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Овој документ ја опфаќа Оценката на социо-економската ранливост на населението во десетте 
општини во Југоисточниот плански регион во однос на ризикот од катастрофи и климатски промени 
изработена врз основа на показатели и индекси за социо-економската проценка на ранливоста на 
населението развиени во однос на намалувањето на ризикот од катастрофи и климатските промени.   

Документот претставува водилка за креаторите на политики во државата во креирањето на 
стратегии за намалување на емисиите на стакленички гасови, го зајакнува дијалогот, размената на 
информации и соработката помеѓу сите засегнати страни вклучувајќи ги владиниот, невладиниот, 
академскиот и приватниот сектор. 
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1. Вовед 

1.1. Основ за изработка 

Основа за изработка на овој документ е да се обезбеди поддршка за проектите во областа на 
намалувањето на ризикот од катастрофи и климатски промени преку идентификување на 
социо-економските показатели за целата земја во однос на социјалната и економската 
ранливост и ранливите социјални групи. Идентификуваните и избрани показатели се 
неопходна основа за подготовка на социо-економската проценка на ранливоста на 
населението во десет општини во Југоисточниот плански регион во однос на ризиците од 
катастрофи и климатски промени. Во рамките на задачата, предвидено е да се подготват 
следниве три документи: 

- Социо-економските услови и демографскиот профил на населението во Југоисточниот 
плански регион  

- Показатели и индекси за социо-економската проценка на ранливоста на населението 
развиени во однос на намалувањето на ризикот од катастрофи и климатските промени  

- Социо-економската проценка на ранливоста на населението во десетте општини во 
Југоисточниот плански региони во однос на ризиците од катастрофи и климатски 
промени.   

1.2. „Идеалниот процес“ на развивање на показатели и процедури за избор на показатели 

Брикман (Birkmann 2005) елаборира дека генерално се разликуваат девет различни фази во 
развојот на показателите, кои исто така се применуваат и во развојот на показателите на 
ранливоста: 

1. Дефинирање или избор на релевантните цели; 

2. Појаснување на опсегот на показателот (кој ќе го користи показателот и за која цел, 
временската рамка во која показателите треба да се измерат и просторните 
ограничувања на единицата за известување);  

3. Идентификување на соодветна концептуална рамка (структурирање на потенцијалните 
теми и показатели во зависност од целта за која ќе се користат показателите, целната 
група и достапноста на податоците); 

4. Дефиниција на критериумите за избор на потенцијалните показатели 

5. Идентификување на група на потенцијални показатели (клучен чекор во развивањето 
на показателите);  

6. Проценка и избор на секој показател во однос на критериумите што се развиени во 
претходната фаза (4), како резултат на што е добиен сет на показатели;  

7. Собирањето на податоци за показателот мора да се следи за да се докаже 
применливоста на пристапот (оваа фаза честопати знае да биде најтешката); 

8. Изготвување на извештај; и 

9.  Проценка на успехот на показателот.  

Целиот развоен процес е „идеален процес“ кој во пракса се карактеризира со итеративна 
процедура за одење наназад и нанапред. Сепак разликата меѓу различните фази во 
развивањето на показателот се од помош за анализата на актуелните пристапи и нивниот 
процес на развивање, вклучително и основните претпоставки. (Maclaren, 1996) 
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Процедурите за избор на показателите следат два општи пристапи – еден заснован на 
теоретското разбирање на односите и еден заснован на статистичките односи. Првиот пристап 
претставува пристап на дедуктивно истражување, а вториот индуктивен пристап, иако 
концептуалното разбирање има улога во двата (Adger et al., 2004). Меѓутоа, ова е 
карактеристично за многу студии на показателот на ранливоста дека не припаѓаат исклучиво 
на дедуктивен или индуктивен пристап. 

Дедуктивниот пристап вклучува предлагање на односи кои произлегуваат од теоријата или 
концептуалната рамка, и изборот на показатели врз основа на овие односи. За ова е 
неопходно да се разбере појавата што се проучува и главните процеси што се инволвирани и 
да се идентификуваат главните процеси што треба да се вклучат во студијата и како тие се 
поврзани. Конечно, неопходно е да се изберат најдобрите можни показатели за овие фактори 
и процеси и да им се доделат вредности и важност.  

Индикативниот пристап вклучува поврзување со голем број на променливи во однос на 
ранливоста со цел да се идентификуваат факторите што се статистички важни. Забележаните 
статистички односи потоа се користат за градење на модел. Употребата на концептуална рамка 
и операционализацијата е помалку ригорозна кај индикативното истражување отколку кај 
дедуктивните методи. Индуктивното истражување честопати користи емпирички 
генерализации: со други зборови изнаоѓање на образец во податоците што може да бидат 
генерализирани. 

1.3. Применета методологија и користена литература  

Активностите и опсегот на работа во подготовката на овој документ се означени во рамките на 
целта на задачата дадена во Условите за задачата, но поблиску се идентификувани со 
избраната методологија. Ние се одлучивме да го примениме дедуктивниот пристап во изборот 
на показателите што се потребни за подготовка на социо-економската проценка на ранливоста 
на населението. 

Во согласност со избраната методологија, најпрво беше разгледана литературата како еден 
вид на претходно проучување, и тоа на: 

- низа меѓународни и емпирички написи, технички реферати, извештаи од проценки и 
други видови на публикации кои се осврнуваат на социјалната ранливост во однос на 
намалувањето на ризикот од катастрофи и климатски промени и неговата проценка;  

- делови од националното законодавство кое се занимаваат со намалување на ризикот 
од катастрофи и управувањето со кризи; 

- други национални документи како национални стратегии и извештаи за проценка кои 
се занимаваат со населението, сиромаштијата, социјално исклученото население, и др. 

Прегледот на литературата беше неопходен за да се разбере концептот на ранливост и 
социјалната ранливост. Поради фактот дека постојат идеи за ранливоста кои се разликуваат и 
се нудат неколку дефиниции, што вклучува цел спектар на концепти на ранливост, неопходно 
беше на се изберат соодветни дефиниции и да се прилагоди контекстуалната рамка која ќе се 
применува.  

Откако дефиницијата и рамката беа утврдени, во следниот чекор беа изработени многу важни 
задачи за проценката на ранливоста, односно беше направена идентификација на соодветните 
показатели на ранливост. Листата на можни показатели беше идентификувана врз основа на 
теоретските модели кои веќе се применети во проценката на социјалната ранливост во однос 
на природните опасности и климатските промени во различни земји и од различни автори. 
Дополнително во предвид беа земени социјално ранливите групи во Република Македонија. А 
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за конечниот избор на показателите беа земени во предвид бараните критериуми што 
показателите треба да ги задоволат во однос на релевантноста, достапноста, точноста, и сл.   

Следниот чекор беше да се дефинира изработката на севкупен индекс на социјална ранливост 
од тие показатели. Меѓу неколкуте битни проблеми во врска со изработката на овој индекс се 
наоѓа методот на собирање: кога се комбинираат показатели во еден единствен сложен 
индекс, дали поединечните показатели добиваат на важност? Во некои крајно ограничувачки 
околности кога ранливоста на еден регион е добро согледана, можно е да се даде важност на 
различни показатели. Меѓутоа во повеќето случаи ранливоста е недоволно сфатена со што 
станува непрактична за развивање на шемата за давање на важност. Исто така во крајно 
сложени, крајно динамични биофизички или социо-економски услови доделувањето на 
важност на показателите на ранливост не е паметно бидејќи, особено во случај на катастрофа, 
причините за ранливоста се менуваат брзо со промена на времето и просторот, со што многу 
показатели стануваат бескорисни. Оттука одлучивме да предложиме модел без одредување 
на важноста кој е изграден врз основа на рецептот за изградба на Индексот на социјалната 
ранливост (SoVI) развиен од Сузан Катер од Универзитетот од Јужна Каролина. Овој индекс бил 
применет во повеќе проценки изработени за САД и други земји. 

1.4. Предизвици и ограничувања 

Има повеќе предизвици поврзани со оваа задача, но се чини дека задачата со најголем 
предизвик беше да се избере концептот со вредности и дефинирањето на ранливоста и да се 
избере рамката на вредности за проценка на ранливоста. Овие предизвици се должат на: 

- фактот дека постојат повеќекратни толкувања, дефиниции и методи за она што претставува 
ранливост и како да се мери концептот во пракса; 

- немањето на недвосмислена дефиниција на социјалната ранливост; 

- идејата за задачата на идентификуваните показатели и индекси за социо-економската 
ранливост на населението што ќе послужи во исто време за проценка на ранливоста во 
однос на намалувањето на ризикот од катастрофи и во врска со климатските промени. 

Како и насекаде за мнозинството проценките и другите видови на студии засновани на 
влезните податоци, најголемото ограничување е достапноста на податоци и достапноста на 
точни податоци. Пописот на населението и домаќинствата е најголемиот извор на социо-
економски податоци за населението и единствен извор на такви податоци на локално ниво. 
Фактот дека последниот попис на населението и домаќинствата во Република Македонија 
беше спроведен во 2002 година е најголемиот ограничувачки фактор во изборот на 
показателите и пресметката на Индексот. Оваа слабост се надминува со давање претпоставки 
дека дадените анализирани структури се исти како во 2002 г., како и преку комбинирање на 
податоци на општинско ниво од други истражувања, проценки и други извори.  

 

2. Дефиниции за клучните концепти, проценка на ризикот и ранливоста 

2.1. Дефинициите за клучните концепти што се релевантни за задачата 

Како вовед во предметот на задачата и предуслов за пребарување и разбирање на 
литературата, неопходно е да се испитаат неколку клучни концепти и нивните дефиниции. 
Бидејќи нема многу различни дефиниции, во понатамошниот текст се дадени дефинициите 
што произлегуваат од релевантните институции на полето на климатските промени и ризикот 
од катастрофи.  
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Опасност е потенцијална појава на природен или од човек предизвикан физички настан што 
може да предизвика загуба на човечки животи или други здравствени последици како и 
оштетување и губење на имот, инфраструктура, заработувачка за живот, услуги и богатства на 
животната средина (IPCC, 2012). 

