистичка дискриминација при 
вработувањето се, главно, работниците Роми, работниците од пора-
нешна Југославија и мигрантските работници од Источна Европа. 
Извештаите на Европската комисија против расизам и нетолеранција 
редовно евидентираат случаи на дискриминација на членовите на 
малцинските групи, вклучувајќи ги и Ромите, како и оние од поранеш-
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на Југославија.41 Иако во Правилникот за работни односи се содржани 
анти-дискриминациски одредби, истите не се спроведуваат правосил-
но: во 2003 година, познати беа само два поединечни случаи на расна 
дискриминација, кои им беа претставени на јавните институции: прво 
на Народниот правобранител, а потоа на Трудовиот суд во Марибор. 
Словенечките власти пријавија дека имаат преземено мерки за да ги 
информираат припадниците на малцинските групи околу можноста 
за поднесување жалби, но дека жалби не биле поднесени. Сепак, и 
покрај малиот број формално пријавени случаи на расна дискрими-
нација при вработувањето, во Европската комисија против расизам 
и нетолеранција, информациите за состојбата во областа на врабо-
тувањето, како што се наведува од страна на Европската комисија 
против расизам и нетолеранција, го покажува дисбалансот меѓу луѓето 
со различно етничко потекло. Невработеноста и неоспособеноста за 
работа непропорционално ги погодува припадниците на малцинските 
групи од поранешна Југославија; припадниците на етничките малцин-
ства ретко добиваат водечки функции во јавната администрација или 
во одредени области од приватниот сектор. Како позитивни мерки 
за намалување на дискриминацијата против етничките малцинства, 
може да ги наведеме различните иницијативи за подобрување на 
нивната состојба на пазарот на трудот. Министерството за труд, се-
мејство и социјална работа започна со спроведување на определени 
мерки заради зајакнување на интеграцијата на припадниците на 
малцинските групи на пазарот на трудот. Ова се, секако, политички 
мерки за активно вработување за припадниците на ромската заедница, 
кои (со програмите за субвенционирани работни места, создавање 
на работни места преку јавната работа, вработување на Ромите како 
асистенти во канцелариите на јавните служби, проектот Центар за 
вработување Роми) беа спроведени од страна на Министерството за 
труд, семејство и социјална работа. 

 • Невидливи работници на светот (IWW) е автономна синдикална ини-
цијатива за новото работничко движење, формирано во ноември 

41 Членовите на малцинските групи од други земји од бивша 
Југославија претставуваат околу 10% од вкупното население 
во Словенија.
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2007 година. На првото собрание на IWW, иницијаторите поканија 
учесници од сите работнички хостели во Љубљана, каде што живеат 
работниците -мигранти.42 Се одржаа состаноци, предавања и рабо-
тилници околу различните начини на организирање на работниците 
- мигранти, во Социјалниот центар Рог, во Љубљана. Во декември 
2008 година, на пример, IWW и СЦ Рог се спротивставија на новиот 
пропис за квотата на работни дозволи за странски работници43, со 
што драстично се намали квотата за 2009 година, за една четвртина 
(од 32.000 во 2008 година, на 24.000 во 2009 година). 

 • Со студискиот кружок: Ние живееме меѓу вас и со вас44, на Народниот 
универзитет на Словенска Бистрица, се откри дека учесниците на 
курсевите за словенечки јазик од Хрватска, Романија, Босна, Русија и 
од други земји, имаат големи проблеми во интеграцијата во јавниот 
живот. Затоа, во 2002 година, тие основаа студиски кружок за лицата 
кои имигрирале од странство. Учесниците добиваат основно знаење 
за животната средина во која тие го создале својот нов дом. Бидејќи 
имаат многу тешкотии во наоѓањето на потребните информации, 
менторот Маја Кноп поканува на состаноци експерти по социјални и 
правни прашања, како и претставници од Службата за вработување, 
бидејќи учесниците се заинтересирани да знаат кои граѓански права 
ги имаат, дали се квалификувани за детски додатоци, какви права 
имаат при преминување на граница, како да најдат работа, како да се 
пријават во Службата за вработување итн.

42 Во 1995 г. приближно 97% од сите работни дозволи издадени 
на странци во Словенија, беа доделени на лица од земјите од 
бивша Југославија, а во 2000 г. 94.4%.

43 Законот за вработување и работа на странци, од 2000 година ја 
обврзува Владата, во согласност со политиката за миграција 
и развој на пазарот на трудот, на годишно ниво, да определи 
квота за работни дозволи, со која се ограничува бројот на 
странци на пазарот на трудот во Словенија. Прагот на квотата 
изнесува 5% од активното население во Словенија.

