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„Ние сме млади луѓе; мажи, жени, лезбијки, 

геј, хетеросексуалци, трансродови; во 

училиште и надвор од училиште, сексуални 

работници, во брак, разведени, сами или во 

врска; ние живееме со ХИВ или сида; ние 

имаме попреченост; ние сме мигранти, 

бегалци, азиланти, внатрешно раселени, 

тргувани; ние работиме, сме без работа или 

бараме работа; ние зборуваме различни 

јазици; ние имаме различни духовни 

верувања и практики; ние имаме различна 

перцепција за светот околу нас; ние 

користиме различни медиуми и социјални 

мрежи за да комуницираме глобално...” 

Младинска изјава, 
Глобални партнери во акција: 

Форум на невладини организации 
за сексуално и репродуктивно здравје и развој, 

Берлин, септември 2009 



Оваа публикација која е пред Вас, е сексуални права биле прекршени, 
резултат на работата на младинската потиснати, неисполнети или ставени на 
група во Х.Е.Р.А. – Асоцијација за маргините. Преку овие приказни на 
здравствена едукација и истражување. млади луѓе сакаме едноставно да им го 
Ние, младите волонтери, активисти во приближиме концептот на сексуалните 
Х.Е.Р.А. секојдневно сме вклучени и права за сите:  и на оние кои што се 
работиме на различни иницијативи и заинтересирани и на оние кои што 
активности коишто имаат за цел да ја никогаш не слушнале за сексуалните 
остварат нашата заедничка визија: „да права и не се активни во граѓанскиот 
создадеме свет во кој сексуалните и сектор и на оние кои донесуваат 
репродуктивните права се одлуки на локално или национално 
загарантирани и каде  сите мажи, жени ниво. 
и млади луѓе се здрави, слободни, 
славејќи ја сексуалноста и  различноста Целта на оваа публикација е да нè 
како појдовен животен принцип. “ натера да размислуваме за младите и 

нивните сексуални права надвор од 
Да се работи со млади од целата земја, воспоставениот шаблон на бројки и 
да се споделуваат информации, статистички податоци. Податоците од 
искуства, да се градат вештините е различните истражувања се многу 
секогаш нешто инспиративно, но многу важни за донесување на вистински 
често и исполнето со голем број на одлуки, но исто така треба да 
предизвици. Да се работи на полето на помислиме и на човечката димензија на 
сексуалното и репродуктивното различноста, затоа што  и  младите луѓе 
здравје и права во нашата земја и не е не се група од општеството кои се 
наједноставна работа. Многу често еднолични. Младите луѓе се група со 
овие прашања се завиени со доза на различни карактеристики и интереси, а 
игнорирање, отфрлање, страв, со тоа имаат и сопствени различни 
непознавање, митови. Токму поради реалности. 
тоа ние секојдневно работиме на 
надминување на овие препреки. Овие реалности често се исполнети со 

препреки. Препреки кои 
Сексуалните права сè уште и кај нас, но оневозможуваат да се остварат или да 
и во многу други заедници се тема која се уживаат сексуалните права. 
не е доволно позната или афирмирана. Сексуалните права како дел од 
Затоа ние младите волонтери корпусот на човекови права, ако не се 
одлучивме да ја создадеме оваа исполнети, го попречуваат 
публикација. На страниците што следат, целокупниот развој и напредок на една 
се наоѓаат  вистински приказни на личност. 
млади луѓе кои некогаш во својот 
живот биле во ситуација кога нивните 

ВОВЕД 



Затоа преку оваа публикација се ŸПризнавање на сексуалните права 
обидовме да ги преставиме тие на младите луѓе, како составен дел 
различни реалности на младите луѓе во од корпусот на останатите човекови 
Македонија и нивните сексуални права. права; 

За да се променат овие состојби пред сѐ ŸЦелосно вклучување на младите при 
е потребно да ги разбереме донесување на сите одлуки кои што 
сексуалните права, да појдеме од 

се однесуваат на нив, почнувајќи од принципот дека сите луѓе, вклучително 
оние кои што се донесуваат во и младите треба ги уживаат овие права. 
нивната заедница (на пр. училиште 

Целата заедница, општество има или општина), па сѐ до оние кои се 
обврска да создаде атмосфера во која донесуваат во државните 
ќе се почитуваат сексуалните права. 

институции (пр. министерствата или Државните институции се оние кои ја 
пак Собранието); имаат најзначајна улога во менување на 

овие состојби и отстранување на ŸОбезбедување на континуирано 
препреките. Сексуалните права треба 

информирање на младите во врска да бидат основа и појдовен принцип во 
со нивната сексуалност и сите документи и политики.  
вклучување на сеопфатно сексуално 

Сите ние треба да се стремиме и да образование во училиштата; 
работиме кон остварување на 
сексуалните права, на нивно ŸПодобрување на здравствениот 
промовирање и применување. Само систем преку прилагодување на 
така може да создадеме заедница во 

постојните сервиси според која што секоја индивидуа непречено 
потребите на младите за нивното ќе се развива. Тоа не може да се случи 
сексуално и репродуктивно здравје. преку ноќ, потребно е целокупен 

