Северна Македонија
2018-2019
Детски труд
Детски труд: нивоа и распределба
Детски труд - деца на возраст 5-17 години: ЦОР 8.7.1
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Процент на деца на возраст 5-17 години што учествуваат во детски труд, според статистичките белези

Дефиниција на детскиот труд

Видови детски труд

Возраст 5-11 години: најмалку 1 час економски активности
или 21 час неплатена работа во домаќинството неделно.
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Возраст 15-17 години

Возраст 12-14 години: најмалку 14 часа економски
активности или 21 час неплатена работа во домаќинството
неделно.
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Возраст 12-14 години

<1

Возраст 15-17 години: најмалку 43 часа економски
активности. Нема праг за број на часови на неплатена
работа во домаќинството.

4

Возраст 5-11 години

<1

Економските активности вклучуваат платена или неплатена
работа за некој што не е член на домаќинството, работа за
семејно земјоделско стопанство или деловен субјект.
Работите во домаќинството вклучуваат активности како
готвење, чистење или грижа за деца.
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Процент на деца на возраст 5-17 години што учествуваат во детски труд, според видот на активност и
возраста
Забелешка: Податоците го одразуваат процентот на деца вклучени во наведените активности на возраст
на или над возрасните прагови прикажани во дефинициите.

Забелешка: беа направени промени во дефиницијата на
индикаторот за детскиот труд за време на спроведувањето
на шестиот циклус на MICS. Промените вклучуваат
воведување возрасни прагови за работите во
домаќинството и исклучување на опасните работни услови.
За разлика од целокупниот концепт на детскиот труд што ги
вклучува опасните работни услови, тие не се вклучени во
дефиницијата за детски труд што се користи за ЦОР.

Клучни пораки
• Вкупната застапеност на детскиот труд во
проценти. Слично на тоа, децата од
средини и децата од најсиромашниот
земјата е ниска, бидејќи 3 проценти од
најсиромашниот квинтил биле повеќе
квинтил.
децата на возраст 5-17 години биле
вклучени во детски труд од децата од
• Од сите деца што најмалку еден час
вклучени во детски труд.
најбогатиот квинтил - 6 проценти наспроти
учествувале во економска активност, 3
• Резултатите според статистичките белези
помалку од 1 процент.
проценти работеле во опасни услови.
покажуваат дека децата во руралните
• Се забележуваат одредени нееднаквости • Распределбата по пол покажува дека
области повеќе учествувале во детски
во учеството на децата во економските
момчињата биле повеќе изложени на
труд отколку нивните врсници во урбаните
активности. И тука учеството е поголемо
работа под опасни услови во споредба со
средини - 5 проценти во споредба со 2
кај момчињата, децата од руралните
девојчињата.

Нееднаквости во економската активност
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Процент на деца на возраст 5-17 години што учествуваат во економски активности, според полот, областа и квинтилот на богатство

Опасни работни услови
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Процент на деца на возраст 5-17 години што работат во опасни работни услови, според полот, образованието на мајката,
областа и квинтилот на богатство

Мултииндикаторското кластерско истражување
во Северна Македонија (МИКС) беше
спроведено во 2018-2019 година од страна на
Државниот завод за статистика, како дел од
глобалната програма МИКС. Стручна поддршка
обезбеди Детскиот фонд на Обединетите нации
(УНИЦЕФ), со финансиска поддршка на
УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите
нации (УНФПА) и британската амбасада.

Целта на овој преглед е да се објават избрани
наоди од МИКС за Северна Македонија 20182019 година поврзани со детскиот труд.
Податоците од овој преглед може да се најдат
во табелите PR.3.1, PR.3.2, PR.3.3 и PR.3.4.

Дополнителни статистички прегледи и
Извештајот со наодите од ова истражување и
други истражувања се достапни на
mics.unicef.org/surveys.

