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Сексуалното образование, кое во идеални услови би требало да биде колку 
сеопфатно толку и соодветно на возраста и развојот, е суштински фактор за заштитата 
на здравјето и добросостојбата на децата и младите луѓе и за поддршката во нивниот 
сексуален и севкупен развој. 

Оваа процена на состојбите со сексуалното образование во Европа и Централна Азија 
беше нарачана од Сојузниот центар за здравствена едукација на Германија (БЗгА) во 
тесна соработка со Европската мрежа на Меѓународната федерација за планирано 
родителство (МФПР ЕН). Меѓусекторската и меѓуресорната соработка помеѓу овие 
организации овозможи и од претставниците на владините и од претставниците на 
невладините организации (НВОи) да се добијат информации за сегашната состојба 
со сексуалното образование во нивните земји.

Резултатите покажаа дека состојбите со спроведувањето на сексуалното образование 
во голема мера се разликуваат помеѓу, па дури и во самите земји од Европскиот 
регион на СЗО. И покрај овие разлики, со процената се потврди дека сексуалното 
образование веќе станало норма во повеќето земји во Европа и Централна Азија. 
Друг битен наод од оваа процена е дека во повеќето земји постои законска основа 
за сексуалното образование, што е еден од предусловите да се обезбеди одржливо 
спроведување.

БЗгА делува како Центар за соработка за сексуалното и репродуктивното здравје на 
СЗО уште од 2003 година. Германија е меѓу оние земји кои имаат донесено строги 
законски обврски. БЗгА и соодветните органи од 16-те сојузни држави се законски 
обврзани да организираат и спроведуваат сексуално образование, во тесна соработка 
со германските установи за семејно советување и други меродавни организации. Во 
рамки на овој процес, БЗгА се истакна со својата улога во изработување на концептите 
за сексуалното образование и гарантирање на квалитетот. Меѓусекторскиот приод 
обезбедува висококвалитетно сексуално образование за различни возрасти и целни 
групи.

Овој извештај има за цел да придонесе кон олеснување на спроведувањето на 
сексуалното образование на национално ниво, како и кон унапредување на неговиот 
квалитет во целиот Европски регион на СЗО – со цел да се подобрат здравјето и 
добросостојбата на децата и младите луѓе.

Сојузен центар за здравствена едукација (БЗгА),  Келн, 2018 година
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МФПР ЕН

Предговор
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МФПР ЕН ја имаше таа чест да даде свој придонес за ова единствено истражување. 
Задоволство е да се видат крајните резултати од плодната соработка со БЗгА. Ова 
коренито истражување пополнува еден значаен јаз и нуди цврста основа за авторите 
на идните истражувања, програми и политики. Со ова истражување се дава реален 
придонес кон знаењето како најдобро да се одговори на потребите на младите луѓе и 
да се поддржат во нивниот здрав емоционален, физички, социјален и сексуален развој. 

Сексуалното образование ја засега потребата од поттикнување на емоционалната и 
сексуалната интелигенција и способноста за здраво, интимно врзување и растење. 
Сексуалното образование се заснова на разбирањето на концептите на согласност, 
еднаквост и почитување како на сопствените граници, така и на границите на другиот, 
и во интимните врски и во општеството во целина. 

Родителите можат, а и би требало, да ја одиграат клучната улога да им помогнат на 
своите деца да развијат здрави врски. Но, тие често пати не се во положба да ги 
поттикнуваат овие вештини и кај пријателите, врсниците и идните партнери на своите 
деца; само општеството како целина може да се нафати на една таква мисија и да 
вложи во емоционалните и сексуалните способности на децата и младите луѓе денес 
со цел да се унапреди нивната добросостојбата и да се спречи насилството, принудата 
и родовата нееднаквост во иднина. Социјалниот притисок наметнат со строгото 
толкување на штетните традиционални гледишта за женственоста и мажественоста, 
а особено во однос на сексот и врските, е основниот причинител на менталното и 
физичкото наштетување и на насилството меѓу и кон младите луѓе. Дискриминацијата 
и родовата нееднаквост не може да се сузбиваат без да се согледаат и причините и 
последиците. Кога младите луѓе немаат вакви суштински вештини, тие неизбежно ќе 
се соочат не само со недостиг во личниот развој и радост, туку и со неспособност да 
создадат и негуваат грижливи и стабилни врски со другите – врски на кои се темели 
современиот социјален живот и општеството. 

Европска мрежа на МФПР, Брисел, 2018 годинаМФПР ЕН
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Методологија

Изработивме исцрпен прашалник за основите 
и одликите на вонучилишното и училишното 
сексуално образование и за други сродни теми. 
Од 53-те земји во Европскиот регион на СЗО, 25 
без избрани да земат учество во истражувањето. 
Примерокот е достаточно репрезентативен за 
целиот регион. Меѓу избраните испитаници имаше 
претставници на министерствата за образование, 
за здравство или за семејни прашања, како и од 
персоналот на националните членки во МФПР 
ЕН од избраните земји. Сите 25 прашалници 
испратени до членките на МФПР, како и 15 
прашалници испратени до министерствата беа 
пополнети и вратени.

Напредок во сексуалното образование 
од 2000 година

Европскиот регион бележи извонреден напредок 
во развојот и интегрирањето на програмите за 
сексуално образование во училиштата за формално 
образование. Во 21 од 25 земји постојат закони, 
политики или стратегии со кои се наложува или 
се поддржува сексуалното образование. Во сите, 
освен во една земја (во Обединетото Кралство), 

Во овој извештај се дадени резултатите од новата процена на состојбите со 
сексуалното образование во Европскиот регион на СЗО, каде што спаѓаат 53 
земји од Западна Европа, Источна Европа и Централна Азија*. Во голема мера се 
заснова на одговорите на деталниот прашалник испратен до испитаниците во 25 
земји од овој регион, кои - таков впечаток добивме - се добро информирани за 
сексуалното образование во своите земји. Истражувачкиот проект го осмислија 
и спроведоа Сојузниот центар за здравствена едукација на Германија (БЗгА) и 
Европската мрежа на Меѓународната федерација за планирано родителство 
(МФПР ЕН).

Извршно резиме

најголем дел од развитокот се одвивал во периодот 
помеѓу 2000 и 2016 година. Во март 2017 година 
дојде до законски промени и во Обединетото 
Кралство, кога беше одлучено сексуалното 
образование да стане задолжителен предмет, што 
значи дека мора да се изучува во сите училишта во 
земјата, сега вклучително и во приватните. Во 3 од 
преостанатите 4 земји или веќе се спроведува или, 
пак, се подготвува некаков облик на сексуално 
образование. Како резултат, може да се заклучи 
дека сексуалното образование во училиштата сега 
веќе е правило во Европскиот регион.

