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Текстовите пред вас произлегуваат од еднодневното 
„Советување за образование за сексуално и репродуктивно 
здравје“ кое се одржа на Филозофскиот Факултет во 
Скопје на 28 октомври 2016 година. Покрај професорите 
кои доаѓаат од катедрите на Филозофскиот факултет, 
на советувањето гостуваа и колеги од Медицинскиот 
факултет, Правниот факултет во Тетово, Институтот за 
македонска литература, а тука беше и истакнатиот проф. 
Александар Штулохофер од катедрата за сексологија, 
оддел за социологија при Филозофскиот факултет во 
Загреб.  Главната цел на Советувањето да се започне 
стручна дискусија за можните предности и предизвици од 
едно образование за сексуално и репродуктивно здравје. 
Иако, за време на Советувањето стана јасно дека не постои 
дилема дека на младите мора да им се обезбеди пристап 
до информации, кои се во согласност со нивната возраст 
и нивните потреби, во излагањата ќе забележите дека 
беа отворени различни аспекти како тоа да се стори. Се 
слушнаа искуствата од Хрватска од каде стана јасно дека 
подготвеноста на наставните кадри и на родителите е 
од клучна важност за успешноста на имплементацијата 
на една наставна програма за сексуално образование.  
Се споделија наодите од евалуацијата на првите обиди 
за примена на една сеопфатна програма кои влеваат 
надеж, но воедно и откриваат колку процесот треба да 
биде има сериозен пристап. Се разгледаа здравствените 
индикатори кои неминовно укажуваат дека треба да се 
преземат мерки. Се направи преглед на интервенциите за 
зголемување на информираноста во програмите за ХИВ. 
Видовме пионерски чекори за образование во градинските 
кои како да ги разнишуваат сите стравови од прашањето 
кога да се почне со сексуално образование. Зборувавме 
дека сексуалното образование е за повеќе теми, како 
задоволството, различноста и заштитата од насилство.  
Се истакна важноста и можноста за искористување, а не 
само обвинување на популарната култура. Се зборуваше 
дека сексуалните и репродуктивните права се реалност 
во рамката на човекови права и дека за нив е многу 
важно да се учи. Можеби за прв пат се проговори за 
улогата на мажите, пред се промената на нивната улога во 
подобрување на сопствените животи и здравје. И секако, 
образованието за СРЗ е важно и за лицата попреченост, 
чија сексуалност постојано ја занемаруваме.

Советувањето се заокружи со заклучок дека потребно е да 
се спроведат истражувања за сите теми кои беа и оние кои 
не беа опфатени.      

НАКРАТКО ЗА 
СОВЕТУВАЊЕТО



9

ПРОГРАМА НА 
СОВЕТУВАЊЕТО
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00 ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ 
ТЕМАТА Е ПОСТАВЕНА: 
СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Сеопфатното сексуално образование не е нова работа за 
Македонија. Група од стручни лица од повеќе институции 
се посвети на оваа тема уште од 2009 година. Речиси во 
истиот временски период кога Mеѓународната федерација 
за планирано родителство, Организација за образование, 
наука и култура на ООН и Светската здравствена 
организација објавија насоки (UNESCO, 2009; WHO, 
2010; IPPF, 2010) за развивање на една ваква програма. 
По првите истражувања за потребите на учениците, 
наставниците и родителите (Трајановски и сор., 2011) како 
и првите прегледи на информациите во учебниците, во 
2011 година, се создаде Рамката за сеопфатно сексуално 
образование (ХЕРА, 2011). На неа работеа претставници 
од дури 24 научни, административни и граѓански 
организации, а процесот беше раководен од проф. Роџер 
Ингам од Институтот за психологија во Бирмингем. Нашата 
рамка во голем дел ги следи насоките на меѓународните 
стручни препораки, но истакнува дека треба да се 
направат прилагодувања на локалните услови и секако на 
потребите на децата и нивните развојни капацитети. 

Кога ќе кажеме сеопфатно сексуално образование, мора 
да се признае, звучи некако помпезно и артифициелно. 
Но, всушност се работи за многу едноставен концепт. 
Зошто сеопфатно? Станува збор за добро осмислен 
систем кој ги вклучува сите актери: децата, наставниците 
и родителите. Се темели на научно докажани информации, 
ја промовира родовата еднаквост и човековите права 
(видете го текстот на Кадриу стр. 46). Смета на тоа дека 
покрај формалното образование, треба да се обезбеди 
и неформално врсничко образование, а секако треба се 
вклучат и одговорните медицински институции. Понатаму, 
сеопфатно е зошто се однесува на повеќе теми Така, 
покрај сексуалното и репродуктивното здравје, односно 
превенција од сексуално преносливи инфекции, употреба 

М-р Драшко Костовски
Програмски директор ХЕРА
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на кондом и посебен дел за ХИВ превенција, се вклучуваат 
и 6 други теми (видете го прилогот на Симоновска стр. 35).  
Се предвидуваат работилници за: за родова еднаквост, 
за превенција од насилство, особено сајбер насилство и 
училишно вознемирување, за врски и односи, за граѓански 
аспекти каде младите треба да се информираат кои права 
ги имаат и каде да се обрат за помош, за задоволство - 
бидејќи сексуалноста не е поврзана само со болести и 
љубовни маки. Тука се и работилниците за различност, 
особено заштита од хомофобија, дискриминација и 
насилство засновани на сексуална ориентација и родов 
идентитет (ХЕРА, 2011). 

Но да бидеме попрецизни ќе ја наведеме дефиницијата на 
Светската здравствена организација:

Образование за когнитивни, емоционални, социјални и 
интерактивни аспекти на сексуалноста. Сексуалното 
образование започнува рано во детството и продолжува 
низ адолесценцијата и зрелоста. Се стреми кон поддршка и 
заштита на сексуалниот развој. Постепено ги оспособува 
и зајакнува децата и младите преку обезбедување 
на информации, вештини и позитивни вредности за 
да ја разберат сопствената сексуалност, да имаат 
безбедни и исполнувачки врски, но и да бидат одговорни 
за сопственото и за здравјето и благосостојбата на 
останатите.  (СЗО, 2010: стр. 9-10)

Денес веќе постојат докази дека ССО има ефекти. На 
меѓународно ниво, истражувањата покажуваат дека 
воведувањето долгорочни наставни програми води кон 
намалување на бројот на бремености и абортуси,  како 
и на стапките на сексуално преносливи инфекции и ХИВ 
кај младите на возраст од 15 до 24 години. Уште повеќе, се 
покажува дека ССО има влијание на позитивните вредности 
кои им овозможуваат на младите да воспостават интимни 
односи и врски кои се засноваат на еднаквост и почит и 
во кои не постои злоупотреба. (European Expert Group on 
Sexuality Education, 2015). Проблемите и предизвиците на 
кои влијае ССО не се туѓи за Македонија. Во излагањата, 
ќе видите дека Македонија бележи сериозни индикации за 
пораст на трендовите поврзани со сексуално преносливи 
инфекции, тинејџерска бременост и абортус (видете го 
прилогот на Младеновиќ, стр.24) и насилство засновано на 
родов идентитет и сексуална ориентација во училиштата 
(Ќостарова –Унковска, 2016).

Постојат убедувања дека неформалното образование 
може да биде сосема доволно. Иако постојат докази 
дека aко тоа е сеопфатно и системски организирано има 

многу добри ефекти (видете го истражувањето на Кениг 
стр.20), сепак искуството во ХЕРА која работи шеснаесет 
години на оваа тема вели  дека не е доволно. Особено ако 
станува збор за спорадични програми и ако државата не 
одвојува средства за една програма во континуитет која 
би се одвивала низ целата земја. Уште повеќе, врсничкото 
образование, оставено само на себе,  не може да одговори 
на комплексните  глобални текови кои имаат влијание 
на промената на сексуалното однесување кај младите 
(СЗО, 2010). Мислиме на  социјалните медиуми и нивната 
употреба преку мобилните телефони,  сексуализацијата 
на медиумите, идеалите наметнати преку слики од светот 
на богатите естрадни ѕвезди и рекламите, популарната 
култура воопшто (видите го прилогот на Мартиноска, 
стр. 41), како и лесниот пристап до  порнографијата 
која се заснова на злоупотреба. Тука е и прашањето за 
момчињата чие вклучување во остварување на подобро 
сексуално и репродуктивно здравје се уште претставава 
предизвик (види прилог на Давчев стр.52). Сексуалноста 
на лицата со попреченост е не повеќе сокриена тема, па 
затоа, едно сексуално образование не би било сеопфатно 
ако тие бидат занемарени (види прилог на Станојковска –
Трајковска стр. 58). 

Затоа еден унифициран и системски пристап кој ќе 
допре до секој млад човек во образовниот систем, но 
со предвидени мерки да се допре и до оние кои се вон 
системот, може да биде единствено решение за младите 
да знаат и да умеат да се снајдат во вртоглавиот проток на 
информации поврзани со сексуалноста. 

А истражувањата (Трајановски, 2010; Василевска,2014) 
укажуваат дека младите кај нас на училиште не можат 
доволно да се информираат за различните теми поврзани 
со сексуалноста и сексуалното и репродуктивно здравје. 
Дури и за оние традиционални био-медицински теми или, 
пак, превенцијата за ХИВ не се зборува колку што треба 
(види прилог на Велиќ -Стефановска и Ќосевска, стр.30).   

Но да се вратиме на нашата хронологија. Рамката за ССО 
понатака беше разгледана и усвоена од Комисијата за 
еднакви можности на мажите и жените во Собранието 
на РМ која препорача пилотирање на ССО. И тоа не 
беше последната страна од инцијативата за ССО во 
Македонија. Во меѓувреме, се донесоа Националните 
стратегии за сексуално и репродуктивно здравје 
(МЗРМ, 2009) и за безбедно мајчинство (МЗРМ, 2010), 
Националната стратегија за ХИВ/СИДА 2012-2016 (МЗРМ, 
2012)  и  Националната стратегија за млади на Република 
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Македонија 2016-2025 (АМС, 2016). Сите недвосмислено 
препорачуваат, на еден или друг начин, воведување 
на ССО. Но, процесите сопреа и не само што немаше 
соодветен одговор од одговорните институции, напротив 
како да се појави страв од зборот ССО.

Не недостасува уште многу, но се уште сме далеку од 
воведување на наставна програма. Имаме стратегии, 
имаме стручни лица, имаме подготовка, имаме предмети, 
а тука се искуствата со предметот образование за 
животни вештини. Но, се уште ни недостасуваат многу 
нешта и подготовки за програмата да биде успешна (види 
прилог од Штулхофер стр.11). Ни недостасува сериозна 
обука за наставните кадри, постојана стручна поддршка,  
навремено вклучување и информирање на родителите, ни 
фалат истражувања за различните аспекти на сексуалноста 
и потребите на населението. Да, ни фали и безбедна 
средина во училиштата, професори кои ќе можат да бидат 
мотивирани и ослободени од премногу обврски, слободни 
од надворешни притисоци. 
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01 ДАЛИ ИМА ПОТРЕБА ЗА 
ИНИЦИЈАТИВА НА НИВО 
НА ЕВРОПА ЗА СЕОПФАТНО 
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ? 
РАЗМИСЛУВАЊА ОД ХРВАТСКА

ВОВЕД
Јас сум вклучен уште од доцните 90-ти во дебатите за 
сексуално образование во училиштата во мојата земја. Се 
запознав со оваа чувствителна тема која често доведува 
до поделби преку неколку истражувања за преземањето 
сексуални ризици во младоста, при што неодамна 
учествував во два процеси за развивање на образовни 
политики кои се однесуваа на здравствено и сексуално 
образование во училиштата1. Овој коментар на извештајот 
за политиката кој е објавен во тековното издание 
(Европска експертска група за сексуално образование 
2015) го одразува моето донекаде поразувачко искуство со 
исходот од напорите да се воведе сексуално образование 
во Хрватска, како и моето академско мислење (и лично 
уверување) дека добро дизајнирано и сеопфатно 
училишно образование (СУО)2 може да им помогне на 
младите да се справат со комплексниот свет на сексуални 
и емоционални интеракции. Подолу следува куса историја 
на настаните поврзани со неодамнешното воведување 
на сексуалното образование во основните и средните 
училишта во Хрватска. За подетален опис, види  Hodzic et 
al. (2012) и Kuštreba, Elezović, and Štulhofer (2015).

Во 2012 г., една година откако на власт дојде центристичко-
левичарска влада, хрватскиот Министер за наука, 
образование и спорт (МНОС) најави дека во сите основни 
и средни училишта ќе се воведе програма за здравствено 
образование развиена од страна на група на експерти. 
Од четирите модули на програмата, последниот модул 
требаше да се фокусира на човечката сексуалност и родова 
еднаквост и да биде изготвен врз основа на Стандардите 
за сексуалното образование во Европа (World Health Or-
ganization 2010) на Регионалната канцеларија за Европа 
на Светската Здравствена Организација (СЗО). Речиси во 
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истиот момент имаше жестока реакција против модулот 
за СУО организирана од верски граѓански организации 
и поддржана од страна на Католичката црква. Модулот 
беше нападнат заради тоа што промовирал т.н. родова 
идеологија, хомосексуалност и порнографија, дури беше и 
демонизиран заради наводно подготвување на децата да 
бидат лесен плен на сексуалните предатори. После повеќе 
јавни кампањи, училишни протести и постојани повици од 
страна на водството на Црквата да се повлече модулот, во 
мај 2013 г., Уставниот суд го одложи спроведувањето на  
програмата за здравствено образование со образложение 
дека МНОС пропуштил да организира соодветна јавна 
дебата. Меѓутоа, во септември 2013 г., програмата за 
здравствено образование сепак беше конечно воведена, 
а неодамна завршените прирачници за наставниците беа 
дистрибуирани во училиштата во целата држава. 

Дали ова претставуваше победа за поддржувачите на СУО? 
Според сè поголемите докази, дури и ако се анегдотални, 
најголемиот дел од наставниците се чини дека избегнуваат 
да ги предаваат содржините на модулот за СУО заради 
недоволна поддршка, немањето обука и страв од поплаки 
на родителите. Покрај тоа што програмата за здравствено 
образование и модулот за СУО се формално спроведени, 
во пракса сексуалното образование во најголема мера е 
отсутно од хрватските училишта. При најавата за широки 
реформи на државната наставна програма во јануари 
2015 г., новиот министер за наука, образование и спорт 
најави дека здравственото образование нема повеќе  да 
се предава како посебен предмет (Jaric Dauenhauer 2015)

Во периодот кога беше воведена, програмата за 
здравствено обрзование и модулот за СУО имаа 
поддршка од мнозинството на учесниците во две анкети 
за испитување на јавното мислење. Според првата анкета, 
55% од граѓаните ја поддржуваа програмата, при што дури 
поголем процент (58%) се согласуваа дека модулот за СУО 
треба да биде заснован на научни и објективни факти, 
наместо на морални вредности (Turčin 2013). Втората 
анкета, која беше спроведена истиот месец, потврди дека 
релативното мнозинство на учесниците ја поддржуваа 
програмата (CRO Demoscop 2013); 41,5% целосно ја 
поддржуваа програмата, додека пак дополнителни 14% 
ја поддржуваа со некои помали измени на СУО модулот. 
Наспроти фактот дека постоеја очигледни разлики 
во мислењата и поделби во јавноста, при службената 
реализација на програмата недостасуваше примена на 
каква било систематична стратегија за информирање на 
јавноста. Многу малку напор се вложи да се одговори на 

грижите на родителите и да се справат со постојаниот 
наплив на погрешни информации и заплашувања од 
страна на конзервативните граѓански организации 
кои беа против СУО. Обидите да им се пружат детални 
информации на родителите за програмата за време на 
родителските средби, беа во најдобар случај спорадични3. 
Дополнителен проблем претставуваше фактот дека 
големо мнозинство на наставници немаа обука за тоа како 
да го предаваат здравственото образование, вклучувајќи 
го и СУО. Соочени со сè поголемите контроверзии и 
изложени на сè поголем притисок од одредени родители, 
а повремено и од директорите на училиштата, многу од 
нив сè помалку имаа волја да предаваат една, како што 
тие сметаа, „чувствителна“ тема и да се соочат со гневот на 
родителите.

Понатаму во мојот коментар, накусо ќе се осврнам на 
прашањето на ефикасноста на сексуалното образование 
во училиштата. Ќе се фокусирам на тоа што е познато 
за елементите на сексуалното образование кои имаат 
влијание врз однесувањето, при што ќе аргументирам 
дека вреди да се реализира концептот и спроведувањето 
на СУО и покрај политичките, моралните и финансиските 
пречки. Во последниот дел, јас ќе говорам за важноста на 
координиран пристап во политиките за СУО во европскиот 
контекст.

ЗОШТО ВООПШТО ДА СЕ 
ЗАМАРАМЕ СО СЕКСУАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ?
Скептицизмот во однос на организирањето на сексуално 
образование најчесто произлегува од уверувањето 
дека училишните програми не успеваат да влијаат врз 
однесувањето на младите. Ова уверување, меѓутоа, е 
спротивно на доказите кои се дадени во Техничките 
насоки за сексуално образование на ОН (UNESCO 
2009). Покрај зголемувањето на знаењето за човечката 
сексуалност и влијанието кое го има врз релевантните 
верувања (на пр. сопствена ефикасност во избегнување 
на сексуално преносливи болести, свесност за нормите 
во средината кои ја регулираат сексуалноста), едно 
големо истражување за оценување на програмите за 
сексуално образование спроведено во повеќе од 15 земји 
на 5 континенти исто така утврди дека мнозинството од 
програмите имаат влијание врз сексуалните однесувања 
(Kirby, Laris, and Rolleri 2007). Благодарејќи најмногу 
на работата на покојниот Даглас Кирби, знаеме дека 
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ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

ефикасноста на програмите за сексуално образование 
зависи од одреден број на фактори, кои можат грубо да 
се поделат во три категории (Kirby, 1999, 2002; Kirby, Laris, 
and Rolleri 2007, UNESCO 2009). Некои фактори, како што 
се интердисциплинарна стручност, претходно тестирање 
на програмата и одговарање на релевантните потреби 
на целната група, се поврзани со развојот на наставната 
пограма. Други фактори пак (на пр. фокусирање на неколку 
јасни здравствени цели, создавање на безбедна средина за 
учење, укажување на бројните влијанија врз сексуалноста 
на младите, примена на повеќе активности) се поврзани 
со дизајнот на програмата и начините на настава. Конечно, 
неколку други фактори како што се институционалната 
поддршка и ангажирањето на избрани и добро обучени 
едукатори се поврзуваат со реализацијата на програмата 
(Kirby, Laris, and Rolleri 2007).

Врз основа на повеќе од две декади на систематично 
истражување, постигнат е јасен консензус за ставот дека 
квалитетното сексуално образование може да ги намали 
здравствените ризици и да ја подобри репродуктивната и 
сексуалната благосостојба на младите (Braeken and Cardi-
nal 2008; Lindberg and Maddow-Zimet 2012;  Parker, Wellings, 
and Lazarus 2009; Poobalan et al. 2009; Santelli, Speizer, 
and Edelstein 2013; Stanger-Hall and Hall 2011). Меѓутоа, 
доказите со кои располагаме дека програмите кои се 
фокусираат на стекнувањето на (здравствени) вештини – 
за разлика од програмите кои исклучиво се засновани на 
давање информации или во кои се нагласува сексуалната 
апстиненција – можат значително да ги намалат ризиците 
поврзани со сексуалноста на младите луѓе, не успеаја 
за жал да го намалат отпорот во однос на сеопфатниот 
пристап кон сексуалното образование во училиштата 
(Santelli et al. 2006). Организациите и религиозните групи 
кои се против СУО често го обвинуваат за „технички“ 
пристап или пристап без вредности4 (Braeken and Cardi-
nal 2008) кој води кон сексуално експериментирање и 
емоционална дистанца. Овие критичари инсистираат дека 
образованието кое се залага само за апстиненција или 
пристапот за избегнување на ризици како што некогаш се 
нарекува,  претставува единствената соодветна форма на 
сексуално образование, покрај советите од родителите.

Иако обрзованието кое се залага само за апстиненција 
сè до неодамна беше доминантиот тип на сексуално 
образование во училиштата во САД (Kantor et al. 2008; 
Schalet et al. 2014), поддршката за овој пристап во 
Европа, вклучувајќи ја и мојата земја (Hodzic et al. 2012) е 
релативно нов феномен. Наспроти солидните докази дека 

образовните програми кои промовираат апстиненција се 
или неефективни (Kantor et al. 2008; Santelli et al. 2006) или 
инфериорни во однос на посеопфатните пристапи  (Forten-
berry 2005; Kirby 2008; Stanger-Hall and Hall 2011)5, отпорот 
кон СУО и поддршката за образование кое промовира 
апстиненција е сè уште многу гласно. Добар пример за 
тоа е неодамнешната европска иницијатива за барање до 
Генералниот директор на СЗО да ги повлече Стандардите 
за сексуално образование во Европа на Европската 
канцеларија на СЗО (World Health Organization 2010).6

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА: 
СОРАБОТКА НА НИВО НА 
ЕВРОПА СО ЦЕЛ ПОДДРШКА 
НА СУО?
Ако постојат јасни докази дека СУО функционира, зошто 
би ни бил потребен стратешки и колаборативен пристап 
во однос на сексуалното образование во Европа? Во 
реалноста, сепак сексуалното образоване сè уште е 
прашање кое предизвикува поделби и емоционални 
реакции (Irvine 2000). Прегледот на сексуалното 
образование во 26 европски земји покажа дека оваа тема е 
контроверзна во речиси сите опфатени држави, со особено 
силен отпор кон СУО во државите во кои Католичката 
црква има силна поддршка и значајно политичко влијание 
(Parker, Wellings, and Lazarus 2009). Човечката сексуалност, 
особено адолесцентската и предбрачната сексуалност, 
преостануваат да бидат чувствително прашање кое 
често предизвикува морална загриженост и повици за 
општествени ограничувања.

Како што беше укажано во документот за политиката 
објавен тука (European Expert Group on Sexuality Edu-
cation 2015), некои родители имаат амбивалентен став 
кон сексуалното образование во училиштата, додека пак 
други се загрижени дека отвореното разговарање и учење 
за сексуалност неизбежно ќе резултира во зголемување 
на сексуалната активност кај адолесцентите. Ваквите 
вообичаени стравови и заблуди сè уште опстојуваат и 
покрај научните докази кои го докажуваат спротивното. 
(Grunseit et al. 1997; Kirby, Laris, and Rolleri 2007). Дури и 
во случај кога мнозинството родители го поддржуваат 
сеопфатниот пристап кон наставата за човечката 
сексуалност (Bleakley, Hennessy, and Fishbein 2006; Herrman 
et al. 2013; Kuštreba, Elezović, and Štulhofer 2015), едно гласно 
и доброорганизирано малцинство кое се спротивставува 
на концептот и начелата кои тоа го претставува, може да 



16

создаде таква атмосфера во кое им се чини на носителите 
на одлуки дека би платиле превисока политичка цена за 
спроведувањето на СУО. 

Слично на религиозното десничарско движење во САД 
(Calterone Williams 2011), отпорот кон СУО врз верска основа 
и перцепираната ‘преголема сексуална слобода’ добива 
сè повеќе на сила во Европа како дел од едно пошироко 
конзервативно политичко и општествено движење кое 
е против законите за абортус, родовиот мејнстриминг 
(кој е критикуван како ‘родова идеологија’; види Anić 
2015) и истополовите бракови (Datta 2013; Feder 2014). 
Во одреден број на европски држави, овој тренд доведе 
до сè позасилени повици да се бранат т.н традиционални 
вредности (Paternotte 2014; Stille 2014), зголемувајќи го 
притисокот врз секуларното сексуално образование. 
Во случајот на Хрватска, ова движење беше успешно не 
само во претставување на СУО како некомпатибилно 
со вредностите на религиозните родители, туку и во 
поттикнувањето на сомнежот дека СУО придонесува кон 
сексуалната злоупотреба. Посткомунистичките земји може 
да бидат особено ранливи на ваквите аргументи заради 
повторното будење на религиозноста и недостатокот на 
стручност и ресурси кои се неопходни за систематично 
промовирање на придобивките од кавлитетното сексуално 
образование.

