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З А  Н А СЗ А  Н А С
 

Здружението за еднакви права во Западен Балкан и Турција ЕРА - ЛГБТИ+ претставува 
регионално мрежно здружение на лезбејки, геј, бисексуални, транс, интерсексуални и 
квир организации. Основана во септември 2015 година од 25 ЛГБТИ+ организации, 
денес мрежата ја сочинуваат 76 организации членки, а активно дејствува во девет 
земји. Нашата мисија е да инспирираме позитивни промени во општеството и да 
ги промовираме и да се залагаме за човековите права на луѓето од сите сексуални 
ориентации, родови идентитети и изразувања и полови карактеристики преку 
воспоставување на соработка и обезбедување ресурси и развој на капацитети за 
движењето низ регионот. Ние се залагаме за унапредување и заштита на правата на 
ЛГБТИ+ лицата на национално, регионално и меѓународно ниво, ја подигаме свеста 
за животната реалност на ЛГБТИ+ лицата, спроведуваме национални и регионални 
истражувања и шириме аналитичко и критичко знаење за ЛГБТИ+ правата, 
обезбедуваме развој на капацитети за ЛГБТИ+ организациите и останатите засегнати 
страни во регионот. Најпосле, работиме на многу важни прашања кои ја засегаат 
нашата заедница, нагласувајќи го пристапот до социо-економски права, здравство и 
правда. Работиме на зајакнување на отпорноста и одржливоста на нашата заедница 
и нашето движење со градење дијалог и воспоставување релации со сите релеватни 
групи, засегнати страни и заедници во нашиот регион и пошироко.
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Од 2018 година, ЕРА е посветена на разбирање и ублажување на предизвиците со 
кои се соочуваат ЛГБТИ+ лицата во пристапот до нивните социо-економски права. 
Истражувањата покажуваат дека правата на работниците во регионот на Западен 
Балкан се далеку од заштитени. Тие беа први на удар на мерките за штедење, 
пандемијата и експлоататорските работодавци. Предизвиците се уште поголеми кога 
ќе се додаде елементот на дискриминација врз основа на сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет или половите карактеристики. Поради тоа, за ефективно да 
се заштитат правата на работниците, постои потреба да се почне да се размислува 
и да се делува низ објективот на оние кои се најмаргинализирани, вклучително и 
ЛГБТИ+ лицата, лицата со попреченост, лицата од сиромашно потекло или лицата кои 
припаѓаат на етнички малцинства. Сите овие групи се составен дел од општеството, од 
работните односи и најпосле, од борбата за работничките права.

Извештаите објавени од регионални и меѓународни организации покажуваат 
значителни неповолни позиции за ЛГБТИ+ работниците во споредба со останатите 
работници. Истражувањето на Светска банка од 2018 година покажува дека 41% од 
ЛГБТИ+ лицата биле сведоци на негативни ставови, коментари и однесување кон своите 
ЛГБТИ+ колеги, 14% од нив лично се соочиле со такви коментари или однесување, 
а 16% доживеале нееднаков третман во однос на условите за вработување или 
бенефициите. Со оглед на фактот дека само 24% од ЛГБТИ+ работниците се отворени 
во однос на својот ЛГБТИ+ статус на своето работно место на регионално ниво (овој 
процент е понизок во Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Северна Македонија). 
Понатаму, под влијание на севкупната стигма, исклученост и дискриминација 
во општеството, како и ограничената политичка застапеност на ЛГБТИ+ лицата, 
синдикатите во регионот не ги вклучуваат ЛГБТИ+ лицата ниту во програмите ниту 
во своите внатрешни процедури. Така, правата на ЛГБТИ+ работниците остануваат 
незаштитени, иако тие придонесуваат кон економијата и развојот како и сите други 
работници.

https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
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Во 2021 година, ЕРА во соработка со Центарот за солидарност, Солидарност и други 
регионални чинители, организираше обуки и работилници за синдикатите од Западен 
Балкан. За време на овие настани, синдикатите покажаа отвореност да ја унапредат 
својата работа за подобро разбирање и соодветно застапување на потребите на 
ЛГБТИ+ работниците. Понатаму, тие признаа дека повеќето од нив се соочуваат со 
недостаток на ресурси и знаење на оваа тема. Во периодот 2019-2020 година, ЕРА 
направи проценка на потребите со претставници на синдикатите од целиот регион 
на Западен Балкан. Речиси сите од нив изразија потреба од ресурси и материјали за 
проблемите на ЛГБТИ+ работниците, за обуки и работилници со ЛГБТИ+ заедницата 
и потреба да разберат како можат да ѝ помогнат и асистираат на заедницата од нивна 
перспектива.

Затоа, овој водич е развиен од ЕРА за да обезбеди полесен пристап до информации 
за правата на ЛГБТИ+ работниците за синдикалните лидери и нивните членови во 
регионот на Западен Балкан. Водичот содржи информации за специфичните потреби 
и грижи со кои се соочуваат ЛГБТИ+ работниците, како и глобални и регионални добри 
практики за синдикално здружување за ЛГБТИ+ правата. Ваквите практики покажуваат 
дека синдикалното здружување на оваа тема е исклучително важно и корисно за двете 
заедници. Ова е важно и од перспектива на правата на работниците и од морална 
и етичка перспектива, бидејќи ЛГБТИ+ лицата имаат право да живеат слободно и 
достоинствено исто како и сите останати. 
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Акронимот ЛГБТИК+ е кратенка за лезбејки, геј, бисексуалци, транс, интерсекс и 
квир лица. 

Треба да се направи разлика помеѓу сексуална ориентација (лезбејка, геј, стрејт, 
бисексуалец, асексуален), родов идентитет и изразување (цис, транс, небинарни лица) 
и полови карактеристики (интерсекс). Се користат и други акроними како што се:

 » СОРИИ: Сексуална ориентација и родов идентитет и изразување

 » СРМ: Сексуални и родови малцинства

Сексуалната ориентација се однесува на трајниот капацитет на една личност 
за длабоки романтични, емоционални и/или физички чувства или привлечност кон 
личност(и) од одреден пол или род. Тука спаѓаат хетеро, хомо и би-сексуалноста и 
широк спектар на други изрази на сексуална ориентација. Терминот квир се користи 
како чадор термин што ги вклучува ЛГБТИК+ лицата и останатите.

Лезбејка е жена која главно е склона кон романтична, емоционална и/или физичка 
привлечност кон други жени.

Геј личност е маж кој главно е склон кон романтична, емоционална и/или физичка 
привлечност кон други мажи.

Хетеросексуалец/ка, или стрејт индивидуа, е личност која ја привклекуваат 
личности од спротивниот пол и/или родов идентитет. 