Ризикот може да се дефинира како комбинација на веројатноста за одреден настан да се 
појави и последиците/импликациите од тој настан (ISO/IEC Guide 73). 

Обединетите нации/Меѓународната стратегија за намалување на ризици од катастрофите 
УН/ИСДР го дефинира ризикот како „веројатност и збир на штетни последици или очекувани 
загуби што произлегуваат од интеракцијата меѓу природните или од човек предизвикани 
опасности и ранливи услови“.  

Ризикот од катастрофи е веројатност во тек на одреден временски период да се случат големи 
промени во нормалното функционирање на една заедница или општество заради опасни 
физички настани кои се во интеракција со ранливите социјални услови што води кон широко 
распространети негативни човечки, материјални, економски или еколошки последици кои 
бараат итен одговор на криза за да се задоволат клучните човекови потреби и за тоа може да е 
потребна поддршка од надвор за опоравување (IPCC, 2012). 

Климатски ризик значи ризик што произлегува од климатските промени и влијае врз 
природните и човечките системи и региони.  

Климатска промена е промена во состојбата на климата што може да се идентификува (на пр. 
со примена на статистички тестови) преку промени во средната и/или во променливата 
вредност на нејзините одлики и ако таа продолжи да постои подолго време, вообичаено една 
деценија или подолго. Климатските промени можат да се должат на природни внатрешни 
процеси или сили од надвор, или на истрајни антропогени промени во составот на 
атмосферата или во употребата на земјиштето (IPCC 2012). 

Варијабилноста на климата упатува на варијации во состојбата со средната вредност и други 
статистички податоци (како што се стандардни девијации, појава на екстремни состојби, итн.) 
за климата на сите просторни и времени скали покрај оние за поединечните временски 
настани. Варијабилноста може да се должи на природните внатрешни процеси во рамките на 
климатскиот систем (внатрешна варијабилност) или на варијации во природните или 
антропогените надворешни сили (надворешна варијабилност) (IPCC 2012).  

Климата постојано варира на сите временски скали. Откривањето на климатски промени е 
процес на демонстрирање дека климата се променила во одредена дефинирана статистичка 
смисла без да се понуди причина за таа промена. Препишување на причините за климатските 

промени е процес на воспоставување на најверојатните причини за откривање на промената 
со одредено дефинирано ниво на доверба (IPCC 2012). 

Изложеност значи присуство на луѓе; средства за живот; услуги на животната средина и 
ресурси; инфраструктура; или економски, социјални или културни средства на места кои би 
можеле да бидат лошо погодени (IPCC 2012). 

Капацитет за справување е способност на луѓето, организациите и системите со користење на 
достапните вештини, ресурси и можности да се справат, да ги менаџираат и да ги надминат 
лошите услови. 

Отпорност е способност на еден систем и неговите составни делови да предвидуваат, 
апсорбираат, да се прилагодат или опорават од последиците од опасни настани навреме и на 
ефикасен начин, вклучително и преку обезбедување на зачувување, обнова или подобрување 
на суштинските основни структури и функции. 
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2.2. Процес на проценка на ризикот и ранливоста 

Меѓународната организација за стандардизација ја дефинира проценката на ризик како 
процес на разбирање на природата на ризикот и утврдување на нивото на ризик (ISO, 2009). 

Проценката на ризикот е дефинирана како методологија за утврдување на природата и 
степенот на ризикот преку анализирање на потенцијалните опасности и проценка на 
постоечките услови на ранливост што би можело да претставува потенцијална закана или 
штета по луѓето, имотот, средствата за живот и животната средина од кои тие зависат 
(UN/ISDR). 

Во теоријата и во праксата постојат различни концептуални рамки за проценка на ризикот и 
ранливоста во зависност од природата на ризикот што е предмет на проценката како и на 
дефинициите на ризикот и елементите што го определуваат ризикот. 

Во процесот на развивање на показателите на ранливост постојат низа концептуални, 
методолошки и практични предизвици. Еден од предизвиците е фактот дека постојат 
повеќекратни толкувања, дефиниции и методи за она што претставува ранливост и како да се 
мери концептот ’на терен’.   

Изборот на методите за проценка на ранливоста лежи во тоа кои потреби треба да се проценат 
и што е најефикасниот одржлив и разумен начин за спроведување на оваа проценка. 
Литературата илустрира одредени прашања кои можат да помогнат во разјаснувањето на 
изборот на соодветните методи за проценка на ранливоста (Kuhlicke and Steinführer, 2010; 
Tapsell et al., 2010; UNU-EHS PhD Block Course, 2011):  

- Кој и што е ранлив?  

- Ранлив на што? (предизвикувачи/опасности)  

- Во кој контекст и околности? (локација)  

- Кој сака да знае и зошто? (актери, интерес)  

- Каков вид на информации се потребни?  

- Која е целта на проценката? (користење на крајниот производ)  

Различни видови на одговор на овие прашања бараат извори на податоци засновани на 
методи на собирање на податоци било покомпатибилни со квантитативните (т.е. 
конфирмативните) или квалитативните (т.е. истражувачките) методи.  

Меѓу алатките за проценка на ранливоста кои се понаклонети кон квантитативните се 
чувствување од далеку, теренските истражувања и употребата на локални статистички 
податоци, познати по тоа дека ја нагласуваат изложеноста на клучната инфраструктура и 
населените места (Birkmann, 2006). Фекете (Fekete 2009) на пример користел сет на социо-
економски и анкетни податоци и користел анализа на фактор за да ги идентификува и 
категоризира променливите вредности поврзани со поплавите. Друга заедничка пракса е 
мапирање на ранливоста за да се утврдат локациите и населението што се изложени на ризик. 
Меѓутоа О’Бриен (O’Brien et al. 2004) забележува дека некои мапи можат да лажат на едно 
подетално ниво и различниранливи групи во рамките на одредени заедници да не се 
неопходно опфатени во мапите на ранливост. Исто така се користат техники за моделирање на 
опасностите за да се процени на пример потенцијалното влијание на топлотните бранови 
(Kropp et al., 2009). Користењето на пописи на податоци е познато дека помага во 
одредувањето на демографската ранливост.  
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3. Концепт на ранливост на ризик од катастрофа и климатски промени 

3.1. Преглед на литературата 

За да се направи избор на показатели за проценката на социјалната ранливост, пред сè и што е 
најважно, треба да се сфати што значат ранливоста и социјалната ранливост.  

Терминот ’ранливост’ е концептуализиран на повеќе различни начини од страна на научната 
јавност од различни истражувачки заедница, па дури и во рамките на истата истражувачка 
заедница. На разновидноста на концептуализациите се гледа пред сè како на последица од 
употребата на терминот ’ранливост’ во различни стратешки контексти, упатувајќи на различни 
системи кои се изложени на различни опасности. (Fussel 2005). 

Без претензија дека се прави исцрпен преглед на концептот и дефинициите кои упатуваат на 
социјалната ранливост и неговата проценка во рамките на достапната литература или да се 
направи резиме на разгледаната литература (се работи за многу сложена задача која одзема 

многу време и не е цел на оваа проценка) овде ќе споменеме некои од размислувањата, 
пристапите или пишувањата на низа автори што ќе ни помогнат да го разбереме концептот на 
социјална ранливост и да го утврдиме моделот за проценка на социјалната ранливост кој ќе 
биде соодветен и применлив за Република Македонија. 

3.2. Концепт на ранливост  

Во литературата и праксата, проценката на ранливоста, влијанието и штетата честопати се 
измешани или се користат синонимно. Иако проценките на штетата и влијанието можат да се 
преклопат со проценката на ранливоста, тие генерално значат различни пристапи. Проценката 
на штетата се заснова на пресметката на реалните загуби, како што се човечки жртви, 
економски загуби и оштетување на физичката инфраструктура. Меѓутоа проценката на 
влијанието не е неопходно ограничено на загуби (една категорија на влијание); туку тоа исто 
така може да ги вклучи и позитивните влијанија за социјалните групи, специфичните 
економски сектори или животната средина што произлегува од настан што е поврзан со 
опасност. На пример во периодот после неодамнешното цунами, градежната индустрија и 
локалните столари всушност имале корист од големата побарувачка на нивните услуги заради 
огромните активности на реконструкција. (Birkmann 2006).  

Ранливоста се јавува како централен концепт за да се разбере што е тоа во условите на 

луѓето што овозможува опасноста да стане катастрофа. Постои значителна литература која и 
понатаму расте во однос на концептот на ранливоста на климатските промени и природните 
катастрофи и многуте начини за дефинирање и квантификување на истите. Литературата 
понекогаш содржи збунувачки спектар на термини: ранливост, чувствителност, отпорност, 
прилагодување, капацитет за прилагодување, ризик, опасност, опсег на справување и сл.  
Односите меѓу овие термини честопати се нејасни и истиот термин може да има различни 
значења кога се користи во различни контексти и од различни автори. Истражувачите од 
полето на природните опасности имаат обичај да се фокусираат на концептот на ризикот, 
додека оние од социјалните науки и од полето на климатските промени честопати 
претпочитаат да зборуваат за ранливоста (Downing et al., 2001; Allen, 2003). Социолозите и 
климатолозите честопати мислат на различни работи кога го користат терминот „ранливост“; 
социолозите вообичаено гледаат на ранливоста како на сет на социо-економски фактори кои ја 
одредуваат способноста на луѓето да се справат со стресот од промената (Allen, 2003), а 
климатолозите честопати гледаат на ранливоста во смисла на веројатноста од појава и 
влијание на временските услови и климата врз одредени настани (Nicholls et al., 1999).  
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Графикон 1. Клучните сфери на концептот на ранливост (Birkmann 2005) 

 

Во 2006 кога пишувал за показателите и критериумите за мерење на ранливоста Брикман 
напишал: „Сè уште се справуваме со еден парадокс: имаме за цел да ја мериме ранливоста, но 
не можеме да ја дефинираме прецизно.“  

Сè на сè концептот на ранливост постојано се проширува во насока на посеопфатен пристап кој 
ги опфаќа подложноста, изложеноста, капацитетот за справување и капацитетот за 
прилагодување, како и различни тематски области, како што се физичката, социјалната, 
економската, еколошката и институционалната ранливост (Birkmann, 2006). 