Сите овие прашања– социо-културната чувствителност 
на темата на сексуалноста, постојаната загриженост на 
родителите за сексуалното образование во училиштата 
и растот на конзервативното движење во Европа – 
сето тоа укажува на потребата за соработка на ниво на 
Европа за поддршка на СУО.Основните елементи на 
оваа иницијатива треба да вклучат стратешки насоки за 
справување со можните пречки за СУО; систематична 
меѓународна поддршка во форма на експертиза, ресурси 
и лобирање (види Braeken and Cardinal 2008); како и 
организациска иновативност ( на пр. мрежа/форум на 
едукатори за сексуално образование на ниво на Европа, 
интердисциплинарна академија за здравствено и 
сексуално образование).

Во случајот на Хрватска, соработка на ниво на Европа на 
полето на СУО – опфаќајќи ги аспектите на подготовка, 
имплементација и исходи – во најмала мера би било од 
помош. На нивото на подготовка, може да се развиваат 
и споделуваат стратегии и алатки за долгорочно 
застапување во медиумите, ефективни преговори за 
релевантните политики и како најдобро да се започне 

дијалог со религиозните заедници. Понатаму, градењето 
на коалиции со релевантните национални и меѓународни 
професионални здруженија (на пр. во областа на 
медицината, психологијата, образованието, правото 
и социјалната работа) би им дало поголема тежина на 
поборниците за СОУ. На нивото на имплементација, 
вклучувањето на наставниците и на директорите на 
училиштата како активни партнери во процесот и 
обезбедувањето  на квалитетна обука и алатки кои ќе 
им помогнат при справување со можната загриженост 
на родителите се чини дека е една од централните 
задачи кои треба да се спроведат. Континуиран дијалог 
со родителите останува да биде од суштинско значење, 
а треба внимателно да се разгледа опцијата да се даде 
можност за оправдано отсуство на детето (за родителите 
кои се против нивното дете да посетува часови по СУО 
во основно училиште).  Конечно, во однос на исходите, 
потребни се насоки за тековно подобрување и евалуација 
на програмата, за што е потребна стручност која може да 
биде ограничена во некои европски земји. 

ЗАКЛУЧОК
Земајќи ги во предвид постојаните потешкотии со кои 
се соочува сексуалното образование во Европа (Parker, 
Wellings, and Lazarus 2009), од извонредна важност е оваа 
иницијатива понатамошно да се развие и да се актуализира. 
Во опкружување кое се почесто го перципираме преку 
технологијата и кое е често презаситено со сексуализирани 
слики и пораки на медиумите, на младите луѓе им е 
неопходен безбеден, добро информиран и структуиран, 
креативен и, најважно од сè, простор во кој има дијалог 
кој ќе им овозоможи да стекнат и развијат вештини за 
здрав сексуален развој. Потребата за тоа може очигледно 
да се види од извештаите во кои се укажува дека младите 
би сакале да добијат повеќе информации поврзани 
со сексуалноста во училиштата (Modrić, Šoh, and Štul-
hofer 2011; Tanton et al. 2015). Во процесот на станување 
на личност која се почитува себеси и другите, која е 
емоционално вложена, одговорна и сексуално исполнета, 
сеопфатното сексуално образование може и треба да игра 
улога.  
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БЕЛЕШКИ
1. Помеѓу март, 2012 и август, 2013 година, авторот 
координираше група на експерти назначена од хрватската 
Агенција за образование, која имаше задача да изработи 
модул за сеопфатно сексуално образование – еден од 
четирите модули во рамките на наставната програма за 
здравствен образование кое во моментов се предава во 
основните и средните училишта во Хрватска.

2. Во овој Коментар, под СОУ се подразбираат програмите 
кои обично започнуваат во основното училиште и 
продолжуваат сè до крајот на средното училиште, а не се 
ограничени на промовирање на апстиненција, верност 
и користење на кондоми, како што се најголемиот дел 
од програмите за превенција на ХИВ. За да помогне во 
развојот на здрави лични и интерперсонални вештини и 
почитувањето на автономјата на индивидуата, различните 
избори и родовата еднаквост, СОУ опфаќа позитивна 
перспектива и целосни, научно точни и развојно 
соодветни информации за човечката сексуалност 
(Braeken and Cardinal 2008; Herrman et al. 2013). СОУ, 
исто така, често ги покрива и сексуалната злоупотреба 
и спречувањето на виктимизацијата, како и критичка 
оценка на претставувањето на сексуалноста во медиумите 
(вклучувајќи и сексуално експлицитни материјали).

3. Предлогот на неколку експерти кои учествуваа во 
изработката на модулот за СОУ, на родителите (на ученици 
од основно училиште) да им се дозволи да ги повлечат 
своите деца од часовите по СОУ – со што најверојатно ќе 
се смиреа протестите – беше игнорирано од министерот.

4. Се сомневам дека поимот ‘холистичко сексуално 
образование’ е така формулиран за да се спротивстави 
на тоа обвинување. Интересен е фактот дека истиот поим 
се почесто се користи од страна на тие кои се противат 
на хрватската програма за здравствено и сексуално 
образование за да се предложи алтернативна програма со 
фокус на апстиненција.

5. Освен тоа што во него често се презентираат научно 
неточни информации за кондомите и другите методи на 
контрацепција, се јавува сериозна загриженост од аспект 
на етиката и човечките права во однос на образованието 
кое промовира апстиненција (Santelli 2008; Santelli et al. 
2006).

6. Види http://www.citizengo.org/en/207-withdraw-docu-
ment-standards-sexuality-education-europe

Важна информација

Никаков потенцијален конфликт на интерес не беше 
пријавен од страна на авторот.
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02 НА ПАТОТ КОН 
ВОВЕДУВАЊЕ СЕОПФАТНО 
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО МАКЕДОНИЈА: ШТО 
НАУЧИВМЕ?

РЕЗИМЕ
Сеопфатното сексуално образование сè повеќе се 
препознава како неопходно во стимулирањето позитивни 
ставови кон ненасилството и рамноправноста кај младите 
и во нивното оспособувањето за носење информирани 
одлуки и за однесување кое ги намалува здравствените 
ризици. Истовремено, заради комплексноста на 
содржините и оптовареноста со табуа, неговото 
спроведување претставува сериозен предизвик. 

Во овој труд е презентиран дел од наодите од евалуациите 
на две спроведени пилот-програми за сеопфатно 
сексуално образование. Истражувањето е направено  врз 
примерок од вкупно 42 средношколци и 64 ученици од 
основно училиште кои учествуваа во пре-тест и пост-тест 
мерењата на знаењата и ставовите со помош на посебно 
изработени инструменти. Квалитативните податоци се 
прибирани во фокус-групи, односно интервјуа, водени со 
сите страни вклучени во имплементацијата на програмите. 

Анализата на резултатите насочена кон оценување на 
постигнатите ефекти врз информираноста и ставовите на 
учесниците, како и квалитетот на содржините и на нивната 
имплементација, сугерира дека и знаењата и ставовите 
во врска со важни аспекти на сексуалноста може да 
се подобрат врз основа на учество во структурирана, 
холистичка и континуирана обука спроведена со 
работилнички, партиципаторен метод, од страна на 
претходно обучени едукатори.  

Клучни зборови: сеопфатно сексуално образование, 
евалуација, ефекти
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сексуално образвание во земјата, главно како обучувач на едукатори и 

како коавтор на прирачници за едукација.  
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Неколку емпириски истражувања спроведени меѓу 
адолесцентите во Македонија,  недвосмислено упатуваат 
кон заклучокот дека тие не се доволно информирани за 
клучни прашања во врска со сексуалното и репродуктивното 
здравје 1. Овие наоди не се изненадувачки ако се земе 
предвид дека во земјата сè уште не е воведена едукација 
за сексуалноста која истовремено е холистичка, системска, 
континуирана и заснована на современи, научно 
проверени податоци. Во две понови студии е констатирано 
дека учениците немаат пристап до квалитетни информации 
за сексуалноста иако некои содржини се предвидени со 
предметот Образование за животни вештини (Василеска 
и сор., 2014), како и тоа дека поголемо внимание е 
посветено на био-медицинските аспекти на сексуалното 
и репродуктивното здравје, со недостаток или целосно 
исклучување на психо-социјалните компоненти, па дури 
и тоа дека некои од наставните материјали промовираат 
негативни стереотипи и проблематични ставови кон 
љубовта, истовремено пласирајќи неточни или застарени 
информации (Трајаноски, Јанева и Младеновиќ, 2010). 
Недоволната информираност и/или дезинформираноста, 
придружена со растењето во поширок општествен 
контекст кој поддржува патријархални вредности, 
традиционални родови улоги, хетеронормативност, 
хомофобија и трансфобија, можат да имаат сериозни 
последици по здравјето на младите сфатено во најширока 
смисла. 

Оваа опасност, заедно со потребата од сеопфатно 
систематско сексуално образование е идентификувана и 
адресирана во неколку релевантни стратешки документи 
како што се: Националните стратегии за сексуално и 
репродуктивно здравје (2010) и за безбедно мајчинство 
(2010), Националната стратегија за ХИВ/СИДА, 2012-2016 
година, и заклучоците на Комисијата за еднакви можности 
за пилотирање на сексуално образование и евалуација 
на предметот образование за животни вештини (2011). 
Неопходноста од воведување сеопфатно сексуално 
образование во рамките на формалното образование не 
е препознаена само од експертите од повеќе области - 
доминантно афирмативните одговори на наставниците, 
родителите и учениците на неодамна спроведена анкета 
(Трајаноски и сор.,  2010), укажуваат на тоа дека и меѓу 
нив постои висок степен на согласност во поглед на тоа 
дека знаењата, вештините и ставовите од сферата на 
сексуалноста треба да се стекнуваат во рамки на редовниот 
наставен курикулум. 

1 Податоци за оскудната информираност може да се најдат во следниве публикации: Здравјето 
како квалитет на животот - Социјални нееднаквости меѓу младите во Република Македонија, 
Студија за однесувањата поврзани со здравјето кај децата на училишна возраст (HBSC) од 2013 
и Извештај од истражувањето за ризични однесувања поврзанисо ХИВ/СИДА кај млади лица во 
Македонија на возраст од 18 до 24 години, од 2011.

ПИЛОТ ПРОГРАМИ ЗА 
СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ
Водејќи се од бројните емпириски податоци кои 
сугерираат дека кога се спроведува систематски, 
сексуалното образование има ефекти врз подобрување 
на информираноста за важни аспекти на сексуалното 
здравје, како што се на пример, начините на превенирање 
на сексуално преносливите инфекции и спречувањето на 
непланирана бременост (Kirby, Laris & Rolleri, 2007; Poobal-
an et al., 2009), дека помага во заземање негативен став 
кон насилството и кон дискриминацијата (Vanwesenbeeck, 
2008; UNFPA, 2015), па дури и дека влијае врз промена 
на однесувањето, особено врз употребата на кондоми 
и одложувањето на неподготвеното започнување со 
сексуални односи (Boonstra, 2011; Wight, 2011), и најнакрај, 
земајќи ги предвид проценките за неговата економска 
исплатливост за целото општество (UNESCO, 2011), во 
2014 година Х.Е.Р.А, го започнува проектот за врсничко 
сеопфатно сексуално образование (ССО).  
Централната активност на овој проект е реализацијата на 
најмалку седум работилници од сферата на сексуалното 
и репродуктивно здравје сфатено во најширока смисла, 
во средни училишта кои доброволно пристапуваат на 
повикот за учество. Во три такви училишта, обуката се 
одвиваше како врсничка, на тој начин што претходно 
обучени младински волонтери, придружувани од сениор 
тренер во областа кој помага при изведувањето, ги 
фацилитираат работилниците. Вака организираната 
настава ја следеа околу 150 ученика од трите школи кои 
учествуваа во проектот. Една година потоа, Центарот 
на заедницата на општина Центар – Скопје2, ја иницира 
програмата за спроведување сексуално образование 
во две основни училишта во општината Центар, исто 
така доброволно пријавени за учество. Наставата за 
сексуално и репродуктивно здравје во овие две школи 
беше реализирана од страна на претходно обучени 
наставници-доброволци, поддржани од експерти во 
областа, за време на додатни  часови по редовната 
настава. Во неа, со одобрување добиено од родителите, 
учествуваа вкупно 105 ученика од деветто одделение. На 
претходно обучените реализатори на едукацијата од двата 
застапени модела, им беше доставен наставен план за 
сите компоненти на сеопфатното сексуално образование, 
заедно со работилниците кои соодветствуваат на 
компонентата и на возраста на потенцијалните учесници 
во наставата. Ним и им беше објаснето дека можат сами да 
одлучат која работилница ќе ја реализираат, врз основа 

2 Активностите се реализирани во соработка со Х.Е.Р.А, која ги обезбеди прирачниците за 
реализација на наставата
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на увидот во потребите на конкретната група ученици. 
Како основа за подготовка на наставата, беа користени 
два специјално за оваа намена подготвени  прирачника 
(едниот за наставници, а другиот за врснички едукатори), 
во кои се опишани чекорите низ кои би требало да се 
одвива секоја работилница, заедно со наставните цели и 
се обезбедени дополнителни информации релевантни за 
секоја од седумте застапените теми. 

Двете програми имаат статус на пилот-проекти за 
спроведување сеопфатно сексуално образование и се 
замислени како  појдовна основа за тестирање на два 
различни модела, односно за изведување заклучоци за 
тоа кој е оптималниот начин за реализација на ваквиот вид 
едукација. Податоците кои треба да послужат за оваа цел 
се извлечени од извештаите од евалуациите спроведени 
по реализацијата на двата циклуса на настава. Евалуациите 
се направени непосредно по нивното завршување, а 
изведени се како екстерни, формативни и партиципативни. 

Во овој труд се адресирани три прашања релевантни за 
преземање понатамошни чекори кон осмислување на 
едукацијата за сексуалноста, без разлика дали таа ќе има 
карактер на системски заснована формална настава или на 
неформална воншколска активност: (1) каков е ефектот од 
пилот - програмите за сеопфатно сексуално образование 
врз информираноста и ставовите на учесниците, (2) што 
мислат учесниците за методот на изведување на наставата 
и за содржините на програмата? и (3) што може да се 
заклучи за програмата врз основа на анализата на овие 
емпириски податоци?

МЕТОДОЛОГИЈА НА 
ЕВАЛУАЦИЈАТА НА 
СПРОВЕДЕНИТЕ ПРОГРАМИ
Двете евалуации се изведени со користење на комбиниран 
метод. Прибираните квантитативни податоци служат 
за утврдување на тоа дали има и колкави се промените 
во ставовите и информираноста на младите настанати 
како резултат на нивното учество во обуката, врз основа 
на споредување на состојбата пред обуката (за да се 
констатира почетното ниво) со состојбата  непосредно по 
нејзиното завршување. 

Степенот на информираност беше мерен со специјално 
за таа намена изготвени тестови на знаење сочинети од 
18 односно 16 прашања со повеќечлен избор. Тие беа 
избрани така што соодветно ги застапуваат сите покриени 
теми и формулирани на начин да го проверат не само 
познавањето факти, туку и разбирањето и применувањето 

на наученото. Ставовите пак, беа мерени со претходно 
посебно за оваа намена изработени скали, едната за 
повисоката, а другата за  пониската возраст, сочинети од 
28 односно 183  тврдења на кои се одговара на пет-степена 
скала на согласност. За илустрација, едно тврдење за увид 
во ставот кон родовата рамноправност гласи: „Мажите и 
жените се различни по природа, па според тоа, не може 
да бидат сосема рамноправни“ (инверзен ајтем), а еден од 
индикаторите за идентификување на односот кон родово 
заснованото насилство е формулиран како: „Заканувањето 
на момчето дека ќе ја прекине врската ако девојката нема 
секс со него, е еден вид принуда за секс“. Релијабилноста на 
скалите е мошне висока и изнесува ɑ (Кронбах алфа) = 0,92 
за скалата наменета за средношколците, односно ɑ= 0,82  за 
верзијата за ученици од основно образование, а за секоја 
од субскалите, формирана од тврдења кои го одразуваат 
ставот за секоја од вклучените компоненти (род, сексуално 
и репродуктивно здравје, врски, задоволство, сексуално 
насилство, граѓански аспекти и различност), се движи во 
психометриски  прифатливи рамки. 

Квантитативните податоци се дополнети со квалитативни, 
прибирани преку индивидуални интервјуа или фокус–
групи во кои учествуваа сите страни што беа директно 
вклучени во процесот - учениците, наставниците односно 
врсничките едукатори, координаторите во училиштето и 
програмските координатори. Овие податоци служеа како 
основа за идентификација на јаките и слабите страни на 
програмата од перспектива на учесниците, а за нивна 
обработка е користена тематска анализа.

Со оглед на тоа дека се обработувани само оние протоколи 
пополнети во двата наврати и без прескокнување на 
ајтемите, нивниот број е значително помал од вкупниот 
број на учесници во програмата. Така, комплетни податоци 
за повисоката возраст има од 42 учесници (11 машки и 31 
женски), а за пониската возраст, од вкупно 64 (36 машки и 
28 женски). Во фокус групите пак, учествуваа 30 ученика 
од трите средни училишта и 19 ученици од основните 
училишта. 

НАОДИ ОД ЕВАЛУАЦИИТЕ
Просечниот скор на тестот за информираност кај 
учениците од основните училишта, од М=8,6 (SD=1,9) се 
искачил на М=10,1 (SD=2,2), а разликата меѓу пре-тест 
и пост-тест просекот е статистички значајна (t=5,15(63); 
p<0,01). Статистички значаен напредок во знаењата има 
за двата пола, со тоа што кај девојчињата, висината на 

3 Оваа скала е покуса бидејќи е изоставена една од компонентите која не се реализираше во 
сите групи во основните училишта и затоа што бројот на тврдења за секоја од компонентите е 
помал.

д-р Николина Кениг
НА ПАТОТ КОН ВОВЕДУВАЊЕ СЕОПФАТНО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО МАКЕДОНИЈА: ШТО НАУЧИВМЕ?
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ефектот4 e поголема отколку кај момчињата и изнесува r= 
0,61 (за момчињата тој е r=0,46). 

Подобрување на знаењата е забележано и кај учесниците 
од повозрасната група.  Во целина, просекот на точно 
одговорени прашања се зголемил од М=11,6 (SD=1,9) на 
М=12,8 (SD=2,2). Зголемувањето на просекот е значајно 
и за целата група (t=5,15 (63); p<0,01) и за двата пола 
одделно, со тоа што ефектот е поголем за момчињата 
(r=0,74) отколку за девојчињата (r=0,49). Илустрација на 
просеците за различните возрасни односно полови групи 
е прикажана на График 1. 

Просеците на секоја од компонентите на ставот пред и 
по обуката за двете возрасни групи, заедно со податокот 
за тоа дали настанале промени или не, се прикажани во 
Табела 1. Просекот на сите групи од пост-тест мерките 
упатува на тоа дека општо земено, ставот се подобрил 
(t=2,50 (60); p<0,05), но останал во рамките на категоријата 
умерено позитивен5. Неопходно е да се нагласи и дека 
понатамошната анализа укажа дека промените во 
вкупниот скор се должат на значајни промени на просекот 
само кај девојчињата. Статистички значајна промена 
кон подобрување на ставот настанала кај компонентите 
сексуално и репродуктивно здравје (t=3,50 (60); p<0,01), кај 
сексуално насилство (t=3,41 (60); p<0,01) и кај граѓански 
аспекти (t=2,09 (52); p<0,05) со величини на ефект во 
опсег од r=0,25 до r=0,40. Кај компонентите род, врски и 
задоволство не е постигнат напредок6.

4 За пресметување на величината на ефектот се користени величините на t- тестот за повторени 
мерки како што е сугерирано во: Rosenthal, R. & Rubin, D. B.. Meta-analytic procedures for combin-
ing studies with multiple effect sizes. Psychological Bulletin, 99, pp. 400-406.

5 Вредностите на скалата на ставови за учениците од основно училиште може да се читаат на 
следниов начин:  просекот од  18 до 31 индицира  многу негативен став, од 32 до 46  индицира 
умерено негативен став, меѓу 47 до 60 е неутрален, од 61 до 75 умерено позитивен, а просекот над 
76 сугерира изразито позитивен став.

6 Компонентата различност беше реализирана само во средните училишта, па поради тоа за не а 
не се прибирани мерки во основните.

Просекот на скалата на ставови на учесниците од 
повисоката возрасна група по завршување на наставата, 
упатува на тоа дека општо земено, ставот од умерено 
позитивен7 се подобрил до изразито позитивен. 
Статистички гледано, може да се констатира дека ставот 
во целина станува попозитивен во пост-тест ситуацијата 
(t=7,4(39);p<0,01). Големината на ефектот изнесува 
r=0,76, што индицира исклучително висока промена. 
Значајни промени кон подобрување на ставовите во 
целина настанале и кај момчињата (t=5,09(10);p<0.01) и 
кај девојките (t=5,7(28); p<0.01). Големината на ефектот за 
девојките е помал (r=0,73) отколку за момчињата (r=0,85), 
иако и за двете групи може да се третира како интензивен. 

Статистичката анализа од резултатите постигнати во пре-
тест и пост-тест ситуацијата за секоја од компонентите 
од кои се состоеше обуката за средношколци, сугерира 
дека кај сите нив дошло до промена, но само за некои таа 
се случила и кај момчињата и кај девојките. Состојбата со 
компонентите сексуално и репродуктивно здравје, каде 
статистички значаен пораст на просечниот скор има како 
за сите обучени учесници (t=3,0 (30);p=<0,01), така и за 
момчињата (t=2,3 (8);p=<0,05) и девојките одделно (t=2,1 
(22);p=<0,01) и задоволство, каде статистички значајни се 
промените и кај двата пола, а со тоа и кај скорот за сите 
учесници (t=3,7 (39);p=<0,01), може да се третира како 
најповолна. Прогрес и кај двата пола е регистриран за 
компонентата различност (t=3,8 (39);p=<0,01), со тоа што 
кај групата момчиња, ставот е променет од во просек 
многу негативен, во умерено негативен, а кај девојките, 
бил и останал во категоријата неутрален. 

На компонентата род, ставот станал попозитивен за сите 
учесници вкупно (t=2,2 (39);p=<0,05), со тоа што утврдената 
разлика се должи на подобрувањето кое настанало кај 
девојките (t=2,4(28);p=<0,05), бидејќи кај момчињата нема 
никаков напредок  (t=0,2 (9);p>0,05). Слична е и ситуацијата 
со компонентата врски, каде статистички значајната 
разликата добиена за сите учесници (t=2,1(39);p=<0,05) 
повторно произлегува само на променaта на ставот 
кај девојките (t=2,3 (28);p=<0,05). Просекот е подигнат 
за вкупно сите учесници и кај димензиите сексуално 
насилство (t=3,5(39);p=<0,01) и граѓански аспекти (t=2,2 
(39);p=<0,05), со тоа што промената се должи само на 
покачувањето на скоровите кај момчињата, а не и кај 
девојките. 

Наодите индицираат дека и во поглед на информираноста 
и во однос на сфаќањата за важни аспекти на сексуалноста, 

7 Ако се имаат предвид  минималниот и максималниот можен скор на прашалникот за повисоката 
возраст, вредностите може да го попримат следново значење:  просекот од  28 до 49 индицира  
многу негативен став, од 50 до 73  индицира умерено негативен став, меѓу 74 до 95 е неутрален, од 
96 до 118  умерено позитивен, а просекот над 119 сугерира изразито позитивен став.
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со двата модела се постигнати ефекти во очекуваниот 
правец. Ефектите врз ставот, се посилни за учесниците 
во средните училишта, додека во основните, значителни 
промени има само кај девојчињата и тоа на половина од 
вклучените компоненти. 