ангажман и конкретни чекори. Она што 
несомнено произлегува од секоја лична 
приказна ги дава насоките на 
целокупната потребна активност: 
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Сексуалните права се човекови права секој млад човек има право на споменат и репродуктивните права. Но, 
кои се однесуваат на човековата слободно исполнување и уживање на во што всушност се состои разликата 
сексуалност. Сексуалните права правата без притоа да биде под меѓу овие два концепти? Сексуалните 
вклучуваат низа на фундаментални присила, дискриминација или права се однесуваат на сексуалноста на 
права како што се: правото на насилство, без разлика на годините, едно лице, сексуалната ориентација, 
приватност, правото на здравје, родот, расата, етничката и родовиот идентитет, сексуалното 
правото на слободно изразување и религиозната припадност. однесување и сексуалното здравје. 
здружување, правото да се биде Репродуктивните права пак се 
ослободен од сите форми на Тоа значи дека сексуалните права ги однесуваат на фертилноста на едно 
злоупотреби, правото на пристап до уживаат, односно треба да ги уживаат лице, репродукцијата, 
информации и образование и други сите луѓе, вклучително и децата и репродуктивното здравје и 
права. младите. Тие права никој не може да ги родителството. Притоа меѓу овие два 

одземе, односно едно право не концепта постојат и голем број 
Она што е можеби најважно е за сите ограничува уживање или остварување заеднички аспекти . На пример, 
права подеднакво важи и тоа дека тие на друго право и едното не е поважно правото да се избере дали да се има 
се универзални, неотуѓиви, неделиви, од некое друго. Она што е истовремено деца или пак не, едновремено е и 
меѓусебно независни и исто така тие важно дека сексуалните права, како и репродуктивно право, но и сексуално 
наложуваат обврски. Сексуалните сите други права, наложуваат и (кога двојката одлучува да има деца 
права ги уживаат сите луѓе, и младите и обврски. Обврските се однесуваат на преку сексуален однос). Сепак правото 
децата без разлика дали тие се сите луѓе кои се носители на правата. да се одбере дали да се има секс е 
сексуално активни или не. Тие обврски значат дека треба да се повеќе сексуално право, затоа што 

почитуваат правата на другите и да не најчесто  изведувањето на сексуален 
Младите луѓе се различни и ја се прекршуваат. Од друга страна однос нема за цел да се добијат деца. 
искусуваат својата сексуалност на сексуалните права исто така Факт е дека голем дел од аспектите на 
различни начини. Многу биолошки, наложуваат обврски и за самата држава сексуалноста не се поврзани со 
социјални, културни, економски, и нејзините институции, кои треба да репродукцијата. Затоа е важно да се 
религиозни и други фактори влијаат на создадат услови за нивно непречено препознае разликата помеѓу 
сексуалното однесување, врските, уживање. Она што е важно е потребата  сексуалните и репродуктивните права. 
чувствата, идентитетот, желбите и институциите  да да постават 
ставовите. Затоа, секој млад човек ја механизми за заштита на правата кога 
искусува и искажува својата тие се прекршени или загрозени. 
сексуалност на за себе единствен Често пати кога се спомнуваат 
начин. Сепак, и со сите овие разлики, сексуалните , неминовно е да се 

СЕКСУАЛНИ ПРАВА
Младите луѓе се сексуални битија. Тие имаат потреби, 

желби, фантазии и соништа. Важно е за сите млади луѓе 

да можат да ја истражуваат, искусат и да ја изразат 

својата сексуалност на здрав, позитивен, задоволувачки и 

безбеден начин. 
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ПРАВО 
НА ЕДНАКВОСТ 
Сите човечки битија се родени слободни и еднакви во 
достоинството и правата. Токму затоа сите млади луѓе треба да ги 
уживаат своите права, вклучувајќи ги и сексуалните права. Ниту 
еден млад човек не може да биде дискриминиран врз основа на 
сексуалноста, полот, родот, родовиот идентитет, сексуалната 
ориентација, возраста, расата, етничката или националната 
припадност, религијата, здравствениот статус (вклучувајќи го и ХИВ 
статусот), брачниот статус, физичката или менталната попреченост, 
социо-економскиот статус или врз која било  друга основа. Сите 
бариери треба да бидат отстранети за да можат сите, особено 
маргинализираните заедници, да ги уживаат сите права. Во основа 
на почитувањата на сексуалните права, но и човековите права 
генерално лежи недискриминацијата. 

ŸВо постоечкиот Закон за спречување од дискриминација сè уште 

не е вметната сексуалната ориентација како основ за 
дискриминација; 

ŸВо македонските закони не постои јасно определување на тоа 

кога еден млад човек, односно дете може да добие здравствена 
услуга без согласност на родителите, односно определена услуга 
може да биде одбиена доколку лицето има под 18 години.