Ранливоста е централен концепт во истражувањето на климатските промени како и во однос 
на науката што се занимава со природните опасности, управувањето со катастрофи, 
екологијата, јавното здравје, сиромаштијата и одржливоста и истражувањето на употребата на 
земјиштето (Füssel 2007). Сепак, се покажа како проблем да се развие заеднички пристап за 
осврнување на овие ранливости. Според Фусел ранливоста се проценува на различен начин во 
истражувањето на климатските промени и истражувањето на природните опасности, главно 
бидејќи климатската промена, спротивно на природните опасности, значат долгорочни 
глобални промени кои се хетерогени, имаат голем број на несигурности и се справуваат со 
човековото мешање во еден систем. Опасните настани што се земаат во предвид при 
проценката на ризикот од катастрофа се ограничени од времето и местото и доста познати 
(дури иако нивната веројатност може да е крајно несигурна). 

Ранливоста честопати е поделена на биофизичка (или природна) ранливост и социјална (или 
социо-економска ранливост) (Füssel 2007). Додека биофизичката ранливост зависи од 
карактеристиките на самиот природен систем, социо-економската ранливост е под влијание на 
економските ресурси, односите на моќ, институциите или културните аспекти на социјалниот 
систем.  
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Ранливоста се однесува на капацитетот на елементот кој е изложен за време на влијанието на 
некој опасен настан. Дефинициите на ранливоста на природните опасности генерално се 
однесуваат на карактеристиките на еден елемент што е изложен на опасност – пат, зграда, 
лице, стопанство – што придонесува кон капацитетот на тој елемент да се спротивстави, 
справи и опорави од последиците од природната опасност (SAO AS 1991).  

На ранливоста честопати се гледа како на суштинска карактеристика на систем или елемент 
(UN/ISDR, 2004), иако повеќето аналитичари признаваат дека ранливоста е условена од 
опасноста на пр. во однос на нејзината честост и сериозност, и дека е беспредметно да се 
разговара за ранливоста надвор од нејзиниот контекст на опасност.  

Во полето на нашиот интерес се двата различни пристапи во однос на проценката на 
ранливоста, едниот што го применува заедницата на ризикот од катастрофа и здравствената 
заедница; и вториот што го применува заедницата на климатски промени. 

 

3.3. Ранливоста и ризикот во рамките на проценката на ризикот од катастрофи  

УН/ИСДР (2004) ја дефинира ранливоста како „услови одредени од физичките, социјалните, 

економските и еколошките фактори или процеси кои ја зголемуваат подложноста на 

заедницата на влијанието на опасностите“.  

Според дефиницијата за ранливост на УН/ИСДР (2004) на опасниот настан сам по себе најпрво 
се гледа како на надворешен на системот или елементот изложен на ризик, а терминот 
ранливост ги опишува условите на општеството или елементот изложен на ризик кој исто така 
ги одредува потенцијалните или откриените последици од опасноста во смисла на загуби и 
пореметувања. Бидејќи ризикот генерално се дефинира како производ на веројатноста од 
опасност и нејзините последици, на ризикот може да се гледа како на функција на опасен 
настан и ранливост на елементите што се изложени“ (J. Birkmann 2007). 

Обединетите нации (2004) разликуваат четири групи на фактори на ранливост коишто се 
релевантни во контекст на намалувањето на катастрофите: физички фактори, кои ја опишуваат 
изложеноста на ранливите елементи во рамките на еден регион; економските фактори, кои ги 
опишуваат економските ресурси на поединците, групите на население и заедниците; 
социјални фактори, кои ги опишуваат неекономските фактори кои ја одредуваат 
благосостојбата на поединците, групите на население и заедниците, како што е нивото на 
образование, безбедност, пристап до основни човекови права и добро владеење; и фактори 
на животната средина, кои ја опишуваат состојбата на животната средина во рамките на 
регионот. Сите овие фактори ги опишуваат одликите на ранливиот систем или заедница, а не 
надворешните предизвикувачи. 

Клучен аспект на пристапот што се применува од страна заедницата кон ризикот од катастрофа 
е јасната разлика меѓу двата фактори кои го одредуваат ризикот за одреден систем: опасноста, 
која е ’потенцијално штетен физички настан, појава или човечка активност карактеризирана од 
неговата локација, интензитет, фреквентност и веројатност’, и ранливост која го обележува 
’односот меѓу сериозноста на опасноста и степенот на предизвикана штета што му е направена 
на изложениот елемент (UNDHA, 1993; Coburn et al., 1994; United Nations, 2004). Доколку 
проценката на ризикот ги земе во предвид неколкуте потенцијално изложени елементи на 
различни локации, мора исто така да се земе во предвид и нивната различна изложеност на 
опасности (види Графикон 2). 

Графикон 2. Концептите на ризикот, опасноста и ранливоста во рамките на односот меѓу ризикот и 

опасноста (Извештај на EEA 2012б) 
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Забелешка: Изложеноста на различни елементи овде е прикажана 
како дел од ранливоста на групата на елементите, но проценката на 
изложеноста исто така може да се смета како издвоена од 
проценката на ранливоста. 
 

3.4. Ранливост на климатските промени и нејзина проценка  

ИПЦЦ во својот АР4 (Четврт извештај за проценка) ја дефинира ранливоста (на климатските 
промени) на следниов начин: ’Ранливоста е функција на карактерот, големината и 

стапката на климатската промена и варијацијата на која е изложен системот, неговата 

чувствителност и капацитет за прилагодување.’ (IPCC, 2007b, стр. 883) (Види Графикон 2). 
Според оваа дефиниција, ранливоста е интегрирана мерка на очекуваната големина на 
негативните ефекти врз еден систем предизвикани од дадено ниво на одредени надворешни 
предизвикувачи, земајќи го во предвид остварливото прилагодување. 

Ранливоста на климатските промени е степенот на кој системот е осетлив на, и не може да се 
справи со, негативните ефекти на климатските промени, вклучително и климатската ранливост 
и екстремните услови. Ранливоста е функција на карактерот, големината и стапката на 
климатската промена и варијацијата на која е изложен системот, неговата чувствителност и 
капацитет за прилагодување.’ (Дефиницијата како што е дадена во Глосарот во IPCC, 2012). 

Дефиницијата на ИПЦЦ нагласува дека последиците од климатските промени по еден систем, 
особено по социјалниот систем или заедница се одредени од факторите кои ги одредуваат 
потенцијалните последици од климатските промени (на пр. големината на подигање на 
морското ниво и морфологијата на крајбрежјето), како и од факторите кои го одредуваат 
капацитетот на прилагодување и капацитетот на справување на погоденото население (на пр. 
нивото на подготвеност за несреќи и достапноста на финансиските ресурси).  

Ранливоста на климатските промени како што е дефинирана во ИПЦЦ АР4 е конечниот 

исход од проценката која ги зема во предвид биогеофизичките и социо-економските 

фактори (кога тоа е релевантно). Меѓутоа, концептот на ранливост се користи на различен 
начин во неколку научни дисциплини кои придонесуваат кон науката за проценката на 
климатските промени, вклучително и истражувањето на природните опасности, екологијата, 
јавното здравје, сиромаштијата и развојот и одржливоста. ’Толкувањето на исходот’ од 
ранливоста на климатски промени се користи во неколку студии што се обидуваат да ја 
квантификуваат ранливоста на климатските промени на европско ниво, (Извештај на ЕЕА 
2012б). 

ОПАСНОСТ 
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Потенцијал за опасност 
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Графикон 3. Рамката за проценка на ранливоста на ИПЦЦ (преземено од Извештајот на ЕЕА 2012б) 

 

 

Извор: прилагодено од Фусел и Клајн, 2006 

 

3.5. Делумна интеграција на двата пристапи во ИПЦЦ СРЕКС (IPCC SREX ) (преземени од 
Извештајот на ЕЕА 2012б)   

ИПЦЦ неодамна го објави Специјалниот извештај СРЕКС (IPCC, 2012) којшто се фокусира на 
меѓусебната поврзаност на екстремните временски настани, климатските промени и 
катастрофите. Овој извештај повеќе не ја користи дефиницијата за ранливост на ИПЦЦ АР4 туку 
главно го следи концептот на ранливост како што е сфатен од заедницата на ризикот од 
катастрофа: 

’Ранливоста во овој извештај се дефинира генерички како склоност или предиспозиција да 

се биде негативно погоден. Таквата предиспозиција создава интерна карактеристика на 

погодениот елемент. На полето на ризик од катастрофа, ова вклучува карактеристики на 

лице или група и нивната ситуација која влијае на нивниот капацитет да предвидат, да се 

справат, да одолеат и да се опорават од негативните последиви од физичките настани.’ 
(IPCC, 2012).  

Меѓутоа, СРЕКС ги шири постоечките концепти на заедницата за ризикот од катастрофа така 
што нагласува како климатските промени и развојот можат да влијаат како на климатските 
опасности на кои е изложен еден систем или заедница така и на неговата ранливост (види 
Графикон 1.4). 
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Графикон 4. Врски меѓу климатските промени и ризикот од катастрофа 

 

Извор: ИПЦЦ, 2012 

 

4. Концепт на социјална ранливост 

4.1. Концептуални модели и теоретски рамки за да се разбере ранливоста 

Социјалната ранливост ги опишува оние карактеристики на населението кои влијаат на 
капацитетот на заедницата да се подготви, да одговори и да се опорави од опасности и 
катастрофи. Социјалната ранливост е поврзана со природните процеси и изградената животна 
средина за да се редистрибуираат ризиците и последиците од природните опасности и на овој 
начин да се креираат социјалните товари на опасностите (Cutter et al. 2003). Социјалната 
ранливост помага да се објасни зошто некои заедници различно ги доживуваат опасностите, 
иако тие доживуваат исто ниво на поплави или поплави од удар на бури. Разбирањето на 
различното влијание на опасностите како производ на социјалната ранливост на едно место, а 
не толку изложеноста, претставува клучен елемент во формулирањето на сеопфатни планови 
за ублажување на последиците (Morrow 2008). За разлика од биофизичката ранливост или 
другите показатели на изложеност, социјалната ранливост постои, независно од опасниот вид 
или извор на закана. Со други зборови, социјалната ранливост е состојба што постои од 
претходно или е наследена одлика на постоечките заедници, без разлика на природната 
опасност од интерес (Cutter et al. 2009). 