Бисексуалец/ка е личност која е склона кон романтична, емоционална и/или 
физичка привлечност кон личност(и) од истиот или спротивниот пол или род.

Родовиот идентитет се однесува на индивидуалното чувство за сопствениот пол. 
Родовиот идентитет може да биде во корелација со припишаниот пол на личноста или 
да се разликува од него.
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Родовото изразување се однесува на начинот на кој го презентираме нашиот пол 
во светот околу нас, преку облеката, фризурата, манирите итн.

Машкоста и женственоста претставуваат општествено, историски и политички 
конструирани квалитети поврзани со мажите и жените, или машкоста и женскоста, 
во едно општество во одредено време. Овие дефиниции се менуваат со текот на 
времето и се разликуваат од место во место. Иако се сметаат за карактеристики кои се 
припишуваат само на одреден род, жените исто така ги изведуваат и произведуваат 
значењето и практиките на мажественото, а мажите ги изведуваат и произведуваат 
оние на женственото.

Цис или цисродов/-а е термин што се користи за луѓе чиј родов идентитет е во 
склад со полот што им бил доделен при раѓање. (Цис значи „во склад со“ или „на иста 
страна“).

Трансродово лице е личност чиј припишан пол не е во склад со нивниот родов 
идентитет. Терминот „транс“ често се користи како кратенка.

Транс маж е личност чиј припишан пол бил женски, но личноста се идентификува 
како маж.

Транс жена е личност чиј припишан пол бил машки, но личноста се идентификува 
како жена.

Хомофобијата е ирационален страв, омраза или нетолеранција кон хомо-
сексуалците како социјална група или како поединци. Се користи за да се опише 
дискриминација врз основа на сексуална ориентација.

Бифобијата е страв, омраза или нетолеранција кон бисексуалноста и бисексуалните 
лица како социјална група или како поединци.

Трансфобијата претставува бир на идеи и феномени што опфаќаат низа 
негативни ставови, чувства или постапки кон трансродовите лица или трансродовоста. 
Трансфобијата може да вклучува страв, одбивност, омраза, насилство, гнев или лутина 
кон луѓето што не подлегнуваат на општествените родови очекувања. Претставува вид 
на предрасуда и дискриминација, слична на расизмот и на сексизмот.

ЛГБТИК+ луѓето сочинуваат одреден процент од општеството во секој дел од 
светот, и за разлика од она што го велат извесни предрасуди, тие не се „измислица на 
западниот свет“ или „нов феномен.“ ЛГБТИК+ луѓето не сочинуваат хомогена заедница 
и припаѓаат на сите видови социјални, културни, етнички и религиозни групи. Да се 
биде ЛГБТИК+ (исто како да се биде хетеросексуалец и цис-лице) е длабоко вкоренета 
човечка особина и како таква бара разбирање, почит и прифаќање.
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Земјите од Западен Балкан имаат поставено цврста правна рамка и одредени 
политики за човековите права на ЛГБТИ+ лицата. Само во изминатава деценија, низ 
целиот регион беа донесени закони против дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет, а во некои случаи дури и полови карактеристики, 
заедно со законите за криминал од омраза. Во 2020 година, Црна Гора стана првата 
земја која не е членка на ЕУ што го усвои законодавството за истополовите синдикати. 
Неколку влади во регионот работат на нацрт-закони за признавање на истополовите 
двојки, како и легално признавање на родот.

Сепак, голем предизвик во регионот останува несоодветната и слаба имплементација 
на споменатите закони и политики. ЛГБТИ+ организациите забележуваат недостаток 
на иницијатива и политичка волја од страна на владите, парламентите, како и од 
јавните и приватните институции. Говорот на омраза од политичарите, свештенството, 
новинарите и пошироката јавност на социјалните мрежи е неконтролиран и продолжува 
да се влошува. Спроведувачите на мерки, обвинителите и судиите не успеваат да го 
идентификуваат елементот на омраза во злосторствата мотивирани од пристрасност. 
И покрај редовните извештаи на граѓанското општество за говорот на омраза и 
криминалот од омраза, голем дел од инцидентите не се темелно проследени, што раѓа 
чувство на неказнивост кај сторителите и пошироката јавност. Јавните ставови кон 
ЛГБТИ+ луѓето се сè уште многу негативни, сместувајќи ги земјите од Западен Балкан 
меѓу најмалку толерантните земји во поширокиот европски регион.

Позитивната правна рамка е исто така во целосна спротивност со реалноста на 
ЛГБТИ+ лицата. Истражувањето спроведено во 2018 година од страна на Светската 
банка, ИПСОС и ЕРА во 8 земји од Западен Балкан покажува дека ЛГБТИ+ лицата 
ги живеат своите животи со штетни последици од дискриминација, исклучување, 
вознемирување, па дури и насилство. Мнозинството ЛГБТИ+ лица го кријат својот 
статус и отворено зборуваат за тоа само со неколку избрани луѓе. Многумина од нив 
се плашат од одредени јавни простори и речиси никој од нив не ја покажува својата 
наклонетост кон партнерот во јавност. Стапката на дискриминација и насилство со 



12 ВОДИЧ ЗА СИНДИКАТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛГБТИ+ РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

кои се соочуваат ЛГБТИ+ лицата во Западен Балкан е повисока од онаа во земјите 
од ЕУ. Само во последната година, осум од десет трансродови лица лично доживеале 
дискриминација. Девет од десет ЛГБТИ+ лица велат дека нивната земја е нетолерантна 
кон нив. ЛГБТИ+ лицата, особено оние во земјите кои не се членки на ЕУ, остануваат 
претежно невидливи, а безбедните простори каде што можат слободно да се изразат 
(како барови, клубови и центри на заедницата) се ограничени на неколку населби во 
главните градови. Од безбедносни причини, во многу случаи, тие простори и места не 
ѝ се отворено познати на пошироката јавност. Ова исто така значи дека, во практична 
смисла, ЛГБТИ+ лицата се крајно маргинализирани и можат слободно да се изразуваат 
само во гета кои самите ќе ги создадат.

Исто така, важно е да се разбере дека нееднаквостите и разликите постојат и во самата 
ЛГБТИ+ заедница. Лицата со интерсекциски идентитети и искуства, кои припаѓаат на 
повеќе од една малцинска група (како религија, инвалидитет, етничка припадност, 
економски статус, географска локација итн.) сведочат за една уште потешка животна 
и социјална реалност. Истражувањето цитирано погоре покажува дека транс луѓето 
и жените лезбејки се соочуваат со поголем степен на дискриминација, насилство, 
вознемирување и исклучување од останатите заедници во рамки на ЛГБТИ+ спектарот. 
Треба да се потенцира дека родовото насилство ги погодува сите жени во општеството; 
стрејт, лезбејки, квир и транс.