44 Извештај Enkratna, socialno odgovorna oseba (individuum) kot 
temeljna vrednota učeče se, v svet odprte, multikulturne skupnosti –  
v luči strategije vseživljenjskega učenja. Primeri dobre prakse, Slavica 
Borka Kucler, Andragoški center Slovenije, 19. 10. 2004.
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 • Во февруари и март 2008 година, Капиталниот фонд во соработка 
со Институтот за управување и организација при Универзитетот во 
Љубљана и компанијата Пристоп спроведе истражување на тема: 
Ставовите на компаниите кон постарите работници. Со истражувањето 
беа опфатени сите компании во Словенија кои имаа повеќе од 50 
вработени. Резултатите покажаа дека компаниите во Словенија се 
генерално свесни за проблемите кои се наметнуваат со стареење 
на луѓето, но сепак, многу малку организации применуваат мерки 
за постарите лица на работното место. Повеќето компании, 78%, ќе 
практикуваат воопштени мешани тимови на вработени. 

 • Во 2007 и 2008 година и во рамките на Европската програма за напре-
док (Progress), Здружението на пензионери на Словенија и проектниот 
конзорциум од седум НВОи (Здружение на пензионери на Словенија, 
Женско советување, Racio Socia, Словенска филантропија, Институт за 
африкански студии, Здружение за развој на доброволна работа - Ново 
место и придружниот партнер Легебитра), го имплементираа проектот: 
Различноста е богатство на општеството. Во 2008 година, тие изда-
доа ЦД со наслов: Колекција на меѓународна и словенска регулатива 
за спречување на дискриминацијата, имајќи го како цел граѓанското 
општество, социјалните партнери и локалните заедници. Во ЦД-то се 
содржани сите документи на ОН, Европската Унија и Словенија, кои 
го уредуваат спречувањето на дискриминацијата на ранливите групи 
и дискриминацијата врз сите шест основи. Истата година се објави и 
Прирачник за постари лица: Каде и кому треба да се обратам за да го 
решам мојот проблем, што имаше тираж од 70 000 примероци. При-
рачникот го разгледува прашањето на вработувањето на постари 
лица и нивните работнички права. Проектот опфати и анкетирање на 
мигрантите во врска со ставот кон нив и создавање на веб-портал во 
врска со прашањето на миграциите. 

 • Акцијата: Не мора да му кажете на Вашиот работодавач – можете да ни 
кажете нам!!!, што беше иницирана од Канцеларијата за еднакви мож-
ности, во соработка со Заводот за вработување, се одржа од февруари 
2006 до април 2007 година. Кампањата за подигнување на свеста на 
вработените, за целосно спроведување на Член 26 од Правилникот за 
работни односи (при подготвувањето на договор за работа, работодава-
чот не треба да бара од кандидатот податоци кои не се директно поврзани 
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со работниот однос) имаше за цел приближување на работодавачите 
и кандидатите. Во тој период во сите подрачни единици на Заводот за 
вработување и на веб-страната на Канцеларијата за еднакви можности, 
беше достапен посебен образец за поднесување анонимен извештај 
за оние работодавачи кои, за време на интервјуата, бараат податоци 
за бројот на деца, брачниот статус, плановите во врска со семејниот 
живот, бременоста или ги присилуваат кандидатите да потпишуваат 
прекинување на договорот за вработување. Иницијаторите се одлу-
чија за оваа акција, бидејќи во изминатите години, на бесплатниот 
и анонимен телефонски број на Канцеларијата за еднакви можности, 
утврдија зголемување на повиците на оние, кои од страна на рабо-
тодавачите, при интервјуата за работа биле прашани за семејните 
планови, за бројот и/или возраста на децата, брачниот статус итн. Од 
ноември 2006 до април 2007 година, оваа канцеларија има примено 
418 извештаи: 87% од нив биле испратени од жени, а 13% од мажи. 
Скоро две третини од жените биле на возраст од 21 до 30 години. 
Работодавачите најчесто им поставувале прашања во врска со семеј-
ниот и брачниот статус на кандидатите за вработување во текот на 
интервјуто за работа и повеќе ги прашувале жените, отколку мажите. 
Повеќе од една петтина одговориле дека такви прашања биле поста-
вувани при интервјуата, како и во посебни прашалници. На повеќе 
од една четвртина од жените им било поставено прашањето: Дали 
имате деца? Мажите, најчесто, биле прашувани за нивниот брачен 
статус. Секоја четврта жена била прашана дали е мажена или нема-
жена, дали има деца (една шестина од жените), една од седум жени 
била прашана за возраста на нејзините деца, а една од десет жени 
за бременоста. Работните места за кои работодавачите најчесто по-
ставувале такви прашања биле наменети за жените во четвртина од 
случаите во областа на канцелариската и административната работа. 
Повреди се случувале повеќе во приватниот (89%), отколку во јавниот 
сектор. Првите три месеци од кампањата посебно биле наменети за 
подигнување на свеста. Канцеларијата за еднакви можности испрати 
писмо до работодавачите за кои се добиени поплаки, во кое тие ги 
предупредуваат истите за Правилникот за работни односи. Во вториот 
дел, Канцеларијата за еднакви можности испрати жалби директно до 
Трудовиот инспекторат. 