Квалитативните податоците добиени во фокус-групите и 
инетрвјуата, сугеририраат дека за мнозинството учесници, 
методот на работа е соодветен. Преференцијата за 
работилнички пристап во споредба со предавања во кои 
акцент се става на усвојувањето на знаења, беше особено 
нагласена меѓу повозрасната група ученици. За нив, слично 
како и за учениците во основните училишта, можноста 
да се партиципира низ споделување на мислењата, во 
средина која е за нив релативно безбедна е од суштинска 
важност. Како илустрација на оваа позиција може да 
послужат следниве изјави:

„Секој можеше да си го каже своето мислење без да биде 
осудуван за тоа. На крајните часови се вклучуваа и повеќе.“ 
[ученичка, средно]

„Секој си го кажуваше своето мислење и после наставникот 
објаснуваше.“ [ученик, основно]

„Буквално све што нè интересираше си прашувавме и 
добивавме одговори.“ [ученик, средно]

Учениците на пониските возрасти сметаат дека би биле 
послободни доколку обуката ја вршат „лица однадвор“, 

иако не беа изнесени јасно артикулирани забелешки 
кои би упатиле дека улогата на наставник/чка како 
фацилитатор/ка имале инхибиторен ефект. Генерално, се 
преферира едукаторите да бидат млади луѓе, но сепак, 
малку повозрасни од учесниците, за да може да биде 
доживеани како лица со поголеми компетенции од самите 
учесници во обуката.

И кај двете возрасни групи доминира мислењето дека 
содржините кои биле работени за време на наставата, 
главно биле добро избрани, со тоа што меѓу учениците 
од основните училишта е забележана конфузија околу 
улогата на темата род, па дури и отпор кон третирање на 
останатите теми низ родова перспектива. Наставниците 
и едукаторите кои беа реализатори на програмата имаат 
чувство дека нивните напори вределе и дека содржините 
предизвикале интерес, но и двете групи се согласни во тоа 
дека за успешно спроведување на сеопфатно сексуално 
образование, неопходна е претходна темелна обука на 
реализаторите, подолготрајна поддршка однадвор и 
широк консензус за бенефициите од овој вид образование. 

ШТО НАУЧИВМЕ?
Иако е многу тешко да се донесат цврсти заклучоци 
во врска со ефектите, пред сè заради тоа што бројот 
на учесници во евалуацијата е мал, условите во кои се 
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ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

прибираат податоците за евалуацијата не се оптимални8,  
а и заради тоа што нацртот е предекспериментален (не 
се вклучени контролни групи), овие податоци сугерираат 
дека со имплементацијата на програмата може да се 
очекува успех, особено ако таа се изведува во околности на 
посилна макро и микро системска поддршка. Обидите да 
се извлечат заклучоци за тоа кој од моделите е поефикасен 
претставуваат уште посериозен предизвик ако се земат 
предвид само постојните наоди. Сепак, добиени се 
јасни индиции за тоа дека методот на работилнички 
пристап е соодветен, меѓу другото затоа што овозможува 
партиципација и доживување на учесниците дека 
нивниот глас, доживувања и проблеми се важни. На ова 
укажуваат и искуствата од имплементација на слични 
програми спроведени во други култури (Morrison-Beedy 
& Nelson 2004; Poobalan et al., 2009), што дополнително 
придонесува за сигурноста на тврдењето дека методот 
е функционален. 

Еден сериозен предизвик за програмата на линија на 
инволвирање на младите и обезбедување чувство на 
„сопственост“ на програмата е изборот на содржините 
кои се работат, како и адресирање на опфатените теми 
на начин кој е адаптиран на возраста и на субкултурата. 
Ова особено се однесува на содржините од тематското 
подрачје род, кај кое очигледно постои проблем, не само 
затоа што не се постигнати посакуваните ефекти, туку 
најмногу заради тоа што тоа е основата на која се потпираат 
сите останати содржини.  Наодите упатуваат на тоа дека би 
било корисно, пред почетокот на програмата, да се добие 
увид во очекувањата на учениците и нивните потреби да 
стекнат знаења и да дискутираат за одредени конкретни 
прашања. Со оглед на тоа дека наставниот план е веќе 
еластичен и дозволува избор, почитувањето на потребите 
на директните учесници би можело да го зголеми нивниот 
интерес и да придонесе кон тоа тие да ја доживеат 
наставата повеќе како своја „сопственост“ а не како 
обврска. Последната карактеристика веќе е препознаена 
како услов за успешно постигање на целите на сексуалното 
образование во средините каде се реализира како дел од 
задолжителниот курикулум (Kirby, 2012).

Друг сериозен предизвик на сеопфатното сексуално 
образование, особено доколку продолжи неговата 
имплементација како вон-курикулрана активност, 
претставува обезбедувањето континуирана мотивација 
и на учениците и на едукаторите, кои во принцип, 
доброволно учествуваат во процесот. Една можна 
стратегија е да се внесат инсентиви (Koch, 2007) кои 

8 Со оглед на тоа дека учениците се свесни дека се работи за неформален контекст, прашање е 
дали учениците го третираат сериозно прибирањето податоци. Така, резулатите може делумно 
да се припишат на отсуството на максимален ангажман, а не на слабо влијание на програмата.

адресираат различни аспекти на мотивацијата, а не само 
интризичната. Понатаму, дури и во најдобри услови на 
мотивираност на едукаторите, мора да се води сметка и за 
нивна континуирана обука, по можност со обезбедување 
поддршка (супервизија) за време на имплементацијата 
во најмалку еден завршен циклус. На неопходноста од 
сериозност во оваа сфера укажуваат искуствата од други 
земји (Aggleton et al., 2014), но и самите реализатори на 
програмата кои експлицитно кажуваат дека се сомневаат 
во своите компетенции. 

Најнакрај, сигурно е дека најголемиот предизвик 
за воведување систематско сеопфатно сексуално 
образование, без разлика на тоа кој од можните модели 
на реализација ќе биде избран, претставува неговото 
ситуирање во поддржувачки општествен контекст. 
Повеќе од сигурно е дека и најдобро подготвената 
програма не може да биде ефикасна, доколку се изведува 
во атмосфера која се доживува како небезбедна и која 
константно испорачува вредности што се спротивставуваат 
на оние на кои таа се потпира.  
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03 ПОТРЕБА ОД АКЦИЈА 
- СЕКСУАЛНОТО И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 
НА АДОЛЕСЦЕНТИТЕ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕЗИМЕ
Проблемите поврзани со сексуалното и репродуктивно 
здравје се на второ место од сите причини за морбидитет 
кај адолесцентите на глобално ниво. Комплексен микс од 
биолошки и социјални фактори ги прави адолесцентите 
ранливи во однос на нивното СРЗ. Ризичното сексуално 
однесување, во прв ред прераното започнување 
со сексуална активност и недоволната употреба на 
контрацепција и заштита од СПИ, носи голем број на 
краткорочни и долгорочни последици по нивното 
севкупно здравје, во период од животот кога тие немаат 
капацитет да се справат со нив. Станува се потешко да се 
дефинира сет на индикатори со кои би се добила јасна слика 
за степенот на сексуалното и репродуктивно здравје на 
адолесцентите. Традиционалните здравствени индикатори 
како матерналната и доенечката смртност, стапката на 
тинејџерска бременост и СПИ веќе не се доволни за 
да ја дадат целосната слика, поради што се користат 
дополнителни индикатори како што се компонентите на 
сексуалното однесување и индикатори кои се однесуваат 
на поддржувачката околина (постојните политики, 
пристапот до информации, пристапот до здравствени 
услуги итн.). Не е едноставно да се квантифицираат 
последиците од практицирање на незаштитен секс или 
пак недоволна достапност до информации и сервиси за 
СРЗ. Голем број адолесценти во Република Македонија 
навлегуваат во својот репродуктивен период недоволно 
подготвени со информации и вештини да се грижат за 
своето СРЗ. Важноста на обезбедувањето на информации 
и едукација во насока на унапредувањето на СРЗ е 
артикулирано и во една од 17-те Одржливите развојни 
цели на ООН (Цел 3, поддцел 3.7) со што се дава поттик на 
државите да продолжат во напорите за унапредување на 
СРЗ нa адолесцентите.

Клучни зборови: адолесценти,  сексуално и 
репродуктивно здравје, индикатори

Др. Бранкица Младеновиќ, д-р сци, 
Завод за здравствена заштита на мајки и деца, Здравствен 

Дом на Скопје, Скопје

Др. Бранкица Младеновиќ, др-сци, е раководител на Заводот за 

здравствена заштита на мајките и децата, Здравствен Дом на Скопје, 

Скопје, во чиј мандат, покрај другото е и унапредувањето на здравјето 

на адолесцентите од јавно-здравствен аспект. Има долгогодишно 

искуство во унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на 

адолесцентите, кое е предмент на нејзиниот професионален и академски 

интерес.   Учествувала во изработка и имплеменатција на голем број на 

стратешки документи, програми и јавно-здравствени интервенции кои го 

засегаат СРЗ на адолесцентите, во голем број на самостојни истражувања, 

одреден период била дел од тимот советувачи во младинскот центар 

за сексуално и репродуктивно здравје „Сакам да знам“ во изработка 

на тренинг модули, прирачници и обуки на здравствени работници, во 

изработка на информативни материјали за адолесценти и родители, 

воедно била и дел од тимот за изготвување на прирачник за сеофатно 

сексуално образование за наставници. Активно ги следи сите случувања 

и соработува со голем број на домашни и меѓународни организации кои 

работат во доменот на СРЗ.
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ПРИОРИТЕТНИ  
ЗДРАВСТВЕНИ  ПРОБЛЕМИ 
НА АДОЛЕСЦЕНТИТЕ ВО 
ГЛОБАЛНИ РАМКИ
Адолесцентите долго време се сметаа за најздрава 
популациона група и тој став се базираше врз фактот 
дека стапките за морбидитет и морталитет кај нив се 
најниски во споредба со оние кaј возрасните и малите 
деца. Користењето на овие традиционални и екстремни 
индикатори на здравствениот статус кои расветлуваат 
само мал дел од реалната состојба, како и набљудувањето 
на нивното здравје само од биомедицински аспект, доведе 
до тоа нивната здравствена состојба да биде занемарена, 
недоволно разјаснета и недоволно мониторирана (WHO, 
2014).

Комплексен микс од биолошки и социјални фактори 
ги прави адолесцентите ранливи во однос на нивното 
сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ). Промените 
во правец на стекнување поголема независност 
придружени со склоноста кон експериментирање 
креираат нови здравствени ризици поврзани во прв ред 
со однесувањето, кои го прават овој период исклучително 
вулнерабилен (Carey, 2007). Нивното здравје е под силно 
влијание на социјалните фактори, културните промени, 
глобализацијата, урбанизацијата, технолошките промени, 
сексуализацијата на медиумите, намалувањето на 
протективната улога на семејството и училиштето, 
недостатокот на поддршка од заедницата и семејството 
како и новите епидемиолошки ризици како што е 
појавата на ХИВ/СИДА (UNICEF, 2005; L’Engle, 2006). Оттука, 
адолесцентите се соочуваат со „биолошки детерминирана 
зголемена вулнерабилност на социјалните промени во 
општеството” што го потврдува и листата на приоритените 
здравствени проблеми на адолесцентите денес во светот, 
според која проблемите поврзани со сексуалното и 
репродуктивно здравје, вклучувајќи ја и ХИВ/СИДА се на 
второ место, веднаш после повредите (WHO, 2014). 

Листа на приоритетни здравствени проблеми на 
адолесцентите на глобално ниво:

•	 Намерни и ненамерни повреди

•	 Проблеми поврзани со сексуалното и репродуктивно 
здравје, вклучувајќи ја ХИВ/СИДА

•	 Употреба и злоупотреба  на супстанци (алкохол, тутун, 
илегални дроги)

•	 Проблеми поврзани со менталното здравје

•	 Нутритивни проблеми

•	 Ендемични и хронични заболувања

СЕКСУАЛНО И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 
Сексуално здравје и репродуктивно здравје претставува 
состојба на физичка, ментална и социјална благосостојба 
во однос на сите аспекти поврзани со репродуктивниот 
систем во сите фази од животот, а не само отсуство на 
болест, дисфункција или недостаток/деформитет; тоа 
имплицира способност на луѓето да имаат безбеден и 
задоволувачки сексуален живот и слобода да решат дали, 
кога и колку често ќе се репродуцираат; право и на мажите 
и на жените да бидат правилно информирани, да имаат 
соодветен пристап до ефективни и прифатливи методи за 
семејно планирање по нивен избор; право на соодветни 
здравствени услуги кои ќе им овозможат на жените 
безбедна бременост и породување.

Во поширок контекст сексуалното здравје вклучува: 
прифаќање на својата  сексуалност и сексуална 
ориентација; почитување на  туѓите права, автономија 
и сексуална ориентација; одлуката за отпочнување и 
продолжување со сексуална активност да биде донесена 
самостојно; почитување на  телесниот и психичкиот 
интегритет на другите; способност да се препознае 
принуда, насилство и дискриминација, способност да се 
заштитат, како себеси така и другите, од СПИ и несакана 
бременост; вклучувајќи го и правото на абортус, како и 
да се има навремен и соодветен пристап до потребни 
информации и  услуги.

Иако сексуалното здравје најчесто е дел од дефиницијата 
за репродуктивно здравје, во суштина тоа е поширок поим, 
бидејќи сексуалната активност не ја инволвира секогаш и 
репродукцијата. Сексуалното и репродуктивното здравје 
е под влијание на комплексен микс од образовни, етички, 
здравствени, социјални и културни навики кои постојат во 
општеството, кои пак варираат во голема мера од земја до 
земја (WHO, UNFPA, 2010).
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ПОКАЗАТЕЛИ НА 
СЕКСУАЛНОТО И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 
НА АДОЛЕСЦЕНТИТЕ 
– КОНЦЕПТУАЛНИ 
КОНСИДЕРАЦИИ
Поради комплексноста на дефиницијата на сексуалното 
и репродуктивното здравје, комплексноста на самиот 
период на адолесценција како и влијанието на голем број 
на фактори, станува се потешко да се дефинира сет на 
индикатори со кои би се добила јасна слика за степенот на 
сексуалното и репродуктивно здравје. Традиционалните 
здравствени индикатори веќе не се доволни, поради што 
се повеќе се проширува листата на индикатори со нови, 
како што се индикатори кои го објаснуваат сексуалното 
однесување и индикатори кои се однесуваат на 
поддржувачката околина (постојните политики, пристапот 
до информации, пристапот до здравствени услуги итн.) 
(WHO, UNFPA, 2010).

ЗДРАВСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 
Здравствени индикатори се јасен показател за дел 
од импликациите по јавното здравје. Компликациите 
поврзани со бременост се најчестата причина за смртност 
кај девојки на возраст од 15-19 години. Во светот секоја 
година се раѓаат 14 милиони деца од мајки адолесценти 
или 10% од сите породувања. Во 2015 година, 4,9% од 
раѓањата во Р.М се од мајки под 19 годишна возраст, 
додека од вкупно регистрирани 4587 абортуси, 217 се кај 
девојки до 20 годишна возраст (4,7%). Во 2015 година во 
Р.М доенечката смртност на доенчиња родени од мајки 

1. Унковска Л, Наневска Е, Здравјето како квалитет на живот, Социјални нееднаквости меѓу 
младите во Република Македонија: Студија за однесувањата поврзани со здравјето кај децата на 
училишна возраст (HBSC): Извештај, 2013

на возраст под 20 години е два и пол пати поголема од 
просечната вредност (19,2 на 1000 живородени, наспроти 
просечната вредност од 8,6 на 1000 живородени) (Завод за 
здравствена заштита на мајки и деца, 2016). 

Во однос на стапката на СПИ не постојат прецизни 
податоци, но се проценува дека во светот од 10-20% од 
сексуално активните девојки и 10% од момчињата се 
инфицирани со кламидија. Од сите DALYs – (Disability Ad-
justed Life Years) загубени поради СПИ кај адолесцентите, 
најголем дел отпаѓа на кламидијата кај девојките, следена 
од оние загубени поради гонореја. При само еден 
незаштитен сексуален однос со инфициран партнер, 
ризикот за инфицирање со генитален херпес е 30%, 
гонореја и кламидија 30-50% и 1% со ХИВ. Се е пониска 
возраста на појава на карцином на грлото на матката за 
што се обвинува инфекцијата со хуман папилома вирус 
(ХПВ) при што се проценува дека 15% од сексуално 
активните девојки се инфицирани со овој вирус. Расте 
бројот на млади парови кои се соочуваат со инфертилитет; 
во Европскиот Регион, 1 од 7 млади брачни парови се 
соочуваат  со инфертилитет (WHO, GTZ, 2005). 

СЕКСУАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ 
Главните компоненти на сексуалното однесување се: 
пропорција на сексуално активни адолесценти, возраст 
на започнување со сексуална активност, употреба на 
контрацепција, употреба на кондом за време на првиот 
и последниот сексуален однос и број на променети 
партнери, но и оваа група постојано се проширува со 
нови, како на пример постоење на насилство од страна 
на интимен партнер и ниво на сексуална компетенција 
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(способност одлуката за отпочнување и продолжување 
на сексуалната активност да биде донесена самостојно, 
да се поседуваат вештини за препознавање на принуда и 
насилство, да не се јавува чувство на каење и да се користи 
заштита од СПИ и несакана бременост).

Периодот на сексуална иницијација е важен настан кој 
во голема мера влијае на понатамошното сексуално 
однесување. Оние кои започнуваат со сексуална активност 
на пониска возраст имаат подолг период на експонираност 
на ризик од несакана бременост и СПИ, помалку користат 
контрацепција, имаат поголем број на сексуални партнери 
воедно поголема е можноста првиот сексуален однос да 
се случи под принуда (Marino et al., 2013). 

Се повеќе се зголемува и јазот помеѓу отпочнување со 
сексуалната активност и возраста на раѓање на првото 
дете; во Република Македонија во 2015 година просечната 
возраст на раѓање на првото дете изнесуваше 26,6 години, 
додека во Европскиот Регион возраста на раѓање на 
првото дете најчесто е помеѓу 28-30 години (Државен 
завод за статистика на Република Македонија, 2015).

ИНДИКАТОРИ ПОВРЗАНИ СО 
ПОСТОЕЊЕ НА ПОЛИТИКИ, 
СО ПРИСТАП ДО УСЛУГИ И 
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИ
Оваа група на индикатори ја рефлектираат поддржувачката 
околина, поточно дали постојат услови адолесцентите да 
се снабдат со потребните информации и вештини да го 
сочуваат своето СРЗ.

Во Република Македонија не постои засебна стратегија за 
здравје на адолесценти, но неколку стратешки документи 
го поддржуваат воведувањето за сеопфатно сексуално 
образование во основните и средните училишта, како 
што се Стратегијата за безбедно мајчинство 2010-2015, 
Националната Стратегија за сексуално и репродуктивно 
здравје на Република Македонија 2010-2020 (Министерство 
за здравство на Република Македонија) и Стратегијата 
за млади (Влада на Република Македонија). Во моментов 
е во тек ревизија на Националната стратегија за СРЗ во 
однос на тоа што е направено и што треба да се дополни 
во согласност со новонастаната епидемиолошка и социо-
демографска состојба.

Сè уште не е воведено задолжително с образование (ССО) 
во училиштата. Постојната програма Основни животни 
вештини (ОЖВ) опфаќа голем дел од потребните теми, 
иако не доволно по обем, содржина и. Дополнително, 
фактот дека овој предмет се предава само на класен 

час и дека наставниците одбираат која тема ќе ја 
обработуваат, голема е веројатноста темите поврзани со 
сексуалното и репродуктивно здравје да не бидат доволно 
покриени, поради тоа што голем дел од наставниците 
не се чувствуваат целосно подготвени да работат на 
вака сензитивна тема. Најчесто обработувани теми од 
ОЖВ биле човековите права и пубертетот, додека многу 
помалку темите како употреба на кондом, планирање на 
семејството, првиот сексуален однос и употребата  на 
контрацепција (Василевска, 2014). 

Резултатите од одредени студии покажуваат дека најчесто 
користени извори на информации за СРЗ кај адолесцентите 
се медиумите во прв ред интернет, врсниците и помалку 
родителите (мајката), додека професионалните извори 
како здравствените работници и наставниците се користат 
многу малку. Во однос на пристапот до услуги за СРЗ, 
пропорцијата на адолесценти кои било кога во животот 
направиле посета на сервис за сексуално и репродуктивно 
здравје е релативно низок (11,6%), при што најчесто 
се соочуваат со информативни бариери, но постојат и 
субјективни бариери, додека најмалку се спомнувани 
институционалните бариери. Најчеста причина која 
ја наведуваат момчињата се дека не знаеле каде да се 
обратат и сметале дека проблемот не бил доволно голем, 
додека девојките се соочуваат со субјективни бариери 
како страв од дијагнозата, срам и страв од физички преглед 
(Младеновиќ, 2007). 

Во Република Македонија постојат вкупно 12 сервиси 
кои се прилагодени на потребите на младите и кои ги 
почитуваат принципите на доверливост, приватност и 
неосудувачки однос; 10 од нив се сместени во Центрите за 
јавно здравје ширум државата и два во Скопје како плод на 
заедничка соработка помеѓу НВО Х.Е.Р.А и Здравствен Дом 
на Скопје, Скопје (МЗ, 2015). 

Потребните комуникациски вештини за работа со 
адолесценти и млади често пати во изминатава декада 
биле тема на in-service обуки на здравствените работници, 
но потребно е тие да влезат во системот на едукација 
во додипломските и последипломските студии за да се 
постигне одржливост и квалитет. Таков редок пример 
е воведувањето на модул за здравје на адолесценти во 
курикулумот за специјализација по семејна медицина. 
Упатства/протоколи за работа за СРЗ на адолесценти сɑ 
уште не се на располагање во Република Македонија.

Др. Бранкица Младеновиќ, д-р сци
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ЗАКЛУЧОК
Се повеќе станува јасно дека е многу е тешко да се 
квантифицираат краткорочните и долгорочните 
последици од практицирање на незаштитен секс или 
пак недоволна достапност до информации и сервиси 
за СРЗ кои го компромитираат севкупното здравје на 
адолесцентите во период од животот кога тие немаат 
капацитет да се справат со нив. 

Голем број млади луѓе навлегуваат во својот репродуктивен 
период недоволно подготвени да се грижат за своето СРЗ. 
Се соочуваме со избор: да ги оставиме сами да изнаоѓаат 
парцијални, најчесто неточни информации, или да им 
обезбедиме релевантни и навремени информации и 
услуги адаптирани на нивната возраст. 