Останатите истражувања и анкети спроведени во последните неколку години во 
регионот покажуваат дека патот до еднаквост и прифаќање на ЛГБТИ+ лицата во 
регионот на Западен Балкан е многу долг и полн со несигурности. За да бидат работите 
потешки, во последните неколку години, Западен Балкан (исто како и поголемиот дел 
од остатокот од светот) е сведок на силна поларизација и поделба на заедниците 
по идеолошки, политички, верски и културни линии, поттикнати главно од големите 
социјални мрежи и онлајн медиумските портали, чиј главен фокус е да привлечат што 
е можно поголема публика, притоа занемарувајќи ги етичките аспекти на нивната 
работа. Идентитетот и политиката сè повеќе се испреплетуваат, а со тоа многу ЛГБТИ+ 
лица се ставени во средиштето на овој културен и политички конфликт. Екстремно 
десничарските политички групи, верските екстремисти и многу други ги користат 
ЛГБТИ+ лицата како жртвени јарци за да бидат популарни и да ги обединат луѓето 
против малцинствата.

Со тоа, промовирањето на толеранцијата, разбирањето и прифаќањето на ЛГБТИ+ 
лицата како малцинска група сега е поважно од кога било, а синдикатите имаат 
подеднакво важна улога во тој поглед.
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ЛГБТИ+ лицата во Западен Балкан се соочуваат со широко распространета дискрими-
нација и голем број предизвици на работното место. ЛГБТИ+ работниците, пак, се 
соочуваат со раширени предрасуди, дискриминација, вознемирување и многу други 
предизвици на работното место. Едно истражување од 2018 гофина покажува дека 
две третини од ЛГБТИ+ лицата секогаш го кријат својот статус на работното место. Ова 
првенствено се должи на стравот дека ќе ја изгубат работата, стравот од отуѓување и 
дискриминација од другите колеги, стравот од насилство, стравот од административни 
санкции и стравот од експлоатација (повеќе работа во замена за тоа да ве толерираат дека 
сте ЛГБТИ+). Од испитаниците, 40% биле сведоци на негативни ставови и однесување 
кон своите ЛГБТИ+ колеги, 14% лично се соочиле со такви коментари, 16% доживеале 
нееднаков третман во однос на условите за вработување. Најстрого дискриминирани 
се транс и родово неконформни работници, мажите кои се сметаат за женствени и 
лезбејките. Поверојатно е дека трансродовите лица нема да бидат вработени, нема да 
бидат унапредени или ќе бидат малтретирани и отпуштени. Речиси во сите случаи, транс 
лицата треба да изберат помеѓу своето работно место и посакуваната транзиција. Во 
Западен Балкан, недостатокот на правно признавање на родот значи дека транс лицата 
не можат да живеат слободно во склад со нивниот род. На Балканот, да се биде отворено 
транс, најчесто води до крајно ограничени можности за вработување. За многумина од 
нив единствен начин на преживување е трансакцискиот секс или сексуалната работа.

Дури и во земјите со цврсти законодавни рамки кои ги штитат работниците од дискрими-
нација, како и од вознемирување на работното место врз основа на сексуална ориентација 
и родов идентитет, патот до солиден пазар на труд без дискриминација е сè уште трнлив и 
долг. И покрај усвојувањето на Директивата за еднаквост при вработување од страна на 
ЕУ пред 20 години, која забранува дискриминација врз основа на религија и убедување, 
возраст, попреченост и сексуална ориентација, и ги покрива областите на вработување 
и вокација, стручна обука, членство во организации на работодавци и работници, 
вработувањето продолжува да биде животна област во која ЛГБТИ+ лицата се соочуваат 
со високи стапки на дискриминација.

Новата Директива за еднаквост при вработувањето, која ќе биде објавена во 2022 година, 
има за цел да внесе поголема еднаквост во светот на работата и да ги охрабри земјите на ЕУ, 
како и оние на пат кон ЕУ, да ја подобрат правната заштита и имплементацијата на постојните 
работнички права на ЛГБТИ+ работниците за да можат да работат во пристојни услови и 
безбедна средина каде што се почитуваат правата на сите работници. Иако е различно низ 
земјите од регионот на Западен Балкан, владеењето на правото останува клучен предизвик.
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Човековите права се на врвот на агендата на синдикалното движење. Еднаквоста е 
главниот принцип во светот на трудот. Достоинствена, разновидна, пристојна, безбедна 
и здрава работна средина влијае на благосостојбата на сите работници. Позитивните 
работни култури влијаат на продуктивноста и го поттикнуваат растот. Одличните 
работни места ја реализираат можноста за инклузивен свет на работа. Списокот на 
активности објавен од Европската комисија (2016-19) насочени кон борба против ЛГБТ 
дискриминација и вознемирување на работно место, исто така, вклучува поддршка за 
компаниите и работните места кои се инклузивни за ЛГБТ работниците.

Специфични проблеми со кои се соочуваат ЛГБТИК+ работниците во Западен Балкан

Во моментов е многу тешко да се дадат веродостојни податоци и статистики поврзани со 
работата на ЛГБТИ+ работниците во регионот на Западен Балкан бидејќи статистичката 
видливост зависи од видливоста на самата заедница. Сепак, словенечкиот синдикат 
Млади Плус ЗССС побара да се додаде трет род во регионалното истражување за 
ефектите на Ковид-19 пандемијата врз младите работници. Вклучувањето на ЛГБТИ+ 
работниците во истражувачката работа на синдикатите е многу важно за да се добијат 
попрецизни податоци и статистики.

Во меѓувреме, ЛГБТИ+ организациите кои работат на ова речиси две децении, 
известуваат дека дел од главните предизвици со кои се соочуваат ЛГБТИ+ работниците 
во регионот на Западен Балкан се:

 » Дискриминација при обид за вработување како и дискриминација на работното место;

 » Недостаток на ЛГБТИ+ инклузивни договори и политики што ги земаат предвид специфичните потреби на 
ЛГБТИ+ лицата;

 » Недостаток на инклузивни практики за здравствена заштита што одговараат на потребите на ЛГБТИ+ лицата;

 » Недостаток на родителски и семејни права слични на оние кои ги имаат семејствата и паровите од спротивен пол.