Овој напредок во голема мера се потпираше 
на Стандардите за сексуалното образование во 
Европа (2010) на СЗО/БЗгА. Во 8 од земјите 
овие Стандарди беа употребени за информирање 
на политичарите и другите носители на 
одлуки и за изработка или прилагодување на 
наставните програми. Во други 4 земји овие 
Стандарди беа употребени само за изработка 
или прилагодување на наставните програми; а во 
уште 2 земји Стандардите беа искористени само 
за информирање на политичарите и другите 
носители на одлуки.

* Изразот ‘Европски регион’ во понатамошниот текст се однесува 
на Европскиот регион на СЗО, вклучително и Централна Азија.
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Квалитетот на сексуалното образование

Сеопфатно или холистичко сексуално 
образование’ значи ‘учење за когнитивните, 
емоционалните, социјалните, интерактивните и 
физичките аспекти на сексуалноста. Сексуалното 
образование започнува уште во раното детство 
и продолжува низ адолесцентното и возрасното 
доба. Има за цел да го поддржи и заштити 
сексуалниот развој. Постепено ги опремува и 
оснажува децата и младите луѓе со информации, 
вештини и позитивни вредности за да ја разберат 
и да уживаат во својата сексуалност, да имаат 
безбедни врски кои ги исполнуваат, и да преземат 
одговорност за своето и за сексуалното здравје и 
добросостојба на другите’ (СЗО/БЗгА, 2010).

Програмите за сексуалното образование во 10 
земји може да се сметаат за ‘сеопфатни’, согласно 
дефиницијата во Стандардите од 2010 година  или 
во друга помошна литература. Во 4 други земји 
се приближуваат до стандардите за сеопфатност. 
Некои клучни показатели на сеопфатност се: 
прво, наставата да биде прилагодена на возраста 
и развојот, а со тоа и да се простира во период 
од неколку години; второ, целите да се поврзани 
не само со подобрување на знаењата, туку и со 
градење на способности по пат на разјаснување на 
вредности и норми, вклучително и социјалните и 
родовите норми; трето, да се тежи кон развивање 
на заштитни и грижливи бихејвиорални вештини. 

Конечно, сеопфатноста се огледува и во широчи-
ната на засегнатите содржини, кои треба да вклучу-
ваат и теми за родовите улоги, различноста, сексу-

алната ориентација и заемната согласност за сексу-
алниот контакт. Седум земји коишто имаат некаков 
облик на сексуално образование сè уште се во 
процесот на негово натамошно развивање и инте-
грирање во училишните програми, или до денеска 
главно се фокусираат само на биолошките аспекти.

Во 11 од 21 земја каде што постојат училишни 
програми за сексуално образование, тоа прет-
ставува задолжителен наставен предмет, а во уште 
6 земји предметот е делумно задолжителен, што 
значи дека предметот не е задолжителен во сите 
делови во земјата или во сите училишта. Во 4 земји 
предметот е изборен, што значи дека учениците 
може да го изберат, или, пак, постојат некои алтер-
нативни опции. Во повеќето земји, со сексуалното 
образование се започнува во основното училиште 
и се продолжува во средното училиште. Во 
неколку земји од процената, сексуалното образо-
вание во основните училишта претежно се фоку-
сира на запознавање на човековото тело, неговите 
функции и промените за време на пубертетот, како 
и на (интимните) врски кај луѓето. Темите повр-
зани со сексуалниот однос, како што се контра-
цепцијата или превенцијата на сексуално пренос-
ливите инфекции (СПИ), обично се работат само 
во средните училишта. Овие теми речиси секогаш 
се предаваат пред младите луѓе да го имаат својот 
прв сексуален однос, што за 21% од младите луѓе 
во регионот се случува на возраст од 15 години. 
Во речиси сите земји, сексуалното образование е 
интегрирано во други, пошироки наставни пред-
мети; ретко се среќава како самостоен предмет.
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Обука на наставниците

Обуката на наставниците кои го предаваат 
сексуалното образование е често пати запоставен 
елемент. Очајно се потребни подобрувања на ова 
поле. Неподготвеноста на наставниците правилно 
да поучуваат и да ги мотивираат учениците да 
учат може само да ги подрие резултатите. Обуката 
на наставниците е суштински важна и затоа што 
одредени теми може да бидат чувствителни, 
па наставниците тешко се снаоѓаат со нив. 
Суштината на доброто сексуално образование 
не лежи само во пренесувањето на знаењата, 
туку и во дискутирањето за социјалните и 
(штетните) родови норми, како и во развивањето 
на критичко размислување, позитивни вредности 
и бихејвиорални вештини. За наставата да биде 
делотворна, наставниот метод мора да поттикнува 
учество и да биде интерактивен. Зависно од 
образовниот модел на земјата, наставниците 
може да се навикнати да користат само начини 
на поучување кои одат одгоре надолу, па не им 
се познати современите интерактивни приоди 
во образованието. Во практика, само во 3 од 
25-те земји мнозинството наставници поминале 
соодветна обука за да предаваат сексуално 
образование. Во преостанатите земји повеќето 
наставници не биле обучени или учествувале 
само на кратки (еднодневни) курсеви. Во некои 
земји (особено Финска и Естонија), поучувањето 
за сексуалноста е интегрирано во наставните 
програми на сите педагошки установи.

Отпор кон сексуалното образование

Противењето на сексуалното образование е сè 
уште широко распространето во регионот. Само 
во 5 земји испитаниците беа на мислење дека 
таму скоро и да нема противници. Во други 8 
земји постои ‘одреден’ отпор, а во преостана-
тите 12 земји отпорот против сексуалното обра-
зование е ‘сериозен’. Главниот аргумент против 
сексуалното образование е дека на тој начин ќе се 
забрза стапувањето во сексуални односи. Сепак, 
меѓународните истражувања, а пред сè оние обја-
вени од УНЕСКО, јасно посочуваат дека раното 
започнување со сексуалните односи не се должи 
на сексуалното образование. Во овој извештај се 
нудат дополнителни докази за тоа: двете земји со 
најнизок процент на млади луѓе кои започнале со 
сексуални контакти уште на 15 години (Холандија 
и Швајцарија) веќе подолго време имаат програми 
за сеопфатно сексуално образование. 