1

Правото во секојдневниот живот:

ŸМожноста да се уживаат сите права, 

вклучувајќи ги и сексуалните; 

ŸПравна заштита од сите форми на 

дискриминација; 

ŸРодово чувствителни закони, 

политики и сервиси; 

ŸЕднакви години за согласност да се 

има секс и да се стапи во брак за 
паровите од различен и од ист пол; 

ŸЕлиминација на сите закони и 

политики кои промовираат родови 
стереотипи дека одреден пол, род 
или родова експресија е подобра 
од другата; 

ŸЕлиминација на сите видови на 

родова дискриминација кои влијаат 
на младите луѓе.
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...Како да не ми беше доволно тоа што морав да отидам на гинеколог и да барам упат за 
правење хормонски тестови. Без разлика што човекот ме знаеше, процедурата велеше 
дека мора од гинеколог да земам упат, процедурата гледа само букви и бројки, не е 
направена за луѓе. Без разлика на тоа што се идентификувам како маж и што 100% 
изгледам и функционирам така. Не им е тоа важно, само во документите гледаат, не во 
личноста, не во проблемот, само во бирократијата. Но лекаров заврши работа, 
никогаш не правел проблем, без разлика на сè. Го земав упатот и фатив пат кон 
клиниката каде што се правеа тестовите. 

Таму, се разбира, шалтерските работници почнаа да се чудат кога го видоа упатот. Не 
разбраа за што се работи. Немав намера да им кажувам, посебно не пред толку луѓе. 
Беше грозно. „Гинеколог не смее да дава упат за мажи“ – рекоа, со арогантен тон. Немав 
желба да објаснувам. Со истиот тон побарав да зборувам со некој кој е 
поквалификуван.

Сите зборови што се користат во овој контекст го ставаат говорникот во ситуација да 
кочи на пола реченица. Како да објасни без да се нарече себеси нешто што не е? Цел ден 
го поминав шетајќи по канцеларии, обидувајќи се да објаснам. Цел ден го поминав 
разговарајќи со бесчувствителни здравствени бирократи, докажувајќи дека сум 
нешто што не сум. За да стигнам до хормонските тестови, требаше всушност да 
докажам дека сѐ што сум, не е вистина, да се потчинам на процедурата, да си згазнам на 
достоинството. И пак не успеав да ги направам тестовите...

И ова е само една од ситуациите со која сум се соочил во оваа средина која не ги 
прифаќа ниту пак ги толерира различностите, а можете само да замислите како гледаат 
кон трансродовите лица, како што сум јас. Иако имам 25 години, да се минува по овој 
пат и да се „борам“ со сите погледи, неодобрувања, исмевања не е ни малку 
едноставно. 
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ПРАВО НА 
УЧЕСТВО 
Секој има право активно и слободно да учествува во сите аспекти на 
живеењето. Сите млади луѓе се политички битија исто така. Ова значи 
дека сите млади луѓе, вклучително и оние кои не се полнолетни, во 
брак или не, млади луѓе кои живеат со ХИВ, млади со попреченост, 
млади со различни сексуални ориентации или родови идентитети, 
имаат право да имаат значајно учество во процесите на донесување 
на одлуки кои што имаат влијание врз нивните животи и со тоа тие да 
влијаат на промените во нивните заедници. 

ŸВо Република Македонија не постои системски начин на кој што 
младите ќе бидат вклучени во сите нивоа на донесување одлуки; 

ŸЕдна од најголемите младински иницијативи кои што се 
организирани во изминатите десетина години е неформалната 
коалиција на младински организации кои се групираа за да се 
спротивстават на донесувањето на новиот Закон за млади кој што 
предвидуваше штетни мерки за младинскиот сектор во 
Македонија. По низата на реакции законот беше повлечен од 
страна на Владата. 
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Правото во секојдневниот живот: 

ŸЗначајно учество во планирањето, 
имплементацијата и оценувањето 
на сите политики, програми и 
сервиси кои се однесуваат на 
сексуалното и репродуктивното 
здравје; 

ŸВклучување во изнаоѓање на 
најдобрите начини на кои што 
младите луѓе може да учествуваат 
во процесите на донесување на 
одлуки и управувањето на локално, 
национално и меѓународно ниво; 

ŸПосветеност од страна на 
возрасните и заедниците за да се 
изгради еднакво партнерство со 
младите луѓе и да се поддржи 
градењето на нивните капацитети 
за да можат да учествуваат во сите 
процеси;

ŸСоздавање на структури и процеси 
кои што ќе им овозможат на 
младите да можат да остварат 
значајно учество; 

ŸПрофесионално развивање на 
младите луѓе;  

ŸГрадење на младинско лидерство 
во движењата за сексуални и 
репродуктивни права на локално, 
национално и меѓународно ниво. 



ПРАВО НА 
ЖИВОТ И ДА 
СЕ БИДЕ 
ОСЛОБОДЕН 
ОД 
НАСИЛСТВО 
Секој има право на живот, слобода и да се биде ослободен од сите 
форми на насилство. Ова значи дека секој може да ја искаже својата 
сексуалност или родов идентитет без притоа да биде предмет на  која 
било форма на насилство или пак принуда. Никој не смее да биде 
малтретиран, повреден, казнет или убиен заради своите сексуални 
практики, родов идентитет или изразување, ниту пак во случај да се 
заштити достоинството на семејството или заедницата.