На горната листа треба да го додадеме и влијанието на Ковид-19 пандемијата и 
придружните рестриктивни мерки. Проценката на ЕРА и нејзините организации членки за 
2020 година покажа дека ЛГБТИ+ луѓето се соочиле со прекин на основните здравствени 
услуги од страна на државните институции, намален пристап до услуги во заедницата, 
зголемено ниво на бездомништво (особено кај младите), зголемени инциденти на 
семејно насилство, затворање на ЛГБТИ+ бизниси, значителна загуба на работни места 
и зголемени проблеми со менталното здравје. За време на пандемијата, овие права беа 
уште позагрозени поради недостаток на законска заштита и недоволната застапеност на 
работните места и во општеството воопшто.

Синдикатот го основаат работници чии права се исто така ЛГБТИ+ права. Секој човек има право 
на работа. Регионалниот синдикален совет „Солидарност“ / Мрежа на синдикати на Балканот, 
заедно со Европската конфедерација на синдикати, цврсто се залагаат за еднаков третман, 
почит и достоинство за сите работници без разлика на нивната сексуална ориентација или 
родов идентитет. „Солидарност“ е првиот и единствен модел на соработка на синдикатите во 
регионот, единствената меѓусекторска, транснационална мрежа на синдикати која се фокусира 
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на процесот на пристапување во ЕУ (т.е. градење капацитети за зајакнување на вклученоста 
на синдикатот во процесот на пристапување во ЕУ). Главната мисија на синдикалното движење 
е да обезбеди социјална правда, еднаквост и заштита за сите работници.

Еднаквите права и еднаквите можности за вработување се составен и главен дел на 
пристојната работа. Пристојната работа се одразува во аспирациите на работоспособните 
луѓе да заработат праведен приход преку квалитетна работа. Безбедната, здрава и 
сигурна работа треба да им обезбеди социјална заштита на семејствата. Истовремено, 
пристојната работа е тесно поврзана со подобри можности за личен раст и развој, 
односно напредок во кариерата и општествена интеграција што им овозможува на луѓето 
да уживаат еднакви можности, права и услуги. Достојната работа се гледа и во слободата 
на работниците да ги изразат своите потреби и грижи, да се организираат во синдикати 
и да учествуваат во одлуките што ги засегаат нивните животи.

Меѓутоа, за да може да се преговара за работнички права, подобри работни услови, здрава 
работна и животна средина и еднаков третман и можности, грижите и приоритетите на 
ЛГБТИ+ работниците треба да бидат изнесени и чуени. Многу е тешко да се преговара 
за малцинска група која не е организирана во синдикат, која е практично невидлива и 
на која не ѝ е обезбеден простор или фокусна точка во рамките на синдикатот за да ги 
изрази своите потреби (слично како и младинските или женските секции). Правата на 
ЛГБТИ+ работниците во моментов не претставуваат проблем за повеќето синдикати во 
Западен Балкан, иако ЛГБТИ+ работниците се соочуваат со огромна дискриминација. 
Иако постои широко распространета свесност, ЛГБТИ+ прашањата никогаш не биле 
суштински решавани внатре во синдикалното движење во земјите од Западен Балкан.

ЛГБТИ+ работниците би можеле да воведат промени со тоа што би станале дел од 
синдикатите и одвнатре би се застапувале за работничките и ЛГБТИ+ правата преку 
заедничко подобрување на трипартитниот (влада, работодававци и синдикати) и 
бипартитниот (работодавци и синдикати) социјален дијалог, како и позицијата на оваа 
малцинска група и на останатите ранливи социјални групи како што се младите и жените.

Како заклучок, еве дел од главните барања на ЛГБТИ+ заедницата во однос на нивните 
социо-економски права:

 » Владите треба да го подобрат пристапот до пазарот на труд и вработувањето на ЛГБТИ+ лицата.

 » Државните службеници кои работат во канцелариите за вработување треба да ги зголемат своите 
капацитети за подобро да им помогнат на ЛГБТИ+ лицата да најдат работа.

 » Работодавците треба да ги подобрат своите политики против дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет на своето работно место.

 » Граѓанските организации треба да бидат поддржани во посочувањето на алатки за економско зајакнување 
на ЛГБТИ+ лицата со користење на различни методологии, социјални договори, лиценцирање, социјално 
претприемништво, итн.

 » ЛГБТИ+ работниците треба да бидат охрабрувани да се приклучат на синдикалните движења во нивните 
земји и да им се отстапат простори во кои ќе се застапуваат за нивните потреби и барања
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Хомофобијата, бифобијата, трансфобијата не само што имаат огромно влијание врз 
економската благосостојба на ЛГБТИ+ работниците и нивните права, туку можат да 
имаат и огромна економска цена за една земја, особено во однос на конкурентноста, 
големината на пазарот и економскиот раст. На пример, една студија на Светската 
банка од 2015 година во Индија покажа дека дискриминацијата на ЛГБТИ+ лицата 
ја чини земјата приближно 1,7% од нејзиниот БДП, што е еднакво на 32 билиони 
американски долари годишно. Друга студија во Кенија покажа дека исклучувањето, 
дискриминацијата и криминализацијата на хомосексуалноста носи годишен трошок од 
1 билион американски долари. Според истражување на Обединетите нации за СИДА 
(UNAIDS) од 2017 година, глобалниот трошок на ЛГБТИ+ дискриминацијата изнесува 
дури 100 билиони американски долари годишно.
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Останати трошоци за работодавците

Вработување: Кога работодавците ги заобиколуваат талентираните поединци поради 
карактеристики како што се сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување 
или половите карактеристики, тие завршуваат со помалку квалификувана работна 
сила, со што се намалуваат нивните шанси за успех. Една неодамнешна студија во САД 
открива дека жените кои се изјасниле како ЛБТ во својата биографија биле за 30% 
помалку повикани на разговор во споредба со нивните хетеро/цис колеги.

Неможност да се остане на работното место: Дискриминацијата ги принудува 
квалификуваните ЛГБТИ+ лица да ги напуштат своите работни места, што за 
компанијата создава непотребни трошоци за вработување и обука. Според едно 
истражување во САД, кај ЛГБТИ+ лицата кои не се отворени во однос на својот статус 
и се чувствуваат изолирано на работното место постои 73% поголема шанса да ја 
напуштат својата работа во споредба со ЛГБТИ+ вработените кои се отворени во 
однос на својот статус.

Работен перформанс: Дискриминацијата и предрасудите на работното место влијаат 
на продуктивноста, придонесуваат кон поголемо отсуство од работа и ја намалуваат 
мотивацијата и посветеноста кон работата. На пример, една студија во САД покажа 
дека 27% од ЛГБТИ+ работниците кои не биле отворени во однос на својот статус 
изјавиле дека криењето на нивниот идентитет на работа им забранува да се изјаснат 
против или да ги споделат своите идеи.