46

 • Партнерство за еднаквост: програма која се спроведуваше во перио-
дот од 2005 до 2007 година, во рамките на Европската иницијатива за 
елиминација на дискриминацијата при вработувањето, Equal. Проектни 
партнери на програмата беа Здружението Шкуц (Шкуц-ЛЛ), Здружени-
ето на слободни синдикати на Словенија и Словенското здружение на 
работодавачи. Целта на партнерството за развој беше да се подигне 
свеста на социјалните партнери во Словенија за штетните ефекти на 
сите облици на дискриминација, особено дискриминацијата врз осно-
ва на сексуалната ориентација и можностите за нејзино спречување. 
Шкуц-ЛЛ спроведе серија работилници за синдикатите и работода-
вачите, во врска со важноста на недискриминацијата на работното 
место. Во 2006 година, таа објави две публикации: Акции против дис-
криминацијата во вработувањето за работодавачите и Акции против дис-
криминацијата во вработувањето за синдикатите.45 Публикациите нудат 
информации за највообичаените видови дискриминација врз основа 
на сексуалната ориентација, презентираат акции кои може да се упо-
требат од страна на претставници на синдикатите и работодавачите 
заради спречување на дискриминацијата и изнесуваат компаративни 
случаи на добри практики и конкретни предлози за ограничување на 
хомофобијата при вработувањето во Словенија. Во 2005 и 2007 годи-
на, на почетокот и на крајот од проектот, Шкуц-ЛЛ, исто така, спроведе 
две анкети за ставовите кон дискриминацијата при вработувањето и 
пазарот на трудот, кај членството на Здружението на слободни синдика-
ти на Словенија и Словенското здружение на работодавачи. Дел од про-
ектот беше и медиумска кампања за подигнување на свеста за анти-
дискриминацијата при вработувањето. Проектот беше изложен како 
добра и иновативна практика од страна на различни агенции на ЕУ. 

 • Управување со различностите при вработувањето: проект во рамките 
на Иницијативата на Европската Унија, Progress, спроведен од страна 
на Здружението Шкуц (Шкуц-ЛЛ), Здружението на слободни синдикати на 
Словенија и Словенското здружение на работодавачи, во 2009 година. 
Проектот беше замислен на начин на кој се развива содржината на 

45 Tatjana Greif (2006), Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju za 
sindikate, Ljubljana: Škuc-LL; и Tatjana Greif (2006), Ukrepi proti 
diskriminaciji v zaposlovanju za delodajalce, Ljubljana: Škuc-LL.
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антидискриминациските политики на пазарот на трудот и вработу-
вањето, со моделот на управување со различноста при вработување-
то и со последните пристапи, во правец на постигнување решенија 
за одржлив систем или како алатка за интегрирано управување и 
управување со демографските услови на пазарот на трудот. Тој нуди 
концептуална рамка и алатки за практичен менаџмент за политика 
на различност и еднакви можности при вработувањето и на пазарот 
на трудот, за развој на проактивен пристап кон различноста, земајќи 
ги предвид придобивките на различната работна сила. Овој проект е 
наменет за секој кој е заинтересиран во вклучувањето на различни 
групи работодавачи: работодавачи, федерации на синдикати и други 
чинители во областа на вработувањето, министерствата и Владата, 
Националното собрание и Националниот совет, властите одговорни 
за еднакви можности, Економскиот социјален совет, трудовите судо-
ви и трудовите инспекторати, службите и агенциите за вработување, 
интересните групи за развој на човечки ресурси, создавачите на 
политики, невладините организации, европските институции и поши-
роката јавност. Проектот се реализира преку работилници за работо-
давачи и припадници на синдикати и медиумска кампања за подиг-
нување на свеста. Шкуц-ЛЛ објави и два прирачници: Управување со 
различноста на работното место: водич за работодавачи и синдикати46 
и Добри практики во Словенија: управување со различноста на работ-
ното место.47 Проектот подразбира и унапредување и зајакнување на 
соработката меѓу областите на граѓанскиот и социјалниот дијалог, 
преку развојните партнери, во рамките на програмата Партнерство за 
еднаквост, замислено за периодот 2005-2007 година. 

