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„Ние сакаме свет без сиромаштија, глад, болести и место каде што сечиј живот ќе биде
унапреден. Ние сакаме свет ослободен од страв и насилство. Свет во кој постои универзална
писменост. Свет со рамноправен и универзален пристап до квалитетно образование на сите
општествени нивоа и пристап до здравствена и социјална заштита, каде што физичката,
менталната и социјалната благосостојба на луѓето е загарантирана.“
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,
25 – 27 September 2015 New York UN Summit

Почитувани пратеници и пратенички на Собранието
на Република Македонија,
Пред вас е седмиот по ред Билтен за семејно
планирање на ХЕРА – Асоцијација за здравствена
едукација и истражување. Во изминатите години во
континуитет нудиме стручни анализи на политиките
и законите кои ги допираат најчувствителните
теми од областа на сексуалното и репродуктивно
здравје и на родовата еднаквост. Најчесто анализите
се подготвувани од нашите вработени, членови
и надворешни соработници од граѓанските
организации. За ова издание се одлучивме за
малку поинаков концепт. Интервјуиравме неколку
универзитетски професори околу некои клучни
политички теми од областа на сексуалните и
репродуктивни права. Станува збор за права кои во
минатото беа во фокусот на јавната дебата поради тоа
што беа или запоставени или уназадени.
Со професорот д-р Глигор Тофоски разговараме за
Законот за прекинување на бременоста; нè интересира
дали целите на новиот Закон донесен во јуни 2013 се
остварени, кои се предизвиците и како до подобра
заштита на правата и квалитетот на услуги за абортус?
Доцентот за човекови права д-р Беким Кадриу
зборува за можностите како да се зајакне работата
на Комисијата за заштита од дискриминација, за тоа
кои законски промени се потребни и како до подобра
заштита на ЛГБТИ лицата. И на крај, професорката

д-р Николина Кениг се осврнува на предизвиците
со кои младите се соочуват во нивната сексуална
едукација, на пречките во имплементирањето на
наставните програми и на системските можности
за подoбрување на сексуалното образование во
училиштата.
Во минатото често бевме дискредитирани од
државните функционери за предлагање на
стратегии со кои се овозможува поголема заштита
и унапредување на човековите права, иако тие
веќе беа составен дел на националните стратегии.
Овие стратегии треба да придонесат за подобро
образование, здравствена заштита и поголемо
разбирање за различностите. Но време е за промени.
Ги повикуваме сите пратеници, без разлика дали
ја претставуваат опозицијата или позицијата во
Собранието, да ни се приклучат и активно да
придонесат во промените на законите и политиките
за подобар живот на жените, младите, ЛГБТИ лицата
и маргинализираните групи.
Уживајте во најновиот број на Билтенот за семејно
планирање. Вашите мислења и коментари се
добредојдени. Пишете ни на hera@hera.org.mk и
следете нè на facebook.com/hera.macedonia.
Срдечен поздрав,
Бојан Јовановски, извршен директор
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СО ЗАКОНОТ ЗА АБОРТУС НЕМАМЕ НИКАКОВ
ПОЗИТИВЕН ИСЧЕКОР
КАКВА Е СОСТОЈБАТА
СО АБОРТУСОТ
ВО МАКЕДОНИЈА
ДЕНЕС, ШТО ГОВОРИ
СТАТИСТИКАТА?

Доцент д-р Глигор Тофоски, специјалист гинеколог-акушер,
професор на Медицинскиот факултет, Скопје

Доколку пратениците и власта
сакаат да покажат слух за граѓаните,
треба веднаш да ги прифатат
упатствата за безбеден абортус, во
кои се содржани мерките препорачани
од меѓународните организации.
Понатаму треба само да се следи
имплементацијата – тоа ќе обезбеди
подобра услуга за пациентите,
поадекватна регистрација и основа за
подолгорочна стратегија. Апсолутно
сметам дека треба да се ревидира
Законот

Кога абортусите
порано се
изведуваа единствено во јавните
здравствени установи, сè до
90-тите години, беа уредно
пријавувани и
бројката беше
мошне голема, достигаше скоро
и до бројот на пријавени раѓања.
Ако имаше 25 илјади раѓања,
имаше исто толку абортуси. По
независноста на Македонија и
отворањето на примарните и
приватните здравствени установи,
таа бројка драстично се намали.
Но тоа е веројатно резултат на
непријавувањето на абортусите,
односно
нивно
пријавување
како друг тип на интервенции
(пролонгирани
крварења,
спонтани абортуси, киретажи...).
Официјално, сега бројката е од
6 до 7 илјади абортуси, но таа
најверојатно не е точна и веројатно
е далеку поголема.