Одлив на мозоци: Истражување од 2020 година спроведено во Унгарија, Полска, 
Украина и Словачка откри дека ЛГБТИ+ луѓето мигрираат во земји кои ги прифаќаат 
и почитуваа
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С О  Л Г Б Т И К +  РА Б О Т Н И Ц И

Синдикатите имаат потенцијал да ја предводат трансформацијата на работничкото 
движење преку организирање на ЛГБТИ+ работниците. Иако Директивата за еднаквост 
при вработување на ЕУ, различните акти за антидискриминација и Истанбулската 
конвенција (која има за цел да го спречи и да се бори против родовото насилство) 
придонесоа за извесно подобрување на правната положба на ЛГБТИ+ лицата на 
пазарот на трудот, сè уште не е постигната еднаквост. Потребна е солидарност со 
ЛГБТИ+ работниците за работното место да се претвори во простор ослободен од 
дискриминација и вознемирување. Треба да се реформира целиот животен циклус на 
работата и да се прилагоди на овие барања; почнувајќи од образованието, пристапот 
до вработување, работните услови и безбедноста на вработувањето.

ЛГБТИ+ работниците се особено дискриминирани од страна на работодавците 
кои им ги ускратуваат бенефициите како што се родителското отсуство, пензиите и 
програмите за здравствена заштита. Важно е да се напомене дека прекршувањето 
на работничките права е особено честа појава во случаите кога работниците не се 
здружени во синдикат, кога не се свесни за своите законски права и не знаат како да ги 
заштитат истите, особено во поглед на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и 
изразување и половите карактеристики.

Дискриминацијата на работното место е многу чест проблем во Западен Балкан и е 
од интерес за многу заедници и поединци, вклучително и за ЛГБТИ+ работниците. Со 
цел синдикатите да почнат да се залагаат за правата на ЛГБТИ+ работниците, важно 
е да се создадат безбедни простори за овие заедници да се запознаат меѓусебно и 
да ги разберат проблемите со кои се соочуваат синдикатите воопшто и оние кои се 
специфични за ЛГБТИ+ лицата. Најпрво треба да се воспостави и изгради доверба 
помеѓу претставниците на синдикатот и ЛГБТИ+ работниците.

Синдикатите како социјални партнери би можеле да се борат заедно со ЛГБТИ+ 
работниците против дискриминацијата во рамките на системот за социјален дијалог. 
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Тие се оние кои преговараат со работодавците и владите и можат да ги поддржат 
и заштитат членовите на синдикатот кога тие се изложени на дискриминација на 
работното место. Европската конфедерација на синдикати (ЕТУК) континуирано ја 
поддржува борбата за еднаков третман, недискриминација, почитување и достоинство 
преку колективни договори. Во време на пандемиска криза, правата на ЛГБТИ+ 
работниците се уште позагрозени, поради недостаток на законодавна заштита и нивна 
недоволна застапеност на работните места и општеството воопшто.

Потребно е да се инвестира во човечки капитал, односно предуслов за инклузивен 
пазар на трудот е инвестирање во образованието. Голем број млади луѓе кои не се 
во процес на вработување, образование или обука (НЕЕТ) изискуваат посебен вид 
на посветеност што ќе доведе до подобрување на учеството на пазарот на трудот, 
особено помеѓу младите луѓе, жените, нестандардните работници и дискриминираните 
и обесправените малцински групи, како што се ЛГБТИ+ лицата. Адресирањето на 
барањата на маргинализираните групи, особено на младите луѓе, во време на криза 
треба да резултира со поголема стапка на вработеност. Младинската гаранција на ЕУ 
треба да понуди перспективи и да го намали одливот на мозоци преку обезбедување 
на работни места за младите работници, дополнително образование, стажирање или 
практиканство. Треба да се посвети поголемо внимание на градењето на капацитетите 
на социјалните партнери и развојот на социјалниот дијалог и културата на колективно 
договарање.

Признавањето на брачниот или семејниот статус е сè уште долгорочен процес 
во регионот, иако Црна Гора ги призна истополовите заедници во 2020 година. 
Семејствата на ЛГБТИ+ лицата сè уште не се законски признаени во многу земји 
од регионот. Фактот дека тие се практично невидливи во балканското синдикално 
движење го прави овој проблем уште потежок за решавање. Сепак, ЕТУК ќе продолжи 
да се залага за формално признавање на граѓанските права во националното 
законодавство онаму каде што е потребно, а преку колективни договори, ќе се залага 
и за истополовите родителски права и правата на децата. Честите недостатоци во 
законодавството може да се видат во примерот на Словенија, земја членка на ЕУ од 
Западен Балкан, кои главно се однесуваат на одредбите за неможност за отсуство од 
работа на едниот партнер доколку тој треба да се грижи за болниот партнер од ист пол, 
со што доаѓа до губење на приход поради грижа за член од семејството. Понатаму, 
постојат и други дискриминаторски услови за ЛГБТИ+ работниците во однос на 
искористувањето на правото за осигурување во случај на невработеност за нивните 
партнери и финансиски надоместок за невработеност доколку некое лице го напушти 
своето работно место поради релоцирање на партнерот. Слични неповолни услови за 
работа може да се сретнат и во останатите земји на ЕУ.
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Добри практики

Во многу земји на ЕУ, синдикатите се проактивни долги години наназад во борбата 
против дискриминацијата и вознемирувањето на работното место. Германските 
синдикати се активни во промовирањето на еднакви права за ЛГБТИ+ работниците, 
особено на секторско ниво. На пример, Германскиот синдикат за обединети услуги, 
Вер.Ди, покрена иницијатива со цел да се зголемат платите на доминантно женските 
работници како еден обид да се изборат против родовата нееднаквост на пазарот 
на трудот. Според нивната анализа, во Минхен, веројатноста лезбејките да бидат 
повикани на интервју за работа е 12% пониска во споредба со хетеросексуалните жени. 
Дополнително, Вер.Ди формираше онлајн форум за членовите на ЛГБТИ+ синдикатите, 
кој се користи за размена на информации поврзани со нивните специфични потреби 
како работници. Платформата пријавила чести случаи на дискриминација на 
вработените поради нивната сексуална ориентација.

Вер.Ди, заедно со својата ЛГБТИ+ работна група и останатите партнери, води кампања 
со која сака да изврши влијание врз законодавните одлуки кои се однесуваат на 
ЛГБТИ+ работниците и се обидува да создаде пријателска работна средина за ЛГБТИ+ 
работниците која ќе им овозможи јавно да проговорат за своите работни предизвици. 
Вер.Ди се залага за создавање правни механизми кои ќе го намалат родовиот јаз во 
платите и ќе ги наведат државните органи да воведат еднаквост и социјална правда на 
пазарот на трудот, преку колективни договори и влијание врз политиките во системот на 
социјален дијалог. Градењето доверба меѓу работниците е можно доколку синдикатите 
се подготвени да обезбедат простор и да им подадат рака во знак на солидарност на 
сите работници, особено на малцинствата и ранливите групи.