Сите млади луѓе и деца треба да бидат посебно заштитени од сите 
форми на експлоатација или повреда, особено сексуалната 
експлоатација, детска сексуална работа, тргување, детски бракови и 
сл. 

ŸВо Република Македонија процентот на бракови под 15 години е 
1,4 проценти кај генералната популација, додека пак кај ромската 
тој процент изнесува 11,4

ŸИнтернет платформата реагирај  http://www.reagiraj-
bidibezbedna.mk/ им овозможува на девојките и жените да 
пријават какво било насилство или вознемирување кое што се 
случува на јавно место. 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸЗаштита од сексуално насилство, 
сексуална експлоатација, кривични 
дела сторени заради заштита на 
честа, сексуална злоупотреба и 
трговија со луѓе; 

ŸГарантирање на заштита од 
сексуално вознемирување во 
училиштата, заедниците и на 
работното место;

ŸНиту една медицинска 
интервенција не смее да биде 
изведена ако со тоа се загрозува 
нејзиниот/неговиот живот, ниту пак 
одбивање на медицинска 
интервенција ако со тоа се става 
животот во ризик (одбивање на 
изведување на безбеден абортус); 

ŸОтстранување на законите со кои 
што се бара согласност од 
родителите, старателите или 
партнерот за да можат младите 
луѓе да имаат пристап до сервисите 
за контрацепција, безбедниот 
абортус, ХИВ тестирањето 
тестирањето за сексуално 
преносливи инфекции и другите 
сервиси за сексуално здравје; 

ŸЕлиминација на штетните 
традиционални практики како 
присилен или детски брак; 

ŸЕлиминација на присилните 
медицински интервенции како што 
се присилен абортус или 
стерилизација особено за младите 
луѓе кои што живеат со ХИВ или 
имаат попреченост (физичка или 
интелектуална)

3
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ПРАВО НА 
ПРИВАТНОСТ 
Сите младите луѓе имаат право на приватност за да можат  направат 
автономни избори за својата сексуалност приватност. Сите млади 
луѓе имаат право да решат, кога, како и со кого да споделуваат 
информации за своите сексуални избори без мешање од од страна на 
луѓе на кои тие не им ја дале својата доверба. 

ŸВо истражувањето „Љубов после часови“ една ученичка од 
средно училиште од Скопје ја сподели приказната за нејзината 
соученичка кога професорот и го земал телефонот и ги прочитал 
СМС пораките пред целиот клас. 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸПриватност и доверливост во сервисите за сексуално и 
репродуктивно здравје; 

ŸПриватност и доверливост на информациите поврзани со 
сексуалното однесување на младите лица, нивната сексуална 
ориентација, ХИВ статус, употребата на контрацепција, историја 
на сексуално преносливи инфекции, бременост или абортус; 

ŸПриватност на кореспонденцијата на младите луѓе, вклучувајќи 
писма, дневници и електронска комуникација;

ŸОбезбедување  младите луѓе да даваат согласност пред да се 
сподели  каква било информација за нивното сексуално 
однесување на родителите, партнерите или заедницата; 

4
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ПРАВО НА 
ЛИЧНА 
АВТОНОМИЈА 
И ДА СЕ БИДЕ 
ПРИЗНАЕН 
КАКО 
ИНДИВИДУА 
ПРЕД 
ЗАКОНОТ 
Сите млади луѓе имаат право да одлучат слободно за сите работи 
поврзани со нивната сексуалност и целосно да ја искусат својата 
сексуалност и род на задоволувачки начин. Секој има право да го 
стори тоа и да биде препознаен како индивидуа пред законот. 

Сексуалните права можат да бидат ограничени во демократски 
општества кои треба воведени за да ја заштитат благосостојбата и 
здравјето на генералната јавност или пак да бидат заштитени правата 
и слободите на луѓето. Ваквите ограничувања треба да бидат 
недискриминирачки, вклучувајќи недискриминација и врз основа на 
возраста. 

ŸМногу често девојките кои се под 18 години, а кои непланирано 
останале бремени се одлучуваат да направата нелегален абортус, 
односно во несоодветни услови, затоа што во гинеколошките 
клиники тој нема да им  биде извршен без дозвола од родител, 
иако тие се целосно свесни и самостојно ја имаат донесено 
одлуката. 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸПрепознавање, почитување и 
исполнување на правата на 
младите во секое време, без 
разлика на нивната возраст, род 
или сексуална ориентација; 

ŸСлобода да се осознае својата 
сексуалност на безбеден и 
задоволувачки начин, без разлика 
на сексуалната ориентација или 
родов идентитет; 

ŸПостигнување на општествена 
атмосфера во која се слават сите 
форми на различност; 

ŸЗајакнување на младите за да 
можат одлучат слободно кога, со 
кого и како да имаат секс; 

ŸЕлиминација на сите присилни 
медицински интервенции како што 
се стерилизација или хормонска 
терапија; 

ŸПристап до информации за да 
можат сите млади луѓе да бидат 
запознаени со своите права. 