КОИ СЕ НАЈГОЛЕМИТЕ
ПРЕДИЗВИЦИ СО
АБОРТУСОТ ВО
МАКЕДОНИЈА?
Повеќето влади, за жал и
досегашната кај нас, сметаат дека
ограничувањето или условувањето
на правото на абортус ќе доведе
до зголемување на наталитетот.
Искуствата
се
дека
самото
легализирање
на
абортусот
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и
обезбедувањето
бесплатни
контрацептивни
средства
во
краток период условува мало
намалување
на
наталитетот,
меѓутоа по неколку години
условува негов постојан раст. Секое
ограничување на достапноста
доведува до појава на нелегални и
неадекватно изведени абортуси.
Во однос на квалитетот на услугата,
предизвиците исто така се големи.
Има придвижување од оној
класичен абортус (дилатација и
киретажа) кон медикаментозниот,
кој се врши во над 75 % од случаите
во развиените земји, како и
мануелна – вакуум аспирација.
Пациентката може да одлучи
кој метод да го избере, доколку
претходно јасно е информирана за
него.
Медикаментозниот
абортус
обезбедува дополнителна доза
на приватност кај пациентката,
се избегнуваат ризиците од
анестезија и е многу побезбеден.
Овој тип на вршење на абортус сè
уште официјално не постои кај нас,
бидејќи лековите не се одобрени
од страна на Министерството
за здравство, што всушност
претставува ограничување на
правата на пациентот да ја добие
најдобрата здравствена услуга.

ПОМИНАА ЧЕТИРИ
ГОДИНИ ОД
ДОНЕСУВАЊЕТО НА
НОВИОТ ЗАКОН ЗА
АБОРТУС. ДАЛИ ЈА
ОСТВАРИ ЦЕЛТА ЗА
КОЈА БЕШЕ ДОНЕСЕН?
Законот беше донесен на многу
лош начин, по брза постапка,
без широка дебата. За жал,

беше масовно поддржан од
женскиот дел од пратеничките во
парламентот, што на еден начин е
многу чудно. Логично е, во секоја
нормална држава, жените да се
спротивстават на таквиот начин
на носење на законот. Негативно
е што се ограничи правото на
одлуката на жената, со сет мерки
на предабортусното советување:
инсистирањето на рок од три
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дена пациентката да размисли за
одлуката, да слуша срцеви тонови
и да добие слика од „нероденото
бебе“. Заедно со негативната
медиумска кампања, која правеше
исклучителна
стигматизација
на жените кои одат на абортус,
тоа
дополнително
фрлаше
психолошки товар врз нив.
Цените на абортусот се зголемија,
недостига сетот на мерки за
постабортусна
контрацепција
опишани во Законот, а постои
и една нелогична одредба дека
жената има право на еден абортус
годишно.
Генерално, со Законот за абортус
немаме
никаков
позитивен
исчекор.
На
меѓународните
трибини и состаноци на кои сум
учествувал, секогаш како земја сме
биле посочувани како негативен
пример на назадување со Законот.

КОИ СЕ ВАШИТЕ
СОВЕТИ И
ПРЕПОРАКИ
ДО НОВИТЕ
МАКЕДОНСКИ
ВЛАСТИ?
Секоја
добро
структуирана
држава и Министерството за
здравство треба да има пристап
на отвореност кон проблемите
и да се знае каде да се бара
нивното решение. Здружението
на гинеколози и акушери е
најмеродавно да ги предложи
мерките
и
Министерството
треба да има силна причина ако
реши да не ги прифати. Бидејќи
ова е и социјален проблем, свој
удел треба да имаат и оние кои
се занимаваат со социјална
политика. Намалувањето на
стапката на абортус и употребата
на безбедните методи за изведба
на абортусот се показател
за адекватна развиеност на
здравствениот систем.