Земјите членки на ЕУ имаат различни закони кога станува збор за каква било заштита, 
истополови граѓански заедници, истополови бракови, посвојување од страна на 
истополови двојки, бидејќи оваа област не е надлежност на ЕУ, туку на поединечните 
земји членки. Но ЕУ дели заедничка надлежност со земјите членки кога станува збор за 
вработувањето и социо-економските прашања.

Во однос на хомофобијата на работното место, Словенија добива добри резултати 
наспроти другите земји, особено новите земји членки или земјите кандидатки. Еден 
од членовите на Регионалниот синдикален сојуз „Солидарност“, Словенечката 
конфедерација и организацијата ЗССС, заедно со нејзините помали синдикати и 
синдикатот Млади плус, водат инклузивна синдикална политика, со која успеаа во 
секој документ за внатрешна политика, во истражувањата и анкетите, во делот со 
поделба помеѓу Машки и Женски пол да ги инкорпорираат „Друго“ и „Претпочитам 
да не одговорам“. Најновата сеопфатна анкета за ефектите на Ковид-19 врз младите 
луѓе на СБ иницирана од КАТУС/СССС беше спроведена во Словенија со вклучување 
на третиот род.
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Словенечките социјални партнери (ЗССС, СВИЗ и ЗДС) и други граѓански организации 
учествуваа на различни обуки и работилници за недискриминација и управување 
со различностите на работното место каде што развија прирачници со најдобрите 
практики. Најновиот подкаст на ЗССС Млади плус беше посветен на ЛГБТИ+ правата 
на работното место.

Случаи со добри практики има и во регионот на Западен Балкан. Програмата „Безбедни 
и еднакви: инклузивен пазар на труд за инклузивно општество“ беше имплементирана 
во Северна Македонија во 2016 година и во Србија во 2015 година.

ЕРА, нејзините организации членки и ТУЦ Независност од Србија започнаа дијалошки 
состаноци во 2020 година, чија цел беше да ги презентираат проблемите со кои се 
соочуваат ЛГБТИ+ работниците, да ја анализираат моменталната состојба и да ги 
идентификуваат потребите и приоритетите на работниците. Оваа соработка ќе биде 
проследена со дополнителни работилници и обуки, кои ќе ги вклучат и локалните ЛГБТИ+ 
организации и заедници и ќе се осврнат на позицијата на ЛГБТИ+ лицата на работното 
место и на тоа како синдикатите и ЛГБТИ+ здруженијата можат заеднички да ја таргетираат 
ЛГБТИ+ еднаквоста на работното место и да придонесат за создавање работни места 
без дискриминација. Беше поставен коридор за дијалог, кој започна со обука за тоа што 
претставуваат синдикатите, каква правна помош и механизми за социјална заштита 
можат да им пружат на ЛГБТИ+ работниците, и последно, но не помалку важно, како 
синдикатите можат да ја подобрат промоцијата на инклузивно работничко движење и 
застапување за работничките права на сите, особено на ранливите социјални групи.

Сведоштво на член на ЛГБТ синдикат од регионот

„Јас сум едно од ретките ЛГБТИ+ лица кои се активни во синдикатот. Најголем проблем 
гледам кај помалите заедници каде што ЛГБТИ+ дискриминацијата е најлесна 
и неуловлива. Може да дојде до промени кај синдикатите само доколку ЛГБТИ+ 
работниците им подадат рака на синдикатите и се приклучат во борбата против 
дискриминацијата на работното место. Друг начин може да биде со вршење притисок 
одозгора или со јаки лични врски на ЛГБТИ+ лицата внатре и надвор од синдикатот со 
цел да се сменат работите во самите синдикати. Синдикатите треба да бидат отворени 
за сите работници и да препознаат дека ЛГБТИ+ работниците се нивни потенцијални 
членови. Во мојот синдикат има неколку лица кои се подготвени да зборуваат за 
социјална инклузија и ЛГБТИ+ права, но не се на одлучувачка позиција или функција, 
а во самиот синдикат преовладуваат постари машки лица. ЛГБТИ+ проблемите би 
можеле да бидат уважени ако синдикатот го препознае потенцијалот на ЛГБТИ+ лицата 
или ако видат некаква корист од таа агенда. Треба да се започне од младинските 
секции/комитети и женските секции/мрежи како потенцијални партнери. На крајот на 
денот, сè започнува со заедничка акција. Треба да се тргне од солидарноста.“

https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
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Стандарди и практики на работата на синдикатите 
за работничките права на ЛБТИ+ лицата

Подолу наведовме некои меѓународно признати и применети практики и стандарди 
за синдикално здружување со ЛГБТИ+ работници. Истите не треба да се гледаат 
по хиерархиски редослед или да се применуваат подеднакво. Секој синдикат има 
свои можности и предизвици и треба да се труди да ги применува оние политики и 
практики што му се можни, а да се стреми да ги спроведе останатите постепено, на 
подолг, стратешки рок. Ве охрабруваме да остварите контакт со ЕРА и нашите локални 
организации членки во земјите од кои доаѓате, каде што можете да разговарате и 
поопширно да ги истражите овие опции и политики.

Промената доаѓа одвнатре

• Да се усвои синдикална политика за еднаквост на ЛГБТИ+ лицата и да се дефинира како истата ќе биде 
вклучена во работата на синдикатот;

• Да се креираат и усвојат политики кои ќе им овозможат на синдикатите да дејствуваат во согласност со 
специфичните потреби и грижи на ЛГБТИ+ работниците (на пример, ЛГБТИ+ работниците и трансродовите 
лица не треба да се отворени во однос на својот статус за да бидат заштитени и да ја добијат поддршката 
што им треба);

• Синдикатите треба да создадат простор за ЛГБТИ+ лицата да си ги постават своите приоритети;

• Политиките треба редовно да се ревидираат и ажурираат;

• Синдикатите треба да ги земат предвид грижите на ЛГБТИ+ лицата во процесот на колективно договарање.

Организирање на ЛГБТИ+ работниците 

• Синдикатите треба да ја покажат својата посветеност кон ЛГБТИ+ еднаквоста преку соработка со 
ЛГБТИ+ организации и да земат активно учество во ЛГБТИ+ настани, како што се парадите на 
гордоста и фестивалите;

• Синдикатите треба да развијат инклузивна култура во рамките на своите организации (можат да 
одржуваат обуки, предавања и презентации за подобро разбирање на ЛГБТИ+ правата); 

• Лидерите на синдикатот треба да покажат поддршка и посветеност кон ЛГБТИ+ еднаквоста.