Важноста на сексуалното и репродуктивно здравје е 
артикулирана и во една од Оддржливите Развојни цели 
на ООН, поточно Цел број 3: Унапредување на здравјето и 
добросостојбата на сите, во сите фази од живототот; 
чија подцел 3.7 гласи: до 2030, светот треба да обезбеди 
универзален пристап до услуги за СРЗ, вклучително за 
семејно планирање, информации и едукација, и интеграција 
на сексуалното и репродуктивно здравје во националните 
стратегии и програми. Ова претставува добра основа и 
поттик да се продолжи во напорите во унапредување на 
сексуалното и репродуктивното здравје на адолесцентите 
и младите, при тоа од особена важност е да се почитуваат 
принципите „цела влада“ и „цело општество“ како и 
пристапот ,,во сите фази од животот“ (UNDP, 2015).
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04 ХИВ/СИДА ЕДУКАЦИЈА ВО 
РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗИМЕ
Кога целата јавност би била свесна за реалниот ризик од 
ХИВ инфекција и би знаела како таа се пренесува, тогаш би 
бил исполнет основниот предуслов за превенција. Сепак, 
вистински превенирана, ХИВ/СИДА-та ќе биде тогаш, кога 
стекнатото знаење ќе се применува во секојдневното 
живеење. Вулнерабилноста на младите луѓе кон ХИВ/
СИДА/СПИ е повеќе причинска. Најчесто таа се должи на 
недостатокот на информации или незнаење на начините 
на кои може да се избегне инфекцијата. Некогаш и оние 
кои го знаат правилниот начин на кој треба да постапат, за 
жал, тоа не го прават, поради чувствово на непријатност, 
недоволна храброст или едноставно одложување 
на правилното однесување за некој нареден пат. 
Истражувањата покажуваат дека младите луѓе започнуваат 
со „сигурно” сексуално однесување, доколку за тоа им 
се дадат информации, доколку им се посочат начините и 
објаснат причините поради кои тоа треба да се практикува. 
Вистината е дека доколку им се дадат можности, младите 
луѓе се желни да се заштитуваат себеси повеќе отколку 
постарите. Современото живеење ги продлабочува 
генерациските разлики меѓу родителите и децата, а темите 
за кои „не се зборува” се сè помногубројни. Не ретко, за 
многу важни прашања во врска со сексуалното живеење, 
младите се оставени самостојно да се снаоѓаат, па 
информациите што ги добиваат не секогаш се вистинските. 
За ХИВ/СИДА/СПИ и сексуалниот живот се врзуваат многу 
митови и кружат погрешно пренесени информации. 
Непостоењето на компактна информативно/едукативна 
целина и беспрекорно трениран наставен кадар во 
рамките на редовното образование, резултира со голем 
број недоговорени прашања, а зад секое од нив стои за 
жал ризичното однесување. 

Клучни зборови: ХИВ/СИДА, млади, едукација, 
информација, превенција, сексуален живот, здравје 
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ВОВЕД
Со навлегувањето на светот во четвртата деценија од ХИВ/
СИДА епидемијата, стана јасно дека таа е најстрашната 
болест со која човештвото се соочило до сега. Водена со 
стигмата и нееднаквоста, глобалната епидемија на ХИВ/
СИДА успеа да направи длабока лузна врз човековата 
хуманост и меѓу човечките односи. За ширењето на 
ХИВ/СИДА епидемијата, долгогодишниот директор на 
програмата за СИДА при Обединети нации – UNAIDS, д-р. 
Џонатан Ман пишува: „Грешни се размислувањата за СИДА-
та во правец на злобни преносители и невини жртви. Во 
играта наречена СИДА нема победници и губитници, има 
само губитници. И на мажите и на жените треба да им се 
помогне да разберат дека заштитувајќи ги другите се 
заштитуваат и себе си” (Mann J. M.,1989). 

ОБРАЗОВАНИЕ И ХИВ/СИДА 
Уште од самиот почеток, научниците настојуваа да дадат 
објаснување зошто проблемот со ХИВ/СИДА епидемијата 
во некои земји е  поголем во споредба со други. Фактот 
дека најатакуваните земји со оваа болест се воедно и 
најсиромашните земји, допринесе за слоганот: „СИДА-та 
е болест на сиромаштијата“. Истовремено, фактот дека 
најголемиот дел од популацијата која е најмногу зафатена 
е и најмалку едуцирана, допринесе за уште еден слоган: 
„СИДА-та е болест на незнаењето“ (Mann,1989).

Вистина е дека, најсиромашните и најмалку едуцираните 
се чувствуваат најатакувани од ХИВ/СИДА епидемијата. 
Истовремено, неоспорен е фактот дека епидемијата се 
шири на различни начини меѓу различни групи на луѓе 
во различни делови од светот. Некогаш дури и во една 
иста земја, ХИВ инфекцијата може да атакува различен 
дел од популацијата или различни географски региони на 
различни начини, што со текот на времето може и да се 
измени (Стефановска, 2003). 

Анализите за поврзаноста помеѓу степенот на едукација 
и ризикот за ХИВ инфекција доведува до драгоцени 
заклучоци за процесот на епидемијата. Корелацијата 
помеѓу ниското образование и високиот ризик од ХИВ/
СИДА е сосема јасна и логична како на глобално така и на 
регионално,ниво, и тоа гледано од аспектот и на малите 
и на големите заедници. Логично е да се заклучи дека 
подобро едуцираните луѓе имаат поголема веројатност 
да бидат информирани за ХИВ, за тоа како се пренесува и 
каква е заштитата, а истовремено и поголема самодоверба 
стекнатото знаење да го спроведат во пракса (Стефановска 
et al., 2006). Резултатите од истражувања спроведени 

во нашата земја, укажуваат на значајно поголемата 
информираност и заинтересираност за содржините од СРЗ 
од страна на девојчињата во однос на момчињата, и тоа 
независно од нивната национална припадност (Василеска, 
2014).

СЕКСУАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ И 
РИЗИК ЗА ХИВ/СИДА
Генерално, половина од сите нови ХИВ инфекции во 
светот се јавуваат кај млади на возраст од 15 - 24 години, 
период кога најголемиот дел од нив започнуваат со својот 
сексуален живот. И во нашата земја, од вкупно 275 лица со 
ХИВ/СИДА до крајот на 2015 година, една третина или 97 
лица се на возраст од 15 – 29 години. Само во 2015 година од 
33 ново регистрирани лица со ХИВ/СИДА, 17 се на возраст 
од 20-29 години. Вулнерабилноста на младите луѓе кон 
ХИВ/СИДА-та е повеќе причинска. Најчесто таа се должи на 
недостатокот на информации или незнаење на начините 
на кои може да се избегне инфекцијата. Некогаш и оние кои 
знаат дека треба да употребат кондом не се во ситуација да 
го купат или носат со себе, или се чувствуваат непријатно 
да разговараат за кондоми со својот партнер (Стефановска 
et al., 2003). Истражувањата покажуваат дека младите луѓе 
започнуваат со сигурно сексуално однесување доколку 
за тоа им се дадат информации, доколку им се посочат 
начините и објаснат причините поради кои тоа треба да се 
практикува. Вистината е дека доколку им се дадат можности 
младите луѓе се заштитуваат себеси повеќе отколку 
постарите. Генерално не постои разлика во употребата 
на кондоми помеѓу половите. Сепак жените потешко се 
решаваат да ја преземат иницијативата за предлагање на 
сексуален однос со заштита  (Стефановска et al., 2003). Се 
смета дека овој проблем е далеку позастапен во земјите 
во развој споредено со високо развиените земји. Според 
одредени истражувања, и нашата земја го следи овој тренд 
со изјави на 54,3% од машките деца и 43% од женските 
деца за користење на кондом при последниот сексуален 
однос (Василеска, 2014). За една од причините се посочува 
стравот од реакцијата на партнерот и евентуалното негово 
губење поради предлогот за користење на кондом. Сè 
уште, во многу земји во светот меѓу кои е и нашата земја не 
постои навика жената да биде онаа која неприкосновено 
ќе се залага за безбеден сексуален однос, а уште помалку 
таа да биде онаа која со себе ќе носи кондом. Истовремено, 
нашата земја бележи тренд на намалување на употребата 
на кондоми кај младите луѓе од 65,1% во 2007 година 
на 48,7 во 2011 година (Кузмановска, 2011). Потребно 
е, едукативните програми за младите да го пронајдат 
наједноставниот начин за промената на ставовите и 
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ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

верувањата како и да укажат на патиштата за надминување 
на догмите и предрасудите на средината во која живееме 
во правец на сигурно сексуално однесување. 

ПАТОТ НА ХИВ/СИДА 
ЕДУКАЦИЈАТА ВО 
РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во 1985 година, две години пред првиот случај на ХИВ 
инфекција, и четири години пред првиот регистриран 
случај на СИДА, Министерството за здравство на 
Република Македонија формира Национална комисија 
за СИДА (НКС). Комисијата ја сочинуваат исклучиво 
здравствени професионалци, а со неа претседава 
национален координатор за СИДА. Оваа комисија ја 
изготвува и го организира спроведувањето на првата 
Национална програма за заштита на населението од СИДА, 
во исклучива надлежност на Министерството за здравство. 
Билатерална комуникација и координација со останатите 
министерства во врска со овој проблем е ретка. НКС се 
координира со меѓународните организации вклучувајќи 
ги и агенциите на ООН. Во рамките на своите активности, 
НКС развива едукативни материјали, организира обука 
на медицинскиот персонал и иницира кампањи за 
информирање на јавноста.

Иако Министерството за образование (МО), во период 1985 
– 2000 година, нема активности во областа на ХИВ/СИДА, 
сепак овластува невладини организации да организираат 
предавања на оваа тема во училиштата. Во 2001 година, ова 
министерство  за прв пат изразува интерес за воведување 
на едукацијата за ХИВ/СИДА и слични теми во наставната 
програма за прва година на средно образование. 

Во јуни 2001 година, на специјалната сесија за ХИВ/СИДА 
на Генералното собрание на ООН одржано во Њујорк (UN-
GASS), македонската Влада ја потпишува Декларацијата за 
ХИВ/СИДА.

Во 2003 година, со поддршка на Тематската група на ООН 
за ХИВ/СИДА (UNTG), владата на Р. Македонија формира 
Национална меѓуресорска комисија за ХИВ/СИДА. Оваа 
комисија ја изготвува и првата Национална стратегија за 
ХИВ/СИДА за периодот 2003-2006 година (Министерство 
за здравство, 2003). Истата година, Р. Македонија аплицира 
до Глобалниот Фонд за СИДА, Маларија и ТБ и добива 
поддршка за тригодишна имплементација на стратегијата. 
Апликацијата до Глобалниот Фонд содржи вкупно 10 
компоненти од кои првата компонента се однесува на 
„Превенција од ХИВ трансмисија кај млади на возраст 

од 14 до 24 години“. Ова е првиот и единствен пат, кога 
на национално ниво, младите луѓе на оваа возраст се 
препознаени како една од вулнерабилните групи за ХИВ 
инфекција. Во рамките на оваа компонента предвидени 
се вкупно 13 активности  од кои три се однесуваат на 
редовното образование. Планирано е: а) дефинирање 
на програма за репродуктивно здравје и ХИВ/СИДА/СПИ 
во школскиот курикулум; б) подготовка на прирачник за 
репродуктивно здравје и превенција од  ХИВ/СИДА/СПИ за 
наставен кадар и в) ХИВ/СИДА/СПИ тренинг на наставници 
од основно и средно образование. Како имплементатори 
на овие три активности се предвидени Министерството 
за образование, Бирото за образование, неколку НВОи, 
Лекарската комора и Институт за епидемиологија и 
биостатистика при Медицински факултет на УКИМ. 

Во рамките на предвидениот период за имплементација на 
предвидените активности (2003-2006), изготвен е првиот 
прирачник за наставен кадар под назив „Репродуктивно 
здравје и превенција од ХИВ/СИДА/СПИ“. Тоа е првиот 
прирачник од оваа област подготвен со заедничка работа 
и соработка на претставници од владини институции и 
невладини организации (Брашнарска, 2003). Бројот на 
основни и средни училишта со курикулум за ХИВ/СИДА/
СПИ превенција и репродуктивно здравје изнесува 376 
(80%) од предвидени 472, додека бројот на тренирани 
наставници од основно и средно образование изнесува 
1179. Број на млади луѓе едуцирани за ХИВ/СИДА во 
редовното образование, не е анализиран како посебен 
индикатор, поради што овој податок е непознат. Се 
проценува дека во 2007/08 година вкупниот број на млади 
на возраст од 14 до 24 години кои се едуцирани за ХИВ/
СИДА/СПИ во рамките на наставата и надвор од училиште 
изнесува 27.077 (8%) од планираниот 327.367 (The Global 
Fund, 2010). 

КОГА, КАДЕ И КОЛКУ СЕ 
УЧИ ЗА ХИВ/СИДА/СРЗ ВО 
РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?
Истражувањата спроведени во нашата земја укажуваат 
дека сексуалното и репродуктивното здравје како тема 
најмногу се изучува во основното образование и тоа во 
склопот на редовни и изборни предмети. Во рамки на 
наставната програма „Животни вештини“, во основните 
училишта (7-9 одделение) застапени се теми од сексуално 
и репродуктивно здравје (СРЗ) и контрацепција (Чешларов, 
2009). Во 7-9 одделение, 2 пати неделно се предава и 
изборен предмет „Унапредување на здравјето“, каде се 
опфатени повеќе теми од сексуалното образование, меѓу 
кои ХИВ/СИДА/СПИ (заразување, пренесување, симптоми, 
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превенција). Генерално овие теми/предмети се предаваат 
на класните часови од одделенскиот раководител. Сепак, 
најмногу информации за СРЗ и неговата заштита се 
предвидени во рамките на предметот биологија во 8-9 
одделение, каде се обработуваат теми како размножување 
на човекот, полови одлики и полови органи, пубертет и 
заштита од ХИВ/СИДА. Од друга страна, согласно мислењето 
на учениците, на овој час малку внимание се посветува 
на употребата на кондоми, планирање на семејството, 
заштита од несакана бременост, прв сексуален однос, 
употреба на орална контрацепција итн. Сепак, согласно 
спроведени истражувања, информации/едукација за ХИВ/
СИДА/СРЗ добила 74,1% од анкетирана младина, а 82,42% 
изјавиле дека најмногу од информациите ги добиле во 
осмо одделение (Василеска, 2014). Предмет „Животни 
вештини“ има и во рамките на средното образование, каде 
се обработуваат содржини за СРЗ, со работни листови 
на кои учениците ги осознаваат карактеристиките и на 
одделни идентитети (бисексуалец, трансексуалец, стрејт, 
геј, лезбејка). 

Програмата застапена во редовните основни училишта се 
реализира и во специјалните училишта за лица со посебни 
потреби, но секако адаптирана на нивните можности.

ИМА ЛИ НЕДОСТАТОЦИ ХИВ/
СИДА/СРЗ ЕДУКАЦИЈАТА ВО 
РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?
Согласно истражувањата, учениците се задоволни (50%) 
со начинот на кој наставниците ги предаваат темите за 
СРЗ, но како главни бариери ги споменуваат недостатокот 
од време (43%), реткоста на одржувањето на овие часови 
(43%), како и недоволно отворениот начин на предавање 
(36%) (Василеска, 2014). Очигледен е „гладот“ на учениците 
за настава или разговор на овие теми (Трајановски, 2010). 
Истовремено, не може да се избегне впечатокот дека 
независно од присуството на едукативни делови за ХИВ/
СИДА/СРЗ во наставната програма тие сепак не се во целост 
ниту осмислени ниту имплементирани. Недостасува нивна 
компактна информативно/едукативна целина која би 
очекувале да резултира со “добар тренинг“ на младите за 
сигурен сексуален живот и здравје. 

Истовремено, впечатливо е отсуство на одржлив систем 
на обука како и прецизни информации за степенот на 
подготвеност на наставниците за предавање/разговор 
на овие теми. Во целост отсуствува иницијативата за 
воспоставување на систем за препознавање и надминување 
на евентуалните предрасуди меѓу наставниот кадар за 
овие теми, кои доколку постојат многу лесно би можеле 

да бидат пренесени на младите слушатели. Евентуалната 
грешна информација или наметната предрасуда, кај 
младата личност може да резултира со трајни девијации 
во гледањето на реалната животна слика .

Позитивно е дека кај мал дел од наставниците постои 
свесност за личната неподготвеност за настап пред 
учениците на теми од областа на ХИВ/СИДА/СРЗ. За 
жал најголемиот дел од нив се оставени сами на себе 
или меѓу себе да го решаваат овој проблем. За 46,36% 
од наставниците постои недостаток од прирачници и 
дополнителни информации (Василеска, 2014).

Не би требало да биде занемарен и фактот дека, 
подготовката на младите за сигурен сексуален живот и 
здравје претставува мозаик на заеднички координирани 
активности помеѓу редовното образование и родителите/
семејството. Согласно спроведените истражувања, 
доколку им се потребни информации за ХИВ/СИДА/
СРЗ, младите истите би ги побарале од своите родители 
(41,6%) (Василеска, 2014). Евентуално, различните добиени 
одговори од наставниците и родителите, на исти прашања, 
кај младите луѓе може да предизвика несигурност, при што, 
врсничките сугестии не ретко имаат најголемо влијание 
врз крајното решение.

ЛИТЕРАТУРА:
Брашнарска, С., Камил, Џ., Стефановска Велиќ, В., Едровска 
Исајловска, К. (2003) Репродуктивно здравје и превенција 
од ХИВ/СИДА. Прирачник за наставен кадар. Скопје. Биро 
за развој на образованието.  

Василеска, Л. (2014) Извештај од истражувањето за 
можностите за информираност на учениците од областа 
на репродуктивното здравје и неговата заштита во 
училиштата. Скопје, X.Е.Р.А. - Асоцијација за здравствена 
едукација и истражување.  

Кузмановска, Г., Микиќ, В. & Тозија, Ф. (2011) Извештај од 
истражувањето за ризични однесувања поврзани со ХИВ/
СИДА кај млади лица во Македонија на возраст од 18 до 24 
години. Скопје. Институт за Јавно Здравје,Министерство за 
здравство на РМ.

Mann, J. M. (1989) AIDS: A worldwide pandemic’, in Current 
topics in AIDS, volume 2, edited by Gottlieb M.S., Jeffries D.J., 
Mildvan D., Pinching, A.J., Quinn T.C., John Wiley & Sons.

Министерство за здравство. (2003) Национална стратегија 
за ХИВ/СИДа на Р.Македонија (2003 – 2006). Скопје. 

Проф. д-р Весна Велиќ Стефановска, Проф. д-р Елена Ќосевска
ХИВ/СИДА ЕДУКАЦИЈА ВО РЕДОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ



37

ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

Стефановска Велиќ, В. ( 2003) Сида. Скопје. МИА- 
Здружение за здравствено просветување и унапредување 
на здравјето.

Стефановска Велиќ, В., Топаловски, Ј. & Стефановска, 
М. (2003) Сида во затворски услови. Скопје. 2005. МИА- 
Здружение за здравствено просветување и унапредување 
на здравјето.

Стефановска Велиќ, В., Едровска, К.& Стефановска, М. 
(2006) Сексуално и репродуктивно здравје на Ромите 
во Македонија. Скопје. МИА- Здружение за здравствено 
просветување и унапредување на здравјето.

Трајаноски Ж., Јанева Н., Младеновиќ Б. (2010)  Љубов само 
по часови: проценка на потребата и на достапноста на 
информациите од областа на сексуалното образование 
во Македонија. Скопје: Х.Е.Р.А.- Асоцијација за здравствена 
едукација и истражување. Скопје. 

The Global Fund. Grant Performance Report External Print Ver-
sion – 2010. (2010), Last Updated on: 21 April 2010 

Чешларов, M. (ed.), Чонтева, Ж.(ed.). (2009) Прирачник за 
образование за животни вештини за VII-IX одделение. 
Скопје. Биро за развој на образованието. 



38

05 ШТО ДРУГО, ОСВЕН 
ЗА ЗДРАВЈЕ, ТРЕБА 
ДА СЕ ДИСКУТИРА НА 
ЧАСОВИТЕ ПО СЕКСУАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ?

РЕЗИМЕ
Спроведените истражувања и анализи за состојбата 
со сексуалното и репродуктивно здравје во Република 
Македонија, како и анализите на наставните програми за 
застапеноста на содржини кои го покриваат овој домен, 
говорат за недостатокот и потребата од едно соодветно 
и сеопфатно сексуално образование, потреба за која 
како да се нема доволно слух во нашата држава. Оттука, 
во корелација со заложбите од страна на Асоцијацијата 
за здравствена едукација и истражување во Република 
Македонија (ХЕРА) за имплементирање на сексуалното 
образование во рамките на образовните институции, 
овој труд е посветен на одделните аспекти кои треба 
да бидат опфатени и за кои треба да се дискутира на 
часовите по сексуално образование. Всушност, целта е да 
се покаже зошто е важно, освен темите посветени на био-
медицинските аспекти на сексуалното и репродуктивното 
здравје, да бидат опфатени и темите кои се однесуваат на 
родот, различноста, насилството, сексуално граѓанство и 
задоволството. 

Клучни зборови:  сексуално и репродуктивно здравје, 
род, различност, насилството, сексуално граѓанство и 
задоволство. 

Проф. д-р  Сузана Симоновска

Сузана Симоновска (1963) е родена во Скопје, каде ги завршила 

основното и средното образование. Дипломирала, магистрирала и 

докторирала на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во 

Скопје.

Симоновска е редовна професорка на Институтот за родови студии  при 

Филозофскиот факултет во Скопје, и е една од учениците во проектот 

за  негогото основање (2008). Таа изведува настава  по повеќе предмети: 

антропологија, етика, антропологија на жената, репродуктивни 

технологии –морални импликации, сексуално и репродуктивно здравје 

и др. 

Симоновска има објавено повеќе научни и стручни трудови,  предговори 

и критички осврти од областа на филозофијата и родовите студии.  Tаа 

е авторка на книгите Митко Илиевски – филозофски профил (1995), 

Духовноста во ерата на техниката (2008), коавтор на Етиката и родот 

(2012), коуредник на Антропологија-зборник текстови (1999),  коавтор на 

монографијата Родовата практика на универзитетите во РМ – вклученост/

исклученост на жените во телата и процесите на донесување одлуки 

(2011) и др.  
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ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
АСПЕКТИ, КАКО ЕДЕН 
ОД СЕГМЕНТИТЕ 
НА СЕКСУАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ
И покрај тоа што во нашата држава не постојат доволно 
релевантни податоци за сексуалното однесување и за 
сексуалното и репродуктивното здравје  на младите 
и адолесцентите, сепак податоците добиени од 
спроведените истражувања (Павловски, 2012; Ќостарова-
Унковска, Георгиевска-Наневска, 2013; ИЈЗ, 2014; и др.) 
се значаен индикатор за нивното ризично сексуално 
однесување, и воедно говорат/говорат дека младите 
навлегуваат во својот репродуктивен период недоволно 
подготвени со знаења и вештини како да се заштитат и да 
го сочуваат своето сексуално и репродуктивно здравје. (Si-
monovska, Dimitrievska, 2014; 2015) Затоа, една од клучните 
улоги на сексуалното образование е неговата превентивна 
улога – да придонесе во намалувањето на ризичното 
сексуално однесување, преку навремени и проверени 
информации за сексуалното и репродуктивното здравје, 
а во согласност со возраста и потребите на младата 
популација. И спроведените меѓународни истражувања 
и компаративни анализи на голем број наставни 
програми во кои е вклучено сексуалното образование, ги 
покажуваат неговите позитивни ефекти: зголемување на 
знаењето и свеста за ризиците и на способноста за носење 
на информирани одлуки; одложување на започнувањето 
со сексуалната активност или намалување на бројот на 
сексуалните партнери; зголемување на употребата на 
контрацепцијата и кондомот кај сексуално активните 
адолесценти (Kirby, Larisand Rolleri, 2005; IPPF, 2006; UNES-
CO, 2009а; Wight, 2011).

Меѓутоа, грижата за сексуалното и репродуктивното 
здравје не подразбира само превенција и третман 
на сексуално преносливите заболувања, планирање 
на семејството, превенција од несакана бременост и 
безбедно мајчинство (UNESCO, 2009б: 2), туку воедно 
подразбира создавање и унапредување на условите за 
„безбедно сексуално однесување, во кое може да се ужива, 
без каква присила, дискриминација и насилство“ (WHO, 
2006: 10). Затоа сексуалното образование, во дослух со 
самата определба на сексуалното и репродуктивното 
здравје, која не подразбира само отсуство на болест, 
туку и „состојба на физичка, емотивна, ментална и 
општествена благосостојба поврзана со сексуалноста“ 
(WHO, 2006: 10),  треба да биде доволно широко и да 
ги опфаќа сите аспекти на сексуалноста поврзани со 
физичкиот и духовниот развој на една индивидуа.