ПОТРЕБНА ЛИ Е
НЕКОЈА ИТНА МЕРКА
ИЛИ ПРОМЕНА?
Доколку пратениците и власта
сакаат да покажат слух за
граѓаните, треба веднаш да ги
прифатат упатствата за безбеден
абортус, во кои се содржани
мерките
препорачани
од
меѓународните
организации.
Понатаму треба само да се

следи имплементацијата– тоа
ќе обезбеди подобра услуга
за пациентите, поадекватна
регистрација
и
основа
за
подолгорочна
стратегија.
Апсолутно сметам дека треба да
се ревидира Законот, меѓутоа
сега отежнувачкиот фактор
е фрлен кон жената, а не кон
самите
процедури.
Нашите
раце се врзани да им ги дадеме
услугите како што треба.
Идеалниот систем би бил – секоја
жена, која од различни причини
сака да ја прекине бременоста,
да дојде во место каде што
е одредено дека ќе се прави
абортусот, нејзиното право да
биде заштитено, комуникацијата
да се врши доверливо и таа да
донесе информирана одлука кој
тип абортус сака да го изведе и
кои се ризиците и придобивките
од него. На тоа се надоврзува
постабортусното советување и
бесплатната контрацепција. Тоа
го прават западните земји, што
ние само треба да го адаптираме
кон нашите услови.
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ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ Е НЕЕФИКАСЕН ЗА
СЕКСУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ
КОЛКУ ДЕНЕС
МЛАДИТЕ СЕ
ИНФОРМИРАНИ
ЗА СИТЕ АСПЕКТИ
ПОВРЗАНИ СО
СЕКСУАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ?

Николина Кениг, редовен професор на Институтот за
психологија, Филозофски факултет – Скопје

Oбразовниот систем мошне
неефикасно одговара на потребата на
младите луѓе за стекнување сознанија
од сферата на сексуалноста...
Предуслов е покажувањето
недвосмислена политичката
волја за воведување ваков вид
образование, која нема да биде само
декларативна и артикулирана на
хартија. Воведувањето на сексуално
образование се препорачува во неколку
меѓународни и во четири национални
стратешки документи, а неговите
цели се компатибилни на искажаните
приоритети врз кои е поставен
образовниот систем во земјата.

Сите релевантни истражувања
направени во последнава деценија
во Македонија упатуваат на
тоа дека младите не се доволно
информирани за најосновните
факти во врска со сексуалното и
репродуктивното здравје, а воедно,
уште помалку се стимулирани да
размислуваат за покомплексни
прашања во врска со сексуалноста.
Според извештајот од студијата
за ризични однесувања поврзани
со ХИВ/СИДА кај младите,
5 % од девојките кои биле
сексуално активни непланирано
забремениле, а дури 40 % од
испитаниците кои почувствувале
симптоми на сексуално преносливи
инфекции не отишле да побараат
лекарска помош. Квантитативните
податоци зборуваат и за низок
степен на информираност во
врска со ХИВ/СИДА (само 16 %
имале целосни сознанија), а уште
попроблематична е запознаеноста
со начините на пренесување
и можностите за заштита од
сексуално преносливи инфекции.
Слично е и со
контрацепција –
малку знаат за
превенција на

средствата за
младите многу
можностите за
непланираното
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забременување, а земајќи ги
предвид и другите отежнувачки
фактори,
уште
помалку
ги
користат.

КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ
ПРЕДИЗВИЦИ
ЗА ПОДОБРО
ИНФОРМИРАЊЕ
НА МЛАДИТЕ ЗА
СЕКСУАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ?
Засега, образовниот систем мошне
неефикасно одговара на потребата
на младите луѓе за стекнување
сознанија
од
сферата
на
сексуалноста. Одредени теми, како
репродукција или ХИВ/СИДА,
само парцијално се изучуваат, пред
сè низ предметот биологија, но тие
се штуро покриени, проследени
се со неточни податоци, а неретко
содржат и потенцијал за создавање
предрасуди. Од неодамна се
воведоа и содржини од сферата
на сексуалноста во предметот
Образование за животни вештини,
кои се со издржан квалитет, но за
нив не може да се каже дека ги
адресираат сите важни аспекти,
ниту пак дека соодветно и редовно
се реализираат низ наставата.