 

Табела 1. Дефиниции на социјалната ранливост (прилагодени од van der Veen et al., 2009; преземени 
од Tapsell et al., 2010) 

Работни дефиниции: Социјална ранливост  Пример на референтен 

извор 

Термин што се користи за дефинирање на подложноста на социјалните Blaikie et al., 1994  
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групи на потенцијални загуби од опасни настани или отпор и отпорност на 
општеството на опасност. 

Hewitt, 1997 

Карактеристики на лице или група и нивната ситуација кои влијаат на 
нивниот капацитет за предвидување, справување, отпорност и 
опоравување од влијанието на природната опасност... Тоа вклучува 
комбинација на фактори кои го одредуваат степенот до кој нечиј живот, 
средства за живот, имот и други средства се изложуваат на ризик од 
дискретен и препознатлив настан... во природата и општеството. 

Wisner et al., 2004 

Социјалната ранливост произлегува од активностите и околностите во 
секојдневниот живот или неговите трансформации. 

Hewitt, 1997 
 

Условот на дадена област во однос на карактеристиките на опасноста, 
изложеноста, подготвеноста, превенцијата и одговорот за справување со 
специфични природни опасности. Тоа е мерка за способноста на овој сет на 
елементи да одолеат на настани од одреден физички карактер. 

Weichselgartner, 2001 
 

Производот на социјалните нееднаквости ’е дефиниран како подложност 
на социјалните групи на влијанијата на опасностите, како и нивната 
отпорност или способноста за соодветно опоравување од нив ... 
Подложноста не е само функција на демографските карактеристики ... туку 
исто така и посложени синтези како што се обезбедувањето на здравствена 
грижа, социјален капитал и пристап до начините за спасување на животи’. 

Cutter and Emrich, 2006 
 

Потекнува од социјалните фактори кои ги сместуваат луѓето во високо 
изложени области, влијаат врз чувствителност на луѓето на изложеноста и 
влијаат на нивниот капацитет да одговорат или да се прилагодат. 

Yarnal, 2007 

 

Анализата на социјалната ранливост е начин на опишување за тоа за кого постои веројатност 
да биде особено изложен на ризик на последиците од опасностите, како просторно така и 
времено, и ги овозможува специјалните потреби на таканаречените ’ранливи групи’ за да се 
земат во предвид како дел од процесот за планирање на управувањето со ризик (Dunning, 
2009). Претходно се изнесени три дистинктивни концептуални модели од истражувачите во 
истражувањето на ранливоста кај природните опасности: 

- идентификувањето на условите кои ги прават луѓето или местата ранливи на екстремни 
природни настани – изложеност или биофизички модел (Burton, Kates and White, 1993; 
Anderson, 2000); 

- претпоставката дека ранливоста е социјален услов, мерка на општествен отпор или 
отпорност на опасности (Blaikie et al., 1994; Hewitt, 1997); 

- интегрирање на потенцијалните изложености и општествениот отпор со посебен фокус 
на одредени места или региони (Kasperson, Kasperson and Turner, 1995; Cutter, Mitchell 
and Scott, 2000). 

Оваа трета школа сè повеќе добива на важност во последните години во однос на 
истражувањето на опасностите, во голема мерка заради работата на Катер (Cutter et al. (2000; 
2003)) која користи концептуален модел на ранливост кој ги вклучува и биофизичките и 
социјалните показатели за да обезбеди проценка на ранливоста на локално ниво на сите 
опасности. 

Данинг (Dunning  2009) прави обид да ја лоцира социјалната ранливост за управувањето со 
ризик од поплави во рамките на САД опишувајќи за кој постои веројатност да биде најизложен 
на опасности, видовите на последици коишто можат да се очекуваат за ранливото население, 
како и отпорноста на населението (т.е. влијанијата за тоа колку брзо и целосно има 
веројатност тие да се опорават). Рамката би можела да биде подеднакво применета на други 
природни опасности. 
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Богарди, Биркман и Кардона (Birkmann 2006) го развиле теоретскиот концепт кој ја комбинира 
опасноста и ранливоста во намалување на перспектива за намалување на ризик. Рамката на 
’ББК’ експлицитно ја поврзува ранливоста со три сфери на одржливост: општеството, 
стопанството и животната средина и обезбедува влезна точка за интеграција надополнета со 
анализи на социо-еколошките системи. Ова исто така дозволува вклучување на истражување 
кое повеќе се води од социјалната перспектива за да се идентификуваат суштинските причини 
за ранливоста.  

Рамката на ранливоста/одржливоста предложена од Тарнер (Turner et al. 2003a), нуди 
алтернативна концептуализација на ранливоста на глобалните промени преку лоцирање на 
локалните ранливости во рамките на големи контексти кои влијаат на процесите, честопати 
функционирајќи од регионално до глобално ниво. Овој модел не прави јасна разлика меѓу 
изложеноста и чувствителноста (социјалната ранливост) и јасно не посочува каде започнува и 
завршува ранливоста. Ова е покорисно за квалитативните проценки отколку за емпириски 
заснованите анализи. 

Моделот на притисок и ослободување (ПАР) на Виснер (Wisner et al.’s 2004) претставува друга 
рамка за анализирање како се случуваат катастрофите кога природните опасности го погаѓаат 
ранливото население. Моделот ПАР се обидува да го оцени напредувањето на ранливоста, 
бидејќи ранливоста е вкоренета во социјалните процеси и главните цели кои можат да се 
доста оддалечени од самата катастрофа. Аспектот на притисок се фокусира на процеси кои ја 
генерираат ранливоста и настанот на природна опасност, додека аспектот на ослободување се 
фокусира на намалување на катастрофата за да се спушти притисокот и да се намали 
ранливоста.  

Има значителни истражувачки активности во областа на ранливоста на климатските промени 
(Adger 2006), голем дел од тоа се фокусира на концептуализација на ранливоста и неговите 
односи со прилагодувањето. Главните теми што се јавуваат се одржлива заработувачка за 
живот и ранливост на сиромаштија, и ранливост и отпорност на социо-еколошките системи. 
Многу од студиите се прости концептуални дијаграми корисни за формулирање на прашањето 
на ранливоста на климатските промени од макро (глобални) размери (Füssel 2007a; Heltberg et 
al. 2009; Ionescu et al. 2009). Други се фокусираат експлицитно на прилагодувањето (Kelly and 
Adger 2000; Smit et al. 2000; Brooks 2003; Downing and Patwardhan 2004; Adger et al. 2005; Brooks 
et al. 2005; Füssell and Klein 2006; Füssell 2007b; Smit and Wandel 2005; Yamin et al. 2005).  
Дијаграмот за опсегот на ранливоста (Polsky et al. 2007) дава рамка за мета-анализи на 
проценки на ранливости на одредени опасности кои содржат различни мерки за изложување, 
чувствителност и отпорност (или капацитет за прилагодување). Ова исто така обезбедува 
методологија за спроведување на такви анализи (Schröter et al. 2005). 

Примери на индекси и рамки за проценување на социјалната ранливост се дадени во 
Додатокот А (целосниот Прилог земен од Tapsell et al. 2010). 

4.2. Показатели и индекси за мерење на ранливоста 

Концептот на аспектите за ’мерење’ на социјалната ранливост на природни опасности е онаа 
што е истражувана нашироко во литературата за кризи и катастрофи повеќе од 30 години. 
Меѓутоа истражувањето генерално се фокусира на методологиите на квалитативната 
проценка, а не толку на моделирањето на квантитативниот ризик. Делумно, ова е заради 
сложената природа на луѓето, социјалните структури и култура, меѓутоа, тоа исто така се должи 
на мултидисциплинарниот пристап кој неопходно се преземе при такво истражување. Ниту 

една истрага за показателите на ранливоста нема да понудат холистички и сеопфатен 

одговор, меѓутоа постојат аспекти на ранливоста кои можат да бидат испитани и 

претставени преку развој и прилагодување на квантитативните показатели на ранливоста. 
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Уште од деведесеттите години од минатиот век се истражува примената на показатели кои ја 
’мерат’ социјална ранливост на природна опасност. 

Конечниот документ на Светската конференција за намалување на катастрофи (WCDR), 
Рамката за акција од Хјого 2005-2015 (UN, 2005), нагласува колку е важно: 

- да се развијат системи на показатели на ризик од катастрофи и ранливост на 
национално и субнационално ниво што ќе им овозможат на оние што носат одлуки 
да го проценат влијанието на катастрофите на социјалните, економските и условите 
во животната средина и да ги дистрибуира резултатите до оние што ги носат 
одлуките, јавноста и населението изложено на ризик. 

Показатели се „квантитативни мерки наменети да претставуваат карактеристика или 
параметар на систем од интерес“ (Cutter et al. 2008) со користење на единствена вредност. 

Показателот на ранливоста на опасности од природно потекло можат да се дефинираат како: 
променлива вредност која е оперативно претставување на карактеристика или квалитет на 
систем кој може да обезбеди информации во врска со одржливоста, капацитетот за 
справување и отпорност на систем на влијание дури и на лошо дефиниран настан поврзан со 
опасност од природно потекло. Важно е да се запамети дека секаков показател – било 
дескриптивен или нормативен – има значење и покрај неговата основна вредност. Ова значи 
дека релевантноста на показателот за проценување на одреден квалитет или карактеристика 
на систем произлегува од толкувањето што е дадено за показателот и неговиот однос со 
појавата од интерес. (Birkmann, 2004). Во принцип еден показател може да биде квалитативна 
променлива вредност (нормална), чиста променлива вредност (редна) и/или квантитативна 
променлива вредност (Gallopin, 1997). 

И показателите и индексите се обидуваат да претстават сложена реалност или апстрактен 
концепт со збирни вредности. Разликата меѓу еден показател и еден индекс може да биде 
нејасна. Во литературата која упатува на проценката на ранливоста „индексот се користи 
конкретно за да упати на нумеричка збирна вредност која нуди информации за релативниот 
статус на единицата од интерес“. Карактерот на еден индекс доаѓа од одредени елементи и 
вредности кои се избрани како важни за мерење, предметите и единиците (поединци, земји, 
итн.) на анализата, методологијата употребена за да се генерира индексот од влезните 
податоци и изворите на посебни податоци што се употребени (Pelling, M., 2004). 