5
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Да растеш како лице, девојка со “посебни” потреби во ова наше поднебје, за мене кога 
гледам оваа временска дистанца, денес кога имам 22 години, со еден збор можам да 
кажам дека беше интересно. Ќе се обидам да Ви ги доловам моите тинејџерски денови 
во кратки црти...Имав среќа да се родам и израснам со семејство кое не се срами од тоа 
што нивното дете е лице со посебни потреби, па борбата од нивна страна да растам и се 
развивам во услови и околина какви имаат сите деца ,беа првите соочувања со себе и 
моето место во општеството. Продолжувајќи со првата наставничка која одржа 
буквално час на кој има објаснуваше на 30 седумгодишни деца, дека тоа што јас само 
одам поразлично од нив не е ништо од што треба да се плашат, завршувајќи со 
прекрасни луѓе моите другари и другарки кои ми помогнаа и ми помагаат сè уште да 
пребродам некои работи кои ти ги приредува општеството и да се прифатам како 
ваква...ПОСЕБНА!

Во периодот на адолесценција беше моментот кога се соочив за прв пат и со 
дискриминацијата, а која е поврзана со сексуалноста. Всушност тукушто се вратив од 
летниот распуст поминат во Велес, и едвај чекав да се пофалам дека дечкото кој ми се 
свиѓаше цела година сега е мој дечко. Кога им ја соопштив веста на моите најблиски 
другарки добив интересен фид бек односно коментари од типот на : “Стварно?!”, “Како 
не, лажеш”,”Хмммм... И он е инвалид” и слични на нив. Тука сфатив дека и најблиските 
гледаа на мојата сексуалност со поинакви очи, а не само тоа,туку и тогашниот партнер 
на кој му беше тотално нејасно како тоа јас можам да имам сексуален однос со него, 
всушност мислеше дека сум асексуална.

Беше поразително тогаш и тоа многу, но сега мојата цел е да ги срушам конкретно тие 
стереотипи (на различни начини ) и уште мал милион кои се влечат зад името лице со 
посебни потреби. Јас барем најдов начин и сум храбра за да се борам против овие 
стереотипи, но сепак има многу мои врсници со слични проблеми кои што се соочуваат 
со ова.
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ПРАВОТО НА 
СЛОБОДА НА 
МИСЛА И 
ИЗРАЗУВАЊЕ 
Сите млади луѓе имаат право да ги изразат своите мислења, ставови, 
желби и потреби поврзани со сексуалноста без ограничувања кои се 
базираат на доминантите културни верувања или политички 
идеологии. Сите млади луѓе имаат право и да ја осознаат својата 
сексуалност и да ја изразат истата без страв, срам или вина, 
истовремено почитувајќи ги правата на другите. 

ŸВо месец јуни 2013 година за прв пат во Скопје од страна на три 
организации беше организирана „Недела на гордоста“. Во текот на 
целиот овој период се случија низа на инциденти, ЛГБТИ центарот 
за поддршка беше нападнат од хулигани и истиот беше искршен, а 
многу активисти добиваа закани по животот и безбедноста. 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸПристап до сеопфатно сексуално образование и точни 
информации за сексуалноста и сексуалното здравје; 

ŸМожност да се формира, да се биде дел и да се учествува во групи 
кои што ќе овозможат да се изразат мислите, идеите, ставовите за 
сексуалноста, родот и сексуалните права; 

ŸОвозможување сите млади луѓе на слободен начин да го изразат 
својот идентитет на начин на кој што тие одбрале тоа да го сторат, 
вклучувајќи преку животниот стил, начинот на облекување, 
фризурата или други телесни карактеристики; 

ŸГрадење на потребните вештини да за можат младите луѓе да ја 
изразат својата сексуалност и родов идентитет на позитивен и 
здрав начин; 

ŸМожност да се изрази привлечноста и љубовта кон својот партнер 
во јавен простор без страв за закана или насилство; 
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„Живеам во Скопје и имам 19 години...Решив да отидам на првата посета на гинеколог. 
Се информирав колку што можев повеќе, закажав термин и отидов. Пристигнав, малку 
подисплашена, но до некаде спремна за тоа што ме очекува. Немаше некој разговор 
помеѓу мене и докторот, само ми побара матичен број, ме праша дали сум имала 
односи и откако потврдив ми кажа дека пожелно е да се направи ПАП тест. Соопштив 
дека ми е прв пат на гинеколог, но не мислам дека тоа на докторот му направи некоја 
разлика. Започна прегледот и дојде неудобниот дел што се очекуваше. Почнав да 
чувствувам болка. Го прашав докторот дали е нормално волку да боли. Ми одговори 
дека не е страшно, дека веројатно многу сум стегната. Не знам дали е до мене, но и 
неколку дена по прегледот чувствував болка. Откако заврши прегледот, докторот 
седна да запишува нешто. Јас прашав за контрацепција. Добив одговор „Кондомот е 
единственото контрацептивно средство кое освен од бременост штити и од полово 
преносливи инфекции“. Тонот со кој ова беше кажано ми звучеше како докторот да не 
сака да зборува понатаму на таа тема. Но, јас продолжив и кажав дека тоа го знам, но 
дека сепак сакам да бидам 100% сигурна, па прашав за хормонските пилули. „Тие не се 
препорачуваат за девојки на твоја возраст. Ако пукне кондомот, постои ургентна 
контрацепција“. Со ова беше завршен разговорот, но сепак докторот ми даде рецепт за 
нешто, најверојатно контрацептивно, немам слушнато за тоа, па не би знаела да кажам 
што е, само ми рече дека треба да се користи непосредно пред однос. 