Втор аргумент против сексуалното образование 
отсекогаш бил, а тоа се потврдува и со оваа 
процена, дека родителите, а не училиштата, се тие 
што се задолжени да ги поучуваат своите деца на 
оваа тема. Сепак, во практика, одговорноста би 
требало да ја делат родителите и училиштата. Во 
оние земји каде што сексуалното образование е 
најмалку развиено или сосема го нема, младите луѓе 
едвај и да можат да се потпрат на своите родители 
по ова прашање, и наместо тоа, често пати примаат 
непроверени или неточни информации од своите 
врсници и/или од интернетот.
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Сексуалното образование и здравјето 
на младите луѓе

Во оние земји каде што сексуалното образование е 
добро развиено, повеќето млади луѓе изјавиле дека 
училиштата им се важен извор на информации 
за сексуалноста. Во земјите со целосно развиени 
сеопфатни програми, употребата на контрацепција 
меѓу младите е претежно висока, а стапките на 
малолетнички раѓања се претежно многу ниски. 
Обратно, високи стапки на малолетнички 
раѓања се застапени во сите оние земји каде што 
сексуалното образование не е доволно развиено 
или го нема. 

Посебни услуги за сексуалното и репродуктивното 
здравје (СРЗ) по мерка на младите се нашироко 
достапни во 10 од 25 земји, а во уште 10 други 
земји вакви служби постојат, но не се доволни за да 
бидат лесно достапни за сите млади луѓе во земјата. 
Во 5 земји воопшто не постојат услуги за СРЗ по 
мерка на младите. Во над половина од земјите (14), 
услугите за  сексуално и репродуктивно здравје за 
младите се бесплатни, а во уште 7 други земји се 
субвенционирани. Средствата за контрацепција 
обично не се достапни бесплатно; ова е случај во 
само 3 земји. 
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1Вовед
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Вовед

Овој извештај претставува процена на состојбите со сексуалното образование во 
Европскиот регион* на СЗО, со што се пополнува еден голем јаз во знаењето. Про-
цената беше спроведена кон крајот на 2016 година и почетокот на 2017 година. Овој 
регион се состои од 53 држави, вклучително и 5 држави од Централна Азија. Полови-
ната од овие држави (со исклучок на 3 мини-држави со помалку од 100.000 жители) 
се опфатени со овој извештај. Географски, тие се рамномерно распространети во 
регионот, така што процената е репрезентативна за целиот регион. Информациите 
дадени во извештајот беа собрани по пат на детален прашалник што им беше испра-
тен на испитаниците во избраните земји и беа дополнети со податоците кои веќе беа 
достапни во литературата. Во наредното поглавје, за методологијата, е даден приказ 
на испитаниците и на начинот на кој информациите се собираа.

* Изразот ‘Европски регион’ во натамошниот текст се однесува на Европскиот регион на СЗО, 
   вклучително и Централна Азија.
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До овој момент, малку се знаеше за тековните 
состојби со сексуалното образование во Европскиот 
регион. Постојат два претходни извештаи, обата 
објавени во 2006 година. Првиот произлезе од 
проектот ‘СЕЈФ’1, којшто се спроведуваше во 26 
земји во Западна, Северна и Централна Европа, 
но не и во Источна Европа и Централна Азија. 
Вториот, пак, изработен од Сојузниот центар за 
здравствена едукација на Германија2 (БЗгА), ги 
прикажа податоците за 14 земји во Европа и 2 во 
Централна Азија. Шест земји од тој преглед не беа 
вклучени во извештајот ‘СЕЈФ’. Испитаниците 
во извештајот на БЗгА беа или претставници 
на владини установи или од НВОи, додека пак 
проектот ‘СЕЈФ’ користеше само испитаници од 
(НВО) членките на Европската мрежа на МФПР 
(МФПР ЕН). Оттука, оваа процена го пополнува 
јазот во знаењата за сексуалното образование во 
Европскиот регион од следниве причини: 

1. Во овој регион дојде до голем број промени по  
 2006 година.

2. Испитаниците во оваа процена беа претставници                   
 и на владините и на невладините организации  
 во избраните земји. 

3. Прашалникот што се користеше во оваа анкета  
 беше многу подетален одошто во претходните  
 две анкети.

4. Оваа процена е репрезентативна за целиот   
 Европски регион.

Поради горенаведените причини, резултатите 
од оваа процена тешко може да се споредат со 
резултатите од претходните две испитувања. Оваа 
процена претставува заедничка иницијатива на 
БЗгА и МФПР ЕН, а информациите добиени 
од владините и од невладините извори (најчесто 
членки на МФПР ЕН) се покажа дека често 
пати меѓусебно се надополнуваат. Кон крајот 

на првата деценија од овој век, меѓународните 
стручни организации станаа многу поактивни 
на полето на сексуалното образование. Во 2009 
година УНЕСКО објави еден преглед на студии 
за ефектите од сексуалното образование и едно 
сродно издание со теми и образовни цели за 
сексуалното образование3. 

Истата година, Советот за население, МФПР 
и други објавија и меѓународни упатства за 
сексуалното образование4. Во 2010 година, 
БЗгА, како Центар за соработка за сексуалното 
и репродуктивното здравје на СЗО, ги објави 
Стандардите за сексуалното образование во 
Европа (2010)5. А во 2014 година, пак, УНФПА 
издаде ‘Работни упатства’ на истата тема6.

Зголемените меѓународни заложби за сексуалното 
образование вродија со плод и за возврат 
поттикнаа забрзан развој на ова поле и во 
Европскиот регион. Како последица на овие и 
слични текови, јасно е дека двете процени од 2006 
година денес се веќе застарени. Во 2015 година 
УНЕСКО објави нова процена на состојбите со 
сексуалното образование, опфаќајќи 48 земји во 
светот7, но со послаба застапеност на европските 
земји. Во таа процена се вклучени 9 земји од 
Источна Европа и Централна Азија, од кои 
4 се застапени и во овој извештај (Казахстан, 
Киргистан, Руската Федерација и Таџикистан). 
Сепак, би било корисно да се споредат резултатите 
од овој последен извештај бидејќи показателите 
употребени во обете студии имаат допирни точки. 
Најпосле, во 2016 година Советот на Европскиот 
регион на СЗО усвои нов Акциски план за 
сексуално и репродуктивно здравје8 во кој се 
истакнува потребата од сексуалното образование 
со цел подобрување на СРЗ.

Меѓународните организации користат различни 
дефиниции за ‘сексуалното образование’, иако 
во голема мера постои меѓународна усогласеност 
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термини се однесуваат на вид на сексуално 
образование што се карактеризира со еден сет од 
јасно дефинирани критериуми за квалитет. Во 
практика, повеќето од наведените критериуми за 
квалитет се исполнуваат во помалку од половината 
европски земји, така што повеќето програми за 
сексуално образование не може да се означат 
како ‘холистички’ или ‘сеопфатни’. Од истите 
причини не се користи ни кратенката ССО како 
чадорен термин за сите програми во регионот,** 
зашто истата не важи за повеќето програми, како 
што е посочено во извештајот.

