Северна Македонија
2018-2019
Малолетнички бракови
Малолетнички бракови: нивоа и распределба
Брак на возраст под 15 и 18 години: ЦОР 5.3.1
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Проценти
Процент на жени на возраст 20-24 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 15 и 18 години
Графиконот погоре се однесува на жени на возраст од 20 до 24 години, бидејќи оваа најмлада кохорта неодамна била изложена на ризикот од стапување во брак
во детството, со што се дава поблиска слика за моменталната распространетост на малолетничките бракови. Следните графикони, кои ја покажуваат
распределбата според статистичките белези, се однесуваат на целосната кохорта на жени на возраст од 20 до 49 години.

Брак на возраст под 18 години: распределба
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Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 18 години, според
областа, квинтилот на богатство и образованието

Клучни пораки
• Осум проценти од жените на возраст 20-24
• Резултатите за жените во брак на возраст под
или заедница пред 18-годишна возраст се
години во земјата првпат се венчале или
15 и 18 години во различни возрасни групи
разликува кај жените со различни степени на
стапиле во брачна заедница пред да наполнат
овозможуваат да се забележат трендови во
образование. Помалку од 1 процент од жените
18 години, додека помалку од 1 процент од
малолетничките бракови со текот на времето.
со високо образование стапиле во брак на
жените од истата возрасна група стапиле во
Трендовите покажуваат постојан пад на бројот
возраст под 18 години во споредба со 29
брак или заедница на возраст под 15 години.
на бракови пред 18-годишна возраст, додека
проценти од жените со основно образование
во поново време се чини дека напредокот е
• Од жените на возраст 20-49 години, 10
или без образование.
во застој.
проценти биле во брак или во заедница пред
• Слично на тоа, 25 проценти од жените од
18-годишна возраст.
најсиромашниот квинтил биле во брак пред
да наполнат 18 години, во споредба со само 2
• Резултатите според статистичките белези
проценти од жените од најбогатиот квинтил.
покажуваат дека процентот на жени во брак

Малолетнички бракови според етничката припадност на носителот на домаќинството
Етничка припадност на
носителот на домаќинството
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Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во
брачна заедница на возраст под 18 години, според етничката припадност на носителот на
домаќинството
1 „Друга“ вклучува која било од другите пет етнички заедници кои живеат во земјата: Роми
(2.7 проценти), Турци (3.8 проценти), Срби (1.8 проценти), Бошњаци (0.8 проценти), Власи
(0.5 проценти), според последниот Попис на населението спроведен во 2002 година.

Трендови кај малолетничките бракови

Бракот на возраст под 18 години е реалност за
многу млади девојки. Во многу делови од светот,
родителите ги поттикнуваат нивните ќерки да
стапат во брак додека тие сè уште се деца, со
надеж дека бракот ќе им донесе и финансиски и
општествени придобивки, а истовремено ќе ги
олесни и финансиските оптоварувања врз
семејството. Всушност, малолетничкиот брак е
кршење на човековите права, го нарушува
развојот на девојките и честопати резултира со
рано забременување и социјална изолација, со
недоволно образование и слабо стручно
оспособување, со што се зацврстува родовата
природа на сиромаштијата. Правото на
„слободна и целосна“ согласност за брак е
признаено во Универзалната декларација за
човекови права - со согледување дека
согласноста не може да биде „слободна и
целосна“ кога една од засегнатите страни не е
доволно зрела за да донесе информирана одлука
за животен партнер.
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Возрасна кохорта
Брак на возраст под 15 години
Брак на возраст под 18 години
Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во брачна заедница на возраст под 15 и 18 години, според возрасната кохорта

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 малолетничките
бракови. Податоците од овој преглед може да
се најдат во табелите PR.4.1W.

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