 • Компанијата Telekom Slovenia во својот Кодекс на бизнис-етика и корпо-
ративна култура, истакнува: Telekom Slovenia прави напори за одржување 
на здрава, безбедна и продуктивна работна средина, ослободена од ди-
ректна и индиректна дискриминација, врз основа на: пол, раса, боја, воз-
раст, здравствен статус, попреченост, верски, политички или други убеду-

46 Tatjana Greif (2009), Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju: smernice 
za delodajalce in sindikate, Ljubljana: Škuc.

47 Tatjana Greif, Nataša Velikonja (2009), Dobre prakse v Sloveniji: 
upravljanje raznolikosti v zaposlovanju, Ljubljana: Škuc.



вања, членство во синдикат, етничко или социјално потекло, семеен статус, 
имотен статус, сексуална ориентација или други лични околности. Телеком 
Словенија (Telekom Slovenia) не дозволува какво и да е однесување, кое 
создава непродуктивна, обесхрабрувачка или навредлива работна средина. 
Ако веруваме дека се соочуваме со такво однесување, треба да го извести-
ме нашиот претпоставен и директорот на кадровското одделение. 

 • Кодексот на новинарите на Словенија, кој беше усвоен во 2002 година, 
од страна на Здружението на новинари на Словенија, во Член 23 пред-
видува: Новинарот треба да избегнува расни, родови, возрасни, верски, 
етнички, географски стереотипи и стереотипи поврзани со сексуалната 
ориентација, попреченоста, физичкиот изглед и општествениот статус. 
Дискриминацијата, која врз основа на пол, етничко потекло, верска, со-
цијална или етничка припадност, ги навредува верските чувства и тради-
ција, ги потхранува меѓуетничките тензии, е неприфатлива.

Шпанија 

 • Компанијата Manchalan е основана во 1999 година како кооперативна, 
непрофитна организација за партнерство меѓу општествениот и ин-
дустрискиот сектор. Основна определба на оваа компанија е интегра-
цијата на лицата со попреченост. Над 90% од нејзините работници се 
со попреченост.48 

 • Во 2001 година, Компанијата VIPS, ланец ресторани, воведе програма 
за различност заради постигнување на бизнис цел до 2007 година, 
односно, проширување на мрежата ограноци (до 450 ограноци). За 
да се постигне доволна квота на нејзиниот персонал, компанијата 
потпиша бизнис договори со локални и странски агенции за вработу-
вање, на пример, од: Романија, Бугарија, Мароко, Еквадор, Колумбија 
и Доминиканската Република. Компанијата им обезбеди на странски-
те работници еднакви можности во сите аспекти на вработувањето, 
еднакви плати, еднаква обука и вработување со полно работно вре-

48 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 45.
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ме. Од почетокот на програмата за различност, компанијата има вра-
ботено 2.500 лица од седум различни земји, и затоа доби репутација 
на мултикултурна компанија.49

 • Шпанската Повелба за различност беше основана во март 2009 годи-
на од страна на Европскиот институт за управување со различност во 
Мадрид и со поддршка на Министерството за еднакви можности.50

Шведска 

 • Уставот на Шведска од 1974 година пропишува: Неопходно е да се 
поддржат различни групи кои се определени според јазикот, етничкото 
потекло и верата, на начин со кој ќе се заштити културното наследство и 
идентитет.

49 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 43.

50 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 17.
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 • Компанијата Volvo смета дека различноста е една од најважните биз-
нис-стратегии. Во рамките на својата структура, таа има свој Комитет 
за различност и различни мрежи на вработени, кои се организирани 
според многуте области на различност. Во 2005 година, оваа ком-
панија го основа Здружението на вработени кои се геј-мажи и лезбијки. 
Покрај тоа, во 2004 година таа спроведе анкета за однесувањето на 
вработените, со што се покажа дека повеќето вработени ја оценуваат 
заложбата на компанијата кон различноста како стабилна и распро-
странета низ сите бизнис-области.51 