Не верувам дека некогаш сум имала толку непријатно искуство, не само поради 
прегледот, кој не беше ни малку олеснет од страна на докторот, туку и поради тоа што 
докторот не ни сакаше да зборува повеќе со мене за контрацепцијата, да ме 
посоветува, или барем да ми даде некои основни информации.“ 
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ПРАВО НА 
ЗДРАВЈЕ 
Секој млад човек има право да ги ужива највисоките достапни 
стандарди на физичко и ментално здравје и благосостојба. Младите 
луѓе исто така имаат право да бидат заштитени од социјалните и 
економските фактори кои влијаат и придонесуваат за лоша 
здравствена заштита. 

ŸВо Република Македонија оралната хормонска контрацепција не е 
на товар на Фондот за здравство, односно државата не покрива 
дел од нејзината цена, па поради тоа месечниот трошок за нејзино 
купување е голем за најголемиот дел од младите девојки, што ја 
прави истата недостапна; 

ŸВо Македонија сè уште не постои механизам за континуирана 
набавка на терапија  за ХИВ, поради што лицата кои што живеат со 
ХИВ честопати мораат да се снабдуваат со нејзе на различни 
начини, за да не дојде до прекин на третманот; 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸПристап до сеопфатни услуги за сексуално и репродуктивно 
здравје по мерка на младите кои што одговараат на посебните 
потребни на различни групи на млади; 

ŸЕдукација, информации и вештини кои што ќе им овозможат на 
младите луѓе да инсистираат на побезбеден секс за да се спречи 
непланирана бременост, сексуално преносливи инфекции, 
вклучувајќи и ХИВ; 

ŸЗначајно младинско учество со цел воспоставување на закони, 
политики, програми и сервиси во јавното здравство; 

ŸПристап до широк избор на контрацептивни средства и до 
најновите достигнувања од репродуктивната сфера.  
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„...Отидов на лекар затоа што веќе долго време, откако почнав сексуално да се 
развивам имам еректилна дисфункција, не ми се дига. Знаев дека прво треба да отидам 
на матичен лекар и да побарам упат. Инаку тој пат на лекар отидов и заради други 
причини. Кога лекарот заврши со прегледот додека ми го пишуваше рецепт, му реков: 
„Докторе мислам дека имам еректилна дисфункција да ми дадете упат за уролог“. И во 
тој момент не знам кој чувствуваше повеќе срам, дали јас или лекарот. Кога тоа го 
слушна само ја сврте главата кон мене ме погледна и без да ми рече нешто или да ме 
праша, го напиша упатот и ми го стави  во книшката. 

Потоа отидов на урологија на државна. Кај се изначекав два саати на крајот не ме 
прегледа уролог туку специјализант. А и на него кога му кажав поради која причина сум 
дојден беше помалку збунет, ниту тој ме праша нешто туку само ми даде еден куп упати 
за да правам испитување. Се разбира сето тоа не заврши тука. Кога ги направив 
испитувањата решив повторно да закажам преглед кај уролог, ама тогаш кога отидов 
сфатив дека треба да чекам најмалку месец дена за тој преглед. Видов не видов морав 
да отидам во приватна болница. Таму лекарот се разбира беше поотворен и 
разговаравме за проблемот и ми ги објасни причините поради кои може да се јави 
еректилна дисфункција. Секако после прегледот утврди дека нема никакви органски 
причини за тоа, констатацијата беше дека причината е психолошка. Но и таму се 
соочив со една препрека. На крајот од разговорот со урологот го прашав дали може да 
ми препорача психолог или психијатар каде што работи на таа проблематика. Сепак и 
тој дигна само раменици. 

На крајот без оставен сам на себе и морав да барам психолози и психијатари во „Златна 
книга“ хихихи. И после повеќе од два месеци по првата посета кај матичниот јас почнав 
да работам со психологот на решавање на мојот проблем.“



Кога бев трета година на моите студии имав сериозен гинеколошки проблем, 
ситуацијата беше итна и мораше веднаш нешто да се направи. Но, од тука започнаа 
препреките кои што ниту можев да ги замислам однапред. Јас сум студентка во Скопје, 
но доаѓам од друг град. И како студентка во Скопје, јас немав право да имам матичен 
лекар од која било  област освен во мојот роден град. Поради тоа јас решив да отидам 
на Универзитетската клиника. Иако мислев дека таму конечно ќе биде преземено 
нешто за мојата состојба, сепак тоа не се случи. Кога стигнав таму ми беше кажано дека 
не ја покриваат таа област т.е. не ги нуделе гинеколошките услуги и рутинските 
прегледи... Од таму ме упатија дека треба да се обратам на единствениот гинеколог во 
мојот град. Но доколку го преземев тој чекор, освен тоа што ќе бев изложена на 
дополнителни финансиски трошоци туку и резултатите ќе ги чекав месец дена. 
Гинекологот земените примероци ги праќа на испитувања во Скопје, чека да се 
завршат анализите, да му се пратат резултатите назад и ете така поминуваат тие месец 
дена, месец дена кој за мене во таа ситуација беа премногу. 