Тоа пак значи дека и самата сексуалност треба да се разбере 
во еден поширок контекст, кој ги надминува границите на 
приватноста и интимата не една личност. Како посебен 
и инхерентен дел на човековото битие, својствена за 
секоја фаза од човековиот живот, со различни форми на 
експресија, таа претставува значајна детерминанта на 
човековиот живот, но воедно, и самата е детерминира 
од мноштво други детерминанти (физички, биолошки, 
психолошки, социјални и културни), (Симоновска, 2014). 
Семејството, религијата, образованието, медиумите, 
интеракцијата со врсниците, сопствениот еротицизам, 
првите сексуални искуства– сите тие заедно ја 
детерминираат сексуалната перцепција и чувствата, 
мотивациите, ставовите и способноста за комуникација 
(WHO, BZgA, 2010: 23). Во тој процес се гради и сопствениот 
идентитет, кој е во блиска релација со полот и родот, и 
сексуалната  ориентација. Токму сфаќањата и вредносните 
норми за сексуалноста (за  полот, родот и сексуалната 
ориентација), за тоа што се смета за „соодветно“ сексуално 
однесување- „кога и со когo“ (WHO, BZgA, 2010: 22), во 
голема мера се градат под влијание на општо прифатените 
норми, кои не се идентични за сите култури и кои може 
да водат кон погрешни и негативни ставови за љубовта и 
сексуалноста (Симоновска, 2014).

Од друга страна, увидот во постојните наставни програми 
во нашата држава покажува дека информациите 
дадени во различни предмети, се оскудни, недоволни, 
стереотипизирани и со негативни ставови кон љубовта и 
сексуалноста (ХЕРА, 2010).

Затоа, сексуалното образование треба да биде засновано 
врз широка платформа, да нуди соодветни информации 
за промените поврзани со сексуалниот развој и, воедно, 
да им помогне на младите да развијат позитивни ставови 
и вредности за сексуалноста и сексуалниот идентитет, со 
акцент врз нивното „сексуално изразување,  исполнување 
и задоволство“ (IPPF, 2010: 4). Младите треба да развијат 
самодоверба, „да се чувствуваат убаво во сопственото 
тело“,  „да знаат што сакаат и што не и им се допаѓа“, 
да научат како да се справат со интимноста и како да 
се однесуваат во одредени сексуални ситуации (WHO, 
BZgA, 2010: 23). Целта е тие да бидат оспособени да носат 
информирани и правилни одлуки за својот сексуален 
живот и здравје, како и за врските и односите со другите 
луѓе.  

Имајќи предвид дека сексуалноста не може да се разбере 
без повикување на полот и родот, дека различноста е 
фундаментална карактеристика на сексуалноста, дека 
нормите кои го регулираат сексуалното однесување се 
разликуваат низ и во самите култури (одредени однесувања 
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се гледаат како прифатливи и посакувани, додека други се 
сметаат за неприфатливи) (UNESCO, 2009а: 1), особено е 
важно сексуалното образование да биде ослободено од 
стереотипите и предрасудите; да биде родово сензитивно; 
да кореспондира со социјалната и културната реалност во 
која живеат младите; да биде засновано врз човековите 
права (сексуалните и репродуктивните); и да ја промовира 
родовата еднаквост, самоопределувањето и различноста 
(WHO, BZgA, 2010; IPPF, 2012). Затоа, на часовите по 
сексуално образование, освен темите посветени на 
здравјето, не смеат да бидат заобиколени и темите 
кои се однесуваат на родот, различноста, насилството, 
сексуалното граѓанство и задоволството.

ЗА РОДОТ, РАЗЛИЧНОСТА, 
НАСИЛСТВОТО, 
СЕКСУАЛНОТО ГРАЃАНСТВО 
И ЗАДОВОЛСТВОТО 

РОД
Дискусиите за родовите наспроти половите разлики, 
за дистинкцијата пол-род, се посебно значајни за 
надминување на мноштвото стереотипи и предрасуди 
поврзани со традиционалните сфаќања за различните 
родови и сексуални улоги, однесувања и цели. Ако терминот 
пол упатува на биолошките и анатомски разлики според 
кои припадниците на човековиот род се разликуваат како 
мажи и жени,  родот упатува на социјалната и културна 
конструкција на полот, на различните улоги и однесувања, 
кои во одреден период и во одредени општества и култури 
се сметаат како соодветни за жените и мажите (Ивановска, 
2007). Категоријата род се сфаќа како релативна, која зависи 
од општествениот и културен контекст. Оттука, родовите 
разлики не се вродени, категориите мажественост и 
женственост не се природни одредби, туку се општествено 
конституирани и условени, а биолошките разлики меѓу 
половите само се користат како „природно“ оправдување 
за таквите  разлики. Затоа, да бидеш роден како маж или 
жена во кое било општество не претставува само обичен 
биолошки факт - тоа е биолошки факт со повеќекратни 
социјални импликации (Klapish-Zuber, 2000).

Од традиционалните патријархални идеологии за 
родовите и брачни улоги, од поставените норми за 
женственоста и мажественоста,како и со векови градените  
„сексуални сценарија“ зa соодветни и легитимни машки и 
женски сексуални цели, контексти и однесувања (Grose, 
Grabe, Kohfeldt, 2013), произлегуваат различните правила 

и двојни стандарди за сексуалното  однесување на мажите 
и жените (Bordini, Sperb, 2012; UNESCO, 2009б), а кои пак 
негативно се рефлектираат врз сексуалниот живот и 
здравје на младите, врз сексуалното задоволство, и воедно 
се една од причините за распространетото  насилство врз 
жените. 

Имајќи предвид дека сексуалниот идентитет на 
адолесцентите се развива токму под влијание на родовите 
стереотипии „сексуалните сценарија“ (кои и самите ги 
формираат за време на адолесценцијата) (Grose, Grabe, 
Kohfeldt, 2013), и имајќи ја предвид социјализаторската 
улога на образованието, една од мисиите на сексуалното 
образование е да придонесе во деконструирањето на 
традиционалните родови идеологии и од своја страна 
да ја промовира и унапредува родовата еднаквост. 
Со приближување на  дискусиите за родот, целта е 
младите да се оспособат критички да ги промислуваат, 
преиспитуваат и менуваат родово пристрасните ставови, 
норми и стереотипи (IPPF, 2012), а кои не одговараат на 
реалноста на животот и на нивните желби. Всушност, целта 
е „да се променат структурните карактеристики на 
општеството кои го блокираат позитивниот поглед на 
сексуалноста и меѓусебните односи“ (DFPA, IPPF, 2013: 2).

НАСИЛСТВО 

Насилство секогаш претпоставува злоупотреба на моќ 
во релации кои се темелат на нееднаквост. Исходувајќи 
од сознанието дека насилството врз жените е длабоко 
вкоренето во патријархалниот систем на уредување на 
односите помеѓу половите, кој ја промовира машката 
доминација и моќ во сите сегменти на општеството, 
па оттука и во домот, семејството и интимните врски, 
родово базираното насилството е една од темите која не 
смее да биде заобиколена на часовите по сексуалното 
образование. 

Родовата нееднаквост влијае врз сексуалното однесување 
и може да го зголеми ризикот од сексуална принуда, 
злоупотреба и насилство (UNESCO, 2009б: 18). Оттука, 
во средини каде што превладуваат традиционалните 
уверувања и стереотипи за „сексуалните и брачни“ улоги 
(претворени и во митови),поголема е  веројатноста жените 
(а и младите девојки) да доживеат принуден секс од страна 
на нивниот партнер, помалку се способни да преговараат 
за побезбеден секс и повеќе се подложни на несакана 
бременост (Grose, Grabe, Kohfeldt, 2013; Fine, McGlelland, 
2006). Бидејќи младите своите први сексуални искуства ги 
доживуваат за време на своите школски денови, особено е 
важно тие да бидат способни самостојно да носат одлуки, 

Проф. д-р  Сузана Симоновска
ШТО ДРУГО, ОСВЕН ЗА ЗДРАВЈЕ, ТРЕБА ДА СЕ ДИСКУТИРА НА ЧАСОВИТЕ ПО СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ?
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ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

да умеат да се спротивстават на насилството во интимните 
релации, и на непосакуваниот или присилен сексуален 
однос. Тие треба да умеат „да преговараат или одбиваат“  
(UNESCO, 2009б: 5), „кога и како да кажат  „да” и “не” за 
сексуалните односи“ (UNESCO, 2009б: 13), и воедно да знаат 
да се заштитат од потенцијалните ризици, со правилна и 
доследна употреба на кондоми и други контрацептивни 
средства.

Исто така, децата и младите треба да ги препознаваат и 
да се спротивстават  на различните форми на сексуално 
вознемирување и сексуална злоупотреба (несоодветно 
допирање, принудување на сексуални односи),  од страна 
на врсници, на други возрасни лица и лица на влијателни 
позиции. Од друга страна, Интернетот, мобилните телефони 
и другите нови медиуми може да бидат извор на сексуално 
вознемирување. Секое непосакувано сексуално внимание 
и вознемирување, и на девојчињата и на момчињата, е 
нарушување на нивната приватност и телесен интегритет, 
а кои се особено важни за време на пубертетските денови 
(UNESCO, 2009б). Секој има право на приватност и секој 
треба да ја почитува приватноста на другите (WHO, BZgA, 
2010).

Затоа една од целите на сексуалното образование е 
децата и младите навремено да бидат информирани и да 
ги препознаваат различните видови и манифестација на 
насилството (вклучително и на оние кои се однесуваат 
на врсничкото насилство, насилството во интимните 
релации, семејното насилство, силувањето, сексуалното 
вознемирување и злоупотреба); да бидат запознаени со 
последиците од изложеноста на насилството; да бидат 
запознаени со правата и законите од овој домен; да знаат 
како да се заштитат и да ги користат постојните центри за 
помош на жртвите од насилство, советувалиштата и СОС 
линии. (IPPF, 2010; IPPF, 2012; WHO, BZgA, 2010).

ЗАДОВОЛСТВО 

Табуизирањето на сексуалноста, сфатена како дел од 
приватноста на една личност, како нешто што се однесува 
на интимните сексуални потреби и еротски задоволства, 
дополнително оптоварена и со родовите стереотипи 
и предрасуди, се покажува како една од најголемите 
препреки отворено да се говори за сексуалноста и 
сексуалното задоволство (Симоновска, 2014). Од друга 
страна, и во рамките на нашите образовни институции 
отсуствуваат дискусиите кои треба да бидат посветени на 
оваа тема.  Затоа,сексуалното образование е фокусирано 
токму кон развивање на позитивни ставови и вредности 
за сексуалноста и задоволството, а кои треба да им 

помогнат на младите луѓе да стекнат самодоверба и да 
уживаат во нивната сексуалност - физички и емоционално, 
индивидуално и во врските (IPPF, 2012).Тие треба да 
бидат во состојба отворено и на соодветен начин да 
комуницираат за сексуалноста, емоциите и врските  (WHO, 
BZgA, 2010: 27).

Оттука, сексуално образование треба да придонесе во 
надминувањето на двојните стандарди и погрешните 
перцепции за „по природа“ различните сексуални потреби, 
желби и задоволства на мажите и жените („кој има „повеќе“ 
или „помалку“ сексуална желба“),  (Tolman, Diamond, 2001: 
47), како и на предрасудите во однос на сексуалната 
ориентација. Одредени сексуални искуства, желби и 
задоволства се сметаат за „нормални“, се истражуваат, 
врамуваат во морални рамки, додека други се игнорираат, 
или се сметаат за девијантни (Tolman, Diamond, 2001). 
Во таа насока, младите треба да ги пречекорат таквите 
„врамувања“, и без разлика на припадноста на полот 
и сексуалната ориентација, сексуалниот однос да го 
разберат како задоволство, без принуда и насилство (IPPF, 
2010), заснован на љубов, почит и уважување на потребите 
на другиот. Целта е тие самостојно да го градат својот 
сексуален идентитет и родовите улоги, да знаат да ги 
изразат своите чувства, желби и потреби, и да ја доживуваат 
сексуалноста како нешто што носи задоволство (WHO, 
BZgA, 2010).

РАЗЛИЧНОСТ
Сексуалното образование треба да допринесе во 
градењето на здрави и толерантни млади личности, кои 
нема да ги гледаат и просудуваат другите низ призмата 
на сопствените одлуки и избор. Правото на сопствениот 
избор подразбира почитување и уважување на изборот 
на другите, избор којшто може да биде различен од 
нашиот, но тоа не значи дека е помалку вреден и дека 
не заслужува почит (Симоновска, 2014). Затоа, младите 
луѓе треба развиваат позитивни и толерантни ставови за 
разликите кои постојат меѓу луѓето (по полова припадност, 
вера, култура, националност, социо-економски статус, 
способност/попреченост, ХИВ статус и сексуална 
ориентација), за нивните потреби и нивните права (IPPF, 
2010), и да ја респектираат приватноста на другите (WHO, 
BZgA, 2010: 44).

Младите луѓе имаат право да не бидат дискриминирани 
(IPPF, 2010: 5), па оттука темите посветени на различностите 
треба да придонесат и во препознавањето на различните 
облици на дискриминацијата и начините за справување со 
дискриминирачките практики. Сексуалното образование 
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треба да ги поттикнува младите да преземаат одговорност 
за однесувањето кон самите себе, но и кон другите, преку 
почитување на различните животни стилови. прифаќање 
на различните мислења, ставови и однесување. Различната 
сексуална ориентација и родов идентитет не смеат да 
бидат причина за насилство, па затоа кај младите треба да 
се поттикнува толеранцијата и емпатијата за сите луѓе без 
оглед на меѓусебните разлики  (УНЕСКО, 2009б; WHO, BZgA, 
2010). 

ГРАЃАНСКИ АСПЕКТИ НА 
СЕКСУАЛНОСТА
Темите посветени на граѓанските аспекти на сексуалноста, 
а за кои исто така треба да се дискутира на  часовите по 
сексуално образование, првенствено се однесуваат на 
сексуалните и репродуктивни права и начините на нивното 
реализирање. И самото сексуалното образование треба да 
се базира и е во функција на остварување на сексуалните и 
репродуктивни права, кои се сфаќаат како интегрален дел 
од основните и универзални човекови права (World Asso-
ciation for Sexual Health, 1999). Конституирани врз основа 
на збир од права кои се однесуваат на сексуалноста, 
а кои потекнуваат од правото на слобода, еднаквост, 
приватност, автономија, интегритет и достоинство, целта 
е сите индивидуи „да ја уживаат слободата и правото 
на избор во својот сексуален и репродуктивен живот“ 
(IPPF, 2008: 6). Од друга страна, во самото дефинирање 
на сексуалните права, експлицитно е вклучено правото 
на сексуално образование и информации (WHO, 2006: 10; 
IPPF, 2008; член 8).

Сексуалните права се нужен услов за постигнување и 
унапредување на сексуалното здравје, па оттука младите, 
освен што треба да бидат запознаени со овие права, треба 
да ги познаваат и меѓународните и националните политики 
и закони, како и механизмите за нивната правна заштита 
(IPPF, 2010; УНЕСКО, 2009б). Бидејќи сексуалните права 
го вклучуваат и „правото на сите луѓе до највисоките 
достижни стандарди на сексуалното здравје“ (WHO, 2006: 
10), особено е важно тие да бидат запознаени со одредбите 
и пристапот до центрите за советување и медицинските 
центри, за да може навремено да се информираат за сите  
проблеми и прашања поврзани со сексуалноста. 

Имајќи ги предвид бариерите со кои се соочуваат младите 
кога треба да побараат помош или информација (Simon-
ovska, Dimitrievska, 2014; 2015), како и нивното ретко 
вклучување во дебатите кои ги допираат токму нив, па 
затоа може да се чувствуваат дека немаат право на глас,  
или  пак дека реалноста на нивниот живот и развојот на 

нивниот сексуален идентитет не се разбрани (IPPF, 2010: 
5), една од целите на сексуалното образование е да ги 
поттикнува и оспособува да земаат активно учествово 
креирањето и развивањето на политиките и програмите 
во доменот на сексуалното и репродуктивно здравје. 
Воедно, „младите луѓе имаат право да бидат сослушани, 
да ги изразат своите  мислењата и да бидат вклучени во 
процесот на донесување одлуки“ (IPPF, 2010: 5)

Вака широко сфатено и конципирано сексуално 
образование е во согласност со поставените Стандарди 
за сексуалното образование во Европа (2010). Воедно, 
воведувањето на сексуалното образование во 
основните и средни училишта, кое ќе биде адаптирано 
на возраста, родово сензитивно и толерантно, е и една 
од приоритетните цели на Стратегијата за сексуалното и 
репродуктивното здравје (2010-2020) донесена во нашата 
држава, а која треба да се преточи во дело (ССРЗ, 2011: 15).
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06 ОД “LIKE A VIRGIN” ПРЕКУ 
“SEX AND THE CITY” ДО 
“MAKELOVENOTPORN.TV”
(Дали популарната култура е поатрактивна алтернатива на сексуалното образование?)

РЕЗИМЕ
Поаѓајќи од претпоставката за влијанието на популарната 
култура како доминантна вонинституционална форма 
преку која се стекнуваме со знаење, трудот се бави со 
културните практики на младите и се обидува да процени 
колкава и каква е улогата на популарната култура во 
сексуалното образование. Притоа, најпрвин се задржува 
на можноста популарната култура да биде перцепирана 
како атрактивна алтернатива на сексуалното образование, 
пристап кој има амбивалентна улога. Преку примери трудот 
покажува деканаместо табуизирање на сексуалноста, 
потребна ни е едукација, која може да се реализира и 
преку формите на популарната култура. Втората поента во 
трудот се однесува на популарната култура и начините на 
кои може да биде искористена во функција на сексуално 
образование. Наместо забрана за консумирање на 
популарната култура, неефикасна цензура на медиумските 
содржини и/или повикување на сексуална апстиненција, 
сметаме дека поефикасно е да се појде од обратна тактика, 
демократизација на образованието со вметнување 
популарна култура како извонредна педагошка алатка 
која е стимулативна за учениците. 

Клучни зборови:  популарна култура, сексуално 
образование, медиумски содржини, педагошка алатка, 
детабуизирање
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ВОВЕДНИ БЕЛЕШКИ
„Образованието е сложен процес со кој општеството ги 
репродуцира своите вредносни системи, ги обновува 
и/или зголемува своите сознајни и интелектуални 
ресурси.“ (Popović, Duhaček, 2011: 309). Покрај потесното 
значење на поимот кој се однесува на институционалното 
образование, во оваа категорија можат да се вклучат и сите 
други неформални процеси преку кои луѓето усвојуваат 
одредени знаења и вештини.

Во овој труд поаѓаме од претпоставката за влијанието 
на културата (и посебно популарната култура) како 
доминантна вонинституционална форма преку која се 
стекнуваме со знаење. Притоа културата, во склад со 
културолошките студии, ја разбираме во најширокото 
можно значење на односите помеѓу елементите во 
севкупниот начин на живот. Културата е обична (Wil-
liams,1989), општествено лоцирана и ослободена од 
елитистичката исклучивост, врзана за начинот на живот 
и за секојдневните активности кои почиваат на одредени 
вредности и произведуваат значење и знаење. Во контекст 
на потребата од сеопфатно сексуално образование, овде 
првенствено нè интересираат културните практики на 
младите во времето во кое живееме, а во кое постојано и 
насекаде сме изложени на сé она што спаѓа во категоријата 
на современа популарна култура, од медиуми (дневни 
весници и неделни магазини, радио и телевизиски емисии, 
интернет и комуникациски мрежи), преку музика и филм, 
па сé до реклами, модни стилови и секојдневни животни 
искуства. Оттука, за нас, едно од главните прашања е: 
Колкава и каква е улогата на популарната култура во 
сексуалното образование? Или поедноставно: Што учат 
младите за сексот од популарната култура?

ПОПУЛАРНАТА КУЛТУРА 
КАКО АТРАКТИВНА 
АЛТЕРНАТИВА НА 
СЕКСУАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ
И покрај раширеното сфаќање, популарната култура не е 
нешто спротивно на високата, „вистинска“ култура, ниту 
следствено - нешто тривијално и инфериорно, туку таа ги 
руши старите граници на класите, традицијата и вкусот и ги 
означува „значењата и практиките создадени од страна на 
популарната публика во моментот на консумирање“ (Bark-
er, 2004: 148). Популарната култура покрива едно прилично 
широко подрачје на идеи, перспективи и претстави, 
создадени под силно влијание на мас-медиумите, а 

една од нејзините главни карактеристики е нејзината 
изразена сексуализација. Станува збор за исклучително 
зголемување на дискурсите за сексот и сексуалноста низ 
сите медиумски форми, и посебно за растечка фреквенција 
на еротизирани презентации на телото (особено 
женското) во јавната сфера.  Објектификацијата на жената, 
сфатена како нејзино претставување и третирање како 
(најчесто сексуален) објект, конструирањето на слики за 
женскоста и машкоста, поттикнувањето на стереотипи 
и предрасуди, наметнувањето на модни трендови 
кои ја вкалапуваат убавината во тесни рамки и ред 
други примери всушност го пресликуваат севкупниот 
општествен став за „природната“ дистинкција меѓу двата 
рода. Од нашминканите анорексични Барбики и изборите 
на убавици меѓу малите девојчиња1, преку диетите како 
најмасовна женска невроза2 и притисокот на жената во 
западната култура да се прилагоди кон идеализираниот 
концепт за женската убавина3, па сé до хип-хоп спотовите 
со голи женски гради и задници како главен декор и 
Кардашијанки како идоли, младите жени ги градат своите 
убедувања врз основа на културните обрасци кои постојат 
во општеството и очекуваните родови улоги кои тоа 
општество ги има за нив. Подеднакво ограничувачки се и 
сликите за „вистинските“ мажи, кои сé уште поддржуваат 
сосема традиционален тип на машкост. 

Во такви услови, и знаењето за сексот, во услови кога не 
доаѓа во доволна мера од формалното образование, а за 
жал најчесто ниту од родителите, често се формира токму 
под влијание на популарната култура. Таквиот пристап има 
амбивалентна улога. Имено, во потрагата по релевантни 
информации, младите бараат одговори гуглајќи на 
интернет и следејќи ги омилените програми во медиумите, 
популарната музика, тв-серии, играни, но и порно филмови. 
Јасно е дека тоа ги отвора прашањата за кредибилитетот 
на информациите, (не) можноста за правилна селекција 
од мноштвото понудени, (не) прилагоденоста на 
возраста итн. Затоа, од една страна, таквото влијание на 
популарната култура може да се оцени како негативно, па 
од многу страни стигнуваат обвинувања дека медиумите 
промовираат тинејџерски секс и насилство, декапорното 
е главниот виновник за промискуитетноста на младите (и 
следствено за родителските грижи), дека во виртуелниот 

1 toddler beauty pageants

2 „Sveopšteinteresovanježenadapokušajunove i noveproizvodezamršavljenjenije, dakle, zbogtogašto-
sustvarnomasovnodebele, većzbogtogaštomasovnoželedabudutanke, u skladusadominantnomsliko-
midealnogženskogtela. Ovdašnježenesamosledesavremenisvetskimodnitrend, onesamoželedanaliku-
juslici s naslovnihstrana.“ (Malešević, 2007: 128).