Методолошкиот развој на индексите на социјалната ранливост се фокусираат на три главни 
одлуки: 1) скалата на индексот; 2) експлицитните посредници (или променливи вредности) 
вклучени во индексот; и 3) методот на собирање (Adger et al. 2004; Gall 2007; Barnett et al. 
2008). Варијациите во развојот на индексот неизбежно произведуваат различни исходи. (Cutter 
et al. 2009). 

4.3. Критериуми за квалитет при развивање на показател  

Развојот на показателите за мерење на ранливоста мора да се заснова на критериуми за 
квалитет кои го поддржуваат изборот на сигурни показатели. 

Стандардните критериуми за развој на показател се (Birkmann, J. (Ed.): 

- да е мерлив 
- да е релевантен, да претставува прашање кое е важно за релевантната тема 
- да е стратешки релевантен 
- да ги мери само важните клучни елементи наместо да се обидува да ги посочи сите 

аспекти 
- да е аналитички и статистички исправен 
- да е разбирлив 
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- да е лесен за толкување 
- чувствителност; да е чувствителен и специфичен за носечката појава 
- валидност/точност 
- да може да се репродуцира 
- да се заснова на достапни податоци 
- споредливост на податоците 
- да има соодветен опсег 
- да е исплатлив. 

Општите критериуми за квалитет што се претставени овде за развој на показателот се општи 
насоки. Посебните пристапи може ќе мора да ги дефинираат своите сопствени приоритети и ќе 
мора да ги измерат различните критериуми според нивните специфични потреби и функции. 
Меѓутоа, еден од најтешките поенти во мерењето на ранливоста е собирањето на соодветни 
податоци. 

4.4. Потенцијални теми и показатели на социјалната ранливост 

Неколку научни написи беа избрани како основа за идентификување на потенцијалните теми и 
избор на показателите на социјалната ранливост кои ќе ни помогнат да ја концептуализираме 
рамката за проценка на социјалната ранливост во Република Македонија. Текстот што го 
сметаме за релевантен и корисен за потребите на овој проект целосно или делумно е земен во 
оригинална форма од дадените написи.  

Раса, класа и род и други се во взаемен однос со социјалната ранливост (земено од Cutter et 

al. 2009)1 

Во рамките на социјалната наука и литературата за катастрофи постои богата традиција на 
истражувања фокусирани на оние фактори кои ги зголемуваат или намалуваат последиците 
специфични за природно опасни настани по локалното население. Некои широки показатели 
постојано се јавуваат во анализите на социјалната ранливост, иако е можно да се изберат 
различни застапници или променливи вредности да ги претставуваат. Тие карактеристики кои 
најчесто се наоѓаат во литературата ги вклучуваат социо-економските статус (богатство или 
сиромаштија); возраста; населението со специјални потреби; родот; и конечно расата и 
етничката припадност (Tierney et al. 2001; Heinz Center 2002; National Research Council 2006; 
Bates and Swan 2007) (Табела 2).  

Социо-економскиот статус влијае на способноста на поединците и заедниците да ги 
апсорбираат загубите од опасностите (Peacock et al. 2000; Masozera et al. 2007). Генерално, 
луѓето што живеат во сиромаштија се поранливи од богатите на последиците од опасноста 
(Fothergill and Peek 2004). Сиромашните имаат помалку пари што можат да ги потрошат на 
превентивни мерки, залихи за вонредни состојби, и напори за опоравување. Иако 
монетарната вредност на економските и материјалните загуби на богатите може да се 
поголеми, загубите кои ги трпат сиромашните се многу потешки во дадениот контекст. Многу е 
поголема веројатноста дека сиромашните живеат во супстандардни домови, кои може да 
претставуваат голема слабост кога ќе се случи катастрофа (Long 2007), а за време на 
катастрофите, помала е веројатноста да се има пристап до клучните ресурси и помош, како 
што се комуникациите и транспортот. Некои истражувања сугерираат дека семејствата од 
работничката класа се чини дека искусуваат долгорочни последици од катастрофи (Dash and 
Morrow 2007).  

                                                        
1 Susan L. Cutter, Christopher T. Emrich, Jennifer J. Webb, and Daniel Morath, Social Vulnerability to Climate 
Variability Hazards: A Review of the Literature, Final Report to Oxfam America, University of South Carolina, 
Columbia, 2009 
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Поврзување на расата и класата (социо-економскиот статус) има долга историја на креирање 
на социјална нееднаквост (Füssell 2007; Germany 2007). Овие нееднаквости беа забележани и 
во различните последици и одговорот на Ураганот Катрина (Cutter et al. 2006; Elliott and Pais 
2006; Logan 2006; Pastor et al. 2006; Elder et al. 2007; Brunsma et al. 2007; Potter 2007). Многу 
научници упатуваат на Ураганот Катрина како на „неприродна катастрофа“ (Dyson 2006; 
Hartman and Squires 2006; Laska and Morrow 2006), заклучувајќи дека последиците поврзани со 
ураганот биле повеќе поврзани со основните социо-економски нееднаквости во рамките на 
погоденото население отколку со силината на ураганот. Во САД расните и етничките 
малцинства се поранливи на опасности заради тоа што има поголема веројатност 
малцинствата да живеат во сиромаштија (Peacock et al. 2000). И дискриминацијата исто така 
игра голема улога во порастот на ранливоста на расните и етничките малцинства (Fothergill et 
al. 1999; Bolin 2006). Особено, дискриминација кај недвижниот имот може да ги ограничи 
малцинствата на одредени области изложени на опасности или да ги спречи малцинствата да 
добијат полиси од посигурни осигурителни компании (Peacock and Girard 1997). Етничките 
заедници честопати се географски и економски изолирани од работни места, услуги и 
институции. Кога малцинствата се имигранти од земји каде не се говори англискиот јазик, 
јазичната бариера во голема мерка може да ја зголеми ранливоста на катастрофи и 
опоравувањето (Peguero 2006; Leong et al. 2007a,b; Trujillo-Pagan 2007). 

Табела 2. Избор на карактеристики на населението кои влијаат на социјалната ранливост 

Концепт или карактеристика  Прокси променлива 
вредност  

Влијание врз социјалната 
ранливост  

Социо-економскиот статус  % сиромаштија  
приход по глава  

Ја зголемува  
Големи намалувања; мали 
зголемувања 

Род  % домаќинства во кои 
главата е жена  

Ја зголемува  

Раса и/или етничка 
припадност  

% Афроамериканци  
% Латиноамериканци  

Ја зголемува  
Ја зголемува  

Возраст  % постари лица  
% помлади од 18  

Ја зголемува  
Ја зголемува  

Сопственост на домовите  % под кирија   
% сопственици  

Ја зголемува  
Ја намалува  

Вработување  % невработени  Ја зголемува  
Занимање  % земјоделци  

% работни места за 
неквалификувани работници  

Ја зголемува  
Ја зголемува  

Семејна структура  % на домаќинства на 
самохран родител  
големи семејства  

Ја зголемува  
Ја зголемува  

Образование   % пониско од средно 
образование  

Ја зголемува  

Пораст на населението  Брз пораст  Ја зголемува  
Пристап до здравствени 
услуги  

Поголема густина на 
здравствени установи и 
услуги  

Ја намалува   

Население со посебни 
потреби  

Бездомници, туристи, 
чергари, лица сместени во 
домови  

Ја зголемува  

Социјална зависност  % корисници на социјална 
помош  

Ја зголемува  
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Родот исто така влијае на социјалната ранливост (Enarson and Morrow 1998; Enarson et al. 2006; 
Enarson 2007). Жените се поранливи на катастрофи од мажите, главно бидејќи жените – 
особено самохраните мајки – има поголема веројатност да живеат во сиромаштија (Bianchi and 
Spain 1996). Жените честопати страдаат од последиците од несразмерноста на катастрофите. 
На пример, кај жените има поголема веројатност отколку кај мажите да имаат пониски 
работни места во услужната индустрија, кои честопати исчезнуваат по удар на катастрофа 
(Morrow 2008). Жените исто така се поранливи на катастрофи заради нивната улога на мајки и 
негувателки: кога катастрофата ќе удри, нивната способност да бараат сигурно место е 
ограничена од нивните обврски кон најмладите и најстарите, на кои им треба и помош и 
надзор.  

Како младите така и старите може да не се способни да одговорат на катастрофи без 
надворешна поддршка (Ngo 2001; Heinz Center 2002; Anderson 2005; Phillips and Hewett 2005; 
Kar 2009; Smith et al. 2009). Децата кои немаат соодветна семејна поддршка се во многу 
незавидна положба во однос на одговорот на катастрофа (Phillips and Hewett 2005; Fothergill 
2004). Пореметувањата креирани од катастрофата можат да имаат значително психолошки и 
физички последици по децата (Kar 2009). Генерално, постарите има поголема веројатност да ги 
немаат потребните физички и економски ресурси за ефективно да одговорат на катастрофа. За 
нив постои поголема веројатност да страдаат од здравствени проблеми и да искусат поспоро 
опоравување (Ngo 2001). Постарите исто така покажуваат повеќе отпор при евакуирање на 
домовите при катастрофи. Покрај физичките тешкотии кои се наметнуваат со евакуацијата, 
постарите се вознемируваат од можноста да ги напуштат своите домови и да живеат во 
колективни установи, па дури и ако е тоа само времено (Gladwin and Peacock 1997).  

Луѓето што живеат со ментален или физички хендикеп помалку се во можност да одговорат 
ефективно на катастрофи и да побараат дополнителна помош во подготовката за катастрофи и 
опоравувањето од истите (McGuire et al. 2007). Оние што раководат со кризи треба да се 
концентрираат на областите со висока концентрација на луѓе со хендикеп, особено во 
установите за колективно живеење, за нивна рана евакуација и други подготвителни мерки 
(Morrow 2008).  