Сепак мојата ситуација беше сериозна и за да понатаму не настане дополнителни 
компликации или пак ситуацијата стане уште посериозна решив да заминам на 
приватен гинеколог. Се разбира приватната ординација ги имаше сите можности да се 
направата потребните тестови, прегледи и следувања. Но, сите потребни процедури 
кои што мораа да бидат направени ни помалку ни повеќе ме чинеа исто колку и едно 
месечна кирија во Скопје. Киријата за тој месец ми отиде на таа една посета на 
гинеколог, за само еден ден. На крај дури и терапијата која што ми беше препишана 
морав да ја купам приватно и се разбира многу поскапо од тоа доколку ја земев со сино 
картонче. 

Целата ситуација беше на крајот решена и проблемот надминат. Но јас сè уште не 
можам да разберам целата ситуација и процедурите, како и на кој начин ние кои што 
сме студенти во Скопје, а доаѓаме од други градови да добиеме соодветни 
гинеколошки услуги и здравствена заштита. Некој ситуации, оваа како мојата се 
навистина итни и не дозволуваат јас да поминувам време по шалтерите во болниците и 
ординациите и ништо да не можам да направам.
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ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Сите млади луѓе имаат право на образование и информации, 
вклучувајќи сеопфатни, родово чувствителни и базирано на 
правото сексуално образование. Сите млади луѓе имаат право 
на пристап до точни, разбирливи информации и образование за 
сексуалноста, сексуалното здравје, репродуктивното здравје, 
сексуалните и репродуктивните права со цел слободно да 
донесат одлуки со информирана согласност. 

ŸВо Република Македонија нема сексуално образование во нашите 
училишта, иако дел од нашите институции тврдат дека тоа е 
покриено со програмата за „Животни вештини“ која во себе не 
содржи повеќе од 5% на содржини што се донесуваат на 
сексуалното и репродуктивно здравје и права; 

ŸИако во Превентивната програма за заштита од населението од 
ХИВ/Сида на Министерството за здравство има предвидено 
активности за информирање на младите, тие или не се 
спроведуваат или пак активностите не се целосни како што е 
планирано 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸПристап до сеопфатно сексуално образование за сите млади, 
вклучувајќи и тие кои не се во училишта; 

ŸПристап до образование кои што има за цел да ја намали 
дискриминацијата, стигмата и сите форми на насилство, 
промовирање на развојот на младите како информирани актери и 
зајакнување на младите да учествуваат во процесите на 
донесување на одлуки за сексуалното здравје и сексуалното 
образование; 

ŸЗначајно учество на младите во развојот, спроведувањето и 
евалуацијата на програмите за сеопфатно сексуално 
образование; Развој на вештини за градење на цврсти, правични и 
здрави пријателски и љубовни врски; 

ŸПодобрување на програмите што се фокусирани само на био-
медицинските аспекти на сексуалноста, а  кои треба да содржат 
посеопфатен пристап до информациите за сексуалноста. 8
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Имам 17 години, трета година сум во средно училиште и живеам во град во 
внатрешноста на Македонија. 

Како и секој млад човек и јас имам многу прашања кои што се поврзани со сексот, 
сексуалноста, врските, ризиците, заштитата. Но, немам многу можности да дознаам за 
сите овие, но и други работи кои што ме интересираат. 

Учам во средно стручно училиште, па немам ни предмет биологија за да можеби од 
таму нешто дознаам. Во основно, имав биологија, но на часот кога требаше да учиме за 
анатомијата, кога наставничката ја покажа првата слика со гениталните органи во 
класот настана таква смеа што освен сликата што ја видов не научив ништо друго. 

Во средно само еднаш кога беше денот на сидата, дојде некој лекар за да ни збори за 
болеста, како се пренесува и како да се заштитиме, ама во тој пола саат кажа толку 
нејасни зборови, медицински што баш и многу не научив. Секако ни покажа и кондом, 
го извади од џебот и ко покажа пред сите и толку, јас како да не бев видела кондом до 
тогаш во аптека или во продавница.

Па затоа се снаоѓам самата за да прочитам нешто што ме интересира. Најчесто 
пребарувам по интернет. Но, има премногу информации кои што можат да се 
прочитаат и сите се така различни, за една иста работа можеш да најдеш еден куп 
информации, податоци, факти и наместо да ми стане нешто појасно, понекогаш сум 
целосно збунета. А и нема многу македонски сајтови за да најдам некоја информација. 
Најчесто тоа се популарни сајтови и форуми, а таму секој си пишува кој што слушнал. 