околу претпочитаните приоди и содржини. 
Извештајот на УНЕСКО од 2015 година 
(види погоре) содржи и прилог за тоа како 
се дефинира сексуалното образование (види 
референца 7 во Прилог 2). На ниво на земјите се 
користат најразлични термини за означување на 
сексуалното образование. Во Европскиот регион 
најчесто се користат термините ‘образование 
за сексуалноста (или образование за сексот)’, 
‘образование за секс и врски’ или ‘образование за 
врски и секс’, ‘образование за животни вештини’, 
како и ‘образование за моралноста и сексуалноста’. 
Терминот ‘образование за семејниот живот’, што 
се користеше во неколку земји, сега веќе е реткост, 
а и ако уште се применува, претежно вклучува 
многу малку елементи што во моментот се сметаат 
суштински важни за сексуалното образование. 
Бидејќи училишното сексуално образование во 
Европа е речиси секогаш целосно интегрирано 
во други наставни предмети (ретки се случаите 
на ‘самостојни’ предмети), често пати и не се 
согледува како посебна наставна содржина, па и 
нема свој посебен назив. Па така, иако можеби се 
чини дека воопшто не постои, во најголем број 
европски земји сексуалното образование всушност 
се предава во училиштата.

Кога во 2008 година БЗгА започна со изработката 
на Стандардите за сексуалното образование во 
Европа (2010)5, за препорачаните приоди го 
користеше терминот ‘холистичко сексуално 
образование’. Во 2016 година беше одлучено 
оваа терминологија да се замени со ‘сеопфатно 
сексуално образование’, бидејќи дотогаш веќе сите 
меродавни меѓународни организации ја прифатија 
употребата на вториов термин.

Сепак, во извештајот се користи само терминот 
‘сексуално образование’, и тоа од две причини. 
Прво, терминот ‘холистичко’ или ‘сеопфатно’ 
сексуално образование ретко или воопшто не 
се употребува на ниво на земјите. Второ, обата 
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* Во Обединетото Кралство не е возможно да се користи 
акронимот ‘ССО [CSE]’, бидејќи таму првенствено го има 
значењето на ‘сексуална експлоатација на децата [Child 
Sexual Exploitation]’.
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Структура на извештајот

Структурата на извештајот изгледа вака. Во Поглавје 2 накратко е опишана 
методологијата што се користеше за прибирање на информациите. Во 
Поглавје 3 е прикажан споредбен Европски преглед на главните резултати 
од процената. Во наредните поглавја се дадени резултатите за секоја 
опфатена земја. Се користи истата структура на претставување – колку 
што е возможно - за да се опишат состојбите со сексуалното образование 
во секоја земја одделно. 

Следствено на тоа, во Поглавје 4 се зборува за:

• најновите закони, политики и стратегии што се однесуваат на    
 сексуалното образование; 

• уредувањето и спроведувањето на сексуалното образование;

• сексуалното образование надвор од формалната училишна средина;

• отпорот кон сексуалното образование (доколку го има);

• добритете практики и иницијативи (доколку ги има);

• услугите за СРЗ по мерка на младите; и конечно

• податоците од анкетата за СРЗ кај младите луѓе, вклучително и за   
 сексуалното образование.

Во Поглавје 5 се извлекуваат неколку темелни заклучоци и се даваат 
препораки за тоа како да се подобри квалитетот и прошири опфатот на 
сексуалното образование во Европскиот регион. 

Конечно, во Прилогот се дадени прашалникот што се користеше за 
оваа процена и преглед на меѓународните публикации за сексуалното 
образование на БЗгА и МФПР ЕН.
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2
Методологија
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Методологија

Овој извештај во голема мера се заснова на одговорите добиени од прашалникот кој 
беше изработен и искористен специјално за оваа намена. Дополнителни информации 
беа собрани од литературата.
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Прашалникот

Прашалникот беше составен од тим на 
истражувачи и вработени во БЗгА и МФПР 
ЕН. Двата претходни извештаи за сексуалното 
образование во Европа послужија како важен 
извор за инспирација при изработката на овој 
прашалник. Во 2006 година, СЗО/Европа и 
БЗгА ги објавија „Националните документи за 
младинското сексуално образование во Европа“, 
прва таква процена на состојбите со сексуалното 
образование во Европа; се засноваше на 
прашалник од 19 прашања. Испитаниците во 
голем дел беа претставници на министерствата за 
образование од земјите вклучени во извештајот. 
Втората тула во создавањето на овој прашалник 
беше прашалникот употребен во проектот „СЕЈФ’. 
Првиот извештај на ‘СЕЈФ“, кој претставува и 
попис на сексуалното образование во европските 
земји, и кој беше објавен истата година (2006). 
Овој проект беше спроведен од страна на МФПР 
ЕН, Светската здравствена организација (СЗО) 
Европа и Универзитетот во Лунд од Шведска. 
Информациите беа собрани преку членките на 
МФПР ЕН во Европа.

Прашалникот беше пилотиран во две земји – 
Босна и Херцеговина (Сараево) и Холандија – и 
прилагоден врз основа на резултатите од пилот-
проектот.

Прашалникот беше преведен на руски за 
употреба во земјите каде што се зборува (главно) 
руски (Руската Федерација, Казахстан, Киргистан 
и Таџикистан). 

Прашалникот за оваа анкета во основа покрива 
пет полиња:

1. закони и политики за сексуалното образование;
2. спроведување на сексуалното образование;
3. отпорот и пречките кон сексуалното   
 образование;
4. услуги за СРЗ по мерка на младите; и
5. истражувачки податоци за СРЗ кај    
 адолесцентите.

Земји вклучени во примерокот

Проектот на БЗгА/СЗО од 2006 година беше 
спроведен во 16 од 53 земји во Европскиот регион. 
Проектот „СЕЈФ“ опфати 26 земји, додека, пак, во 
овој извештај се вклучени 25 земји од Европскиот 
регион, при што сите беа избрани со цел да се 
претстави целиот регион колку што е можно 
подобро. Главните разлики со примерокот на 
„СЕЈФ“ се следниве: Бројот на земјите од ЕУ во 
сегашниот примерок е помал од примерокот на 
„СЕЈФ“. Вклучени се 4 балкански земји коишто ги 
немаше во примерокот на „СЕЈФ“. Вклучени се и 
3 републики од Централна Азија плус Грузија, од 
кои ниту една не беше опфатена со примерокот на 
„СЕЈФ“.

Најважно од сè, сегашниот примерок на испита-
ници ги вклучува и министерствата за образование 
(во неколку случаи тоа се министерствата за здрав-
ство или друга владина агенција) и најмеродав-
ните НВОи додека, пак, претходните две студии 
се потпираа речиси исклучиво на информации од 
една од овие две групи на испитаници. Во неколку 
случаи, локалната канцеларија на УНФПА ги обез-
беди потребните одговори за прашалникот, на 
барање на нашиот примарен испитаник. 