Важно е да се забележи од дискусијата горе дека соодносот на жителите кои се дел од овие 
широки категории е важен, но исто така е важно и како секој од овие фактори или променливи 
вредности се поврзуваат и креираат социјално ранливи населенија. Изборот на една 
променлива вредност (на пр. раса, род или сиромаштија) адекватно не ги отсликува 
заедниците опишани како афроамерикански семејства чија глава е жена под линијата на 
сиромаштија, бидејќи не сите Афроамериканци се сиромашни; не сите семејства чија глава е 
жена се афроамерикански; и не сите сиромашни се жени или семејства чија глава е жена. 
Честопати пресекот на родот, расата, класата и семејните околности се тие што најмногу 
влијаат на социјалниот товар од природните опасности. 

Релевантност на показателите за ранливоста на поплави (Kuhlicke et al. 2011) 

Кулике (Kuhlicke et al. (2011)) ја проучува релевантноста на показателите за ранливоста на 
поплави користејќи студии на случаи од европските земји; Германија, Италија и Обединетото 
Кралство. Тие се надградуваат врз таксономичкиот пристап со хипотезата дека нискиот социо-
економските статус е поврзан со ранливоста. Нивната цел е да откријат дали заеднички сет на 
показатели може да се користи за проучување на ранливоста во европски услови. 
Показателите што ги користат се поврзани со локацијата (показатели поврзани со настан), 
социо-економските/демографските показатели и показателите на социјалната мрежа (види 
Табела 3). 



 

 

21 

 

Табела 3. Показатели на ранливост на поплави претставени од Kuhlicke et al. (2011) 

Показатели поврзани со локацијата-

/настанот  
Локации погодени од поплава  
Времетраење на евакуацијата – долго (+1)  
Последици од поплавата – големи (+)  
Претходно искуство со поплави – никакво (+)  

Социоекономските-демографските 

показатели  
Возраст-деца и многу стари лица (+)  
Род – жени (+)  
Вработување – невработеност (+)  
Занимање – неквалификувани (+)  
Ниво на образование – пониско (+)  
Состав на семејството / домаќинството  
- големи семејства (+),  
- самохрани родители (+),  
- едночлени домаќинства (+)  
приход по домаќинство – низок (+)  
сопственост - сопственици (±)  
долготрајна болест или хендикеп – да (+)  
времетраење на престојот – краток (+)  

Показатели на социјалната мрежа  Припадници на противпожарната бригада/цивилната 
заштита – да (-)  
Вклопеност во заедницата – ниска (+)  
Ниво на доверба во локалните власти – ниско (+)  
Вид на социјалните мрежи – нема мрежа (+)  
Локација на социјалните мрежи – нема локална мрежа (+)  

 

Кулике (Kuhlicke et al. (2011)) открил дека нема ниеден заеднички сет на показатели што би 
можел да ја објасни ранливоста во сите три студии кој е валиден за споредба во целата земја и 
кој може да ја објасни ранливоста во сите три фази од една катастрофа. Ранливоста во голема 
мерка зависи од локалните услови како што се просторните, социо-економските, 
демографските, културните и институционалните контексти кои треба да се земат во предвид 
кога се проценува ранливоста. Кулике сугерира дека може да се употреби социјалната 
евалуација заснована на повеќе критериуми (SMCE) за да се интегрира поголем број на 
перспективи во рамката заснована на показатели. СМЦЕ исто така дозволува показателите да 
се измерат едни со други со што значително се придонесува кон ранливоста на едно лице. 
Мерењето на показателите исто така може да го прават и жителите за да се овозможи 
вклучување на локалното знаење. 

Елементи на социјалната ранливост и показатели претставени во други научни написи 

Табела 4. Вообичаено користени показатели за социо-економска ранливост на природни опасности, 

топлина или поплави во рамки и индекси што се користат во прегледот на литературата кои се 

релевантни за шведска споредба 

Показателите се распоредени по бројот на автори кои упатуваат на показателот, 
почнувајќи со показателот со најмногу упатувања (Преземено од Lina Lundgren & Anna 
Jonsson 2012), 

Показател / ранлива група  Упатување   
Постари лица  Cutter et al. 2003  

Dwyer et al. 2004  
Holand et al. 2011  
King and MacGregor 2000  

Oudin Åström et al. 2011  
Reid et al. 2009  
Rocklöv et al. 2011 

Ниски приходи  Cutter et al. 2003  
Dwyer et al. 2004  
Holand et al. 2011  

King and MacGregor 2000  
Kuhlicke et al., 2011  
Reid et al. 2009 
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Деца  Cutter et al. 2003  
Dwyer et al. 2004  
Holand et al. 2011  
  

King and MacGregor 2000  
Kuhlicke et al., 2011 

Болест или хендикеп  Dwyer et al. 2004  
King and MacGregor 2000  

Kuhlicke et al., 2011  
Reid et al. 2009 

Јазични бариери  Cutter et al. 2003  
Dwyer et al. 2004  

Holand et al. 2011  
King and MacGregor 2000 

Раса / етничка припадност  Cutter et al. 2003  
King and MacGregor 2000  

Reid et al. 2009 

Едночлено домаќинство  King and MacGregor 2000  
Kuhlicke et al., 2011  

Reid et al. 2009 

Невработеност  Dwyer et al. 2004  
Holand et al. 2011  

Kuhlicke et al. 2011 

Жени  Dwyer et al. 2004  
Oudin Åström et al. 2011  

Rocklöv et al. 2011 

Ниско образование  Holand et al. 2011  Kuhlicke et al. 2011 
Самохрани родители  Holand et al. 2011  Kuhlicke et al. 2011 
Занимање за неквалификувани 
работници  

Holand et al. 2011  Kuhlicke et al. 2011 

Сместени во дом  Holand et al. 2011   
Инвалидска пензија  Holand et al. 2011  

 

Описи на елементите на социјалната ранливост (Parker et al., 2009) со примери на референтни извори 
(земени од Tapsell et al., 2010). 

Табела 5. Описи на елементите на социјалната ранливост (Parker et al., 2009) со примери на 

референтни извори (земени од Tapsell et al., 2010). 

Компоненти 
на 
социјалната 
ранливост 

Образложение Пример на референтен извор 
 

Безбедност Прашања за безбедноста и долгорочната стабилност; 
овие фактори вклучуваат ’физичко’ влијание на 
настанот врз природната и изградената животна 
средина каде што се лоцирани луѓето. Исто така се 
зема во предвид способноста на клучните институции 
да одговорат и да го менаџираат настанот ефективно 
за да има што помало пореметување за изложеното 
население. 

Parker et al., (2009): Cutter and 
Emrich (2006) Birkmann and 
Wisner(2006): Davis (2008, c.9); 
Lebel et al. (2006, c19); Barroca et 
al. (2006); Adger (2000), Zahran et 
al. (2008), Enders (2001). 

Економски Нивоата на ранливост се во голема мерка зависни од 
економскиот статус на поединците, заедниците и 
народите. 
Економските фактори наметнуваат големо влијание 
врз социјалната ранливост, до онаа мерка до која 
двете можат да бидат тешки за расплетување и на тој 
начин можеме да ги видиме упатувањата на ’социо-
економската ранливост’. Не е немањето на богатство 
она што директно го прави лицето или заедницата 
социјално ранливи; туку обезбедување и пристап до 
ресурси кои ’ можат да се купат со пари’, а кои се од 
интерес. Генерално се покажува економската 
виталност на областа влијае на квалитетот на живот: 
условите пред опасниот настан (на пр. иселување, 
економска рецесија) веројатно е да продолжат и 

Masozera et al., (2007): Yodmani 
(2001); Benson, (2008, c11): 
Fothergill and Peek (2004): Fielding 
(2007): Delica-Willison and 
Willison (2008): Blaikie et al., 
(1994) 
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после опасниот настан (Cutter and Emrich, 2006). 

Социјални Карактеристиките на лицето или заедницата соочени 
со ризик кои го менуваат степенот на одржливост и 
чувствителност на опасните материи. Тие можат да 
вклучуваат демографски карактеристики како што се 
возраст, род, семејна структура, здравје и хендикеп, 
занимање и вработување, како и пристап до 
политичка моќ. Со исклучок на последново, овие 
карактеристики вообичаено ги отсликуваат 
вработените во таксономичната класификација на 
социјалната ранливост. 
 

Cutter et al. (1996: 2000: 2003: 
2006): Cutter and Finch (2007): 
Wisner (2008, C.13): Pelling (2003, 
c3): Birkmann (2006); Enarson and 
Morrow (1998): Cupples (2007): 
Fordham (2008, c12); Fothergill et 
al., (1999); Elder et al., (2007): 
Tapsell et al., (2002); Dwyer et al., 
(2004); Haki et al., (2004); Eakin 
and Bojorquez-Tapia (2007); Rygel 
et al., (2006); Paton and Johnston 
(2001) 

 

Рид (Reid et al. (2009)) ја мапира ранливоста на големите жештини во САД користејќи податоци 
од пописот за да го креира кумулативниот индекс на ранливост на жештина. Во студијата биле 
мапирани и анализирани 10 променливи вредности за морбидитет/морталитет поврзани со 
жештина опфаќајќи четири теми: 

- Социјална/еколошка ранливост (под линијата на сиромаштија, раса различна од 
белата, помалку од завршено средно образование, никаков пристап до зелен простор)  

- Социјална изолација (заеднички живот, над 65 години и самечки живот)  

- Преваленца на климатизација (без централна климатизација, никаква климатизација)  

- Соодносот на старите лица/дијабетес (дијабетес, возраст над 65 година)  

4.5. Индекс на социјална ранливост 

Примери на индекси и рамки за проценување на социјалната ранливост се дадени во 
Додатокот А (целосниот Прилог земен од Tapsell et al. 2010). Понатаму се објаснува Индексот 
на социјалната ранливост - SoVI (Cutter et al. 2003), со оглед дека го избравме како модел за 
развивање на Индексот за социјална ранливост за населението во Република Македонија. 
Постапката за пресметување на SoVI насловен како SoVI Рецепт е дадена во Додатокот Б на 
овој документ. (извор:  http://webra.cas.sc.edu/hvri/docs/SoVI_32_recipe.pdf) 
Индексот на социјална ранливост (SoVI) е модел-додаток кој ја мери севкупната ранливост на 
еден регион заснована на сет од избрани показатели за социјалната ранливост (Cutter et al. 
2003).  