ВОДИЧ ЗА СИНДИКАТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛГБТИ+ РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 23

Договарање и преговарање за ЛГБТИ+ работниците

• Колективното договарање треба да ги вклучи ЛГБТИ+ работниците бидејќи тоа помага да се унапредат 
процесите на водење општествени и политички реформи;

• Синдикатите треба да развијат сеопфатни акциони планови за ЛГБТИ+ еднаквост со работодавците;

• Политики за воведување на план за борба против вознемирување врз основа на сексуална ориентација и 
родов идентитет и непријателско опкружување како едни од најголемите проблеми и предизвици со кои 
се соочуваат ЛГБТИ+ работниците;

• Приоритетите за колективно договарање се значително различни за ЛГБ и трансродовите работници и 
истите треба да бидат земени предвид при процесот на преговарање;

• ЛГБТИ+ работниците треба да имаат пристап до сите бенефиции што им се достапни на хетеросексуалните 
колеги, вклучувајќи ги семејните политики и политиките за баланс помеѓу работата и животот;

• Трансродовите работници треба да се третираат согласно родот кој го живеат, а тоа треба да го рефлектира 
и нивното работно досие;

• Синдикатите треба да преговараат во име на трансродовите работници за тие да добијат боледување за 
нивната транзиција

Меѓународна и регионална работа

Во последниве 15 години, работите брзо се менуваат на подобро на глобално ниво. 
Синдикатите можат да се потпрат на меѓународните стандарди и механизми и да 
побараат поддршка за нивната работа. Тука спаѓаат, но истите не се ограничени на:

• Механизмите на ОН;

• Препораката CM/Rec(2010)5 на Комитетот на министри до земјите членки во однос на мерките за 
борба против дискриминација врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет;

• ЛГБТИК+ Стратегијата за еднаквост на ЕУ (2020-2025 година);

• Застапувањето на МОТ за правата на ЛГБТИ++;

• Џакарата-принципите и Џакарта-принципите +10;

• Онлајн ресурсниот центар на ЕРА и нашата експертиза за статусот на ЛГБТИ+ лицата во Западен 
Балкан и Турција.

https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-ministers-member-states-measures-combat-0
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
http://yogyakartaprinciples.org/
https://www.lgbti-era.org/online-resource-center
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Соработка помеѓу синдикатите и ЛГБТИК+ организациите

• Да се воспостави соработка и дијалог преку Меморандум за разбирање или други алатки;

• Да се одржуваат состаноци, презентации и обуки за разбирање на потребите на ЛГБТИК+ 
работниците;

• Да се идентификуваат случаите на дискриминација при работа, да се пријават и правно да се 
следат;

• Да се зголеми бројот на ЛГБТИ+ лица кои работат со договор;

• Заеднички да се идентификуваат постоечките правни празнини и да се води борба за подобрување 
на правната рамка во однос на вработувањето и правата на работниците.

Горенаведеното јасно покажува дека синдикатите можат да играат клучна улога 
во заштитата на правата на ЛГБТИ+ работниците, заштитата од дискриминација 
и практиките на исклучување, зголемувањето на можностите за вработување и да 
придонесат кон воспоставување на ЛГБТИК+ пријателска работна средина.
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З А К Л У Ч О Ц И  И 
П Р Е П О РА К И 

З А К Л У Ч О Ц И  И 
П Р Е П О РА К И 
 

ЛГБТИ+ работниците бараат помош и поддршка од социјалните партнери и синдикатите 
кои се отворени за соработка и чии секторски синдикати се водат од принципите на 
инклузија и солидарност. Важно е да се изгради доверба на работното место со цел да 
се воведе диверзитетна и инклузивна култура која кај работниците ќе создаде чувство 
на припадност. Довербата помага да се создаде безбедно опкружување на работното 
место каде што колегите/синдикалците ќе се чувствуваат удобно да споделуваат идеи, 
да поставуваат прашања и да ги изразат своите мислења. ЛГБТИ+ работниците можат 
да се вклучат индивидуално и покрај законската одредба дека само вработените лица 
можат да бидат членови на синдикатот. Членството во синдикатот е еден од предусловите 
за заедничко дејствување и истото ја рефлектира одржливата долгорочна соработка.

Препораките за синдикатите може да вклучуваат, но да не бидат ограничени на:
 

1. Решавање на дискриминацијата заснована врз сексуална ориентација и родов идентитет и  
непријателската работна средина за да се обезбеди безбеден простор за ЛГБТИ+ работниците каде 
што можат да го дадат својот целосен потенцијал;

2. Да се даде до знаење дека синдикатите се посветени на заштита на работничките права на сите 
вработени без разлика на нивната сексуална ориентација, родов идентитет и изразување или 
полови карактеристики;

3. Синдикатите треба да ги слушнат конкретните грижи со кои се соочуваат ЛГБТИ+ работниците 
поради нивниот идентитет и да ги вклучат во преговарачките процеси и колективното договарање;

4. Да остварат соработка и партнерство со ЛГБТИ+ организациите за размена на експертиза и ресурси 
и поддршка на меѓусебните напори за градење подобри работни услови за сите работници, 
вклучително и ЛГБТИ+ работниците;

5. Да се променат внатрешните политики за истите да ја рефлектираат инклузивноста за сите 
работници без разлика на нивната сексуална ориентација, родов идентитет и изразување или полови 
карактеристики, возраст, способност, етничка припадност, религија или здравствена состојба;
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А Н Е К С  1 :
А Г Е Н Д А  З А  О Б У К А  Н А  С И Н Д И К АТ И Т Е  З А 
П РА В АТА  Н А  Л Г Б Т И К +  РА Б О Т Н И Ц И Т Е

А Н Е К С  1 :
А Г Е Н Д А  З А  О Б У К А  Н А  С И Н Д И К АТ И Т Е  З А 
П РА В АТА  Н А  Л Г Б Т И К +  РА Б О Т Н И Ц И Т Е

Како дел од напорите за зголемување на дијалогот и соработката помеѓу синдикатите 
и ЛГБТИ+ организациите, ЕРА и нејзините организации членки низ целиот регион 
со задоволство нудат работилници/обуки во живо или онлајн за синдикати за 
специфичните потреби на ЛГБТИ+ работниците. Подолу ќе најдете типична агенда за 
обука која може да се прилагоди да биде полудневна, еднодневна или дводневна. Сите 
синдикати кои работат во регионот на Западен Балкан и Турција се добредојдени да нè 
контактираат за заедно да ги испланираме настаните.
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Вовед Меѓусебно запознавање на учесниците, 
претставување на дневната програма 
и можност за поставување прашања и 
споделување коментари.