Резултати од анкетната студија

Прашалникот беше испратен до двајца испита-
ници во секоја земја: на членките на МФПР ЕН*, 
како претставници од секторот на НВО, и на 
упатен претставник од министерството за образо-
вание или здравство, зависно од надлежностите 
во односните земји. Сите НВОи ги пополнија и 
вратија прашалниците. Пополнети прашалници 
не вратија министерствата за образование од 
десет земји: Бугарија, Кипар, Ирска, Казахстан, 
Киргистан, Македонија, Србија, Шпанија, Таџи-
кистан и Украина. Во два случаи (Германија и 
Швајцарија) прашалникот беше пополнет и од 
Министерството за образование (Швајцарија), 
односно Министерството за семејни прашања 
(Германија) и од НВО претставник. Главната 
причина за неодговарањето на прашалникот се 
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чини дека лежи во тоа што владите (сè уште) не 
се доволно или воопшто заангажирани за оваа 
проблематика поради што им било тешко или 
невозможно да го идентификуваат вистинскиот 
испитаник од министерствата кој би можел задо-
волително да го пополни прашалникот. Ваков 
проблем не се појави при изборот на упатени 
испитаници од НВО и бидејќи сите членки на 
МФПР ЕН во сите земји каде што сексуалното 
образование сè уште не е доволно развиено, веќе 
беа ангажирани во застапувањето за сексуал-
ното образование, па со тоа и беа запознаени со 
тековните состојби на ова поле.

Имаше и неколку противречни одговори од двата 
испитаника од земјите каде што на прашалникот 
одговориле обата испитаника. Само во еден 
случај обата испитаника дадоа сосема спротивни 
одговори на прашања кои се однесуваа на факти, 
но, преку преписка со нив, овие противречности 
конечно се разрешија. Кога прашањата бараа да се 
даде лично мислење, тогаш разликите меѓу двата 
испитаника стануваа поголеми. Беше направен 
обид да се уважат обете мислења во профилот на 
земјите, иако во повеќето случаи одговорите од 
обата прашалника се надополнуваа меѓусебно, 
во смисла што одговорите од владините 
агенции ги изразуваа официјалните ставови на 
владите, додека пак НВОи претежно дополнуваа 
информации од гледната точка на застапување.

Во сите случаи, по приемот на прашалниците, 
прашањата за кои беше потребно појаснување им 
беа поставени на испитаниците, по што на таквите 
прашања се доби задоволителен одговор. Откако ќе 
се изработеше нацртот на профилот на земјата, им 
се праќаше на обата испитаника (или еден, зависно 
од земјата) заради нивна проверка. Во некои случаи, 
кога беа длабоко навлезени во темата, и локалните 
канцеларии на УНФПА ги проверуваа одгово-
рите. Ова се покажа како многу корисна процедура 
бидејќи на тој начин можеше да се поправат голем 
број на погрешни или пристрасни толкувања на 
одговорите од прашалниците. 
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*  Но не и Грузија, бидејќи друга НВО, „Танадгома“, 
беше многу повеќе ангажирана околу сексуалното 
образование
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3Регионален преглед
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 Регионален 
преглед
на сегашните состојби со 

сексуалното образование во 25 

земји од Европскиот регион на СЗО

Овој преглед содржи споредливи податоци за сегашните состојби со сексуал-

ното образование во 25-те земји од Европскиот регион вклучени во ова анкета. 

Информациите се засноваат на одговорите дадени во анкетниот прашал-

никот што се користеше за оваа намена. Бројот на променливите за коишто се 

достапни споредливи информации е ограничен, бидејќи повеќето од собра-

ните податоци може правилно да се разберат само во контекст на различните 

окружувања во односните земји, така што не сите податоци може веднаш да се 

споредат. Со оглед на тоа дека станува збор за процена, со некои од податоците 

дадени во овој преглед треба да се постапува внимателно.

Прегледот се надополнува со демографски и бихејвиорални податоци за 

младите луѓе, коишто се најмеродавни во однос на сексуалното образование. 

Како извори за овие податоци послужија публикациите на ОН за адолесцентите, 

како и последното издание на анкетната публикација „Здравственото однесу-

вање на децата од училишна возраст (ХБСЦ)“ на Европскиот регион на СЗО, која 

се издава на секои 4 години. Повеќето земји од Европскиот регион учествуваа 

во оваа анкета. Конечно, вклучени се и некои клучни податоци за услугите за 

СРЗ по мерка на младите, коишто беа собрани преку истиот прашалник што се 

користеше за оваа студија. 
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На пример, навидум едноставното прашање: 
‘Дали постои национален закон за сексуалното 
образование?’ всушност може да се покаже 
како многу сложено прашање бидејќи во 
некои случаи таков закон постои но, во други 
случаи постои само национална политика 
или национална стратегија. Освен тоа, во 
голем број случаи и не постои посебен 
закон конкретно за сексуалното образование, 
туку закон кој се однесува на образование за 
здрав начин на живеење, или за некој друг 
сличен наставен предмет, а во којшто може 
да бидат вклучени и содржини поврзани со 
сексуалното образование итн. Од тие причини, 
информациите прикажани во табелите треба 
да се толкуваат како ‘најмногу приближни’ 
на состојбата со одредена променлива. 
Тешкотијата да се категоризираат земјите 
по основ на бројните променливи е уште 
една причина зошто само осум променливи 
поврзани со сексуалното образование се 
вклучени во прикажаниот преглед. 

Севкупниот заклучок е дека, во повеќето 
анкетирани земји, постои одреден облик 
на политичка или законска поддршка за 
сексуалното образование во училиштата. 
Само во 4 земји (Грузија, Македонија, Руската 
Федерација и Србија) не постои национален 
закон, политика или стратегија за сексуално 
образование. Но, во 3 од овие земји се 
спроведува или е во подготовка барем некаков 
облик на училишно сексуално образование. 
Во Грузија, УНФПА и специјализираната 
национална НВО („Танадгома“) се во 

процес на изработка на национална наставна 
програма за сексуално образование, во тесна 
соработка со Министерството за образование. 
Во Србија, во една од покраините (Војводина), 
успешно се спроведе пилот-проект за 
сексуално образование, иако не е сигурно 
дали иницијативата може да се одржи и/или 
да се спроведе и во другите покраини. И во 
Руската Федерација постои одреден облик 
на сексуално образование, но тоа речиси 
исклучиво се фокусира на превенцијата на 
ХИВ/СПИи.

Во 18 од 25-те земји постои јасна законска 
основа за сексуалното образование во 
училиштата. Неколку други земји (Босна 
и Херцеговина, Кипар и Летонија) имаат 
политика или стратегија за сексуалното 
образование иако границата помеѓу законот 
од една страна и политиката или стратегијата 
од друга страна не е секогаш реска. Во голем 
број случаи овие законски основи повремено 
се ажурираат, при што речиси во сите земји 
последното ажурирање било направено во 
текот на изминатата деценија*. 