3 НаомиВолф во „Митот за убавината (Како претставите за убавината се употребуваат против 
жените)“ вели дека жената во западната култура е уништена од притисокот да се прилагоди кон 
идеализираниот концепт за женската убавина, кој го нарекува „IronMaiden“. Тој концепт во голема 
мера е политички и социјално конструиран, замислен за задржување на нормативните вредности 
на патријархалниот систем, со помош на кој проекцијата на несигурност на жените им помага на 
мажите да ги држат под контрола и да ја зачуваат својата хегемонија. 
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свет се раѓаат sexting, camsex, avatarsex4 и други нови 
форми на сексуални практики меѓу младите, кои сé повеќе 
го заменуваат реалниот живот и резултираат со отуѓување, 
недостаток од face-to-face комуникација, во крајни случаи 
и социјална изолација, а да не зборуваме и за бројните 
можности за нивни злоупотреби.

Од друга страна, популарната култура сепак може да 
понуди извесни знаења, може да отвори дебати на многу 
прашања, и сето тоа на начин кој бргу и лесно доаѓа до 
тинејџерската публика. Една анкета на „Time“ магазинот 
која побара од читателите одговори на прашањето „Што 
научивте од популарната култура за сексот?“5 понуди 
потврда дека многупати поп културата го обликува и 
реобликува сфаќањето за сексот и сексуалноста. Така, 
одговорите варираа од спотовите на Madonna преку 
прашањето за абортусот во „Dirty Dancing“ па сé до екстра 
популарната и влијателна серија „Sex and the City“. Само за 
илустрација ќе се послужиме со парафраза на еден текст 
објавен во американскиот музички магазин „Pitchfork“ 
насловен како „Сé што треба да знам за сексот научив од 
Prince“6, во кој се опишува начинот на кој “Darling Nik-
ki” го редефиниралавторовото разбирање за сексот, 
сексуалноста, па дури и родовата флуидност. Тој вели: 
„Prince ни ги претстави идеите за сексуалниот феминизам 
и женскоста на мене, на целата генерација на мажи, на 
културата... Тој говореше за табуата и споделуваше клучеви 
за забранетото царство, без оглед на сé.“ 7

И поскорешните примери не водат до сличен заклучок. 
Денешните тинејџер(к)и учат за сексуалноста и родовите 
односи преку стихови како „We teach girls that they cannot 
be sexual beings/ In the way that boys are/ Feminist: the per-
son who believes in the social,/Political and economic equality 
of the sexes“, преземени од познатата нигериска писателка 
Chimamanda Ngozi Adichie, а вклопени во песната „Flow-
less“ на Beyonce, или од песните на Fifth Harmony или Lit-
tle Mix. Покрај музиката, тука е и доминантното влијание 
на телевизијата. Така, на прашањето што може да се научи 
од реалните шоуа како „16 and Pregnant“ или „TeenMom“ 
младите јасно посочуваат дека тие ги научиле „да не бидат 
идиоти“8. Ако знаеме дека ваквите програми имаат неколку 
милиони гледачи и уште толку следбеници на Facebook, 
очигледно е дека тие допираат поголема публика од 
стандардните кампањи на сексуалното образование. Како 
што кажуваат самите во едно истражување, во голема 
мера благодарејќи на вакви шоуатие знаат дека е глупаво 

4 https://thesexualizationreport.wordpress.com/section-3-sex-gender-media/is-popular-culture-be-
coming-more-sexual/

5 http://time.com/2895894/popsexed-what-we-learn-about-sex-from-pop-culture/

6 http://pitchfork.com/thepitch/1122-everything-i-know-about-sex-i-learned-from-prince/

7 http://pitchfork.com/thepitch/1122-everything-i-know-about-sex-i-learned-from-prince/

8 http://www.huffingtonpost.com/deb-levine/sex-ed_b_859192.html

да имаат секс без кондом, но сепак, самите чувствуваат 
дека имаат уште многу да учат за комплексноста за 
сексуалноста и врските. Накусо, тие можеби знаат нешто за 
сексот, но воопшто не се чувствуваат доволно едуцирани 
во врска со него. 9

Анализите на можните влијанија на конкретни примери се 
преобемни за да навлегуваме во нив во оваа прилика, но 
ќе нафрлиме само некои од прашањата кои ги отвори на 
пр. популарната серија „Сексот и градот“: сексот и љубовта 
не секогаш одат во пар, нема ништо лошо во користењето 
вибратори и другисексуални играчки или во фетишите, 
сексот може да биде оснажнувачко искуство за жените, 
конвенционалните романтични гестови не се возбудливи 
за сите, ок е да си сингл или да имаш вишок килограми 
по породувањетоитн. Секако дека сме свесни и за 
конзумеризмот, тривијалноста и некои други недостатоци 
на серијата, но во нашиот контекст тие се помалку битни 
наспроти значењето како стимулативен простор за 
промоција на женските гласови, за јавно отворање на 
голем број (дотогаш премолчувани) прашања врзани за 
сексуалноста и врските и бидејќи покажува дека наместо 
табуизирање, потребна ни е едукација, која може да се 
реализира и преку формите на популарната култура. 

ПОПУЛАРНАТА КУЛТУРА ВО 
ФУНКЦИЈА НА СЕКСУАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ
Популарната култура, која очигледно веќе пенетрираше 
во сите секојдневни практики на младите, може (и треба) 
да биде искористена и во функција на нивно сексуалното 
образование. Наместо забрана за конзумирање на 
популарната култура, некаква неефикасна цензура на 
медиумските содржини и/или повикување на сексуална 
апстиненција (како што е практиката во САД на пр.), 
се чинипоефикасно да се појде од обратна тактика, 
демократизација на образованието со вметнување на 
популарната култура во наставните содржини, сé со цел да 
не биде здодевно и полесно да допре до младите.

Во последниве години голем е бројот на истражувачи 
кои се залагаат за користење на популарната култура 
во училниците како извонредна педагошка алатка 
која е стимулативна за учениците во совладувањето 
на курикулумите по различни предмети, од историја 
и географија, преку родови студии или нови медиуми, 
па сé до меѓународни односи. Тоа особено важи и за 
прашањата од областа на сексуалното образование, 

9 http://www.huffingtonpost.com/deb-levine/sex-ed_b_859192.htm

Проф. д-р Ана Мартиноска
ОД “LIKE A VIRGIN” ПРЕКУ “SEX AND THE CITY” ДО “MAKELOVENOTPORN.TV” (Дали популарната култура е поатрактивна алтернатива на сексуалното образование?)
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ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

имајќи го предвид погоре образложеното тврдење дека 
популарната култура е клучното место од каде тинејџерите 
ги црпат своите знаења за сексот. Ако Lady Gaga и Cindy 
Lauper промовираат кампања за кармини чија продажба 
(во стотици милиони долари) оди целосно во фондовите 
за СИДА/ХИВ10, јасно е дека нивните лица и зборови како 
синоними за жени кои отворено зборуваат за ризиците 
и ја зголемуваат глобалната свест по ова прашање, не 
треба да се игнорираат од страна на педагозите, туку да се 
искористат за едукација по прашањето на стигматизацијата 
на заболените, потенцијалната закана и/или начините за 
заштита. Секако, притоа треба да се залагаме за критичко 
инкорпорирање на популарната култура во сексуалното 
образование и развој на програми кои резонираат со 
тинејџерските искуства и интереси.

Покрај тоа, и обратните процеси се добредојдени- употреба 
на медиумите за побрзо и посеопфатно пренесување на 
пораките на сексуалните едукатори. Како пример ќе се 
задржиме накусо на акцијата на Cindy Gallop11, именувана 
како „Водете љубов, а не порно“, која започна како TED 
предавање, продолжи како веб платформа12 која се 
залага за утврдување на разликите меѓу сексот во порно 
филмовите и вистинскиот, реален свет во кој сите живееме. 
Галоп наведува бројни примерикои се дел од симулацијата 
на животот и генерализацијата научена и прифатена 
од порно филмовите и инсистирадека вистината скоро 
секогаш е многу индивидуална и сé е всушност прашање на 
личен избор. Ваквите ставови се едукативни за помладите 
генерации кои неретко мислат дека она што го гледаат и 
учат од порнографијата е моделот кој треба да се следи 
во реалноста со цел да му се удоволи на партнерот и на 
тој начин да му се покаже својата наклоност и љубов.Овде 
не станува збор за некаква осуда на порнографијата или 
упатство за тоа што е добро во сексот, а што не, туку за тоа 
дека сексот е дел од човековото постоење кое вклучува 
навистина широк спектар на вкусови и каде секој би 
требало да биде слободен да ги изрази своите желби, па 
затоа се води од мотото „Pro porn – pro knowing the differ-
ence!“. Крајната инстанца на овој проект е makelovenot-
porn.tv, телевизија во која се прикажува реален секс, со 
реални луѓе (свесно не го користат зборот аматери), со 
реални чувства, реални тела, во реален свет.

А таа реалност ни потврдува дека сеопфатното 
сексуално образование покрај знаења за сексуалните и 
репродуктивни права, треба да опфаќа и прашања на родот, 
идентитетот и разликите, дискриминацијата, борбата 

10 http://www.macaidsfund.org/theglam/campaignhistory

11 Галоп е консултант во адвертајзинг индустријата, но и забавувач, јавен говорник и прв човек 
на неколку значајни акции

12 http://makelovenotporn.com/myths/facial

против насилството, малцинските права, развивање на 
толеранцијата за правото на различност итн. Тоа треба 
да го заштити здравјето, добросостојбата и дигнитетот на 
младите, но и да ја унапредува родовата рамноправност 
и да ги оснажува младите луѓе13. „Сензибилизацијата 
за родовите проблеми и почитувањето на правото на 
различност ќе влијае на формирање на нова генерација на 
демократски освестени и образовани жени и мажи кои ќе 
бидат носител(к)и на општествените промени и креатор(к)и 
на новото општество на темелите на вредносен систем кој 
на сите им овозможува подеднакви шанси.“ (Popović, Du-
haček, 2011: 316)

 Во функција на вакво сеопфатно сексуално 
образование е и примерот на документарниот филм „How 
to Lose Your Virginity“ (2013), кој ја оспорува ефикасноста 
на образовниот модел за апстиненција од секс и кој го 
истражува начинот на кој сексуалноста на младите жени 
ги дефинира нивниот морал и самочувство. Филмот 
посебно укажува на значењето на невиноста како 
социјален конструкт, преку интервјуа со реномирани 
сексуални експерти и заговорници на сеопфатното 
сексуално образование. Ова е само уште еден пример за 
преосмислување на концептите за сексуално образование 
во однос на популарната култура како значаен педагошки 
терен кој може да отвора прашања и да понуди одговори. 
Практично, тоа би значело пресврт кон она што се нарекува 
и entertainment-education (или неологизмот edutainment) 
т.есоздавање на нови форми на телевизиски продукции, 
филмови, музејски поставки, компјутерски игри итн. со 
цел пренесување на едукативни содржини до поширока 
публика.14 

Сите споменати и неспоменати аспекти на можните 
релации меѓу популарната култура и сексуалното 
образование допрва треба да добијат свои сериозни 
научни проследувања, особено во македонски контекст 
каде речиси и да не постојат слични анализи, но она што 
можеме да го понудиме наместо некаков заклучок во 
моментов е следното: Табуизирањето на популарната 
култура е како и табуизирањето на сексот - ги мистифицира 
и ги прави само уште попривлечни за младите. Или како што 
тврдеше Andy Warhol, на децата треба да им се прикажува 
секс многу рано, за да сфатат дека тоа и не е толку голема 
работа. Ова е шеговит начин да потенцираме дека треба 
да бидеме свесни за последиците од сексуално созревање 
без помош и поддршка од семејството и образовниот 
систем, кои заедно треба да изнајдат начин да им помогнат 
на младите што побезболно да ја преживеат транзицијата 
од дете во возрасен човек. Ниту популарната култура, 

13 http://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education

14 Пример Sesame Street
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ниту сексуалното образование не се она што ќе ги прави 
младите сексуално поактивни или попромискуитетни, 
напротив, тоа е она што може да ги насочи, кога ќе почнат 
да имаат активен љубовен и сексуален живот, да бидат 
поодговорни, посигурни и посреќни во своите избори.
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07 ПРОМОЦИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ 
ПРАВА ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ЗОШТО Е ПОТРЕБНО ДА 
УЧИМЕ ЗА СЕКСУАЛНИТЕ И 
РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРАВА?

РЕЗИМЕ
Овој труд ќе се фокусира на  потребата од промоција 
на човековите слободи и права, со посебен осврт на 
сексуалните и репродуктивните права.Тој цели да ги 
дефинира  сексуалните и репродуктивните права, како дел 
од пошироката рамка на човекови права, но во согласност 
со локалниот контекст. Исто така ќе се осврнеме на 
важноста од имплементација на образование за сексуални 
и репродуктивни права.

Клучни зборови:  човекови права, сексуални и 
репродуктивни права,промоција и образование

Др. Беким Кадриу 
Правен Факултет, Универзитет во Тетово

Др. Беким Кадриу е роден во Кичево, а живее во Скопје. Работи како 

професор на Правниот Факултет на Универзитетот во Тетово. Предава 

предмети од областа на меѓународното право и човековите права. Има 

дипломирано на правни науки на Правниот Факултет Јустинијан Први 

во Скопје, каде има завршено и магистерски (2006) и докторски студии 

(2010). Др. Беким Кадриу има уште една магистратура од областа на 

човековите права (2009), на Правниот факултет на Универзитетот Ст. 

Томас, во Мајами, САД. 

Др. Беким Кадриу има објавено четири книги, и тоа една книга 

Меѓунардоно приватно право (2015), и три книги од областа на заштита 

од дискриминација (2007 и 2015). Има објавено и голем број на научни 

трудови од областа на човековите права и заштитата од дискриминација, 

во земјата и во странство, на албански, македонски и англиски јазик. 

Истотака, има работено на голем број истражувачки проекти финансирани 

од ОБСЕ-Мисијата во Скопје, како и невладини организации. 

Др. Беким Кадриу има добиено и глем број признанија и награди, меѓу 

кои и наградата 13 Ноември од Град Скопје за наука и публицистика за 

2015 година. 
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ВОВЕД
Сексуалните и репродуктивните права претставуваат 
дел од корпусот на човековите слободи и права. Тие 
во никој случај не може да се третираат издвоено или 
изолирано. Токму спротивно, а особено поради фактот 
што човековите слободи и права се меѓусебно поврзани и 
меѓузависни (Виeнска Декларација и Програма за Акција, 
точка 5, 1993), сексуалните и репродуктивните права се 
дел од целокупниот корпус на човековите слободи. 

Од друга страна, човековите права е потребно да се 
промовираат. Промоцијата е потребна за поединците да 
знаат дека имаат конкретни права, што треба да влијае на 
подигнување на степенот на нивно уживање и реализација, 
а и нивна заштита. 

Овој труд прави вкрстување токму на овие моменти, а 
во контекст на потребата од промоција на сексуалните и 
репродуктивните права преку образованието. Имено, пред 
се, се укажува на потребата од промоција на човековите 
слободи и права, со посебен осврт на сексуалните и 
репродуктивните права. Во продолжение се дефинира 
содржината на сексуалните и репродуктивните права, со 
посебен фокус на правото на информирање, што е форма 
на промоција на човековите слободи и права. Се разбира, 
сето ова се става во контекст на состојбата во Република 
Македонија и потребата од поцврсто дефинирање 
и имплементација на образованието за сексуални и 
репродуктивни права. 

 

ОБВРСКАТА ЗА ПРОМОЦИЈА 
НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
Во меѓународнот право, јасно се дефинирани обврските 
за почитување (duty to respect), заштита (duty to pro-
tect), исполнување (duty to fulfill)  и промоција (duty to 
promote) на човековите слободи и права. Обврската за 
промоција на човековите права произлегува од потребата 
поединците да бидат свесни за тоа дека имаат определени 
права. Свесноста за правата е значаен момент во борбата 
за човекови права затоа што, кога поединците се свесни 
за нивните права, во таков случај повеќе се борат за нив, 
во поголем степен се борат за нивна заштита, а уште 
позначајно, се спречуваат повредите на човековите 
слободи и права. 

Во рамките на Обединетите нации, во 1998 година е 
усвоена посебна Декларација за правото и одговорноста 
на поединците, групите и општествените организации 
да ги промовираат и штитат универзално признаените 

човекови права и фундаментални слободи. Во оваа 
Декларација изрично се предвидува правото на секој, 
поединечно или во асоцијација со други, да ги знае, да 
бара, прима и поседува информации за сите човекови 
права и фундаментални слободи ( член 6, став 1, точка а, 
1998). Од ова основно право, за државите произллегува 
јасна обврска да ги преземат сите законодавни, судски, 
административни и други неопходни мерки со цел да го 
промовираат разбирањето од страна на сите поединци 
на нивните граѓански, политички, економски, социјални и 
културни права ( член 14, став 1, 1998). Уште поспецифично, 
државите имаат обврска да го промовираат и олеснат 
образованието за човековите права и за фундаментални 
слободи на сите нивоа на образование ( член 15, 1998). 

Во Обединетите нации посебен акцент се става токму 
на образованието за човековите права, како форма на 
нивна промоција. Преку образованието за човековите 
права се промовираат вредности и однесувања кои ги 
охрабруваат поединците да се борат за нивните права 
и правата на другите, а од друга страна се дава голем 
придонес и во спречувањето на повредите на човековите 
права. Во Обединетите нации исто така во  2011 година се 
усвои Декларацијата за промоција и обука за човековите 
права. Оваа декларација, во прв ред, го гарантира правото 
на секој да ги знае, бара и прима информации за сите 
човекови права, и да има пристап до образование и обуки 
за човековите права ( член 1, став 1, 2011). Декларацијата 
признава дека образованието за човековите права 
е суштествено за промоцијата на почитувањето на 
човековите слободи и права (член 1, став 2, 2011). 

Според Декларацијата, образованието за човековите 
права опфаќа: а) образование за човековите права, што 
вклучува знаења и разбирање за нормите и начелата 
на човековите права; б) образование преку човековите 
права, што вклучува учење и пренесување на знаења на 
начин кој ги почитува човековите права; в) образование 
за човекови права, што подразбира оспособување на 
поединците да ги уживаат сопствените права, како и да 
ги почитуваат и признаваат правата на другите (член 2, 
став 1, 2011). Образованието за човековите права треба 
да биде дел од сите степени на образование, да ги опфати 
сите делови на општеството, и да ги користи методи кои ги 
имаат предвид посебните потреби и состојби на посебните 
таргет групи (член 2, став 2, 2011). 

Образованието за човековите права треба да биде 
засновано на начелата на еднаквоста, особено помеѓу 
девојчињата и момчињата и жените и мажите, достоинство, 
вклученост и недискриминација. Особено треба да се 
имаат предвид посебните бариери и потреби на лицата од 
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ранливи групи (како на пример лицата со попреченост), да 
се промовираат вредностите на различните цивилизации, 
култури, религи и традиции, и да се имаат во предвид 
различните економски, социјални и културни состојби 
(член 5, 2011). 

Декларацијата ја става основната обврска врз државите да 
го промовираат и обезбедат образование за човековите 
права. Тие треба да создадат и атмосфера за вклучување 
на граѓанскиот сектор, приватниот сектор и други 
релевантни чинители во образованието за човековите 
права, кои истотака имаат значајна улога во образованието 
за човековите права, како значајна форма на промоција на  
универзалното почитување на истите (член 7, 2011). 

ПОИМ НА СЕКСУАЛНИТЕ И 
РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРАВА
Сексуалното и репродултивното здравје е дел од правото 
на највисок можен стандард на здравје (правото на здравје), 
кое е загарантирано во дел од меѓународните инструменти 
за човекови права, а особено во Меѓународниот Пакт 
за Економски, Социјални и Културни Права, (член 12, 
1966). Сексуалното и репродуктивното здравје е обврска 
на државите кои треба да преземат такви мерки со цел 
поединците да бидат во можност да создаваат слободни 
сексуални врски и домови слободни од насилство, да 
можат слободно да одлучуваат дали и кога ќе имаат деца, 
да ги почитуваат и правата на другите на сексуално и 
репродуктивно здравје и слично. 

Од тука, преку сексуалното и репродутивно 
здравје, сексуалните и репродуктивните права, 
вклучувајќи сексуална и репродуктивна здравствена 
заштита, информации, автономија во сексуалните и 
репродуктивните одлуки, се човекови права. Тие се 
неподелен дел на корпусот на човекови права и како 
такви се меѓузависни. Тие имаат влијание на другите 
права, особено граѓанските и политичките права кои 
се однесуваат на физичлиот и моралниот интегритет на 
поединецот и неговата автономија, како правото на живот, 
слободата од тортура, приватниот и семејниот живот, 
еднаквоста и недискриминацијата. Само како пример, 
немањето на акушерски услуги може да довeде до пораст 
на смртноста на мајките, што е повреда на правото на 
живот, а може да доведе и до тортура и сурово и нечовечно 
постапување (Комитетот за Економски, Социјални и 
Културни Права, Општ Коментар бр. 22, пара. 10, 2016); 
несаканата бременост или забраната на абортус може да го 
доведе во опасност здравјето и животот на жената; раните 
бракови може да се сметаат како форма на нарушување на 

слободата на поединецот да влегува во сексуални односи 
или да има деца, и слично. 

Сексуалните и репродуктивните права се јасно 
дефинирани во Програмата за акција на Меѓународната 
Конференција за Население и Развој 1994 година. Како 
најзначајни елементи на сексуалните и репродуктивните 
права се: доброволни, информирани и достапни услуги 
за планирање на семејството; пред-натална грижа, 
услуги за здраво мајчинство, сигурно пораѓање и здрава 
грижа за децата; спречување и третман на сексуалните 
инфекции, вклучувајѓи ХИВ и СИДА; спречување и третман 
на насилството врз жените и девојчињата, вклучувајќи 
тортура; пристап до услуги на абортус, таму каде е дозволен; 
сигурна и достапна грижа после абортус; информации за 
сексуално здравје, образование и советување, за лични 
односи и квалитет на живот. 

Генрално, сексуалните и репродуктивните права треба да 
овозможат сите луѓе да имаат здрав, безбеден и согласен 
сексуален живот и да имаат апсолутна слобода врз нивните 
тела, да имаат пристап до информации и образование 
за да можат слободно да донесуваат одлуки, како и да 
имаат достапни и пристапни услуги кои ќе им помогнат да 
останат здрави. 

Според Комитетот за економски слоцијални и културни 
права, програми, добра, услуги и објекти за здравствена 
заштита треба да бидат достапни за највисок степен 
на реализација на сексуалното и репродуктивно 
здравје (Комитетот за Економски, Социјални и Културни 
Права, Општ Коментар бр. 22, пара. 12, 2016). Истотака, 
ваквите програми, добра, услуги и објекти треба да 
бидат пристапни за секого без дискриминација. Уште 
повеќе, истите треба да ги имаат предвид културата на 
поединиците, малцинствата, заедниците, а да бидат и 
сензитивни на полот и родот, возраста, попреченоста и 
сексуалниот диверзитет (Комитет за економски, социјални 
и културни права, Општ Коментар бр. 22, пара. 15 и 20, 
2016). Програмите, добрата, услугите и објектите треба да 
бидат од одреден квалитет, да бидат базирани на аргументи 
(evidence-based), научно и медицински соодветни и 
ажурирани (up to date) (Комитет за економски, социјални 
и културни права, Општ Коментар бр. 22, пара. 21, 2016). 
Тоа што е значајно за трудот е обврската за образование за 
сексуалните и репродуктивните права.  
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Комитетот за Економски, Социјални и Културни права, 
преку толкување на Пактот за Економски, Социјални 
и Културни Права, создава јасна обврска за државите 
да организираат образование за сексуалните и 
репродуктивните права. Оваа обврска произлегува од 
начелото на “„пристап до информации“, а кое начело 
вклучува право да се бараат, примаат и дисеминираат 
информации и идеи кои се однесуваат на сексуалното и 
репродуктивното здравје. Сите лица и групи, вклучувајќи ги 
и младите и адолесцентите, имаат право на аргументирани 
(evidence-based) информации за сите аспекти на 
сексуалното и репродуктивното здравје, вклучувајќи за 
мајчинството, контрацепции, планирање на семејството, 
сексуално преносливи инфекции, превенција од ХИВ, 
безбеден абортус и грижа после абортус и прашања на 
плодноста. (Комитет за економски, социјални и културни 
права, Општ Коментар бр. 22, пара. 18, 2016). Ваквите 
информации треба да бидат обезбедени на начин кој е 
соодветен на потребите на поединецот и групата, имајќи 
ги во предвид особено возраста, полот, јазикот, нивото 
на образование, попреченоста, сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет и состојбата на интерсекс (Комитет за 
економски, социјални и културни права, Општ Коментар 
бр. 22, пара. 19, 2016). 