Катер (Cutter et al. 2003) ја проучувала социјалната ранливост на еколошка опасност во сите 
3141 окрузи на САД кои го користат SoVI. 

Анализата се засновала на податоци од попис во окрузите од периодот 1994-1998. Од 
податоците од пописот било утврдено дека 250 променливи вредности/показатели ја 
карактеризираат социјалната ранливост. После тестирањето во повеќе правци, променливите 
вредности биле сведени на 85 променливи вредности. Користејќи анализа на главната 
компонента (што се користи за да се најдат меѓусебните врски во големи групи на податоци) 
тие откриле дека 11 фактори заедно објаснуваат 76,4% од варијацијата во променливите 
вредности и ги искористиле за да ги одредат најранливите окрузи: 

- Лично богатство (приход по глава, процент на заработувачка над 75.000 УСД годишно, 
средна вредност на домот и средна кирија)  

- Возраст (многу млади (деца) или постари лица)  
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- Густина на изградената животна средина (степенот на развој во изградената животна 
средина и густина на истата) – нискиот развој и високата густина ги зголемуваат 
загубите за време на опасностите на животната средина  

- Економска зависност само од еден сектор (потпирање на еден сектор за генерирање на 
приход (на пр. земјоделство, нафтена индустрија, рибарство или туризам)  

- Станбениот капитал и сопственост (кираџии или сопственици на мобилни домови во 
урбани простори)  

- Раса  
- Етничка припадност  
- Занимање  
- Зависност на инфраструктурата  

Сите фактори еднакво придонеле за вкупната ранливост, бидејќи тоа е потешко да се измери 
наспроти другите. Катер (Cutter et al. 2003) ги рангира сите окрузи во САД за да ги најде 
окрузите со најголема и најмала ранливост, каде големото стандардно отстапување од 
средната вредност покажало голема ранливост на еколошките опасности, а ниското 
стандардно отстапување значело мала ранливост. На овој начин окрузите кои под 
претпоставка се поранливи во однос на другите окрузи можат да бидат нагласени со додавање 
на нивната вкупна ранливост на сите фактори. 

 

5. Контекстуализација на социјалната ранливост – прилагодување на 

специфичната ситуација на Република Македонија 

За потребите на оваа задача го разбираме ризикот и социјалната ранливост како што се 
дадени во следниве пасуси. Исто така земени се во предвид дефинициите дадени во 
соодветната национални законска рамка. 

Ризикот од катастрофи како функција на опасност, изложеност, ранливост на изложеност и 
отпорност на заедницата (Capacity & Measures). Со оваа дефиниција, без разлика на 
спроведениот пристап, проценката на ризикот ќе биде спроведена во следниве четири фази: 
Проценка на опасноста, Проценка на изложеноста, Проценка на ранливоста на изложеност, и 
Проценка на отпорноста на заедницата. 

Ранливоста е атрибут на елементот изложен на ризик кој постоел пред непогодата / промената 
/ опасноста. 

Ранливоста (генерално) е наклонетост или предиспозиција да се биде негативно погоден (IPCC 
2012). 

УН/ИСДР (2004) ја дефинира ранливоста како „услови одредени од физичките, социјалните, 
економските и еколошките фактори или процеси кои ја зголемуваат подложноста на 
заедницата на влијанието на опасностите“.  

"Ранливоста е присуството на посебни карактеристики и околности кои поединецот, 
заедницата, системот или објектите ги прават подложни на негативни влијанија од опасности и 
катастрофи." (Уредба од 2011 - Правилник за методологијата за изработка на проценка, 
Службен весник, бр.03/11). 

Социјалната ранливост ги опишува оние карактеристики на населението кои влијаат на 
капацитетот на заедницата да се подготви, да одговори и да се опорави од опасности и 
катастрофи. Социјалната ранливост помага да се објасни зошто некои заедници различно ги 
доживуваат опасностите, иако тие доживуваат исто ниво на поплави или поплави од удар на 
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бури. Социјалната ранливост е состојба што постои од претходно или е наследена одлика на 
постоечките заедници, без разлика на природната опасност од интерес (Cutter et al. 2009). 

Дополнително на прегледот на литературата направен како основна студија за оваа задача, 
идентификуваните потенцијални теми и избрани показатели на социјалната ранливост во 
врска со намалување на ризикот од катастрофа и климатски промени во Република 
Македонија, во предвид се земени и групите на население препознаени како ранливи во 
Република Македонија (засновано на Стратегијата за намалување на сиромаштијата).    

Околу 20 проценти од вкупното население во Република Македонија живеат под официјалната 
линија на сиромаштија со минимум ресурси на живот. Сиромашните во Р. Македонија се 
домаќинства со помалку од 60% од средниот приход на домаќинствата (официјалната линија 
на сиромаштија е околу 75 УСД месечно во 1996 цени). Сиромаштијата во Р. Македонија е 
најраспространета во руралните области и во поголемите домаќинства со повеќе невработени 
членови или со ниско образование. Како резултат јасно е дека сиромашните домаќинства во 
Република Македонија страдаат повеќе од синдромот на невработеност отколку од просто 
ниските приходи. Бидејќи невработеноста е пред сè урбана појава, оваа врска меѓу 
невработеноста и сиромаштијата е особено силна во урбаните области, додека само умерено 
го зголемува ризикот од сиромаштија во руралните области. Одредени групи на население 
повеќе се изложени на ризик од сиромаштија. Овие социјално ранливи категории се: 
невработените, социјално загрозените домаќинства, пензионерите и земјоделците. (Влада на 
Република Македонија, Стратегија за намалување на сиромаштијата (Времена верзија), Скопје, 
10 ноември 2000 г.). 
 
Согласно Државниот Завод за Статистика. процентот на сиромашно население во Република 
Македонија во 2010г. било 30,9%. Ова значи 30,9% од популацијата егзистира со примања 
пониски од 70% од просечните примања2 (дефинирано како праг на сиромаштија). 
Анализирано по категории, најранливите групи се домаќинствата со повеќе членови, со оглед 
на тоа што 47,3% од сиромашните живеат во заедници од над 5 жители. Степенот на 
сиромаштија е 41,8% а 44,8% од сиромашните се невработени. Степенот на образование на 
“главата” на домаќинството исто така влијае на бројот на сиромашни жители, имено 54,7% од 
сиромашните живеат во домаќинства каде главата на домаќинството нема или има само 
основно образование (Државен Завод за Статистика, 2010 год).  

Во рамките на ревидираната Национална Стратегија за намалување сиромаштијата и 
социјалната изолираност (2010-2020) на Република Македонија, разгледани се и анализирани 
повеќе ранливи категории на граѓани во поглавјето Поддршка за ранливите групи: Ромските 
малцинства, невработените, инвалидите, постарите граѓани, деца во ризик, жените, 
наркоманите, бездомниците, младите, самохраните родители, хронично болните и луѓето со 
рак, жртви на трговија со луѓе и проституција. „За време на набљудувањата направени за 
целите на оваа стратегија, и врз основа на претходно споменатите стратешки документи и 
закони, очигледно е дека Ромите се една од најранливите групи во Република Македонија. И 
покрај големиот број на стратешки документи и акциони планови за подобрување на нивната 
состојба во различни области, постојат неколку мерки кои може и треба да се преземат на 
краток и среден рок "(Министерство за труд и социјална политика на РМ, 2013). 

Во рамките на "Анализата на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на 
локално ниво" направено за неколку општини и меѓу нив Радовиш, како специфични ранливи 
групи покрај Ромите се смета и Јуручката популација кое живее во планинските села во 
источниот и југозападниот регион. Причината за социјална исклученост кај оваа популација е 

                                                        
2 Постојат две различни методологии за пресметување на сиромаштијата, едно базирано на примањата а другото на 
трошоците. 
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ниско ниво на образование и непознавањето на македонскиот јазик, особено меѓу  жените и 
затоа се потребно образовни програми наменети за оваа популација".  
 
Јуруците се посебна Турска етничка група која живее во југоисточните делови од државата, во 
Општините Дојран, Валандово, Струмица, Штип и Радовиш. 
 
"Во Радовиш во последно време, Ромите се декларираат како дел од турската заедница. 
Причината за овој феномен е најавата за донации од страна на турските организации. Ромите 
се на мислење ако се декларираат како Турци, ќе можат да користат некои од овие донации. 
"(Влада на РМ, 2010). 
 
Ако се земат в предвид споменатите стратегии и анализи, во рамките на оваа оценка, како 
ранливи групи врз основа на националноста се Ромите и Јуруците. Податоците за етничката 
припадност се преземени од последниот Попис 2002 година. Националноста е субјективна 
димензија и собирањето на податоци во Пописот е врз основа на слободна декларација. 
Наодите дека некои "Ромите се изјаснуваат како дел од турската заедница", како и фактот дека 
Јуруците се одвоена турската етничка група не дозволуваат севкупното турско население во 
регионот да се смета како ранлива група. Со цел да се вклучи дополнителен индикатор за 
Јуруците во оваа оценка на ранливост, потребни се дополнителни истражувања со цел да се 
процени нивниот број.  Засега, врз основа на националност, само Ромската популација е 
вклучена во нашата листа на избрани показатели. 
 