Испитаниците беа прашани и во колкава мера 
ги користеле Стандардите за сексуалното 
образование во Европа (2010) на СЗО/БЗгА 
како алатка за застапување или во изработката 
на наставните програми за сексуално 
образование. Резултатот ни дава помешана 
слика: Стандардите за сега се преведени на 10 
европски јазици, а во изминатите 6 години се 
користеле во само неколку земји.

Клучни податоци за сексуалното образование

* Исклучок е Англија, но на 1 март 2017 година беше одлучено сексуалното образование да стане ‘статутарно’ од 2019 
година, т.е. задолжително за сите училишта. 

Во Табелата 3.1 е прикажан преглед на клучните податоци за сегашните состојби 

со сексуалното образование во 25-те земји од Европскиот регион вклучени 

во ова анкета. Повеќето информации собрани со анкетниот прашалник ретко 

претставуваат или воопшто не претставуваат збирен, а не бинарен резултат 

(да или не), прво, бидејќи променливите се во основа квалитативни, и второ, 

бидејќи резултатите може правилно да се протолкуваат само во контекст на 

одговорите дадени на бројните други прашања. 
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Табела 3.1: Клучни податоци за сексуалното образование

Земја

Закон/ 
политика.1

+ година на 
донесување

Употреба на 
Европските 
стандарди2

Сеопфатност3 За-
должи-

тел-
ност4

Обука на 
наставни-

ци.5

Повр-
заност 

со 
УММ6

Мони-
торинг 
и евалу-
ација7

Отпор во 
општест-

вото8

Албанија З, 2012 З+НП +++ Д ++ Н Д Д

Австрија З, 2015 З+НП +++ Д + Д Н О

Белгија (регион 
Фландрија)

З, 2010 З+НП +++ Д + Д Д Н

Босна и Херцеговина* С, 2016 З+НП +++ И +++ Д Д Д

Бугарија З, 2016 З+НП Н.В. И + Н Н Д

Кипар П, 2011 НП ++ Л ? Л Н Д

Чешка З, 2013 НП ++ Д ++ Н Л О

Естонија З, 2011 З+НП +++ Д +++ Д Д Н

Финска З, 2016 НП +++ Д +++ Д Д Н

Грузија Н Н Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Д

Германија З, 2002 НП +++ Д + Д Н О

Ирска З, 2010 ? + Л + Н Д О

Казахстан З, 2010 ? + И ++ ? Л Д

Киргистан З, 2015 ? ++ И + Н ? Д

Летонија P, 2013 ? + Д + Д Л Д

Македонија Н З Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. О

Холандија З, 2012 З+НП +++ Д + Л Л Н

Руската Федерација Н ? + Л Н Н Н.В. Д

Србија Н Н Н.В. Н.В. + Н.В. Н.В. Д

Шпанија З, 2010 Н + Л Н Д Н Д

Шведска З, 2011 Н +++ Д ++ Д Н Н

Швајцарија З, 2008-
2014

З+НП +++ Л ++ Д Н О

Таџикистан З, 2015 ? + Л + ? Н Д

Украина З, 2013 З + Д +++ Л Д О

Обединето Кралство 
(Англија)

З, 1996 З + Л ++ Л Д О

? Не се достапни достаточни информации; Н.В.: Не Важи
* Само кантонот Сараево
1 Законска основа. Дали постои закон или политика за сексуалното образование? + година на донесување (или последна измена); 
   З = Закон/указ/правилник; П = само Политика; С = само Стратегија; Н = Не
2 Стандарди. Стандардите за сексуалното образование во Европа (2010) се користеле за: З = Застапување; НП = Наставна Програма; 
Н = речиси или      воопшто Не се користеле 
3 Сеопфатност. Збирен индекс од законите, практиките и варијациите во самите земји, врз основа на шесте показатели од анкетниот 
прашалник: - =      (речиси) не; + = малку; ++ = значително; +++ = многу 
4 Задолжителност. Со исклучок на ‘само по Биологија’. Д = Да, за сите ученици; Л = деЛумно (право да не се посетува наставата, или 
не се предава во сите училишта); И = Изборно (во голема мера)
5 Обука на наставници. Н = Нема обука за наставниците; + = само малкумина наставници добиле обука за сексуалното образование; 
++ = неколкумина обучени; +++ = повеќето или сите се обучени
6 СРЗ услуги. Дали постои директна поврзаност помеѓу сексуалното образование и пружањето СРЗ услуги по мерка на младите? Д = Да; 
Л = деЛумно; Н = Не
7 Мониторинг и евалуација. Дали постои систем на мониторинг и евалуација? Д = Да; Л = деЛумно; Н = Не
8 Отпор. Сериозно противење во општеството кон сексуалното образование? Д = Да, сериозно; О = Одредено; Н = речиси или 
воопшто Не

Ре
ги

о
на

ле
н 

пр
ег

ле
д



26 Сексуалното образование во Европа и Централна Азија: Најновите достигнувања и современите текови, БЗгА, 2018 г.

Во 11 земји Стандардите одиграле улога во 
изработката или прилагодувањето на настав-
ните програми, и во најмалку 10 земји биле 
(исто така) користени за потребите на заста-
пување. И во Грузија Стандардите биле корис-
тени за изработка на наставната програма, 
но овој процес сè уште е во тек, така што таа 
информација не е вклучена во табелата на 
прегледот. Исто така, треба да се забележи 
дека во одреден број на земји Стандардите 
многу малку се користеле или воопшто не се 
користеле, иако е достапен превод на нивните 
национални јазици. Најочигледен пример 
за ова е преводот на руски јазик, кој одиграл 
одредена улога во Република Македонија, а 
во моментов и во Грузија, но сè уште не во 
земјите од Централна Азија, или пак во самата 
Руска Федерација. Стандардите сосема малку се 
користеле или воопшто не се користеле и во 
Ирска, Летонија и Шпанија, иако се достапни 
верзии на англиски, летонски и шпански јазик.

Тешко може да се процени во колкава мера 
програмите за сексуално образование ги 
исполнуваат критериумите за квалитет зада-
дени со Стандардите, односно, во колкава мера 
програмите се сеопфатни (холистички). Ова 
главно се должи на фактот што постои широк 
распон на такви критериуми за квалитет, но и 
на фактот што често и во рамки на една иста 
земја постојат големи колебања. На пример, 
во Босна и Херцеговина е изработена многу 
сеопфатна програма, но до ден денешен се 
спроведува само во кантонот Сараево – па и 
таму е изборна програма којашто мнозин-
ството ученици не ја избираат. Повеќето 
критериуми наведени во Стандардите се 
повеќе или помалку исполнети од нордиските 
земји, Холандија, Белгија, Германија, Австрија, 
Швајцарија и – интересно – од неодамна и во 
Албанија. Програмите за сексуално образо-
вание во неколку други земји постепено стану-

ваат сè посеопфатни (т.е. во оние земји што во 
табелата се означени со ‘++’).