На овој начин, покрај другите обврски по однос на 
сексуалното и репродуктивното здравје, постои изрична 
обврска на државата до обезбеди и целосно образование за 
сексуалните и репродуктивните права за сите, кое ќе биде 
соодветно на возраста на примателите, аргументирано 
(evidence-based), научно засновано и точно (Комитет за 
економски, социјални и културни права, Општ Коментар 
бр. 22, пара. 47, 2016). 

Комитетот за економски, социјални и културни права, 
образованието за сексуалните и репродуктивните права 
го предвидува и како мерка за реализација на правото на 
здравје на жените, како посебна ранлива група (Комитет 
за економски, социјални и културни права, Општ Коментар 
14, пара. 21, 2016). 

Обврската за образование за сексуалните и 
репродуктивните права е признаена и од други 
меѓународни инструменти за човекови права. Така, 
според Конвенцијата за правата на детето, предвидува 
обврска за државите да обезбедат, за децата и 
родителите, образование неопходно за здравјето на 

децата (Конвенција за Правата на Детето, член 24, пара. 
2, 1989). Ваквата обврска, Комитетот за правата на детето 
ја образлага подетално. Според Комитетот за Правата на 
Детето, информациите поврзани за здравјето на детето 
треба да се однесуваат на сите аспекти на здравјето, за да 
можат децата слободно да одлучуваат во врска со нивниот 
животен стил, а потребно е да бидат физичко достапни, 
разбирливи и соодветни на возраста на детето и нивото на 
образование (Комитет за Првата на Детето, Општ коментар 
15, пара. 58 и 59, 2013). 

Посебно, образованието за сексуално и репродуктивно 
здравје, според Комитетот за правата на детето, треба да 
вклучува самоосвестување и знаење за телото, вклучувајќи 
ги анатомските, психолошките и емоционалните аспекти, 
и треба да биде достапно како за момчињата, така и за 
девојчињата. Ваквото образование треба да содржи 
аспекти на сексуалното здравје, информации за промената 
на телото и зрелоста, и да биде скроено на начин што 
децата би стекнале знаења за репсодуктивното здравје, 
за превенцијата на полово/родово-засновано насилство, 
и да влијае врз децата да имаат одговорно сексуално 
однесување. (Комитет за Правата на Детето, Општ коментар 
15, пара. 60, 2016). 

И Европскиот Суд за Човекови Права (ЕСЧП), при оценка 
на тестот на неопходност во дадени случаеви, му дава 
предност на правото на информирање (како дел од член 
10) за одредени аспекти на сексуалното и репродуктивно 
здравје, отколку на други вредности кои како аргумент ги 
изведува државата-респодент. Во случајот Open Door and 
Dublin Well Woman [1992], ЕСЧП смета дека националните 
правила (и пресудата на Врховниот суд) на Ирска кои 
им забрануваат на агенциите да нудат советување на 
жените за прашања на абортусот надвор од државата, 
се во спротивност со правото на слободно примање на 
информации. Иако Ирска можеби има легитимен интерес 
во заштита на правото на нероденото дете, сепак има 
непропорционално полош негативен ефект, затоа што 
забраната е општа, без оглед на возраста, здравјето или 
други околности на бремената жена, што може и да го става 
во опасност здравјето на бремената жена, а што може да 
влијае на имање абортус во подоцнешни фази, и тоа без 
никакво советување (Open Door and Dublin Well Woman v. 
Ireland, [1992] пара. 72-73). 

Во друг случај, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v Den-
mark, ЕСЧП уште во 1976, смета дека задолжителното 
сексуално образование во Данска не ги поврдува другите 
права од Конвенцијата. Имено, родителите на децата се 
жалеле дека задолжителното сексуално образование 
го повредува правото на родителите до обезбедат 
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образование на децата во согласност со нивните верски 
и филозофски убедувања. ЕСЧП, сепак смета дека 
задолжителното сексаулно образование не го повредува 
ова право бидејќи образованието кое се нуди е објективно 
и плуралистичко, со што не наведува на одредено 
сексуално однесување или индоктринација. Исто така, 
целта на ваквото образование е да се предупредат 
студентите за големиот број на деца родени надвор од 
брак, наметнатите абортуси и венеричните болести, како и 
да се информираат студентите како да се заштитат себеси, 
и да покажат респект за другите, во овој контекст  (Kjeld-
sen, Busk Madsen and Pedersen v Denmark, [1976] пара. 54). 

СОСТОЈБАТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА (НАМЕСТО 
ЗАКЛУЧОК)
Истражувањата во Република Македонија покажуваат 
дека не постои доволна информираност кај младите за 
тоа како да го сочуваат своето сексуално и репродуктивно 
здравје, или да употребуваат услуги (сервиси) за 
сексуално и репртодуктивно здравје (Василеска 2014: стр. 
9 и 10). Како резултат на оваа слаба информираност, од 
истражувањата произлегува дека младите стапуваат во 
ризично сексуално однесување што може да има трајни 
последици на здравјето на младите (Василеска 2014: 
стр. 10). Така, само како пример, во истражувањето на 
Институтот за јавно здравје, се наведува дека околу 5% од 
женските испитаници (18-24 години) кои имале сексуални 
односи изјавиле дека забременилеа дури кај 56,1% од нив, 
бременоста завршила со абортус (Кузмановска и други, 
2011,: стр. 18).

И младите самите признаваат дека на некои прашања 
значајни за нивното сексаулно и репродуктивно здравје, 
на училиште, им се посветува мало внимание, како 
што се разликата меѓу род и пол (13,03%), употреба на 
кондом (12,42%), планирање на семејство и заштита 
од несакана бременост (9,39%), заштита од сексуална 
злоупотреба (9,09%), и слично (Василеска, 2014: стр. 45). 
Потребно е да се забележи дека не во сите училишта 
(или класови), обработувањето на темите од секслуаното 
и репродуктивното здравје е на исто ниво. Така, според 
истражувањата, учениците од албанската заедница се 
изјаснуваат дека во помал процент ги обработуваат 
темите поврзани со сексуално и репродуктивно здравје 
(Василеска, 2014: стр. 45). Исто така, треба да се забележи 
дека учениците сметаат дека во дисконтинуитет 
ги обработуваат содржините од сексуалното и 
репродуктивното образоание (Василеска, 2014:стр. 46).

И Комитетот за Економски, социјални и културни права 

констатира дека во Република Македонија постои 
ограничен пристап до информации за сексуалното 
и репродуктивното здравје за пошироката јавност, а 
особено за младите, како и дека сексуалното образование 
е застарено и неадекватно. Комитетот препорачува 
ваквата состојба да се промени (Комитет за Економски, 
социјални и Културни Права, 2016, Заклучни согледувања 
за Република Македонија, пара. 49 и 50). 

Поради следните причини, во Република Македонија е 
потребно да се има посериозен пристап кон образованието 
на децата и младите за сексуалното и репродуктивното 
здравје. Преку ваквото образование, децата и младите ќе 
научат кои се нивните права, а во исто време ќе научат кои 
се правата на другите, со цел во нивното однесување да 
внимаваат на почитувањето на правата на другите и нивната 
автономија. Ова уште повеќе е важно, ако знаеме дека 
сексуалните и репродуктивните права влијаат и на другите 
права на поединецот, како правото на живот, слободата од 
тортура и друго нечовечно и деградирачко постапување, 
слободната сексуална ориентација, приватноста, 
еднаквоста и недискриминацијата, автономијата на 
личноста и слично. При ваквото образование треба да се 
внимава на следните моменти:

- со образование за сексуални и репродуктивни права 
треба да започне што е можно порано, со тоа што 
информациите што се пренесуваат да бидат соодветни на 
возраста на децата и младите; 

- потребно е да се има конзистентен пристап кон 
образованието за сексуални и репродуктивни права, 
особено темите кое се обработуваат да бидат сеопфатни, 
да имаат континуитет, и да се внимава истиот пристап да се 
има во сите училишта и/или други институции (за да нема 
различен пристап во различни региони); 

- во секој случај, образованието за сексуални и 
репродуктивните права треба да се заснова на концептот 
на човекови права, бидејќи и претставува дел од нив. На 
тој начин, секогаш треба да се има пристап кој ги почитува 
начелата на достоинство, автономија, толеранција, 
еднаквост, недискриминација, приватност; 

- треба да има посебни обуки за наставниците кои 
ги пренесуваат информациите за сексуалните и 
репродуктивните права, затоа што многу прашања 
зависат токму од начинот како се пренесуваат ваквите 
информации; 

- информациите кои се пренесуваат да бидат 
аргументирани, а не да се базираат на погрешни толкувања 
на одредени состојби. Ова особено за прашањето на 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет;
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- информациите да бидат прилагодени на возраста, 
новото на образование, попреченост, јазик, сексуална 
ориентација и родов идентитет; 

- секогаш да се имаат во предвид меѓународните 
стандарди за ова прашање, како водилка за сеопфатниот 
пристап кон прашањата за образованието за сексуалните 
и репродуктивните права; 
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08 МАЖЕСТВЕНОСТА 
И СЕКСУАЛНОСТА: 
ПРЕДИЗВИЦИ ЗА 
СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА МОМЧИЊАТА 

РЕЗИМЕ
Овој краток текст нема за цел да ја разреши дилемата што 
сè уште постои во голем дел од земјите во светот, поврзана 
со сексуалното образование- да се воведе или не. За 
авторот на овој текст таа дилема не постои. Сексуалното 
образование е неопходно, бидејќи една од задачите на 
овој вид образование е да ја промени приказната што 
со векови се раскажува- дека момчињата се момчиња, 
а девојчињата се девојчиња- длабоко вкоренете во 
доминантата хегемонистичка мажественост. Таа им штети 
и на момчињата и на девојчињата.Момчињата кои не 
можат или не сакаат да се вклопат во  хегемонистичката 
верзија на мажественоста страдаат од вербални 
подбиви и емоционална вознемиреност, па дури и 
физичко малтретирање. Девојките, особено во рамките 
на преклопување на наративот на хегемонистичката 
мажественоста со традиционалните патријархални 
вредности, страдаат во рацете на момчиња (несакана 
бременост, силувања), кои се учат дека девојките се 
слаби, различни, други. Индивидуалноста на момчињата е 
задушена кога ќе им се каже дека постои само еден начин 
да бидат мажи и мажествени. Стереотипите за  сексот и 
сексуалноста, особено со својата материјализација на 
моќни форми на овој вид мажественост, се пречка за свет 
во кој ќе постои  родовата рамноправност. 

Воведувањето на сеопфатно сексуално образование 
треба да го вклучи и овој значаен сегмент. Сексуалното 
образовани  треба да  влијае врз промена на ставовите 
за релациите на мажите и жените,улогите  во сексот и 
сексуалноста, промена на ставовите за и преваленција на 
родово базирано  насилство, сексуално малтретирање, 
хомофобично насилство и штетни практики.

Клучни зборови: пол, род, родов идентитет, 
мажественост, сексуалност, сексуално образование, 
родова рамноправност

проф. д-р Владимир Давчев
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Начинот на кој училиштата го обликуваат родовиот 
идентитет на момчиња е многу важен за тоа како тие ќе го 
изградат својот родов идентитет за целиот својот живот, 
како и за тоа како ќе комуницирате со девојките и жените. 
Мајкл Кимел (Kimmel, 2000) еден од водечките социолози 
во областа проучувањата на маскулинитетот ги споредува 
училиштата со „фабрики што произведуваат... родови 
поединци.” Тој е на мислење дека училиштата имаат голема 
улога во креирање на мажественоста уште од многу рана 
возраст. Имено, она што учениците го учат за полoт  и родот 
во училиште може да влијае на тоа како тие размислуваат 
и како ја разбираат родовата еднаквост во текот на целиот 
живот.

Родовите улоги вклучуваат голем број на нормативни 
очекувања за тоа како треба да се однесувате како 
машко или женско. Мажественоста и женственоста се 
општествено конструирани категории кои се засновани 
врз „природните“ разлики меѓу половите. Секако, 
мажественоста е институционализирана во општествените 
структури, како што се семејството, образованието, 
медиумите и религијата, каде момчињата се социјализираат 
да станат мажи. Во тој контекст,  информациите за полот 
не се доволни. И кај девојчиња и кај момчиња, треба да 
се развие критичко размислување и вештини кои ќе им 
овозможат да го разберат значењето на начин на кој полот 
директно и индиректно го обликува сексуалниот живот и 
односите меѓу половите, со цел да ги надминат длабоко 
вкоренетите стереотипни родови улоги во општеството 
(Barcelona &Laski, 2002; Barker, 2003). Истражувањата 
покажуваат дека момчињата и девојчињата обично доаѓаат 
на училиште со чувство за сопствен сексуален идентитет, 
но дека тие го немаат истото чувство и за родовиот 
идентитет (Johnson, 2012). Училиштето и училишната 
средина имаат голема улога во креирањето на родовиот 
идентитет и сексуалноста. Доколку ја имаме пред вид 
комплексноста на сексуалноста, која се определува како: 
централен аспект на човекот во текот на неговиот животот 
и ги опфаќа полот, родовиот идентитет и родовите улоги, 
сексуалната ориентација, еротизмот, задоволството, 
интимноста и репродукцијата. Сексуалноста се доживува 
и се изразува преку мисли, фантазии, желби, верувања, 
ставови, вредности, однесувања, практики, улоги и врски. 
Иако сексуалноста ги вклучува сите овие димензии, не сите 
од нив секогаш се искусени или изразени. Сексуалноста е 
под влијание на интеракцијата на биолошки, психолошки, 
социјални, економски, политички, културни, правни, 
историски, религиозни и духовни фактори (Светска 
здравствена организација, стр. 1, 2014), тогаш потребата 
од сеопфатно сексуално образование, нема да биде можно 
без квалитетно образование за родова еднаквост.

Кога станува збор за сексуалниот чин, согласно 
создадената општествена и културна претстава за 
мажественост, мажите се тие што треба да водат и да 
„знаат“ како да го изведат сексуалниот чин (Hyde et 
al., 2005). Според оваа култура, нечиј идентитет како 
маж е силно поврзан со достигнувањата во однос на 
сексуалните освојувања и постигнувања во однос на 
женскиот пол (Giddens, 1992). Покажување на сексуална 
моќ, мајсторство и пренесување силен интерес во областа 
на сексот и сексуалните активности врз помладите мажи, 
исто така, е една од димензиите на мажественост. Една 
од значајните компоненти на машката самодоверба во 
хиерархијата на мажественоста, претставува бројот на 
постигнати освојувања на сексуално поле и сексуалните 
моќи (Measor et al., 2000). Освен тоа, моќта на мажите  не 
е поврзана единствено со индивидуални мажи, таа е 
институционализирана во општествените структури и 
идеологии кои ја поддржуваат родовата структурираност 
во корист на мажите.

Соодветно сексуално образование е потреба која 
произлегува од културата на доминантна традиционална 
мажественост и патријархатот. Овој преголем товар на 
мажественоста го става пред предизвик сексуалното 
образование (без оглед на моделот), бидејќи сексуалното 
образование на момчињата и мажите не треба и не 
смее да  биде засновано единствено врз остварувањето 
или подобрување на сексуалните перформанси и со 
што индиректно би ја зајакнала доминантната улога 
на машкиот идентитет. Ставовите за сексуалното 
образование меѓу момчињата се под големо влијание 
на доминантната традиционална мажественост и во тој 
контекст сексуалното образование мора да го поткопа и 
спречи постојниот и доминантен фалоцентричен модел на 
сексуалноста кој репродуцира нееднаквост со одржување 
на моделот женственост како секундарна во сексуалноста 
(да бидат пасивни), а на мажот како примарен (да биде 
активен).

Но, овој модел не е насочен само кон жените. Мажите се 
хиерархиски поставени и во однос едни кон други во насока 
на маргинализација и субординација на оние мажи кои 
не се „вклопуваат“ во постоечкиот и доминантен моделот 
на мажественоста. Така на пример, хегемонистичкиот 
модел на мажественост, бара од момчињата и мажите да 
се фокусираат на општествените очекувања и стандардите 
на заедницата. (на пр. да се биде „незаинтересиран“  за 
„женски работи“, како  што се изгледот и емоциите). 
Мажите кои се премногу фокусирани на нивната појава 
може да бидат обвинети дека се слаби или хомосексуалци 
и стануваат подредени и маргинализирани.   Од една 
страна, нормативните очекувања од социо-културното 
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милје  претставуваат предизвик за момчињата и мажите 
да се задржат на врвот на доминација, а од друга страна  
тие вршат голем притисок и предизвикуваат стрес врз 
момчињата и мажите. Тоа може да предизвика несигурност 
и вознемиреност во врска со сексуалноста иподдршката 
на доминантните ставови и однесувањето на младите 
луѓе во општеството и тоа е “... цената што тие ја плаќаат 
за моќ и доминација“(Measor et al., 2000, p.101). Од големо 
значење е да се поткрепи и прошири развојниот процес 
на момчињата со сознанија за основите за нивниот 
сексуален развој и родова рамноправност преку расправа 
за ограничувањата што ги поставуваат бинарните модели 
(маж/жена, мажественост/женственост, субјект/објект, 
хетеросексуалност/ хомосексуалност).

Секако, ова не е единствениот предизвик пред кој е 
исправено сексуалното образование. Во поголем број 
земји се јавува потреба од нова здравствена агенда за 
мажите, поткрепена со докази за одредени здравствени 
проблеми кои се специфични за машкиот пол. Постои  
загриженост во врска со: опаѓањето на стапката на 
плодност кај мажите; зголемувањето на стапката на 
импотенција; зголемен морбидитет и морталитет поврзан 
со различните болести; повисока стапка на несреќи на 
работното место и при управување со моторни возила; 
учеството на  мажите во семејно и сексуално насилство; 
преголема консумација и уживање во дрога и алкохол ; и 
зголемување на проблемите на младите луѓе во врска со 
отуѓување и самоубиство. Сето ова претставува предизвик 
што бара соодветен одговор на низа прашања поврзани 
со социо-културните моделите на мажественоста во 
современите општества.

За жал, еден од познатите и доминантни пристапи во 
објаснување на  мажественоста е оној кој се изразува 
во теоријата за „половите улоги“ и теоријата за „родова 
социјализација“. Овие теории произлегуваат од 
психолошките истражувања и широко се преземени во 
родовите анализи во 1960-тите и 1970-тите. Теоријата за 
„половите улоги“ се обидува да  дефинира и да  „измери“ 
тнр. „машки“ и „женски“ особини, како тие да постојат и да 
се изразуваат преку природни карактеристики на мажите 
и жените низ историјата на човековиот род. (Знаеме 
историски дека тоа не е точно). „Половите улоги“  вклучуваат 
голем број на нормативни општествените очекувања за 
тоа како треба да се однесуваат личностите како машки 
или женски. Во овој модел, мажественост и женственост 
се социјално научени категории на однесување и 
карактеристики кои ги објаснуваат биолошките разлики 
на половите, машкиот и женскиот. Ваквите културни 
вредности се институционализирани првенствено преку 
семејството, образованието, медиумите и религијата, 

каде што децата, се социјализираат. Се поголем број на 
научници  и критичари на овие теории  ги истакнуваат 
ограничувањата на овие пристапи  во објаснување на 
мажественоста и женственоста (Connell, 1995; Segal, 1997; 
Whitehead, 2002). Да посочиме на некои од ограничувањата.

Прво, истакнувањата на разлики меѓу машките и женските 
тела се пренагласени до толкава мера што родовите 
нееднаквости ги објаснуваме во однос на биологијата. 
Напротив, мажите и жените се биолошки  многу послични, 
отколку што сме слични со рибите или птиците. Второ, 
секоја категорија на родовата улога е нејасна, и теоријата 
за социјализација  не е во можност да даде објаснување 
за промените во родовите односи кои не се иницирани 
со промените на институционализираните „род скрипти“, 
кои играат голема улога во  социјализацијата на мажите 
и жените (Masters et.al, 2013). Трето, индивидуалниот 
субјект лесно исчезнува во овој модел на родови односи, 
постанувајќи целосно производ на историјата и културата, 
кој е дефиниран од страна на половите разлики, а не од 
социјалните односи.

Но што значи да се биде маж? Дали е доволно, 
мажественоста да биде разбрана преку однесувањето или 
преку телесната појава? Дали е тоа сè што е потребно да се 
биде маж, односно мажествен? Постојат добри причини за 
отфрлање на оваа многу симплифицирана идеја.

Во поново време, сведоци сме на зголемена употребата 
на нова терминологија во насока на определување на 
мажественоста. Така се среќаваме со употреба на терминот  
метросексуалец (metrosexual), термин скован од страна на 
британскиот новинар Марк Симпсон со кој се опишува 
успешен, урбан маж заинтересирани за модата, храната, 
љубовта и модерниот начин на живот. Како одговор на 
метросексуалецот, современите медиуми и маркетинг 
индустријата промовираат друг вид на мажественост- 
ретросексуалец (retrosexual) кој се препознава по 
познатата претстава за  сурова мажественост. И, од 
неодамна, медиумите и поедини теоретичари говорат 
за  подемот на  техносексуалецот (technosexual); мажите 
чија мажественост е дефиниран од страна на нивните 
способности за користењето на новите технологии и 
медиум алатки.

Ова не се само креации на медиумите. Што значи да се биде 
маж, барем во некои социјални и културни контексти, е 
диверзификација. Сепак, ако она што значи да се биде маж 
(мажествен) е во состојба на промени, или се тоа повеќе од 
една работа, тогаш треба подобро да се разбере односот 
помеѓу мажите и во социјални и културни контексти во кои 
тие живеат.
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Станува јасно дека размислувањето за овие промени и 
како и самите промени, е потешко отколку што изгледа.  
Прво, ако се што му е потребно на еден маж да биде 
мажествен  е машко тело, тогаш било каква активност 
од страна на било кое машко тело може да се сфати 
како „мажественост“. Но, ова звучи  глупаво, со оглед на 
различноста на активностите во кои мажите може да се 
вклучат  и со фактот дека жените би можеле да се вклучат 
во поголемиот дел од тие активности. Второ, телото не е 
до толку сигурен извор во дефинирањето на полот како 
машки и женски, како што сме наведени да веруваме. На 
пример, се поголемото разбирање и знаење за оние кои 
се родени како „интерсексуални“ со двојни гениталии или 
хромозомски пол кој се разликува од нивните гениталии 
или репродуктивните органи, го открива проблемот со 
бинарен, или двополов модел на родот (види Мeyer-Bahl-
burg, 2001). Всушност, феминистката Ен-Фаусто Стерлинг 
(Sterling, 2000),  тврди дека во однос на хромозомскиот 
пол, постојат најмалку пет пола! Со други зборови, телото 
е спорна област на знаења и тврдења за полот и родот, и да 
се биде маж или жена, е посложено отколку што мислиме.