Табела 6. Листа на избрани показатели за социо-економската проценка на ранливоста на населението 

развиена во однос на намалувањето на ризикот од катастрофи и климатските промени во Република 

Македонија 

Концепт или 
карактеристика  

Прокси променлива 
вредност  

Извор на податоци и најниско 
достапно географско ниво 

Влијание врз 
социјалната 
ранливост  

Социо-
економските 
статус  
 

Приход по глава 
Просечна плата 

Годишна анкета, NUTS 3 
Месечна анкета, NUTS 3 
 

Големи 
намалувања; 
мали 
зголемувања  
Големи 
намалувања; 
мали 
зголемувања 

Род  % домаќинства во кои 
главата е жена 

Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  

Ја зголемува  

Етничка 
припадност  

% Роми  Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  

Ја зголемува  

Возраст  % постари лица  
% помлади од 18  
% помлади од 6 

Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  
Годишна проценка на 
населението (по општини) 

Ја зголемува   
Ја зголемува   
Ја зголемува  

Сопственост на 
домовите  

% под кирија   
% сопственици  

Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  

Ја зголемува   
Ја намалува  
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Вработување  % невработени*  - LFS (секое тромесечие), 
NUTS 3 

- Административни податоци 
– регистрирана 
невработеност, месечни 
податоци, 30 центри 

- Попис на населението и 
домаќинството (населени 
места) 

Ја зголемува   

Занимање  % земјоделци  
% градежници  
% работни места за 
неквалификувани 
работници  

Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  

Ја зголемува   
Ја зголемува   
Ја зголемува  

Семејна 
структура  

% на домаќинства на 
самохран родител  
% семејства на 
самохрана мајка 

Големи семејства  

Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  

Ја зголемува   
Ја зголемува   
Ја зголемува  

Образование   % пониско од средно 
образование  

Попис на населението и 
домаќинствата (населени 
места)  

Ја зголемува   

Пораст на 
населението  

Брз пораст  Годишна проценка на 
населението  

Ја зголемува  

Пристап до 
здравствени 
услуги  

Поголема густина на 
здравствени установи 
и услуги  

Годишен извештај (по 
општина) 

Ја намалува 

Население со 
посебни 
потреби  

% население со 
хендикеп 
% население со 
хендикеп кое живее 
во институции 
туристи 

Административни податоци, 
објавени во 30-те центри за 
социјална работа (на барање, 
на општинското ниво) 

Ја зголемува  

Социјална 
зависност  

% корисници на 
социјална помош  

Административни податоци, 
објавени во 30 центри за 
социјална работа (на барање, 
на општинското ниво) 

Ја зголемува  

 

После изборот на потребните податоци, овие показатели ќе бидат собрани во еден индекс. 
Собирањето на показателите во еден синтетички индекс ќе се направи врз основа на модел на 
Индексот на социјална ранливост – SOVI, развиен од Сузан Катер од Универзитетот на Јужна 
Каролина. 

Бидејќи ова е прв обид за теоретско поставување на концептот на социјална ранливост во 
однос на намалувањето на ризикот од катастрофа и климатски промени во Република 
Македонија, избраниот сет на показатели треба да се третира како предлог што треба да се 
тестира во пракса пред да биде усвоен како теоретска рамка за проценка.  

 

  



 

 

28 

 

Библиографија 

Birkmann, J., 2005. Danger need not spell disaster—but how vulnerable are we? Research Brief, Number I, 
United Nations University, Tokyo. 

Birkmann, J. (Ed.), 2006a. Measuring Vulnerability to Natural Hazards—Towards Disaster-Resilient 
Societies. UNU Press, Tokyo, New York. 

Birkmann, J., Wisner, B., 2006b. Measuring the un-measurable. The challenge of vulnerability. Source, No. 
5/2006. United Nations University—Institute for Environment and Human Security, Bonn. Available at: 
/http://www.ehs.unu.edu/file.php?id=212S. 

Cardona, Omar D. 2003, The Need for Rethinking the Concepts of Vulnerability and Risk from a Holistic 

Perspective: A necessary Review and Criticism for Effective Risk Management.. Chapter 3 of the book 
Mapping Vulnerability: Disaster, Development and People, 2003, G.Frerks, D.Hilhorst(ED) G.Bankoff 
Earthscan Publishers, London 

Cardona, O.D., 2005. Indicators of disaster risk and risk management—main technical report. IDB/IDEA 
Program of Indicators for Disaster Risk Management, National University of Colombia, Manizales. 

Available at / http://idea.unalmzl.edu.co 

Cardona, O.D., 2006. A system of indicators for disaster risk management in the Americas. In: Birkmann, J. 
(Ed.), Measuring Vulnerability to Natural Hazards—Towards Disaster Resilient Societies. UNUPress, Tokyo, 
New York, Paris. 

 

Cutter, S. et al.( 2009), Social Vulnerability to Climate Variability Hazards: A Review of the Literature, Final 
Report to Oxfam America, University of South Carolina, Columbia 

Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. and Webb, J. (2008). A place-based model 
for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change 18(4), pp. 598-
606. 

Cutter, S. L., Boruff, B. J. and Shirley, W. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards. Social 

Science Quarterly 84(2), pp. 242-261. 

Department of Regional Development, Environment Executive Secretariat for Economic, and Social Affairs 
Organisation of American States. (SAO AS 1991): Primer on Natural Hazard Management in Integrated 
Regional Development Planning. Technical report, Organisation of American States, Washington, USA, 
1991. 

European Environment Agency (2012a). Urban adaptation to climate change in Europe – Challenges and 
opportunities for cities together with supportive national and European policies. EEA Report No 2/2012 

European Environment Agency (2012b). Climate change, impacts and vulnerability in Europe – An 
indicator-based report, EEA Report No 12/2012 

European Commission, Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management Commission 
Staff Working Paper, SEC(2010) 1626 final, Brussels, 21.12.2010 

Füssel, H. (2007a). "Vulnerability: A generally applicable conceptual framework for climate change 
research." Global Environmental Change 17(2): 155-167.  

Füssel, H. (2007b). "Adaptation planning for climate change: Concepts, assessment approaches, and key 
lessons." Sustainability Science 2(2): 265-275. 

Füssel, H.-M., 2005: Vulnerability to climate change: a comprehensive conceptual framework. University of 
California International and Area Studies Breslauer Symposium Paper 6, Berkeley, CA, 36 pp. 

Government of the Republic of Macedonia, Poverty Reduction Strategy Paper (Interim Version), Skopje, 
November 10, 2000 

Heberger, M. and Moore, E: Adapting to Rising Tides: Vulnerability to Sea Level Rise in Select Communities 



 

 

29 

 

in the San Francisco Bay Region, ART Vulnerability and Risk Assessment Report, Apendix D. Socio-
Economic Vulnerability Analysis, Pacific Institute, Oakland, California,  

IPCC (2007a) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor and H. L. Miller, eds.). Cambridge University Press, 
Cambridge. http://www.ipcc.ch/publications_ and_data/ar4/wg1/en/contents.html. 

IPCC (2007b) Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group 

II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (M. L. Parry, O. F. 
Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden and C. E. Hanson, eds.). Cambridge University Press, 
Cambridge. http://www.ipcc.ch/ publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html. 

IPCC (2012) Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. 

Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (C. B. Field, V. Barros, T. F. Stocker and 
D. Qin, eds.). Cambridge University Press, Cambridge. http://ipcc-wg2.gov/SREX/report/. 

IPCC, 2012: Glossary of terms. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 
Change Adaptation [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. 
Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. A Special Report of Working Groups I 
and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, 
UK, and New York, NY, USA, pp. 555-564. 

Lina Lundgren & Anna Jonsson (2012), Assessment of social vulnerability, A literature review of 
vulnerability related to climate change and natural hazards, CSPR Briefing No 9, 2012 

National Research Council (2006). Facing Hazards and Disasters: Understanding Human Dimensions. 

Washington, DC, Joseph Henry Press.  

National Research Council (NRC) (2007). Tools and Methods for Estimating Populations at Risk from 

Natural Disasters and Complex Humanitarian Crises. Washington D.C.: The National Academies Press. 

Nick Brooks, Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual framework, Tyndall Centre Working Paper 
No. 38, Tyndall Centre for Climate Change Research and Centre for Social and Economic Research on the 
Global Environment (CSERGE), School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, 2003 

Parker, D. and Tapsell, S. et al., (2009) Deliverable 2.1. Relations between different types of social and 
economic vulnerability. Final draft report submitted to EU project ‘Enhancing resilience of communities 
and territories facing natural and na-tech hazards’ (ENSURE). 

Pelling, M., 2004. Visions of Risk: A Review of International Indicators of Disaster Risk and its Management. 
UNDP—Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BRCP), Geneva. 

Polsky, C., R. Neff, and B. Yarnal (2007). “Building comparable global change vulnerability assessments: the 
vulnerability scoping diagram.” Global Environmental Change 17(3-4): 472-485. 

Tapsell, S; McCarthy, S; Faulkner, H & Alexander, M (2010): Social Vulnerability and Natural Hazards. 
CapHaz-Net WP4 Report, Flood Hazard Research Centre – FHRC, Middlesex University, London (available 
at: http://caphaz-net.org/outcomes-results/CapHaz- Net_WP4_Social-Vulnerability.pdf). 

Turner, B. L. I., R. E. Kasperson, P. A. Matson, J. J McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J. X. 
Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, C. Polsky, A. Pulsipher, and A. Schiller (2003a). "A framework for 
vulnerability analysis in sustainability science." Proceedings, National Academy of Sciences of the United 

States of America 100 (14): 8074-8079.  

Turner, B. L., P. Matson, J. J. McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, G. K. Hovelsrud-Broda, J. X. 
Kasperson, R. E. Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, S. Mathiesen, R. Naylor, C. Polsky, A. Pulsipher, A. 
Schiller, H. Selin, and N. Tyler (2003b). "Illustrating the coupled human-environment system for 
vulnerability analysis: Three case studies." Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (14): 
8080-8085. 

Wisner, B., Blaikie, P.M., Cannon, T., Davis, I. (2004) At Risk. Natural Hazards, People’s Vulnerability and 
Disasters, Routledge. 



 

 

30 

 

 

Законска рамка што се однесува на намалувањето на ризикот во Република Македонија 

Закон за заштита и спасување (“Сл. весник на РМ“) бр.36/04 

Закон за управување со кризи (“Сл. весник на РМ“) бр.29/05 и ИД (“Сл. весник на РМ) бр.36/2011. 

Уредба за методологијата за изработка на процената за загрозеноста на безбедноста на Република 
Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и 
ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се 
доставува целосна или извод од процената, (“Сл. весник на РМ“) бр.03/11. 

Упатство за појаснување на опфатот и структурата на процената од сите ризици и опасности, ЦУК на 
РМ, 2012. 

Анализа на состојбата на социјалната заштита и социјално вклучување на локално ниво (Социјална 
слика на Република Македонија) 2010, Влада на РМ, МТСП, Институт за човекови права “Лудвиг 
Болцман“  од Австрија – Австриска соработка и развој. 

 

 
 

 

 

 

 