Само во 11 од 25 земји сексуалното обра-
зование е задолжителен предмет во сите 
училишта. Во преостанатите земји, предметот 
е или изборен, или е задолжителен само во 
одредени делови од земјата или во одредени 
училишта. На пример, во Англија и Ирска 
предметот сè уште е задолжителен само за 
јавните училишта (со кои управуваат локал-
ните власти), но не и за приватните училишта 
(т.е. не е ‘статутарен’). 

Обуката на наставниците кои ги предаваат 
програмите за сексуалното образование е 
слабата алка во повеќето земји. Само во малку 
земји (пред сè Финска и Естонија) обуката 
на наставниците за сексуалното образование 
е институционализирана до тој степен што 
станала составен дел на наставните програми 
на педагошките факултети. Во повеќето 
други земји наставниците се обучуваат преку 
специјални курсеви на работа, при што само 
(мал) дел од наставниците навистина учест-
вуваат на таквите курсеви. Само во мал број 
земји, како Албанија и во кантонот Сараево, 
голем број на наставници поминале обука на 
такви курсеви – а во некои земји речиси ниту 
еден наставник не поминал обука.

Во малку помалку од половината земји постои 
јасна поврзаност на сексуалното образование 
со услугите за СРЗ по мерка на младите. Таквата 
поврзаност најчесто значи дека информа-
циите за овие услуги се даваат за време на 
часовите по сексуално образование. Но, може 
да значи и дека персоналот во центрите кои 
нудат услуги за СРЗ по мерка на младите држат 
одредени часови по сексуално образование 
во училиштата. Конечно, во некои земји (на 
пример, Шведска и Естонија), училишните 
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одделенија редовно ги посетуваат младинските 
клиники и таму слушаат предавања, што има 
и дополнителна предност што учениците се 
запознаваат со клиниката, со што веројатно и 
се намалува потребата за потрага по клиники, 
кога во иднина ќе им затреба некоја услуга. 

Само во околу една третина од земјите спрове-
дувањето на сексуалното образование се следи 
повеќе или помалку систематски, а во некои 
случаи и се оценува. Во овој контекст, треба 
да се нагласи дека сексуалното образование 
речиси никогаш не е предмет кој се оценува, 
во смисла што многу ретко се даваат тестови 
по сексуално образование во текот на школу-
вањето. Најчесто, ретко се обрнува доволно 
внимание на мониторингот и евалуацијата во 
фазата на изработка на програмите за сексу-
ално образование; обично се обрнува кога 
постои потреба да се оценат резултатите од 
пилот проектот. Во такви случаи, оценувањето 
има јасна цел да се провери дали нацрт-про-
грамата може да се прилагоди и подобри пред 
да се финализира.

Важно е да се забележи дека во половината од 
земјите сексуалното образование (сè уште) е 
чувствителна и понекогаш жестоко оспорувана 
тема. Тоа се претежно земјите во кои сексуал-
ното образование се развива (многу) бавно 
или воопшто го нема. Од друга страна, само во 
пет земји испитаниците изјавиле дека проти-
вењето на сексуалното образование речиси 
или воопшто не претставува проблем: Белгија, 
Холандија, Естонија, Финска и Шведска. 
Охрабрува што програмите за сексуално обра-
зование може да се развијат и спроведат дури 
и во земји каде што постои сериозно проти-
вење. Албанија е таков пример. Најчесто 
наведуваниот аргумент за противењето е дека 
сексуалното образование ќе предизвика рано 
започнување со сексуалното однесување, иако 

сите истражувања покажуваат дека тоа не е 
така. Други аргументи кои често се користат 
против сексуалното образование е дека тоа 
треба да остане задача на родителите, а не на 
училиштата, и дека ќе го ‘расипе моралот’ на 
младите луѓе.
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Во Табелата 3.2 се гледа дека постојат огромни 
разлики во стапките на малолетнички раѓања, 
движејќи се од ниските 3 случаи на 1.000 
девојки на возраст од 15 до 19 години во 
Швајцарија, па сè до високите стапки од 39 
во Киргистан и 38 во Грузија и Таџикистан. 
Стапката претежно е ниска во Северна и 
Западна Европа, а висока во Југоисточна 
Европа и Централна Азија. Во Обединетото 
Кралство стапката и натаму е прилично 
висока споредено со другите западноевропски 
земји, иако беше практично преполовена 
во изминатите две децении. Кипар, пак, со 
многу ниска стапка на малолетнички раѓања, е 
исклучок од општото правило во Југоисточна 
Европа. Во речиси сите земји, стапката на 
малолетнички раѓања покажува тренд на 
опаѓање во изминатите 15 години. Албанија е 
единствениот исклучок од овој општ тренд, но 
веднаш треба да се додаде дека растечки тренд 
покажуваат и последните достапни податоци 

од Грузија, и тоа од 40 случаи на 1.000 девојки 
на возраст од 15 до 19 години во 2000 година 
на 51,5 случаи во 2014 година*. Општо 
земено, дојде до нагло опаѓање (посочено со 
‘---’) на стапката на малолетнички раѓања во 
земјите каде што таа стапка и онака веќе беше 
прилично ниска, а опаѓањето беше помало 
или воопшто го немаше во земјите каде што 
оваа стапка беше и сè уште е многу висока. 
Конечно, стапката на малолетнички раѓања 
претежно е многу ниска во оние земји коишто 
имаат национални програми за сеопфатно 
сексуално образование, а е (многу) висока во 
земјите каде што програмите за сексуално 
образование сè уште се во рана фаза на развој. 

Демографски податоци

* Национален центар за контрола на болести и јавно здравје. Здравствена заштита; Статистички годишник 2014, 
Грузија. Министерство за труд, здравство и социјални прашања, Тбилиси, 2015. Имајте предвид дека овие податоци се 
поскорешни од ’38-те’ прикажани во Табелата 3.2, но оваа понова стапка не е споредлива со другите стапки прикажани 
во Табелата 3.2.