КАКО МЛАДИТЕ
НАЈЧЕСТО СЕ
ИНФОРМИРААТ ЗА
ОВИЕ ТЕМИ?

кои им се важни, во сферите
кои ги доживуваат како „свој“
терен и кои им се достапни, како
Интернетот и врсничките групи.
Распространета
е
практиката
да се прашуваат анонимни,
нестручни лица за совет, а уште
почесто, „учење“ од порнографски
материјали кои неспоредливо
повеќе дезинформираат и штетат
отколку што користат. Кога на
овој недостиг на систематски и
контролиран начин на стекнување
знаења, вредности и вештини, ќе
се додаде и тоа дека тие живеат
и се образуваат во општествен
контекст
кој
поддржува
традиционални родови улоги
што директно или индиректно
потхрануваат нееднаквост, родово
засновано насилство, хомофобија
и трансфобија, сериозноста на
негативните импликации врз
нивниот развој и добросостојба
веројатно
не
треба
да
се
образложува во детали.

КАКО ВИЕ ГО
РАЗБИРАТЕ
КОНЦЕПТОТ НА
СЕОПФАТНО
СЕКСУАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ (ССО)
ВО МАКЕДОНСКИОТ
КОНТЕКСТ?

оваа

Дефиниран како целина од седум
меѓузависни компоненти чија цел

тема, младите бараат одговор
за прашањата за сексуалноста

е да обезбедат знаења, ставови и
вештини со помош на кои младите

Природно

љубопитни

на

луѓе ќе се оспособат да носат
информирани одлуки и да бидат
одговорни за сопствените избори
во сферата на сексуалноста и
партнерските врски. Концептот на
сеопфатно сексуално образование
не е премногу детерминиран од
локалниот контекст и не бара
некакво посебно приспособување
од содржинска гледна точка. ХЕРА
веќе подготви два прирачника,
едниот наменет за наставници, а
другиот за врснички едукатори,
кои претставуваат еден вид
водич за реализација на ССО низ
интерактивен,
партиципативен
метод на настава. Прирачниците
мошне успешно се применуваат
во училиштата, каде младите
заинтересирани за овој вид
обука доброволно учествуваат во
едукативните работилници.
Како најпрефериран модел за
имплементација би застапувала
внесување фаза на пилот-програми
низ кои паралелно би се тестирале
ефектите на неколкуте можни
варијанти во нашата средина–
екстракурикуларна
едукација
спроведувана
од
врсници
наспроти таква реализирана од
страна на наставниците, односно,
како посебен предмет или како
вградени содржини во неколку
други.
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КОИ СЕ НАЈГОЛЕМИТЕ
ПРЕЧКИ ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА ТАКВИ НАСТАВНИ
ПРОГРАМИ ВО
МАКЕДОНСКИТЕ
УЧИЛИШТА?
Еден од најважните предуслови
е
обезбедувањето
релативно
широка согласност во јавноста
за корисноста на ефектите од
ваквиот вид едукација, која
би произлегла од емпириски
засновани
аргументи.
Овој
процес не е воопшто лесен,
затоа што самата тема, поради
зајакнатото
табуизирање
во
последниве години, генерира
анксиозност кај голем дел од
возрасната популација. Важно е
да се работи на информирање и на
младите и на нивните родители,
но и на наставниот кадар и на
носителите на политиките за тоа
што претставува и што може да се
очекува од ССО. Во спротивно, и
најдобро подготвената програма
би била осудена на неуспех, веќе
регистриран низ слични обиди во
регионот.