Врз основа на истражувањата спроведени со децата и 
адолесцентите, истражувачите тврдат дека сексуалното 
образование треба да почне во помлада возраст 
(Eggleston et al., 1999; Gorgen et al, 1998). За жал, во 
повеќето држави во светот, сексуалното образование, 
онаму каде што е присутно, се сведува и се фокусира 
само на негативните аспекти на сексуалност (заштита од 
злоупотреба), апстиненција или на лекции за сексуалност 
и контрацепција за деца кои не се подготвени за такви 
информации. Спротивно на тоа, соодветен фокус врз 
културните и социјалните норми поврзани со родот и 
родовата нееднаквост исто така може да биде значително 
посоодветно образование за деца под 12 години кои ја 
откриваат сексуалноста по себе. Всушност, истражувањата 
покажуваат дека токму оваа возраст е соодветна за 
препознавања на родовите норми и стереотипи и може 
да биде најкритична, но и најефикасна (Foshee & Bau-
man, 1992). На пример, во зависност од специфичниот 
културен контекст, активностите поврзани со сексуалното 
образование може и треба да се насочат децата од 
основно училиште да се охрабрат да размислуваат за 
прашања како што се следниве: Што е тоа што момчето 
го прави момче (или мажот, маж)? Што е со девојчињата 
и девојките? Како тие се различни од момчињата (не 
само во биолошка смисла)? Кој е  супериорен во однос 
на другиот? Кој помага дома? Што значи тоа да се биде 
силен? Може ли една жена да ја води државата? Децата 
од средно училиште може да почнат да размислуваат за 
вакви прашања (повторно, во зависност од локалниот 
контекст): Како односите меѓу мажите и жените (без 

разлика дали станува збор за пријателство или љубов) се 
изразуваат доколку станува збор за рамноправен однос во 
врската, а се разликуваат доколку во една врска субјектите 
немаат ист степен на моќ? Какви видови на притисоци 
доживуваат момчињата за да се докажат во светот кој од 
нив бара да го следат постојниот модел на мажественост? 
Како и колку тој општествен притисок влијае врз нивната 
благосостојба? Какви пораки општеството испраќа преку 
медиумите во врска со родовите норми и очекувањата од 
момчињата да се држат до тие норми? Дали момчињата и 
девојчињата имаат еднаков пристап до јавниот простор во 
општеството? Несомнено е дека младите луѓе имаат право 
на информации и сеопфатна едукација за сексуалното и 
репродуктивното здравје. Знаењето е моќ, и повеќе млади 
луѓе знаат, колку повеќе контрола има врз нивното знаење; 
колку помалку знаење се добива, толку повеќе контролата 
ја имаат другите, а не тие самите.

Уште од раното детство, децата се заинтересирани за 
разликите меѓу половите и начинот на кој тие се дојдени на 
овој свет. На нивните прашања треба да се дадат искрени 
одговори, во согласност со нивната возраст и способноста 
да го разберат она што се зборува. Доколку образовниот 
систем не понуди одговори на тие прашања, децата ќе 
ги побараат на друго место (кај родители, кај врсниците, 
преку медиумите). За разлика од возрасните, децата 
не ги доживуваат прашањата за сексот и сексуалноста 
како нешто срамно и доколку на рана возраст добијат 
јасни и искрени  одговори на овие прашања (се разбира, 
соодветни на возраста), тоа ќе ја зголеми нивната шанса 
за подоцна во животот, да имаат природен, опуштен 
и одговорен однос кон сексуален живот. Ако децата 
почувствуваат дека возрасните не можат или не сакаат да 
зборуваат за тие теми, тие ќе разберат дека сексуалноста 
е нешто неубаво и срамно. Кога ќе разберат дека немаат 
„дозвола“ да прашуваат за овие теми, тие ќе барате 
информации на друго место - од своите врсници, од 
медиумите и слично. Во овој случај, шансите да се добијат 
неточни или нецелосни информации се многу големи и 
само го зголемуваат ризикот од несакани ефекти.

Во повеќето случаи, адолесценти и млади луѓе се 
изложени на ризик од несакана бременост и сексуално 
преносливи инфекции. За потребата од нивна едукација 
за овие прашања, во голема мера, постои согласност 
во повеќе држави (особено по појавата на ХИВ/СИДА). 
Сепак, во поголем број земји во светот (вклучително и 
Република Македонија)  во системот на образование 
нема предмет (предмети) кој би можеле да се посвети 
директно на образованието поврзано со овие проблеми. 
Во наставата по биологија за завршните одделенија на 
основното училиште фрагментарно се вклучени одредени 
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теми, а некаде  е присутно само објаснување на поими 
за репродуктивната анатомија, но изоставени се други 
теми поврзани со, на пример, контрацепција, сексуално 
преносливи болести, сексуална злоупотреба, родовите 
прашања.

Некои невладини организации, повремено, во училиштата 
одржуваат работилници за обука на репродуктивното 
здравје, обично со акцент на ХИВ инфекцијата и нејзината 
превенција. Но, повремените предавања не се доволно на 
младите луѓе да им се пренесат сите потребни информации 
во врска со сексуалното и репродуктивно здравје и права. 
Од тие причини, потребно е воведување на посебен 
предмет за сексуално образование. Моделот ќе зависи од 
социо-културниот контекст на нашето општество.

Неопходно е да престанеме на сексуалноста на младите 
луѓе да гледаме како на проблем. Се разбира таа е 
поврзана со голем број проблеми, но во развиените земји 
на Европа, Австралија и САД, на сексуалноста на младите 
се гледа и како на ресурс. Таму се смета дека на младите 
треба да им се дозволи да се чувствуваат онака како што 
имаат потреба да се чувствуваат, а постои верување дека 
младите луѓе може да кажат „не“ само ако претходно 
се научени  да кажат „да“. Една од целите на сексуално 
образование во овие земји е поддршка на младите луѓе, 
во текот на годините на нивниот раст и созревање, да 
изградат сопствен систем на вредности и самодоверба за 
да им се овозможи да донесат одговорни одлуки и да се 
однесуваат одговорно. Крајната цел на ова образование е 
да се спречи почеток и иницирање на незаштитени секс, 
многу несакани последици од незнаење и предрасуди, 
различни форми на сексуална експлоатација, злоупотреба 
и насилство, како и да придонесе за развој на толеранција, 
врз основа на почитување и квалитетот на односите меѓу 
половите и помеѓу луѓето воопшто (Johnson, 2012).

За крај би го навел ставот на авторот Кентервал 
дека: сексуално образование ќе претставува само 
„тап инструмент“ доколку се користи исклучиво врз 
основа на целите и задачите на возрасните. Светот на 
адолесцентите е свет  на скриени искуства, во потрага по 
идентитетот, копнеж за љубов и чувство за сакање, свет 
на соништата и големи очекувања. Во таква средина се 
одвива одраснувањето. Целта на сексуално образование 
е да го олесни дијалогот со светот во кој живеат децата и 
адолесценти, колку што е можно (Centerwall, 1996). 
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09 СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ-
МОЖНОСТ ИЛИ 
ПРЕДИЗВИК?! 

РЕЗИМЕ
Анализа на состојбата со реализација на содржини 
од областа на сексуално образование за лица со 
попреченост во Република Македонија има за цел да се 
извлечат досегашните резултати во ова подрачје и да се 
направи дистинкција на можностите кои им се нудат на 
лицата со попреченост наспроти предизвиците кои се 
пред воспитно-образовниот, здравствениот и системот 
за социјална заштита. Таа покажува дека лицата со 
попреченост имаат наставни содржини кои ги опфаќа 
сеопфатното сексуално образование во рамките на 
предметот Животни вештини за сите други категории, 
односно во рамките на подрачјето Сексуално воспитание 
за корисниците на дневните центри, но за жал во пракса 
овие наставни единици или во целост се избегнуваат или 
сосема малку и површински се обработуваат. Анализата 
на спроведените истражувања покажува дека многу 
малку се запознаени и стручните лицата кои треба да ги 
спроведуваат овие активности со начинот на кој можат 
најпластично да им ги доловат содржините. Во исто време 
не постојат прилагодени материјали и нагледни средства 
кои ќе можат да ја олеснат реализацијата на содржините. 
Ниту свеста на средината, родителите и стручните лица 
кои работат со лицата со попреченост, не одат во прилог 
на менување на ставот за сексуалноста и реализацијата на 
содржини од областа на сексуално образование.

Клучни зборови: сексуално образование, лица со 
попреченост, можност, предизвици
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ВОВЕД
Бројни меѓународни документи укажуваат на правата 
на лицата со попреченост. Република Македонија ја 
ратификуваше Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост. Со ова и формално има обврски да ги 
имплементира правата во својата национална легислатива, 
но и да ги обезбеди правата кои се наведени во овој 
документ. Државата има обврска да се грижи за сите свои 
членови, па во таа насока и да ги обезбеди правата кои се 
поврзани со недискриминација, сексуалност, сексуално 
и репродуктивно здравје. Конвенцијата на правата на 
лицата со попреченост која беше потпишана од Република 
Македонија на 30 март 2007 а формално потврдена 
односно ратификувана на 29 декември 2011 (UN, Unit-
ed Nations Treaty Collection, 2008) во член 9 повикува на 
подобрување на пристапноста до медицински установи 
и до информации; член 16 се однесување на преземање 
мерки за заштита од насилство вклучувајќи и сексуално 
насилство; член 22 го обработува правото на приватност 
на лицата со попреченост; член 23 се однесува на барање 
на отстранување на дискриминацијата поврзана со брак, 
родителство, планирање на семејство, семеен живот и 
член 25 бара еднаков пристап до здравствени сервиси за 
лицата со попреченост со посебен акцент на сексуалното 
и репродуктивното здравје  (UN, 2006). 

Лицата со попреченост имаат ограничен пристап до 
информации поврзани со сексуалното и репродуктивното 
здравје. Многу често им се скратува правото да влегуваат 
во врски и да одлучуваат за тоа со кого и кога треба 
да основаат семејство. Многу од нив се подложуваат 
на присилни стерилизации, присилни абортуси или 
наметнати бракови. Често се предмет на насилство или 
сексуална злоупотреба (UNFPA, 2007, p. 9)

Сексуалноста е многу сложен поим што е тешко да се 
дефинира. Таа мора да се гледа како дел од комплексното 
единство и целокупниот развој на секој поединец. 
Сексуалноста е првенствено поврзана со нашиот 
биолошки систем, но тоа не е нејзина единствена 
компонента, таа е испреплетена со нашето целокупно 
битие, со нашиот идентитет, нашето емоционално и 
социјално функционирање. Таа се развива под влијание 
на нашите субјективни карактеристики, но на неа големо 
влијание има и околината во која се наоѓаме. Според 
Haffner (1990) сексуалноста е поврзана со биолошкиот 
систем на сексуалната реакција, идентитетот, социјалната 
улога, индивидуалните чувства, однесувањето и односите. 
Социокултурната средина во која се наоѓаме, влијае на 
изградба на нашите сексуални знаења, ставови, вредности 
и облици на однесување. Сексуалноста е всушност резултат 

кој се формира од страна на интеракција и меѓусебно 
проникнување на самите нас и нашата социјална средина 
во која се наоѓаме (Carrera i Calderone, 1980). 

АНАЛИЗА НА СОДРЖИНА И 
ДИСКУСИЈА
Секоја личност со своето растење и созревање поминува 
одредени фази на развој, така и во сексуалниот развој 
се воочуваат одредени промени без разлика на 
индивидуалните карактеристики на таа личност. Веднаш 
по раѓањето личноста доаѓа во интеракција со својата 
околина и почнува да стекнува низа искуства кои можат да 
бидат позитивни или негативни, во однос на сопственото 
тело, чувствата и самата околина во која се наоѓа. Многу 
истражувања покажуваат како позитивните искуства во 
овој најран период од животниот развој на човекот, се 
всушност темел на развојот на неговата здрава сексуалност. 
Како растеме почнуваме се повеќе да ја истражуваме 
околината во која живееме, но и самите себе, односно 
сопственото тело. Како растеме и се развиваме стануваме 
свесни за различната сексуална улога во општеството, 
за сексуалниот идентитет. Со време почнуваме да ги 
воочуваме разликите помеѓу себе и спротивниот пол, се 
интензивира и интересот за спротивниот пол. Низ сето 
тоа проживуваме телесен и емоционален развој, кој на 
почеток се потполнува со когнитивно созревање (Beytut 
2009).

Сексуалното воспитание се дефинира како соодветен за 
возраста пристап кон информирањето за сексот и врските, 
преку обезбедување на научно точни, реалистични и 
не осудувачки информации. Сексуалното воспитание 
нуди можности да се истражат сопствените вредности и 
ставови и да се изградат вештини за донесување одлуки, 
комуникација и намалување на ризикот во врска со многу 
аспекти на сексуалноста (UNESCO, 2009; 2).

Сеопфатното сексуално воспитание има за цел да ги 
обезбеди младите луѓе со знаење, вештини, ставови и 
вредности, потребни да одлучуваат и уживаат во нивната 
сексуалност – физички и емоционално, индивидуално 
и во врските. Дава холистички поглед на сексуалноста 
во контекст на емоционалниот и социјалниот развој. 
Признава дека информациите сами по себе не се доволни. 
Младите треба да имаат можност да се стекнат со основни 
животни вештини и да развијат позитивни ставови и 
вредности (IPPF, 2010:6). 

Лицата со попреченост имаат различно потекло, доаѓаат 
од различни заедници, со свои културни и религиозни 
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верувања кои постојат во нашето општество. За да им се 
овозможи да донесуваат правилни одлуки и избори за 
врските и сексуалните односи, важно е да се почитува 
поширокиот контекст на животот на поединецот, 
вклучувајќи ги вредностите и ставовите на неговото 
семејство и заедницата. Однесувањето и изборот на лицето 
со попреченост, доколку не е во согласност со вредностите 
и ставовите на неговите родители/старатели, може 
значајно да влијае на односите со семејството, пријателите 
и заедницата. Од голема важност е стручните лица/
вработените да бидат свесни за различните ставови што 
ги имаат родителите/старателите. Родителите/старателите 
треба да имаат можност да учествуваат во планирањето 
на пристапи до образование и поддршка на лицата со 
попреченост во однос на врските и сексуалноста. 

Денес лицата со попреченост постепено го заземаат 
заслуженото место во општеството како еднакви со 
лицата без попреченост. За жал, во однос на сексуалноста 
и попреченоста, општествените ставови многу малку се 
променети. Дури и денес, многу луѓе одбиваат да признаат 
дека сите индивидуи имаат сексуални чувства, потреби и 
желби, без разлика на нивните физички и/или ментални 
способности. Како резултат на тоа, многу млади лица кои 
имаат попреченост, не добиваат сексуално образование, 
ниту во училиштата, ниту во сопствените домови (Ајдински, 
Каровска Ристовска, 2014).

На ниво на општествената заедница сè уште постојат 
митови и стереотипи коишто се однесуваат на сексуалноста 
на лицата со инвалидност. Најчестите погрешни 
претпоставки ги застапуваат идеите со кои се тврди дека 
лицата со инвалидност се асексуални – доживотни деца, 
како и спротивните идеи со кои се тврди дека лицата 
со инвалидност се сексуално импулсивни. Вистината е 
дека сексуалноста е интегрален дел од животот на секое 
лице, започнувајќи во инфантилниот период и протегајќи 
се низ целиот животен век. Истражувањата кои се 
спроведени во последните две децении придонесоа за 
поцелосно разбирање на сексуално однесување на лицата 
со попреченост, или и потребата да се обрне повеќе 
внимание на ова прашање. Во однос на сегашниот процес 
деинституционализацијата и вклучување на пошироката 
заедница, формално сексуално образование е еден од 
предусловите за подобрување на квалитетот на животот 
на лицата со попреченост и нивно целосно социјално 
прифаќање. Во Република Македонија едукацијата за 
сексуалното и репродуктивното здравје кај лицата со 
попреченост и нивните семејства е сè уште табу тема 
и поради тоа, потребно е систематско воведување на 
целосно и научно втемелено едуцирање во основните 
и средни училишта коишто ги посетуваат лицата со 

попреченост, како и во дневните центри, како и интензивна 
едукација на нивните родители/старатели, со цел тие да 
бидат оспособени за справување со предизвиците коишто 
ги имаат на оваа тема (Петров и Лазова-Здравковска, 2014).

Во образовниот систем е занемарено сексуалното 
воспитание и образование. Не постои посебен 
наставен предмет, адаптиран според возраста, кој ќе 
нуди релевантни сознанија за позитивните аспекти на 
сексуалноста, и за сексуалното и репродуктивното здравје. 
Увидот во постојните наставни предмети покажува дека 
информациите дадени во различни предмети, се оскудни, 
недоволни, стереотипизирани и со негативни ставови кон 
љубовта и сексуалноста (ХЕРА, 2010). Наставниците пак, исто 
така под влијание на личните предрасуди и стереотипи, а 
најмногу поради недостатокот на систематска едукација за 
време на стекнувањето на професионалните компетенции, 
не се чувствуваат подготвени да предаваат и отворено да 
разговараат за сите аспекти на сексуалноста, ниту пак ги 
препознаваат аспектите на сексуалната приватност на 
учениците (само 5,6% наставници изјавиле дека можат да 
зборуваат за контрацепција и за менструација, само 2,8% 
можат да зборуваат за пол и род,  и исто толкав процент 
од 2,8% наставници можат да зборуваат за сексуална 
ориентација) (ХЕРА, 2010).

Истражувањето на Станојковска-Трајковска (2016) покажува 
дека вработените во дневните центри не се подготвени за 
реализација на активностите од областа на сексуалното 
воспитание. Како главен проблем ги посочуваат недостигот 
на средства за работа и нивната стручна неподготвеност 
за реализација на вакви активности. Истото истражување 
покажува дека вработените од албанска етничка заедница 
најмалку се отворени за реализација на вакви активности. 
Наспроти ваквата ситуација родителите Албанци во 
најголем број сметаат дека треба да се реализираат 
активностите од областа на сексуалното воспитание. 
Родителите во најголем број сметаат дека вработените 
во дневните центри се доволно запознаени и обучени 
за примена на активности од областа на сексуалното 
воспитание, како и дека децата со умерена и тешка 
интелектуална попреченост умеат да ги искажат своите 
емоции Наспроти ова податоците велат дека децата со 
умерена и тешка интелектуална попреченост знаат како 
да препознаат сексуална злоупотреба Исто така во голем 
број сметаат дека не е точен исказот дека родителите на 
децата со умерена и тешка интелектуална попреченост 
имаат многу високи очекувања во врска со сексуалниот 
живот на нивните деца. Два исказа кои се издвојуваат и 
каде вработените сметаат дека децата имаат најголем 
успех се дека децата со умерена и тешка интелектуална 
попреченост умеат да ги искажат своите емоции и дека 
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децата со умерена и тешка интелектуална попреченост 
можат да препознаат што значат убави чувства. Загрижува 
фактот дека најмалку познавања имаат за некои содржини 
кои не бараат дополнителна едукација или нагледни 
средства. Најмалку од нив велат дека децата со умерена 
и тешка интелектуална попреченост имаат реална слика 
за себе и своето тело. Понатаму  децата со умерена и 
тешка интелектуална попреченост имаат познавања за 
репродукција и планирање на семејството. Тие сметаат дека 
децата со умерена и тешка интелектуална попреченост не 
знаат да го контролираат сексуалниот нагон, како и дека 
децата со умерена и тешка интелектуална попреченост не 
знаат како да се заштитат од полово преносливи болести 
Децата со умерена и тешка интелектуална попреченост 
немаат претстава како се родени и децата со умерена 
и тешка интелектуална попреченост не знаат како да 
препознаат сексуална злоупотреба. Сите овие податоци 
укажуваат во која насока треба да се одвива едукацијата 
на лицата со интелектуална попреченост.

Во анализата направена од страна на Каровска Ристовска 
и сор. (2016) за сексуалното и репродуктивно здравје 
на лицата со оштетен вид и оштетен слух наведена е 
потребата од едукација на стручни лица, вклучување на 
сојузите во активностите, подготвување на материјали на 
Брајово писмо. Младите со оштетен вид и слух сметаат 
дека постојат предрасуди и дискриминација во средината 
во која живеат.

И во истражувањето на Рашиќ (2009) е наведено дека 
сексуалноста низ наставните содржини само површно се 
споменува. Информациите лицата со попреченост главно 
ги добиваат од медиумите. Во семејствата ретко се отвора 
оваа тема. За жал и оваа истражување потврдува дека 
сексуалната злоупотреба кај лицата со попреченост е 
поприсутна во однос на широката популација. 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОЗИ
Сексуалната едукација, како структуриран облик на помош 
и поддршка е една од предусловите кои на овие лица 
ќе им помогне да бидат благовремено и на прикладен 
начин информирани за сите важни прашања поврзани 
со ова подрачје. Преку таков облик на поддршка им се 
овозможува адекватно задоволување на нивните потреби 
во особено задоволство, социјализација и репродукција. 
Неопходно е да се развијат научно засновани програми кои 
на лицата со интелектуална попреченост ќе им помагаат 
во стекнување на потполни знаења за воспоставување 
на контрола врз сопствената сексуалност. Во спротивно 
нивното знаење се темели на ограничени, непотполни или 
несоодветни информации и искуства (Bratković, 2002).

Република Македонија нема стратегија за сеопфатно 
сексуално образование. За подобрување на квалитетот на 
живот на лицата со попреченост, подобрување на нивното 
сексуално и репродуктивно здравје, како и остварување 
на правата од оваа област, неопходна е едукација на сите 
лица кои се вклучени во воспитно-образовниот процес 
на сите категории лица со попреченост. Во таа насока во 
2015 година со учество во проектот „Updating university 
curricula on sexuality, gender and sexual rights“ Филозофски 
факултет од Скопје во соработка со Rutgers институтот од 
Холандија, односно Институт за дефектологија започна со 
размислување за воведување на наставни содржини во 
својата наставна програма. Размислувањата одат во насока 
за воведување на предмет на трет циклус на студии „Полов 
развој и сексуално воспитание на лицата со инвалидност“, 
како и имплементација на содржини од СРЗ во склоп 
предметните програми на додипломски и последипомски 
студии. Сите профили кои се вклучени во едукацијата и 
рехабилитацијата на лицата со попреченост во своето 
иницијално образование треба да имаат содржини кои ќе 
ја покриваат сексуалноста на лицата со попреченост.

Земајќи ги во предвид направените истражувања може 
да заклучиме дека пред пошироката и научната јавност 
се бројни предизвици, наспроти малкуте можности кои ги 
имаат лицата со попреченост за реализација на содржини 
од сеопфатното сексуално образование, но и остварување 
на нивните права загарантирани со бројни домашни и 
меѓународни документи.

На медиумите како значаен фактор во креирањето на 
јавната свест мора почесто да бидат застапени содржини 
кои информираат за правата, можностите и способностите 
на лицата со попреченост. Треба да се искористат 
позитивните примери од државава и странство и искуства 
на лица со попреченост кои се сексуално и семејно 
реализирани за да се охрабрат и мотивираат останатите 
лица со попреченост. Во едукацијата за сексуалноста 
на лицата со попреченост мора да бидат вклучени и 
родителите, односно семејствата на лицата со попреченост. 

Пристапноста на институциите е неминовна, како и 
овозможување материјали разбирливи за лицата со 
интелектуална попреченост, материјали на Брајово писмо 
за лица со оштетен вид и толкувачи на знаковен јазик и 
при реализацијата на активностите но и при остварување 
на правата од областа на социјалната и здравствената 
заштита, за лицата со оштетен слух. Во таа насока треба 
да се развијат алатки за реализација на содржините од 
сеопфатно сексуално образование пристапни за сите 
категории лица со попреченост. 

доц. д-р Наташа Станојковска-Трајковска
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ- МОЖНОСТ ИЛИ ПРЕДИЗВИК?! 
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ПРИЛОЗИ ОД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

Неопходна е обука на здравствените работници и 
сензибилизирање за лицата со попреченост, да се 
запознаат со начинот на работа со оваа категорија луѓе, 
како и нивните права и можности.
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