Понекогаш и со другарките после часови кога ќе отидеме на кафе зборуваме за теми 
поврзани со сексот или за нашите врски, но и тоа е исто како и на форум на интернет. 
Секоја од нас знае нешто различно, нешто што има кажала постарата сестра или 
мајката. Еднаш додека зборуваме за гинеколог, јас им кажав дека сакам да одам на 
обичен преглед, а и онака да позборувам со гинеколог. Е тука сите ме нападнаа како да 
кажав којзнае што. Една од другарките ми кажа дека не можам да одам на гинеколог 
затоа што сè уште сум невина. Другата само ми се насмеа и ми рече „ако имаш среќа да 
те виде некој познат дека одиш на гинеколог, не дај боже некој од школо не ти беа 
муабетот дека си трудна“.... и тука завршија сите муабети со нив за гинекологот.

А со мајка ми, ама баш ништо не зборуваме, таа само ме прашува дали имам дечко или 
кој и само знае да ми рече да се пазиш, а од што и како да се пазам, баш не знам... 



ПРАВО ДА СЕ 
ИЗБЕРЕ ДАЛИ 
ИЛИ НЕ ДА СЕ 
СТАПИ ВО 
БРАК И ДАЛИ 
ДА СЕ ИМА 
ДЕЦА 
Секоја млада личност има право да избере дали, кога и со кого ќе 
стапи во брак и дали да има деца во средина која препознава 
различни видови на семејства. 

Во Република Македонија веќе неколку години се спроведуваат 
кампањи за трето дете, притоа создавајќи слика дека само таквите 
семејства се „исправни“ и создавајќи општествен притисок кај оние 
семејства и двојки кои што не можат да имаат деца. Во Република 
Македонија многу жени при добивањето на работно место, а за да го 
задржат истото, се принудени да потпишат договор во кој стои 
клаузула дека во наредните неколку години нема да останат 
бремени. 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸЕлиминација на принудниот и 
детскиот брак; 

ŸПравна рамка која што препознава 
истополови бракови или заедници 
и да се дозволи на истополовите 
партнери да посвојуваат деца; 

ŸМожност да се избере партнер без 
разлика на расата, религијата, 
етничката припадност; 

ŸСервиси и услуги за млади луѓе кои 
што биле принудени на детски 
брак; 

ŸПристап до информации, 
образование и сервиси кои што ќе 
им овозможи на младите луѓе да 
одлучат слободно, дали, кога и со 
кого да стапат во брак и дали и 
колку деца да имаат; 

ŸПристап до медицински 
потпомогнато оплодување; 

ŸПристап до правични мерки, како 
што се бенефиции за мајките 
(трудничко отсуство), децата 
(детски додаток) и други; 

ŸДржавата да преземе мерки за да 
се елиминира детскиот брак; 9
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ПРАВО НА 
ОТЧЕТНОСТ 
Владите мора да ги почитуваат, заштитуваат и да ги исполнуваат 
сексуалните права на сите млади луѓе. Почитувањето значи дека 
нема директно или индиректно да се мешаат во уживањето на 
овие права. Заштитата значи дека треба да се преземаат мерки 
за да се спречат други да се мешаат во остварувањата и 
уживањето на овие права. Додека пак исполнувањето значи 
дека треба да се носат закони и политики кои што ќе им 
овозможат на младите да ги уживаат сексуалните права. 

Секој млад човек има право да бара одговорност од 
претставниците на институциите во врска со исполнувањата на 
правата. Покрај тоа младите потребно е да имаат пристап до 
механизми за заштита на правата во случаи кога тие се 
прекршени. 

ŸВо Република Македонија покрај Народниот правобранител и 
Комисијата заштита од дискриминација и други органи на 
државната управа (на пр. Инспекторати) имаат надлежност да 
постапуваат во случаи на дискриминација и други прекршувања 
на правата. 

Правото во секојдневниот живот: 

ŸПристап до информации за тоа како и каде да се пријави 
прекршување на некое право; 

ŸРесурси и поддршка за младите да се зајакнат и да барата 
одговорност од претставниците на институциите.

10
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ЗАШТИТА НА 
СЕКСУАЛНИТЕ 
ПРАВА 
Она што понекогаш може да биде и најголемиот 
предизвик е прашањето што да се направи кога некое 
право е прекршено? Дел од сексуалните права е да се 
обезбеди и соодветна заштита на истите. Понекогаш сите 
постапки кои што треба да се преземат за да се заштитат 
правата може да бидат нејасни или предолги и тоа да ги 
одврати младите да бараат заштита на своие права. 

За таа цел Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукција и 
истражување како дел од услугите кои што ги нуди е и 
бесплатната правна помош. Тимот во Х.Е.Р.А .ви стои на 
располагање за да ви помогне да започнете постапка за 
заштита на своите права. 

За да добиете бесплатна правна помош пратете порака на 
pravnapomos@hera.org.mk или посетете ја нашата 
интернет страница http://hera.org.mk/?page_id=58
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