КОИ СЕ ВАШИТЕ
КОНКРЕТНИ
ПРЕПОРАКИ ДО
НОВАТА ВЛАСТ ЗА
ПОДОБРА СЕКСУАЛНА
ЕДУКАЦИЈА НА
МЛАДИТЕ?
Предуслов
е
покажувањето
недвосмислена
политичката
волја за воведување ваков
вид образование, која нема
да биде само декларативна
и артикулирана на хартија.
Воведувањето
на
сексуално
образование се препорачува
во неколку меѓународни и во
четири национални стратешки
документи, а неговите цели се
компатибилни на искажаните
приоритети врз кои е поставен
образовниот систем во земјата.
Собранието, поточно Комисијата
за еднакви можности на жените
и мажите, во 2011 година усвои
„Рамка за сеопфатно сексуално
образование“ подготвена од

дваесетина стручни лица од
одговорните
министерства
и здруженијата на граѓани.
Овој документ едноставно го
објаснува концептот и дава
насоки за следни чекори.
Првиот логичен чекор би бил
имплементација на стратегиите
и политиките од страна на
одговорните институции. Тоа би
значело започнување на работен,
но и консултативен процес,
предводен од Министерството
за образование и наука, кој би
требало да резултира со предлогрешенија, како за формалното
така
и
за
неформалното
сексуално образование. Пакетот
на решенија, покрај подготовка
на програма или програми, би
требало да опфати истражувања,
соодветна обука на наставниот
кадар, како и детабузирање на
темата меѓу пошироката јавност.

Билтен за семејно планирање
бр.7 јуни,
2017 година, Скопје

ИНСТИТУЦИИТЕ СЕ НЕЕФИКАСНИ ВО
ЗАШТИТАТА НА ЛГБТИ ЗАЕДНИЦАТА
КОЛКУ ЛГБТИ
ПОПУЛАЦИЈАТА
ВО МАКЕДОНИЈА
Е ПРЕДМЕТ НА
НАСИЛСТВО И
ДИСКРИМИНАЦИЈА?

Беким Кадриу, доцент за човекови права на Државниот
универзитет, Тетово и член на Комисијата за заштита од
дискриминација

Борбата за права мора да биде
комплементарна… Препорачувам
усвојување на нов Закон за заштита
од дискриминација, вклучување
на сексуалната ориентација и
родовиот идентитет како основи
на дискриминација и зајакнување
на капацитетот на Комисијата за
заштита од дискриминација.

Дискриминација има во сите
области на општествениот живот.
Најмногу ме загрижува она што
се случува во последната деценија
во медиумите – ширењето на
говор на омраза кон ЛГБТИ
заедницата, што влијае врз нивна
стигматизација, дискриминација
и насилство. Има дискриминација
и во образованието и во пристапот
до добра и услуги. Имавме случај
во Комисијата за заштита од
дискриминација кога припадник
на ЛГБТИ заедницата не бил
пуштен да влезе во базен. Но тоа
е само пример кој е пријавен. Има
многу случаи кои не се пријавуваат
и остануваат скриени поради
стравот од дискриминација и
стигматизација.
Биле евидентирани и случаи на
насилство, но тоа не е појава што
секојдневно се случува. Меѓутоа,
тоа не значи дека не би се случувала
доколку припадниците на ЛГБТИ
заедницата би биле повидливи.
Поради
дискриминацијата,
овие лица се повлекуваат и не
ја искажуваат слободно својата
сексуална
ориентација.
Тоа,
всушност, е резултат на страв од
насилство.
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КОЛКУ ПРОБЛЕМОТ
Е ВО ЗАКОНСКАТА
РЕГУЛАТИВА, КОЛКУ
ВО ОДНОСОТ НА
ПОЛИТИЧКИТЕ
ПАРТИИ, А КОЛКУ
ВО ОПШТЕСТВЕНАТА
ТРАДИЦИЈА?
Ние
повеќе
затајуваме
во
примена на законодавството и
во сериозноста на институциите
да им нудат еднаква заштита на
припадниците на сите заедници.
Треба да работиме на гарантирање
на еднакви права за сите, што
некогаш ќе бара промена и на
практиките, традициите, обичаите
и законските норми кои се
појавуваат како пречка. Но тоа
мора да биде легитимна цел за сите
политички елити. Од друга страна,
ние имаме и меѓународни обврски
да промовираме толеранција и
еднакви права, за кои не можеме
да правиме компромис по однос
на програмите или идеологиите на
политичките партии.