Претставување на учесниците и 
обучувачите, запознавање со агендата 
и техничките проблеми (работно време, 
место, оброци, итн).

ЛГБТИ+ заедницата и главните 
концепти

Учесниците подобро ќе ја разберат 
ЛГБТИ+ заедницата, концептите, 
дефинициите, фактите и митовите, како 
и прашањата и предизвиците со кои се 
соочуваат ЛГБТИ+ лицата во различни 
области од својот живот.

Учесниците ќе разговараат со ЛГБТИ+ 
активисти кои не само што ќе им 
пренесат знаење за заедницата, туку ќе 
споделат и лични искуства и приказни, 
преку кои ќе можат подобро да ја 
разберат живата реалност на заедницата. 
Ќе бидат приложени информации од 
истражувања и статистики.

Ситуацијата и потребите на ЛГБТИ+ 
работниците

Претставниците на синдикатот ќе ги 
разберат конкретните предизвици со кои 
се соочуваат ЛГБТИ+ работниците поради 
нивниот идентитет, како и конкретните 
проблеми што синдикатите треба да ги 
решат за да ги заштитат нивните права.

Презентации, сведоштва на активисти 
и членови на заедницата, групна 
дискусија.

Правниот контекст за правата на 
ЛГБТИ+ работниците

Претставниците на синдикатот подобро 
ќе го разберат правниот контекст за 
ЛГБТИ+ правата кои не се однесуваат 
само на нивните права како работници, 
туку и на дополнителните права 
(особено семејните права или правата на 
трансродовите и интерсекс лицата).

Презентирање на правниот контекст, 
сведоштва од заедницата, групна 
дискусија.

Истражување на улогата на 
синдикатите во заштитата на правата 
на ЛГБТИ+ работниците: синдикатите 
го објаснуваат процесот на колективно 
договарање и како се организираат 
синдикатите; објаснуваат како се 
преговара за договорите, можност за 
бура на идеи за тоа како да се преговара 
за специфичните ЛГБТИ+ клаузули.

Учесниците ќе имаат подобро разбирање 
за нивната улога во заштитата на ЛГБТИ+ 
работниците и видот на активности 
што можат да ги преземат сами, како 
и во соработка со други партнери како 
што се ЛГБТИ+ организациите. ЛГБТИ+ 
организациите ќе имаат подобро разбирање 
за колективните договори и како да 
преговараат околу условите на договорите.

Презентација, групна работа и вежби, 
групна дискусија.

Истражување на идната соработка 
помеѓу ЛГБТИ+ организациите и 
синдикатите. Дискусија за членството 
на ЛГБТИ+ лицата во синдикатите

Учесниците ќе ги истражат и 
идентификуваат областите и видовите на 
соработка, како и членството на ЛГБТИ+ 
заедницата во синдикатот.

Евалуација и фидбек (затворање) Учесниците колективно ќе ја 
промислуваат обуката.

На учесниците ќе им биде побарано да ги 
споделат своите размислувања за процесот 
и за она што го научиле за процесот.
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А Н Е К С  2 : 
И З В О Р И  И  Л И Н К О В И  З А 
П О Н АТА М О Ш Н О  Ч И ТА Њ Е

А Н Е К С  2 : 
И З В О Р И  И  Л И Н К О В И 
З А  П О Н АТА М О Ш Н О  Ч И ТА Њ Е

 » https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/LGBTI%20Enlargement%20Review%202020.pdf

 » https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20
Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20
south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf 

 » https://www.etuc.org/sites/default/files/ETUC_inside-2_1.pdf 

 » https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeast-
ern-europe 

 » https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690601/EPRS_BRI(2021)690601_EN.pdf

 » https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/about-us/follow-us/helvetas-mosaic/article/June2021/
Off-the-books-work-in-Western-Balkans-offers-a-dangerous-social-safety-net 

 » https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-member-states/working-life-ex-
periences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination 

 » https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652719/IPOL_BRI(2020)652719_EN.pdf

 » https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeast-
ern-europe 

 » https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meet-
ing-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans

 » https://onthewaytoeu.net/en/news/the-position-of-young-people-during-the-covid-19-pandemic-
in-the-social-dialogue-system-december-16-2020

 » https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXz-
FrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M  

 » https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-minis-
ters-member-states-measures-combat-0 

 » https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbi-
an-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en 

 » http://yogyakartaprinciples.org/ 

 » https://www.lgbti-era.org/online-resource-center 

https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/LGBTI%20Enlargement%20Review%202020.pdf
https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0354%20Life%20on%20the%20Margins%20Survey%20results%20of%20the%20living%20experiences%20of%20lgbti%20people%20in%20south%20eastern%20europe-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/ETUC_inside-2_1.pdf
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690601/EPRS_BRI(2021)690601_EN.pdf
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/about-us/follow-us/helvetas-mosaic/article/June2021/Off-the-books-work-in-Western-Balkans-offers-a-dangerous-social-safety-net
https://www.helvetas.org/en/eastern-europe/about-us/follow-us/helvetas-mosaic/article/June2021/Off-the-books-work-in-Western-Balkans-offers-a-dangerous-social-safety-net
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-member-states/working-life-experiences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/eu-member-states/working-life-experiences-of-lgbt-people-and-initiatives-to-tackle-discrimination
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652719/IPOL_BRI(2020)652719_EN.pdf
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/life-margins-experiences-lgbti-people-southeastern-europe
https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meeting-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans
https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meeting-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans
https://onthewaytoeu.net/en/news/the-position-of-young-people-during-the-covid-19-pandemic-in-the-social-dialogue-system-december-16-2020
https://onthewaytoeu.net/en/news/the-position-of-young-people-during-the-covid-19-pandemic-in-the-social-dialogue-system-december-16-2020
https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
https://www.mladiplus.si/2017/06/30/nehvalezni-skeptiki-5/?fbclid=IwAR0R1ynP8rXzFrhAVYumgO-q0lgKQ9VU8oO-v9M6jGEJFX1vJhyLVRLY_9M
https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-ministers-member-states-measures-combat-0
https://www.lgbti-era.org/one-stop-shop/recommendation-cmrec20105-committee-ministers-member-states-measures-combat-0
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
http://yogyakartaprinciples.org/
https://www.lgbti-era.org/online-resource-center
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https://onthewaytoeu.net/en/news/solidarity-with-lgbti-workers-a-meeting-of-trade-union-and-lgbti-organizations-representatives-in-the-western-balkans


30 ВОДИЧ ЗА СИНДИКАТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛГБТИ+ РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН


