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Годинава се навршуваат ше-
есет години од формирањето на 
Меѓународната федерација за пла-
нирано родителство (МФПР). Орга-
низацијата беше формирана во1952 
година во Бомбај (Мумбај)  со цел  
остварување на репродуктивните 
права на жените. Денес, организа-
цијата брои 172 земји членки  во 
кои се воспоставени околу 65 000 
клиники.  Со проценетите 85 мили-
они услуги на годишно ниво,  МФПР 
остварува сериозен придонес кон 
подобрување на сексуалното и ре-
продуктивното здравје низ целиот 
свет.  Своите услуги и залагања ги 
заснова врз убедувањето дека сите 
луѓе, без разлика на различните 
обележја и социјалната позиција, 
имаат право на здрав и задоволу-
вачки сексуален и репродуктивен 
живот и дека, при остварување на 
тоа право, можат самостојно да до-
несуваат одлуки.  

Х.Е.Р.А. како полноправна членка 
на МФПР, водејќи се од ова начело 
во земјава работи веќе дванаесет 
години и годишно остварува околу 
35 000, доверливи и бесплатни,  ус-
луги за сексуално и репродуктивно 
здравје.  Со многу чекори напред, 
некогаш со исто толку, повторно, 
назад, соработувавме и соработу-
ваме со неколку различни админи-
страции избрани од граѓаните на 
Македонија.  При тоа, мораме да ги 
поздравиме оние кои, знаеја или 
сè уште знаат, да ја стават настрана 
својата политичка промоција, пар-
тиската идеологија и да ги препо-
знаат сериозниот долгорочен прис-
тап заснован на научни сознанија и 
да ја видат  вистинската придобивка 
за граѓаните, не само во работата на 
ХЕРА, туку воопшто во граѓанскиот 
сектор којшто помага во унапреду-
вање на кој било сегмент на сексу-
алното и репродуктивното и сексу-
алните права во Mакедонија.   

За да ја одбележиме годишнината 
на Федерацијата решивме да ја из-
дадеме оваа публикација која има 
за цел да ја информира јавноста за 
важноста и поврзаноста на различ-
ните аспекти на сексуалното и ре-
продуктивното здравје и сексуал-
ни права во општествениот живот. 
Добро е што последнава деценија 
оваа тема почна да добива една по-
голема видливост и да биде дел од 
секојдневниот дискурс, но од друга 
страна, се наметнаа анахронични 
тенденции за ограничување на пра-
вото на избор.   

Затоа решивме да ги поканиме  
оние кои секојдневно работат на 
остварување на нашата мисија  и 
да го кажат своето мислење. Жени-
те и мажите кои работат во ХЕРА се 
обидоа, низ своите текстови, преку 
своите лични согледувања, да ги 
истакнат проблемите со кои се со-
очуваат секојдневно и кои стојат 
како пречки за остварување на 
правата на граѓаните, кога сексуал-
ното и репродуктивното здравје е 
во прашање. Начинот на нивното 
обраќање е воочлив.  Краток есе-
истички израз и  пет факти од об-
ласта која е обработена. Нивната 
посветеност и нивното искуство се 
најобјективната референца.

Проследете ги овие текстови со 
внимание и оставете ги вашите убе-
дувања и идеологии на страна.  Би-
дејќи ова е почеток на еден дијалог. 
Се работи за социјалната правда и 
подобар живот за сите нас. 

Д-р Милена Стевановиќ, 
претседател

Драги наши членови,  
пријатели  и соработници,



3

ИЗДАНИЕ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО  
НА МЕЃУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПЛАНИРАНО РОДИТЕЛСТВО

 Секој ќе рече дека здравје-
то и достоинството на луѓето не 
познава компромиси. Но кога збо-
руваме за сексуалното и репродук-
тивното здравје нештата стануваат 
поинакви, тие кои се најгласни  со  
овој став, најчесто, бараат ком-
промиси.  Ако споменеме абортус, 
контрацепција, ХИВ/СИДА, жени, 
адолесценти, ЛГБТ лица, се потсету-
ваме на децениската битка против 
социјалната, политичката и културо-
лошката неправда којашто стои на 
патот на придобивките од здравје-
то, сексуалноста и различноста на 
луѓето. Секојдневни се предизви-
ците против табуата, предрасудите, 
стигматизацијата и дискримина-
цијата насочени кон луѓе кои един-
ствено сакаат да ги уживаат своите 
права на здрави сексуални битија. 
Концептот на сексуално и репроду-
ктивно здравје не познава само фи-
зичко здравје, односно отсуство на 
болести туку и ментална и социјал-
на благосостојба, при што луѓето се 
ослободени од осуда и насилство и 
можат слободно да ја живеат и сла-
ват својата сексуалност.  

Човековите права и сексуалното и 
репродуктивното здравје се вза-
емно поврзани. Во услови во кои 
правото за абортус е скратено, една 
жена која сака да ја прекине бреме-
носта не може да очекува дека неј-
зиното здравје ќе остане сочувано. 
Геј маж нема да биде слободен да 
го живее својот родов идентитет 
во целост за да не ја изгуби својата 
работа, доколку правото за сексуал-
на ориентација не му е заштитено.  
Младите нема да знаат како да го 
заштитат своето здравје од сексу-
ално преносливи инфекции и неса-
кана бременост ако во училиштата 
не се предава сексуално образова-
ние и им се ограничува правото до 

информации.  Паровите, во кои ед-
ниот од партнерите или двајцата се 
со ХИВ, нема да можат да остварат 
свое потомство ако лекарите не 
знаат или го негираат правото за 
планирање на родителството.  Же-
ните нема да бидат рамноправни со 
мажите ако се ограничи пристапот 
до контрацепција, други лекови и 
воопшто, им се ограничува правото 
до здравствените услуги. 

Сексуалното и репродуктивно 
здравје е јавно-здравствена при-
добивка, а почитувањето и призна-
вањето на индивидуалните слободи 
и права нејзин основен темел. Ние 
во ХЕРА од тука почнавме и во тој 
правец продолжуваме. 

бојан Јованоски,  
извршен директор
bojan.jovanovski@hera.org.mk

обединувачката нишка на концептот 
сексуално и репродуктивно здравје

пет факти

1. Во 1994 година на Меѓународна-
та Конференција за Популација 
и Развој, е донесена „Програма 
за акција“, што е прв меѓунаро-
ден политички документ којшто 
го дефинира репродуктивното 
здравје и права како и обврски-
те на владите за сексуалното и 
репродуктивно здравје 

2. Во 2001 година Владите од 
земјите членки на Обединетите 
нации ја донесуваат  Политичка-
та Декларација за ХИВ/СИДА кој 
поставува низа на национални 
цели и глобални акции во борба 
против епидемијата

3. Во 2002 година, за време на 
меѓународен консултативен 
состанок за сексуално здравје 
организиран од страна на Свет-
ската Здравствена Организа-
ција, е направена техничка де-
финиција за сексуалните права, 
во која се дефинира и правото 
на избор на партнерот

4. Во 2006 година „Универзални-
от пристап до репродуктивно 
здравје“ станува дел од 8-те „Ми-
лениумски развојни цели “ доне-
сени од страна на Обединетите 
Нации во 2000 година 

5. Владата на Македонија во 2001 
ја усвојува првата национална 
стратегија за ХИВ/СИДА, а 10 го-
дини подоцна и Националната 
Стратегија за сексуално и ре-
продуктивно здравје (2011).
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Многу од нас не знаат колку 
беше сурова борбата во минатото 
за легализација на абортусот. Колку 
беше тешко жените да го остварат 
правото на абортус, да имаат поз-
драв живот, да имаат своја иднина. 
Да можат сами да одлучуваат за 
своето тело, кое само ним им при-
паѓа и да можат целосно да ја ужи-
ваат репродуктивната слобода.

Во средината на 20-иот век инспи-
рирани од граѓанските движења и 
демонстрациите за мир, жените во 
многу земји започнаа поактивно да 
се групираат во битката за своите 
права. Женските движења многу 
брзо растеа, а табуата за абортусот 
веќе го зазема својот простор во 
јавноста. Бес, болка и страв се ши-
реа низ стотина улици додека илјад-
ници жени демонстрираа и лоби-
раа за своите права и се сеќаваа на 
своите пријателки, ќерки, роднини 
чии животи беа згаснати или осака-
тени во потрагата до абортус.  Да, 

тој беше нелегален, најчесто небез-
беден, а жените понижувани и емо-
ционално скршени. Но бројот на 
приврзаници кои ги подржуваа же-
ните секојдневно растеше, а битки-
те пополека, но сигурно се добиваа. 
Веќе во 70 и 80-тите години од 20 
век голем дел од земји го легализи-
раа абортусот и го признаа правото 
на личен избор. Првата и најзначај-
на битка беше добиена. Во исто вре-
ме и македонските жени славеа. 

Сепак и денес, во 21-век во голем 
број на земји, илјадници жени и 
граѓански организации сè уште не 
престануваат да ја водат битката за 
признавање на репродуктивните и 
сексуални права. Правата на жената 
остануваат оспорувани, политички и 
општествено неприфатливи. Расте и 
бројот на анти-абортус движења со 
идеолошка или религиозна позади-
на, со една единствена цел, крими-
нализација на абортусот и ограничу-
вање на женската слобода за избор.

Но и во Македонија во изминатите 
години се појавија организации, ин-
телектуалци, поединци, политичари 
и религиозни водачи кои се обиду-
ваат да ги оспорат и стигматизираат 
стекнатите права на жените. Посте-
ри со застрашувачки слики од мрт-
ви фетуси, кампањи кои морализи-
раат за последиците од абортусот, 
изјави кои зборуваат за право на 
живот на плодот, занемарувајќи го 
правото на здравје и живот на жена-
та. Но во име на што?  Каков ќе биде 
ефектот од одземање на правото на 
избор, на живот, на здравје, на по-
добра иднина на жените и на нив-
ните семејства? Зар ќе дозволиме 
после толку децении некој пов-
торно да се поигрува со родовата 
рамноправност и достоинството на 
жените. Не, и понатаму ќе го подр-
жуваме правото на абортус и силно 
и гордо ќе извикуваме „Мое тело, 
мој живот. Мое право да одлучувам“.  

притаено одземање на  
тешко стекнатите права на жените

пет факти

1. Точно  40 години (од 1972 го-
дина) жените во Македонија 
го уживаат легалното право на 
абортус, како и правото на ли-
чен избор за прекинување на 
бременоста.  Исто  така, Уставот 
на Република Македонија го 
почитува достоинството и са-
мо-определбата на жените во 
остварувањето на своето право 
за прекин на бременоста без 
дискриминација - Член 41 од Ус-
тавот на Република Македонија  

2. Здравствениот систем во Маке-
донија на субвенционира ниту 
едно контрацептивно средство

3. Со легализирање на прекинот 
на бременоста во Македонија 
официјално досега не е реги-
стриран случај на мајчинска 
смртност како резултат на не-
безбеден абортус  

4. Медикаментозниот абортус 
(прекинување на бременоста со 
помош на таблети) сè уште не е 
регистриран и достапен за же-
ните во Македонија како алтер-
натива на хируршката метода 

5. Првите анти-абортус актив-
ности во Македонија се појаву-
ваат во 2008 година проследени  
со агресивна кампања и мон-
струозни слики од фетуси, а по-
тоа и емотивна кампања со која 
се слави животот преку претста-
ви на мајка и бебе.
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Ако сте избрале една од уло-
гите кои ќе ги играте во животот, да 
речеме да се биде мајка или уште 
попрецизно да бидете мајка во Ма-
кедонија, тогаш мислам дека сте го 
избрале „правиот пат“. Секако ќе ја 
збогатите државата со население, а 
таа за возврат ќе ви понуди безбе-
дно мајчинство согласно Национал-
ната стратегија за безбедно мајчин-
ство. Доколку сте самохрана мајка 
ќе ја уживате привилегијата на 
детски додаток од страна на МТСП.  
Понатаму, ако, пак, сте мајка во ри-
зик да го остави детето поради тоа 
што сте самохрана, тогаш државата 
преку проектот „Моето семејство“, 
спроведуван од Заводот за социјал-
ни дејности, ќе ви понуди поддршка 
и стручна помош за зголемување 
на вашите капацитетите како са-
мохрана мајка и еднородителско 
семејство во ризик, со цел да не се 
доведете во ситуација да се откаже-
те од своите деца и грижата за нив 
да и ја доверите на државата.

Е  сè ова би било убаво, кога би 
било реално.

Жената која ќе избере да има дете, 
најпрво треба да си ги плати пре-
гледите кај матичен гинеколог кои и 
следуваат бесплатно.  Ова не е про-
блем за вработените и ситуирани-
те жени кои велат  „ајде за 300-500 
денари не е проблем“, заборавајќи 
дека нивно загарантирано право 
е бесплатен преглед во тек на бре-
меноста.  Но ако жената доаѓа од 
групите под социјален ризик во Ма-
кедонија тоа претставува проблем. 
Тие жени решаваат да не одат на ги-
неколог, верувајќи дека се ќе биде 
во ред со нивното дете, обраќајќи 
се до космосот да го чува нивни-
от плод.  Сакајќи да го игнорираме 
фактот на лоша заштита на бреме-
ните, оправдувањата за тоа што ни 
се раѓаат сè повеќе деца со здрав-

ствени компликации и што во по-
следното тримесечје на 2011 година 
починале 30 доенчиња ќе ги бараме 
во современиот начин на живот на 
жените и во големиот број на СПИ.  
Од друга страна, ако, пак, ја погле-
днете бројката на регистрирани 
СПИ во Македонија ќе се зачудите 
колку е таа мала и ќе се запрашате 
дали е возможно дека е релевантна.  

Уживањето на привилегијата да сте 
самохрана мајка и цената на детски-
от додаток кој ќе го добиете за да 
го издржувате своето дете, можете 
да  го доживеете или како принуда 
или како мотивација, што побрзо си 
најдете партнер со кој ќе ги споде-
лите трошоците. Обуките од проек-
тот „моето семејство“ секако ќе ви 
објаснат што значи зајакната жена 
и како да се вклучите во тековните 
активните мерки за вработување на 
Владата, но како ќе го прехраните 
своето дете и како ќе си обезбеди-
те себе и нему достоинствен живот, 
тоа никој нема ни да се обиде да го 
чуе, а камо ли да ви понуди рака за 
поддршка која ви е најпотребна во 
тие моменти.

Од Министерството за здравство се 
концентрираат на вреднување на 
лекарите по учинок, а не размислу-
ва за тоа како ќе обезбеди доволен 
број на гинеколози во примарно 
здравство кои им се потребни на 
жените во Македонија. Се запра-
шувам, кој е планот да се унапре-
ди здравјето на жените, како да се 
зголеми наталитетот, ама на здра-
вородените. посакувани деца, кога 
немаме гинеколози во поголемите 
градови во Македонија, а да не збо-
руваме во селата.  Предлог мерки-
те, дел од кампањата  „здравствено 
осигуран е секој граѓанин на Репу-
блика Македонија“, не стигнуваат 
до оние на кои им е најпотребни, 
најпрво зошто не сите информации 

стигнуваат до граѓаните, а второ 
мерките не се усогласени со потре-
бите на граѓаните. Така, на крајот, 
имаме жени во 21 век во Скопје кои 
се пораѓаат во домашни услови, не 
зошто така сакаат туку затоа што не-
маат избор да постапат поинаку. 

Мила царовска,  
координаторка на програмата 
„пристап до услуги“
mila.carovska@hera.org.mk

безбедното мајчинство во  
Македонија
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од целосно остварување на  
правата на жените до социјална 
правда за сите 

Во една колумна, претседа-
телот на Владата, г-дин Груевски 
истакнува: „Намалените даноци, 
зголемените плати и надоместок за 
социјална помош се пример за ре-
формскиот капацитет и даночниот 
концепт на Владата на Република 
Македонија“. Драги мои пријателки, 
се прашувам како да ја разберам 
оваа конструкција, како да ја повр-
зам со нашата реалност? Потро-
шивме милиони евра туѓи пари за 
развој на стратегии за да постигне-
ме социјална правда, ама изгледа 

не можеме да ја сфатиме потребата 
првенствено да го реорганизираме 
умот на оние кои не водат пред да 
зацртуваме неостварливи цели.  

Стимулирани од интернационал-
ната заедница носиме национална 
стратегија за родова еднаквост, без 
да одвоиме буџет, а воедно Влада-
та на Република Македонија воведе 
стимулативни мерки за пораст на 
бројот на новородени деца преку 
финансиска помош – родителски 
додаток за второ, трето и четврто 

дете, колку иронично?  Криејќи се 
под плаштот на политиките за на-
малување на сиромаштијата и зголе-
мување на социјалните трансфери 
од државата ја уништуваме жената 
како професионалец, како акти-
вен чинител во развојот на нацио-
налната економија, ословувајќи ја 
„мајка“ како да тоа е единствената 
обврска која треба да ја изврши во 
текот на своето постоење, а секако 
и да се чувствува реализирана. Јас 
би рекла убаво е да им се даде на 
луѓето избор да работат или да се 

пет факти 

1. Стапка на смртност кај доен-
чињата( 2011) : 7.6 умрени доен-
чиња на 1000 живородени деца   

2. Стапката на доенечка смртност 
е и понатаму три пати повисо-
ка од просекот во ЕУ од 4.75 на 
1,000 родени.  Главните причини 
за ова се во ограничената ан-
тенатална грижа за бремените 
жени или пак несоодветното 
здравствено однесување на 
бремените жени; застарена-
та медицинска опрема, како и 
застарените препораки и про-
токоли кои придонесуваат кон 
слаб квалитет на услугите; и по-
малиот опфат со имунизација во 
некои селски средини и во ром-
ските заедници

3. Од јануари 2011 година со про-
грамата за целосно здравстве-
но осигурување и здравствена 
заштита на граѓаните кои не се 
здравствено осигурени за 2011 

година во Република Македо-
нија им се обезбедува уставното 
загарантирано право на здрав-
ствена заштита, здравствени 
услуги заради утврдување, сле-
дење и проверување на здрав-
ствената состојба, универзална 
достапност при користење на 
здравствена заштита на цело-
то население,  вклучувајќи ги и 
лицата без постојано место на 
живеење, бездомници и други 
ранливи групи, како и избор 
на матичен лекар во примарна 
здравствена заштита на сите 
граѓани на Р. М., со што ќе се 
овозможи користење на услуги 
на примарно ниво на здравстве-
на заштита

4. Во 2009/2010 намален е бројот 
на регистрирани услуги од 
областа на планирање на се-
мејство (од 13.331 во 2008 го-
дина на 7.966), антенаталните 
прегледи (92,982 во 2008 година 
на 83.287), додека патронажната 

служба и тимовите за превен-
тивна здравствена заштита на 
деца од предучилишна возраст 
бележат пораст. Но системот на 
следење на здравствената сос-
тојба и обемот на здравствената 
заштита кај жени во репроду-
ктивниот период, како и доен-
чињата и малите деца сè уште 
не е целосно развиен и недоста-
суваат соодветни евиденциони 
обрасци за ефикасно монитори-
рање

5. Економскиот фактор зема данок 
кај бебињата. Бремените жени 
не одат редовно на прегледи кај 
матичните гинеколози, со што 
го доведуваат во опасност свое-
то здравје и здравјето на бебето. 
Се случува за банални работи да 
се доаѓа на клиника, а кога на-
вистина бебето има здравствен 
проблем, затајува навремената 
реакција.
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пет факти

1. 76% од домаќинствата не учест-
вуваат во работата на граѓан-
ските организации. Оние кои 
учествуваат, пак, главно се анга-
жирани во верски организации 
(8,9%) или политички партии 
(7,9%) 

2. Стапката на сиромаштија во 
Република Македонија (30,9%) 
речиси двојно е поголема од 
просекот во ЕУ27 (16,4%), и е 
повисока од стапката на сиро-
маштија во Бугарија и Романија 
(20,7% и 21,1%) како и Хрватска 
(20,5%)

3. Според истражувањето на УНДП 
(2010), ЏИНИ индексот во 2009 
година изнесувал 35%. Во 2011 
година нееднаквоста во распре-
делбата на приходот е зголеме-
на во споредба со претходните 
години и изнесува 37,8. Регио-
налната анализа покажува дека 
постојат големи варијации во 
распределбата на приходот меѓу 
регионите во Република Маке-
донија (меѓу 33,6 и 46,5), како и 
големи варијации помеѓу разни-
те етнички групи (нееднаквоста 
меѓу Ромите е 48,5, додека неед-
наквоста меѓу етничките Маке-
донци е 35,2)

4. Мнозинството од домаќинствата 
во кои има невработени членови 
(54,4%) не се покриени со систе-
мот на социјална заштита. Покрај 
незаштитените невработени 
лица, исто така, 9,3% од постари-
те лица над 65 години не се опфа-
тени со пензискиот систем

5. Националната стратегија за на-
малување на сиромаштијата и 
социјалната исклученост прет-
ставува единствен документ кој 
директно ги третира состојбите 
на ранливите групи и приорите-
тите за нивно посеопфатно при-
клучување кон мерките и услу-
гите во системот на социјалната 
заштита. Сепак, предложените 
насоки во овој национален до-
кумент, кој беше донесен во 2010 
година, не беа реализирани во 
практиката во текот на 2011 го-
дина.

грижат за своето семејство, а за ис-
тото да бидат платени, но некако ме 
буни фактот дека мажот или таткото 
може да ги користи придобивките 
на овие стимулативни  мерки само 
во исклучителни ситуации? Дали, 
во реалноста, само жената има пра-
во да ја користи оваа „привилегија“ 
од владата?  Да баш така, само же-
ните ќе седат дома, драги мои, и ќе 
се грижат за своите мали дечиња, 
а мажите треба да си ја одиграат 
својата улога во општеството и да 
работат колку што можат повеќе 
за да обезбедат егзистенција за 
своето семејство, не дека тие така 

сакаат туку не знаат и не можат по-
инаку. Зар стратегијата за родова 
рамноправност ќе ни помогне да ги 
надминеме овие стереотипи кои си 
ги носиме од памтивек? Па секако 
листот хартија нема да не промени, 
но затоа мерките кои ни ги нудат 
како последна сламка за излез од 
сиромаштијата се сосема родово не-
сензитивни  и уште подлабоко ќе ги 
врежат нееднаквите родови улоги 
помеѓу мажите и жените. За крај би 
потенцирала, последните протести 
за социјална правда „АМАН“ се орга-
низирани од мажи, жените повтор-
но тивки следбенички на паролите 

кои ги извикуваат мажите. Дали же-
ните го чекаат принцот  за да ги раз-
буди од длабокиот сон на Снежана?

Таму каде има еднакви можности, 
добро образование, има можност 
и за социјална мобилност, а со тоа 
и социјална еднаквост, тоа треба 
да е клучот за социјална правда во 
Македонија.
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Првата работа на која по-
мислуваат поголемиот број на луѓе 
кога ќе се каже зборот „невладина 
организација“ е „меѓународна перал-
ница за пари во која сите имаат ог-
ромни плати“. Можеби го велат тоа, 
знаејќи дека во Република Македо-
нија, долго време беа регистрирани 
повеќе од 11.000 НВО, а во реалнос-
та функционираа околу 1.000. 

Но, со промената на легислативата 
за граѓанските организации и фон-
дации, се филтрираше процесот на 
функционирање на самите органи-
зации, за понатака, а верувам дека 
времето ќе го направи своето, ќе 
продолжат да функционираат оние 
организации кои со својата посве-
теност и транспарентно работење 
го заслужуваат приматот да бидат 
наречени „граѓански организации“.

Самото функционирање на орга-
низациите зависи и од нивното фи-
нансирање, кое во текот на години-
ве што изминаа, беше во главно од 
странски директни или индиректни 

донации. Самата држава, вклучу-
вајќи ги и најголемиот број на де-
ловни субјекти кои функционираат 
во неа, сè уште немаат развиено 
чувство дека граѓанските организа-
ции се дел од општеството и дека 
треба поконкретно да го поддржат 
процесот на нивно функционирање.

Средствата кои се одвојуваат од 
Буџетот на Република Македонија 
за подобрување на сексуалното и 
репродуктивното здравје, во спо-
редба со средствата кои ги добива 
Република Македонија од странски-
те донации, се на многу ниско ниво. 
За илустрација во 2012 година, пре-
ку Програмата за активна здрав-
ствена заштита на мајките и децата 
се издвојуваат средства во висина 
од 10 милиони денари, преку Пре-
вентивната програма за заштита на 
населението од ХИВ/СИДА се пла-
нирани околу 6 милиони денари, а 
донацијата на Глобалниот Фонд за 
ХИВ/СИДА, Туберкулоза и Маларија 
за периодот 2012-2016 изнесува 
6.421.275,00 евра.  

Милош Стојановиќ,  
административно – финансиски 
директор
milos.stojanovik@hera.org.mk

национални инвестиции за подобро 
сексуално и репродуктивно здравје

пет факти:

1. Во македонското општество сè 
уште постојат предрасуди кон 
улогата, работата и финанси-
рањето на граѓанските органи-
зации   

2. Секоја година, од Буџетот на Ре-
публика Македонија се одвоју-
ваат средства за финансирање 
на невладините организации, а 
истиот за 2012 година изнесува 
15.000.000,00 денари 

3. Голем дел од правните субјекти 
во Република Македонија не се 
свесни дека со финансирање на 
невладиниот сектор  можат да се 
здобија со огромни даночни ос-
лободувања

4. Во 11 годишното постоење на 
ХЕРА, учеството на средства од 
Буџетот на Република Македо-
нија не надминало повеќе од 3% 
во целокупниот годишен буџет 
на организацијата

5. Градот Скопје е најконстантен 
поддржувач на проектите кои ги 
имплементира ХЕРА, иако проек-
тите се од мал размер.
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Најголемата причина што светот 
денес сè уште не може успешно да 
се справи со пандемијата СИДА е 
што поголемиот број од луѓето ин-
фицирани со ХИВ,  не се свесни за 
тоа. Денес во Македонија тести-
рањето за ХИВ е широко достапно 
за секого,  тестовите се бесплатни, 
се прават под шифра, се гарантира 
доверливоста, потребни се најм-
ногу 15 минути за да се дознаат 
резултатите. 

Сепак бројот на лица кои направиле 
ХИВ тест, на сопствена иницијатива, 
во Македонија е незначителен.

Дали перцепцијата за сопствениот 
ризик од ХИВ на луѓето во нашата 
земја е најголема причина за тоа? 
На пример, што го прави поризичен 
за ХИВ, сексот без кондом со човек 
од друга раса, различна национал-
ност или од друг континент во спо-
редба со сексот без кондом со на-
шето момче, сопругот, студентката 
која вчера сме ја запознале, нашиот 
другар од детство или срамежли-
виот човек којшто сметаме дека е 
човекот од нашите соништа?  Еднос-
тавно - нема разлика со кого е сек-
суалниот однос, дали партнерите ни 
се со ист или  различен пол, колкав 
е нивниот број  и од која планета 
доаѓаат. Секој секс без кондом е ри-
зик за ХИВ. Не се ретки и сториите 
на лицата со ХИВ од нашата земја 
коишто потврдуваат дека и тие 
верувале дека ХИВ не може ним да 
им се случи и дека го има таму нека-
де...  во други земји... кај други луѓе... 

А кој сè треба да направи ХИВ 
тест? Одговорот е прилично ед-
ноставен: Секој од нас... и мојот 
пријател кој е геј и редовно користи 
кондом, и продавачката од супер-
маркетот до мојата зграда која е 
мајка на три деца и не користи кон-
дом со сопругот... и јас кога ќе ре-
шам да не користам кондом зашто 

планирам мајчинство, и другарка 
ми која е здравствен работник и 
која ретко користи кондоми... мом-
чето кое по шестмесечна врска 
решава да има секс без кондом со 
својата девојка... Ова се зборовите 
на човекот којшто е сепак херој на 
моето време:  „Дојдов за да напра-
вам ХИВ тест. Не можам да ги убе-
дам моите партнерки да направат 
ХИВ тест или да користиме кон-
дом. Знам дека ако ХИВ се открие 
навреме, со него може да се живее 
долго, а имам намера да живеам 
сто години”... Човекот имаше по-
веќе 70 години. 

елизабета божиноска,  
координаторка на програмата  
„ХиВ“
elizabeta.bozinoska@hera.org.mk

петнаесет минути од вашето време. 
петнаесет минути за надминување 
на стигмата. 

пет факти:

1. За резултатите од ХИВ тестот да 
бидат валидни потребно е да из-
мине временски период од 3 до 
6 месеци од последната изложе-
ност на ризик од ХИВ.

2. Во следните центри во Македо-
нија може да направите ХИВ тест, 
кој е бесплатен, под шифра, ни ви 
треба упат, здравствена книшка 
и сино картонче и ви се гаран-
тира доверливоста: Мобилни 
клиники на ХЕРА кои функцио-
нираат во 10 града, Младинските 
центри „Сакам да знам” на ХЕРА, 
Советувалиште при Клиниката 
за Инфективни болести, совету-
валишта во 10 центра за јавно 
здравје низ земјата, Институт за 
јавно здравје и Поликлиника Бит 
пазар.

3.  Само 0.15% од граѓаните на Ма-
кедонија направиле ХИВ тести-
рање користејќи ја широката 
мрежа на сервиси за доброволно 
советување и тестирање за ХИВ 
во 2010.

4.  Со навремено тестирање за ХИВ 
денес со ХИВ се живее здраво, 
долго и квалитетно, со изедначен 
век на живеење како и живот без 
ХИВ.

5. 100% од лицата кои го дознале 
сопствениот позитивен ХИВ ста-
тус преку Мобилните клиники на 
ХЕРА се откриени навремено - во 
рана фаза на ХИВ – инфекцијата.
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Еден пријател, жив сведок 
на првите денови на СИДА-та во 
Сан Франциско, неодамна ми рас-
кажуваше за ситуацијата во осумде-
сеттите. Во тоа време весниците од-
бивале да објавуваат дури и некро-
лози за починатите од СИДА, па тие 
започнале да го преплавуваат ло-
калното списание на геј-заедница-
та. Кога луѓето оделе да пазарат, на 
големо и поефтино, во својата глава 
сметале – дали воопшто ќе успеат 
да ја потрошат купената количи-
на додека да умрат. Конечно, еден 
светол ден, во локалниот весник 
не излегол ниту еден некролог: т.н. 
„троен коктел“ на антиретровирус-
ната терапија ја покажал својата 
делотворност. Оваа појава бездру-
го не станала без дејствувањето на 
засегнатите, без бескомпромисна-
та борба на луѓето што живееле со 
ХИВ.

Во Македонија, пак, долги години 
луѓето со ХИВ беа речиси целосно 
невидливи за пошироката заед-
ница. Во молк и криење, во страв 
и срам, тие ја живееја најсуровата 
реалност на СИДА-та уште многу 
време откако „тројниот коктел“ на-

прави пресврт во светот и во со-
седството. Прикриени од својот ле-
кар, од својот колега, од соседот, од 
својот најблизок пријател, од својот 
сопруг или сопруга, најпосле, при-
криени дури и од самите себеси – 
неможејќи да го кренат својот глас 
за правото на живот, тие исчезнуваа 
од лицето на земјата, најчесто оса-
мени и отфрлени. Навистина, нив-
ниот број беше мал, а потенцијал-
ната стигма толку голема и надежта 
речиси отсутна, што луѓето остану-
ваа туѓи дури и еден од друг.

Се чини дека беше потребно време, 
како и за многу нешта во оваа мала 
изолирана земја. Времето најпр-
вин донесе несебични активисти, 
а, благодарение на нив, најпосле 
донесе и терапија. Донесе живот. 
Околу мноштвото предизвици што 
останаа се роди заедница, и пона-
таму малубројна, но автентична. Де-
нес тие дејствуваат за поправична 
здравствена грижа, за достоинство, 
за храброст, за среќа – за подобар 
живот во заедницата, за подобар 
живот на заедницата. Нивниот жи-
вот денес менува многу.

андреј Сених, координатор на
„заедно посилни“ - работна група
за поддршка и самопомош на
лицата што живеат со ХиВ во
Македонија
andrej.senih@hera.org.mk

заедно посилни,  
или за една заедница

пет факти

1. Истражувањето спроведено 
од ХЕРА во 2009 година покажа 
дека 50% проценти од лицата со 
ХИВ во Македонија се соочиле 
со некаков вид на дискримина-
ција поради здравствениот ста-
тус

2. И покрај постоењето на Закон 
за заштита на правата на паци-
ентите и Закон за заштита од 
дискриминација, на  лицата со 
ХИВ сè уште им се одбиваат ус-
луги од стоматолог или хирург, 
па дури и од матичен лекар 
 

3. И жените и мажите што живеат 
со ХИВ денес можат да планира-
ат да бидат родители на здрави 
деца, доколку имаат пристап до 
антиретровирусна терапија и 
соодветна здравствена грижа

4. Како јавно-здравствена мер-
ка, терапијата за ХИВ може да 
го намали ризикот за пренос 
на вирусот по сексуален пат за 
дури 96%. Доколку едно лице 
со ХИВ редовно ја зема својата 
терапија, има успешно потиснат 
вирус барем 6 месеци наназад и 
нема други сексуално пренос-
ливи инфекции, се смета дека 
не може да го пренесе вирусот 
преку сексуален контакт 

5. Едно популациско истражување 
спроведено во Данска и објаве-
но во 2011 година заклучи дека 
ХИВ-инфекцијата, кога се трети-
ра оптимално, не го зголемува 
значително ризикот од смрт.
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Постои само една работа која 
мора да ја знаете како генерален 
факт за сексуалноста и лицата со 
попреченост:

Лицата со попреченост се сексуал-
ни битија и имаат сексуални односи!

Покрај овој факт, се друго, кога ста-
нува збор за сексуалноста и лицата 
со попреченост, е променливо и не 
може да биде образец.

Терминот лица со попреченост оп-
фаќа различни категории на лица 
во зависност од видот на попрече-
носта: интелектуална попреченост, 
физичка попреченост, оштетен вид, 
оштетен слух... Како и секое лице 
без попреченост, така и овие лица 
имаат различен интерес, различни 
ставови, различен начин на учење 
и однесување, па токму затоа не 
можат да се прифатат предрасудите 
дека:

•	 Лицата со попреченост не може 
да бидат добри родители, би-
дејќи нема да знаат и можат да 
се грижат за своите деца

•	 Лицата со попреченост не сме-
ат да имаат сексуално образо-
вание бидејќи тоа ќе ги поттик-
не да имаат сексуални односи

•	 Лицата со попреченост има-
ат зголемен сексуален нагон и 
треба да им се забрани да има-
ат сексуални односи, бидејќи ќе 
имаат зголемен број на непла-
нирани бремености.

Нема гаранција за добро родител-
ство, нема „рецепт” за врвно сек-
суално задоволство и „совршена 
врска”  во која партнерите нема да 
имаат конфликти. Зошто тогаш да 
очекуваме „совршенството” да важи 
за сексуалноста, планирањето на 

семејство и родителство на лицата 
со попреченост!? Нели е подобро 
наместо да  „судиме” и зборуваме за 
„забранети допири“ да се едуцира-
ме и ние и лицата со попреченост 
за тоа како да уживаме во сексуал-
носта, како да се заштитиме себе 
си и нашите партнери од сексуално 
преносливи инфекции и ХИВ, како 
да експериментираме во сексот за 
да го доживееме врвното сексуално 
задоволство!? Соодветното сексу-
ално образование ќе придонесе да 
се каже НЕ на несаканите допири, 
да се избере соодветно средство за 
заштита од непланирана бременост 
и да се одбере соодветниот сексуа-
лен партнер. Весна турмаковска, асистент 

координаторка на програмата 
„пристап до услуги“ 
vesna.turmakovska@hera.org.mk

Сексуалноста на лицата со  
попреченост не смее да биде режим 
на забранети допири

пет факти 

1.  Мажите со Down синдром имаат 
сексуален нагон и практикува-
ат сексуални односи, но главно 
се стерилни, бидејќи во нивната 
сперма нема сперматозоиди. Же-
ните со Down синдром се плодни

2.  Мастурбирањето за некои лица 
со попреченост може да биде 
единствениот начин за доживу-
вање на сексуално задоволство 

3. Агресивноста и фрустрацијата 
кај некои лица со попреченост 
може да биде последица на по-
веќегодишното потиснување на 
сексуалниот нагон и сексуалната 
енергија

4. Според Закон за семејство на РМ, 
дел од Член 18, лица кои заоста-
нуваат во менталниот (психич-
киот) развој нe можат да склучат 
брак, а припаѓаат во групата на 
лица со тешка и најтешка ментал-
на заостанатост IQ под 36 ° 

5.  Конвенцијата на ОН за правата 
на лицата со инвалидност (поп-
реченост), која РМ ја ратификува-
ше во 2011 година, ги штити пра-
вата на лицата со инвалидност да 
одлучуваат слободно и одговор-
но за бројот на планирањето на 
своите деца и да имаат пристап 
до информации соодветни на 
возраста, признавање на обра-
зование за репродуктивно и се-
мејно планирање, како и обезбе-
дување на средствата неопходни 
за да им се обезбеди да оствару-
вање на овие права.
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Сцена добро позната на сите 
нас. Родителите заедно со своите 
деца, раскомотени на троседот во 
дневната гледаат филм. И доаѓа мо-
ментот кога има еротска сцена. И 
сите знаеме што точно ќе се случи. 
Еден од родителите го зема дале-
чинскиот управувач и го менува 
каналот. МОЛК. Се разбира никој 
ништо не кажува, никој ништо не 
прашува. Ова е секако е поеднос-
тавната опција, да премолчиме на-
место да се потрудиме да ги објас-
ниме они работи кои што треба да 
бидат кажани, а кои што секој млад 
човек сака да ги знае. 

Ова не е сцена што се случува само 
по дома, туку ова се случува насе-
каде. Насекаде кај нас најчесто „се 
менувам каналот“ со децата и со 
младите, секогаш кога станува збор 
за сексуалноста, за репродукцијата, 
за здравјето, за доволството, за љу-
бовта, за врските, за пубертетот, за 
првата менструација и за ерекција. 
И секој за себе има добар изговор, 
или децата се многу мали, или ни 
е непријатно да збориме за сексот 
или пак немаме доволни информа-
ции и не знаеме како да го почнеме 
разговорот. 

Приказната започнува дома, а про-
должува на училиште, во институ-
циите,во општеството. Сите мислат 
дека оној другиот треба да го презе-
ме првиот чекор. И додека сите че-
каат на оној другиот, децата и мла-
дите се најпрвин збунети, не ретко 
уплашени, а потоа наоѓаат свој на-
чин како да дојдат до информација-
та која им е потребна. А денес нај-
често тоа се интернет форумите или 
пак своите врсници, а се разбира 
информациите до кои што доаѓаат 
се недоволни или пак погрешни. И 
во ситуациите кога ќе се појави не-
кој клип од мобилен објавен на ин-
тернет сите сме нешто забезекнати. 

И што сме направиле додека мол-
чиме? Што е резултатот од незбо-
рувањето околу сексуалноста, од-
бивањето да воведеме сеопфатно 
сексуално образование? Одговорот 
оставам да го дадете сами. 

Никогаш не е прерано да се зборува 
со децата и младите за сексуалнос-
та, но верувајте некогаш може да 
биде прекасно. 

Даниел калајџиески,  
координатор на програмата 
„Млади“
daniel.kalajdjieski@hera.org.mk

пет факти: 

1. Во Република Македонија не по-
стои систем преку кој што мла-
дите луѓе ќе бидат вклучени во 
сите фази на донесувањето на 
одлуки 

2. Секоја девојка над 12 години 
има право да избере свој мати-
чен гинеколог 

3. За 89,6% од населението во Ма-
кедонија хомосексуалноста е 
неприфатлива

4. Над 90% од младите во Маке-
донија сметаат дека треба да се 
воведе сеопфатно сексуално об-
разование 

5. Безбедниот секс во Македонија 
е релативно скап. Ако еден пар 
користи  двојна заштита (кон-
дом и орална хормонска кон-
трацепција) во просек треба да 
издвојат 1000 денари месечно 
од својот џепарлак.  

Молк
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Да се биде активист за некој 
можеби е да се излезе на улица со 
транспарентите високо кренати и 
со свирчето во уста, за некои, пак, 
можеби само да имате активна уло-
га во збиднувањата околу вас. И без 
разлика на кој „пат“ да се одлучите 
целта е да се постигне некое општо, 
социјално добро. 

А кај нас потребата за правење на 
нешто добро, нешто за сите од се-
когаш била во суфицит, а акцијата 
во дефицит. И тука се разбира скоро 
секогаш се спомнуваат младите или 
како што некој ќе каже: „Па каде ви 
е младоста?“ и сите нешто конста-
тираат дека младите биле пасивни, 
незаинтересирани или најголем 

дел од времето го поминувале во 
пиење кафе или играње компјутер-
ски игри. 

Навистина и јас сметам дека мла-
дите кај нас треба да се изборат за 
подобра положба во ова општество.  
И сè ова ќе беше многу лесно уште 
да знаевме како да го направиме. А 
зарем некој им покажа на младите 
или барем им даде простор, дали 
некој имаше вистинска, искрена на-
мера тоа да го стори. Очигледно не, 
тоа на сите нам ни е доволно јасно. 

Плашејќи се од силата што млади-
те како група ја носат со себе, раз-
лични центри на моќ ја потиснуваа, 
ја игнорираа, ја користеа само за 

своите кусогледи цели. А притоа 
беше пропуштена можноста тие 
млади луѓе да бидат активни граѓа-
ни на ова општество. Беше про-
пуштена и неискористена енергија-
та што блика од секој млад човек, 
енергија која може така лесно да се 
претвори во незапирлив бран на 
идеи. 

Се додека на која било младинска 
желба и на која било потреба да се 
крене гласот, оние што треба да ги 
слушнат, или ќе ги игнорираат, или 
ќе ја пратат некоја некоја фиктивна 
младинска контрапротест група, а 
понекогаш и група насилници, нема 
многу да направиме. 

Младински активизам. кому тоа му 
треба? 

пет факти: 

1. 480.828 (односно скоро 1/4) од 
популацијата во Македонија се 
млади на возраст од 15 до 29 го-
дини 

2. Пред второто читање на пред-
лог законот за млади (октомври 
2011), предлагачот - Владата на 
Република Македонија го по-
влече законот од собраниска 
процедура, закон кој не беше 
подготвен во транспарента про-
цедура и без широки консулта-
ции со младите 

3. Во Собранието на Република 
Македонија нема собраниска 
комисија за млади 

4. Декларацијата за права на де-
тето во Република Македонија 
стапи на сила на 2-ри декември 
1993 по пат на сукцесија

5. Во Македонија 45,8% од мла-
дите се невработени, невра-
ботеноста индиректно влијае 
на неможноста кај младите да 
остваруваат значајни врски во 
животот, вклучувајќи ги и љу-
бовните.
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Во минативе десетина години 
имав можност да се соработувам со 
различни луѓе, различни по многу 
основи: позиција во општеството, 
заедница, класа, образование, во-
зраст и род. Сите тие имаат или  би 
требало да имаат еднакви човеко-
ви, а со тоа, и еднакви сексуални 
права.  Подолу во текстот се обидов 
да ги наведам и да ги коментирам 
ставовите, на оние „најлиберални-
те“, во однос на концептот на сексу-
алните права. Како што ќе се види, 
најчесто овие права, ги врзуваат со 
ЛГБТ заедниците. Без многу да ин- 
систирам на менување на овој став, 
ќе истакнам како овае поврзано и 
се одразува на поимањето на чове-
ковите права воопшто.

1. Сексуални права се за,......за 
сексуална ориентација, за хом-
сексуалците 

Правото на сексуална ориентација, 
се согласувам, не треба да биде за-
пишано и дефинирано како право. 
Бидејќи правото на  взаемна  и кон-
сензуална љубов, на тоа кој кого 
може да сака, меѓу кои било граѓа-
ни, не може да биде регулирано со 
закон. Секако потребен е еден по-
себен пристап кога се во прашање 
децата и нивните потреби и развој-
ни капацитети. Но се додека јавно, а 
противзаконски бидејќи хомосексу-
алноста не е забранета, ја осудува-
ме различноста и се додека се оби-
дуваме да ја дефинираме љубовта 
само како право меѓу различните 
полови,  правото на сексуална ори-
ентација ќе мора да го истакнеме и 
да го разбереме како посебно пра-
во во нашите закони. 

Сепак  да дополнам: Сексуалните 
права не се сведуваат само на из-
бор на сексуалниот партнер. Тие 
се лични и човекови, тие се одне-

суваат целото сексуално и репро-
дуктивно здравје, на пристапот до 
најсовремени здравствени услуги, 
сексуално образование, правото да 
се планира бројот и времето кога да 
се имаат деца, правото да се преки-
не бременоста, правото на недис-
криминација итн.

2. Сексуалните права се за во 
спалната соба

Ова е еден редукционистички прис-
тап. Сите зборови со коренот секс 
се сведуваат на само едно значење, 
на активноста, на глаголското зна-
чење. Во име на некаков замислен, 
анахроничен морал, интимноста се 
поистоветува со молкот. Проклама-
ција на зборот срамота, ми паѓа на 
памет. Тап заборав дека првиот бак-
неж, па и првото галење, првото из- 
легување во ноќен клуб и редица 
други работи, се случиле и се случу-
ваат во јавен простор. Несвесен и 
раскомотен  во секојдневното ужи-
вање на овие права, како никогаш 
да не можат да бидат сменети или 
одземени,  „такви права мене не ми 
требаат“, вели соговорникот. 

Без  да се заборави на правото на 
приватност, сексуалните права се 
отсекогаш надвор, во јавниот прос-
тор, само сега треба да бидат над-
вор за сите. 

3.Сексуалните права се за мала 
група на граѓани. Сами нека си се 
борат за нив.

Соговорникот и понатаму сексу-
алните права ги поистоветува со 
правата на ЛГБТ.  Функционалистич-
ки  ги рангира човековите  правата 
според квантитет. Тука се воочува 
една контрадикција.  Од една стра-
на,  се тврди дека сексуалните пра-
ва се за ЛГБТ кои во Македонија не 
се доволно на број за бараат „по-

Драшко костовски,  
програмски директор
drasko.kostovski@hera.org.mk

Самопочитта предуслов во  
остварување на правата
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себни“ права, од друга, ја живее 
паниката дека просторот му стану-
ва загрозен бидејќи смета дека хо-
мосексуалноста кај нас е во мода и 
подем, и дека бројката расте. Обич-
ниот граѓанин, оној осиромашени-
от,  неактивниот и обесхрабрениот, 
наеднаш се чувствува моќен како 
држава, па некому дава и одзема 
права. 

Да се нема став за правата на други-
те околу себе, а да се гледа неправ-
дата, само кажува за односот кон 
сопствените права и за чудното по-
имање на солидарноста кога се во 
прашање сексуалните парва.  Сексу-

алните права се за сите, вклучувајќи 
ги и ЛГБТ.

4. има други права кои се 
приоритетни

Ваквиот став започнува да се гради 
на замислената хиерархиска скала 
на есенцијални права, па следи при-
фаќање и утврдување на локалниот 
менталитет и услови, а потоа и от-
кривање и помирување со граѓан-
ската неверба и неактивност, на 
крајот конспирација. Мислата тече 
вака: „ Посебни правата треба да им 
се дадат само на оние што се навис-
тина загрозени, човековите права 

се за на хартија, овде никој не почи-
тува закони, посилниот добива, кон-
цептот на човековите права, а осо-
бено на сексуалните, ни е наметнат 
од страна.“ 

Сексуалните права, како сите чове-
кови права, се социјални, се неде-
ливи, еднакво важни и заеднички. 
Доволна е самопочитта, малку хра-
брост и морална одговорност за да 
се избори своето право, какво и да 
е. Тогаш полесно се разбираат пра-
вата на другите, на сожителите. 

кој сè уште се плаши од сексуално 
образование?

Не е едноставно да се објасни 
зошто во Македонија нема сеопфат-
но сексуално образование (ССО).

Во прашање не се родителите, ниту 
наставниците. Тие во поголеми-
от дел се за воведување на ваков 
предмет. Децата, исто така имаат 
потреба од ваков тип на образова-
ние. Ова го знаеме бидејќи Маке-
донија, уште од 2010 година, има 
податоци за потребите од сексуал-
но образование. Истражувањето се 
вика „Љубов само по часови“. Тоа, 
исто така, преку прегледот на содр-
жините, покажа дека човек не би са-
кал да се пофали дека учел во наши-

те основни и средни училишта кога 
се во прашање ХИВ, СПИ, советите 
за безбедно мајчинство или форми-
рање на семејство, родовите одно-
си, сексуалната ориентација.

Против не се ниту академската јав-
ност ниту стручните лица кои рабо-
тат во администрацијата. Во некол-
ку понови стратешки и политички 
документи се бара воведување на 
ССО. Министерството за здравство, 
Министерството за образование, 
професори, учители и граѓанскиот 
сектор се согласни дека потреба-
та од  ССО е неминовност и заедно 
учествуваа во подготовката на „Рам-

ката за ССО“ во којшто даваат насо-
ки како тоа се воведе кај нас.

А пратениците? Пратениците исто 
така за, барем еден значаен дел. Ко-
мисијата за еднакви можности на 
жените и мажите ја усвои „Рамка за 
ССО“ и му препорача на Бирото за 
развој на образованието да пилоти-
ра едена програма за ССО. Секако 
има пратеници кои сметаат дека те-
мите на ССО најбезбедно би се по-
криле во рамки на едно религиозно 
образование. 

На крај останува Бирото за развој 
на образованието. По две години 

пет факти

1. Во Македонија дел од сексуал-
ните права се загарантирани со 
уставот и со законската легисла-
тива

2. Хомосексуалноста во Македо-
нија е легална

3. Правото на пристап до сексуално 
образование за младите во Ма-
кедонија е ограничено

4. Општо познато е дека хомосек-
суалноста беше намерно исклу-
чена од Законот за заштита од 
недискриминација, иако дискри-
минацијата кон ЛГБТ во земјата е 
на високо ниво 

5. Во Македонија, во последно вре-
ме, се поставуваaт под прашање 
правата на пристап до здрав-
ствени услуги и на користење на 
научните достигнувања.
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обиди да оствариме средба, конеч-
но не споија медиумите. Тие велат 
има сексуално образование, пред-
метот „Образование за животни 
вештини“, за кои се свесни дека не 
се применува во училниците. Свр-
тете се околу вас и прашајте некое 
дете, брат, сестра, сосед дали неко-
гаш слушнал во својата деветолетка 
за ваков предмет. Тоа е предмет во 
којшто едвај 10% можат да се повр-
зат со ССО и кои треба да го приме-
нуваат наставници кои немаат со-
одветна поддршка.  Затоа решивме, 
по остварената соработка со Би-
рото и одобрувањето од страна на 
Министерството за образование, 
да понудиме материјали и обуки за 
подобрување на капацитетите на 
наставниот кадар за сексуално и ре-
продуктивно здравје и права.

Како аргумент против посебен 
предмет за ССО, се споменуваат 
и традиција, конзервативизмот 
својствен за нашата „природа“, раз-
личните религии. Сето ова придоне-
сува  теми, како хомосексуалноста 
или мастурбацијата, да не можат да 
бидат прифатени, иако тие се веќе 
дел од „Образование за животни 
вештини“. Презафатеноста на на-
ставниот кадар и инфраструктурите 
капацитети се споменуваат ретко. И 
не треба, тие не беа проблем за во-
ведување на религијата во образо-
ваниот процес.

Значи причините се идеолошки, 
фиктивни. Она што нè плаши ги 
креира нашите политики. Наместо 
да се разбијат неинформираноста 
и стереотипите, преку државниот 
образовен врз основа на научно 

докажаните факти,  тие стануваат 
негов стожер.  Темите поврзани со 
сексуалното образование се строго 
контролирани и дозирани или пак 
оставени да бидат покриени со не-
релевантни информации.  Свесно 
конструирани дупки во системот на 
образование, во претходниот пе-
риод поради немање приоритет и 
неработа, сега поради идеолошко 
убедување. Сите знаат дека треба 
и мора да има ССО, потврдуваат во 
шепот, но подеднакво учествуваат 
во догмата или директивата, сеед-
но. Како ли се менуваа идеологии 
кои забрануваат информации и 
знаење?

пет факти

1. Само 5,6 % од наставниците изја-
виле дека можат да предаваат 
за контрацепција. Употребата на 
контрацепција кај девојките од 
15 до 19 години изнесува 1,6%. 
Стапката на тинејџерска бреме-
ност во Македонија е трократно 
повисока од онаа во земјите од 
ЕУ

2. Наставниците во рамки на ака-
демската подготовка не стекну-
ваат вештини како да зборуваат 
за сексуалното и репродуктивно 
здравје со младите

3. Висок процент на родителите се 
согласни за воведување на сек-
суално образование кое ќе им 
обезбеди на децата да се зашти-
тат од сексуално преносливи ин-
фекции и ХИВ

4. Младите изјавуваат дека на учи-
лиште дури и постојните теми 
за СРЗ се прескокнуваат.  Се ин-
формираат за своето сексуално и 
репродуктивно здравје најчесто 
преку интернет и преку своите 
врсници

5. ССО придонесува децата да ста-
нат родово сензитивни, да се 
ненасилни, да ги почитуваат раз-
личностите и да бидат свесни и 
одговорни.

ХЕРА - Асоцијација за здравствена 
едукација и истражување
Дебарца 56, 1000 Скопје
www.hera.org.mk
hera@hera.rog.mk