КОЈА Е ПРИЧИНАТА
ЗА НАМАЛУВАЊЕ
НА БРОЈОТ НА
ПРЕТСТАВКИТЕ
ДО КОМИСИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА?
Овој негативен тренд се бележи
во последниве три години и
мислам дека се должи на тоа што
граѓаните не се задоволни од тоа
како институциите постапуваат

по нивните претставки. Граѓаните
се прагматични, тие ќе се обратат
до институциите ако гледаат
надеж, шанса да добијат некаква
компензација на повредата на
нивните права. Некогаш е битно
само да се утврди дека постоела
дискриминација. Неефикасноста
на институциите, вклучувајќи
ја и Комисијата за заштита од
дискриминација,
е
главната
причина за опаѓањето на бројот на
претставки.

КАКО ДА СЕ ЗГОЛЕМИ
ЕФИКАСНОСТА НА
КОМИСИЈАТА?
Комисијата треба да претрпи
измени со цел да се зајакне
нејзиниот капацитет. Сметам
дека членовите на Комисијата
треба да бидат професионалци,
да се заострат критериумите за
тоа кој сè може да биде член –
за да не може во Комисијата да
влезе секој политички војник, а
членовите да бидат ангажирани
со полно работно време. Треба
да се зголеми и финансиската
независност на Комисијата и да се
обезбеди стручна служба која ќе
работи на сите активности.
Комисијата е тоа експертско тело
кое е носител на сите активности
кои се однесуваат на нееднаквост и
дискриминација. За жал, таа досега
не се постави во таква светлина.
Комисија со јак капацитет нема
да има проблем да го толкува и
постојниот Закон во екстензивен

правец во полза на припадниците
на ЛГБТИ заедницата, а не
рестриктивно и да ги ограничува
нивните права.

ДАЛИ ОСНОВИТЕ ЗА
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
СЕ ДОВОЛНИ ЗА ДА
СЕ ЗАШТИТАТ ЛГБТИ
ЛИЦАТА?
Нашето
законодавство
има
дефекти, но не е лошо. Пример
за тоа е што Комисијата и
институциите немале никаква
пречка
да
постапуваат
по
претставки и да нудат заштита
доколку имале некаков капацитет.
Законот, сепак, треба да претрпи
измени за да биде во согласност
со меѓународните стандарди и
да биде поефикасен. Нашите
судови не се креативни како
во
англосаксонските
држави,
туку бараат прецизно уредени
одредби со Закон, за да го
применуваат.
Сексуалната
ориентација и родовиот идентитет
треба да се внесат во основите
на дискриминација. Кога овие
два основа не ги набројувате од
20 основи на дискриминација,
тоа остава да заклучите дека
законодавецот
нема
интерес
да ги штити овие лица од
дискриминација.

Билтен за семејно планирање
бр.7 јуни,
2017 година, Скопје

КОИ СЕ ВАШИТЕ
ПРЕПОРАКИ ДО
НОВАТА ВЛАСТ
ЗА ПОГОЛЕМА
ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА
НА ЛГБТИ
ЗАЕДНИЦАТА?
Борбата за права мора да биде
комплементарна. Тоа не зависи
само од еден сегмент, туку од
многу аспекти кои заедно би
воделе кон унапредување на
човековите слободи и права.
Препорачувам
усвојување
на нов Закон за заштита од
дискриминација,
вклучување
на сексуалната ориентација
и родовиот идентитет како
основи на дискриминација и
зајакнување на капацитетот
на Комисијата за заштита од
дискриминација.

Независноста на медиумите
е исто така многу значајна,
како и на агенциите кои ги
контролираат
медиумите,
кои мораат да си ја завршат
својата работа. Тие мора да
ги промовираат човековите
слободи и права, а не да
поттикнуваат дискриминација
и говор на омраза. Работите
се поврзани– ако медиумите
излезат од правната рамка,
институциите мора да бидат
подготвени да реагираат.
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