 • Шведската Повелба за различност беше основана во декември 
2010 година, од страна на десет иницијатори: компаниите Volvo 
Cars, Novartis, L’Oreal, Skanska, Axfood, A-Search, Sodexo, Scandic, Lectia и 
Managing Diversity. Со потпишувањето на оваа Повелба, компаниите се 
залагаат за создавање на организациски стратегии за различност.52 

 • Scandic Hotels е една од компаниите кои се вклучени во Шведската 
повелба за различност. Компанијата особено ја нагласува антидис-
криминацијата врз основа на попреченост: избраниот координатор 
соработува со организации кои работат со гостите и персоналот на 
хотелот, во делот на попреченост. Тие заедно усогласија 93 точки, кои 
се претворија во Стандард за пристапност на Scandic.53

Обединето Кралство

 • Во 1968 година Министерството за внатрешни работи истакна дека 
неговата политика не претставува процес на асимилација, туку еднаква 

51 European Commission, Business Case for Diversity: Good Practices 
in the Workplace, Office for Official Publications of the EU, 
Luxembourg, 2005, p. 50.

52 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 17.

53 European Commission (2012), Managing Diversity at Work: Realising 
the Business Benefits with European Diversity Charters, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, p. 9.
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можност, придружена со културна различност и атмосфера на меѓусебна 
толеранција.

 • Во 1997 година Обединетото Кралство имаше 3173 случаи на рас-
на/етничка дискриминација при вработувањето, кои беа правно 
третирани. За споредба, во истата година Шведска немаше ниту 
еден таков случај, а во Франција имаше четири. Во 2009 година 
Обединетото Кралство имаше 4983 случаи на жалби за расна 
(етничка) дискриминација, кои беа разгледувани од разни тела за 
еднаквост. За споредба, во истата година во Шведска имаше 2409 
случаи, а во Франција 3009. Во Словенија, Естонија и Малта имаше 
помалку од 10 случаи.54 

 • Компанијата Royal Mail проценува дека нејзината заштеда се зголему-
ва до седум милиони фунти поради воведувањето политики на раз-
личност и мерки против дискриминација и малтретирање.  

 • Во 2001 година, една меѓународна компанија, Air Products, основана во 
Обединетото Кралство, воведе програма за обука на вработените за 
различност и антидискриминација во врска со сите основи на дискри-
минација, под наслов: Почитување на различноста. Работилниците и 
менторските програми беа организирани за повеќе од 5000 вработе-
ни низ Европа. Во својата филијала во Шпанија, на пример, вработе-
ните креираа веб-страна за едукација по однос на различноста. Покрај 
програмите за обука, компанијата воведе и посебни мрежи за врабо-
тување, како што се: Оснажени вработени кои се геј-мажи и лезбијки, 
Етнички различни вработени и Сите азиски Американци.55

 • Од средината на осумдесеттите години Компанијата British 
Telecommunications има развиено програма за управување со различ-
носта под наслов: Инклузија без напор. Програмата содржи рекламни 

54 John Wrench (2014), Ethnic discrimination and anti-discrimination in 
employment: a comparative European perspective, Florence: EUI,  
p. 22, 50, 51.

55 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 33.
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кампањи за различност на работната сила. Компанијата квалификува 
над 600 обучувачи за различност и мрежи на вработени кои се прет-
ставници на лицата со попреченост, етнички малцинства, вработени 
лица од ЛГБТ-заедницата и оние со различни верски убедувања.56 

 • Во 2000 година, подружницата во Англија на Ford Corporation созда-
де политика за различност, со посебен акцент на сексуалната ори-
ентација, етничката припадност и верата. Сите управители мора 
да развијат лични цели во поглед на различноста, која треба да има 
влијание врз нивното деловно однесување. Во исто време, секоја 
од десетте фабрики во Обединетото Кралство спроведе мониторинг 
на различноста, врз основа на кој се поставија четири области на 
делување: развој на достоинство на работа; програми за обука во врска 
со различноста; мониторирање на процесите на регрутација и избор; 
корпоративно граѓанство и комуникациски стратегии. Да ја споменеме 
и групата Вработени геј-мажи, лезбијки и бисексуалци во Ford, GLOBE, 
која на почетокот на последната деценија ги водеше Парадите на 
гордоста. Ford Corporation воведе политики на различност и во други 
европски земји.57 

56 European Commission, Business Case for Diversity: Good Practices in 
the Workplace, Office for Official Publications of the EU, Luxembourg, 
2005, p. 35.

57 European Commission (2005), Business Case for Diversity: 
Good Practices in the Workplace, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the EU, p. 41.
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