Табелата 3.2 дава преглед на основните демографски податоци важни за 

сексуалното образование. Бидејќи раѓањата кај малолетничките обично се 

непланирани и несакани, ова се зема како меѓународно прифатен показател 

за состојбата со СРЗ кај адолесцентите во земјата. Стапката на малолетнички 

абортуси не е вклучена бидејќи во Европа овие податоци се често (многу) 

нецелосни на ниво на земјите. Од тие причини, СЗО и Институтот „Гутмакер“ 

од Њујорк од неодамна започнаа да ги прикажуваат овие податоци само на 

регионално и подрегионално ниво, врз основа на модел на проценка1.
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Табела 3.2: Вкупно население, население на возраст од 15 до 19 години, стапка 
на малолетнички раѓања и трендот на стапката на малолетнички раѓања во 25-те 
земји од Европа и Централна Азија (најнови достапни споредливи податоци)

Вкупно 
население 

х 1.000

Население 
15-19 г.
х 1.000

% 15-19 г.
во вкупното
население

Раѓања на 1.000 жени
15-19 години

Земја
Стапка Тренд1

Албанија   2 896 257 8.9  % 22 +

Австрија   8 508 470 5.5  %  7 ---

Белгија (регион Фландрија)  11 204 631 5.6  %  8 --

Босна и Херцеговина   3 843 279 7.3  %  8 ---

Бугарија   7 246 319 4.4  % 37 -

Кипар    840  56 6.6  %  5 ---

Чешка  10 539 463 4.4  % 10 --

Естонија   1 313  60 4.6  % 12 ---

Финска   5 451 313 5.6  %  6 --

Грузија   4 490 273 6.1  % 38 --

Германија  80 767 4 054 5.0  %  6 ---

Ирска   4 635 283 6.1  % 10 --

Казахстан  17 161 1 229 7.2  % 27 - 

Киргистан   5 957  520 8.7  % 39 --

Летонија   1 994   90 4.5  % 13 --

Македонија   2 066  137 6.6  % 17 --

Холандија  16 829  996 5.9  %  4 ---

Руската Федерација 143 202 7 392 5.2  % 23 --

Србија   7 147  375 5.3  % 19 --

Шпанија  46 512 2 140 5.1  %  8 - 

Шведска   9 645  544 5.6  %  6 - 

Швајцарија   8 238  439 5.3  %  3 ---

Таџикистан   8 074  863 10.7  % 38 - 

Украина 45 309 2 405 5.3  % 23 --

Обединетото Кралство  64 308 3 864 6.0  % 14 ---

Извори: Податоци на ОН (2016): http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A22  (население според 
возрасни групи). 
Светската банка (2016): http://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT (стапка на малолетнички раѓања)
1 Период 2000-2015: + = до 20% зголемување; - = до 20% намалување; -- = 20-39% намалување; --- = ≥ 40% намалување 
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Анкетата содржи три прашања за сексуалното 
однесување што им се поставуваат на 15-годиш-
ниците:
1. Дали некогаш сте имале сексуален однос?
2. Дали сте користеле кондом при последниот 
однос?
3. Дали сте користеле пилула при последниот 
однос?

Седум од 25-те земји во ова истражување (сè 
уште) не учествувале во последната анкета на 
ХБСЦ: Босна и Херцеговина, Србија, Кипар, 
Грузија, Казахстан, Киргистан и Таџикистан. 
Во Табелата 3.3 се дава преглед на резултатите 
од последната анкета на ХБСЦ за сексуалното 
однесување (2016). 

Во овој преглед се собрани просечните 
проценти и за момчињата и за девојките. Ова 
се должи на фактот што во земјите со изразен 
‘двоен аршин’*, постои силно тежнеење кај 
момчињата да ги преувеличуваат, а кај девојките, 
пак, да ги премолчуваат своите сексуални актив-
ности. Оттука, со комбинирање на податоците 
подобро може да се увиди нивното сексуално 
однесување.

Резултатите покажаа дека околу 20% од 15-годиш-
ните адолесценти имале сексуални односи, 
движејќи се од ниската стапка од 15% во Холан-
дија и Швајцарија до високите 30% во Бугарија. 
Половината или повеќе адолесценти во сите земји 
изјавиле дека тие (или нивниот партнер) користеле 
кондоми при последниот однос: од 50% во Алба-
нија до високите 81% во Швајцарија. Во просек, 
две третини од нив користеле кондом. 

Сексуалното однесување на 
15-годишниците во Европа

Не постои некој јасен подрегионален образец 
во однос на употребата на кондоми (во смисла 
на разлики меѓу Северот и Југот, или Западот 
и Истокот). Релативно високата стапка на 
користење кондоми покажува дека се лесно 
достапни и евтини во речиси сите европски 
земји. Употребата на оралната контрацепција 
(‘пилулата’), од друга страна, покажува многу 
поголеми колебања низ Европа. Во просек, 
едвај над четвртина од 15-годишните девојки 
(или партнерки на момчињата) го користеле 
овој метод. Употребата на пилулата на оваа 
млада возраст е зачудувачки висока во Герма-
нија, Белгија (Фландрија) и Холандија. Натпро-
сечна (по редослед на опаѓање) е и во Австрија, 
Финска, Швајцарија, Шведска, Обединетото 
Кралство и Чешка. Употребата на пилулата кај 
оваа возрасна група, пак затоа, е многу ретка 
во југо- и источноевропските земји, но и во 
балтичките земји. Ова може да биде резултат 
на немањето сигурни познавања за овој метод, 
слабата достапност на услугата, или пак висо-
ката цена за адолесцентите.

Во неколку земји, вкупно пријавениот процент 
на употреба на кондоми и пилули при послед-
ниот однос излегува над 100%, што покажува 
дека многумина од адолесцентите ги користат 
обата методи истовремено. Ова е случај особено 
во Германија и Холандија (134%), Австрија 
(125%), Белгија (124%) и Швајцарија (116%). 
Ова се воедно и земјите со многу ниски стапки 
на малолетнички раѓања. Земјите со високи 
стапки на малолетнички раѓања претежно 
имаат ниска комбинирана стапка на употреба 
на кондоми и пилули.

Двојниот аршин’ значи дека, општо земено, на момчињата им се дозволува, па дури и се поттикнуваат да имаат сексуални односи 
додека, пак, на девојките им се забранува (или се разубедуваат од тоа). 

Само во еден извор може да се најдат споредливи податоци за сексуалното 

однесување на адолесцентите за поголем број земји во Европа: студијата 

за ‘Здравственото однесување на децата од училишна возраст’ (ХБСЦ) од 

Европската регионална канцеларија на СЗО. Бидејќи истите прашања биле 

поставени во сите земји учеснички, резултатите се меѓународно споредливи. 

Студијата започна во 1993/1994 година и оттогаш се повторува на секои 4 

години. Последната анкета беше спроведена во 2014/2015 година, а меѓуна-

родниот извештај беше објавен во 2016 година.
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Табела 3.3: Сексуално однесување и контрацептивни навики кај 15-годишни момчиња и 
девојки во Европа (во %) 

Сексуално искуство Употреба на кондом Употреба на пилула

Country
М Д   М+Д* М Д   М+Д* М Д   М+Д*

Албанија 39  2 20 63 38 50 19  7 13 

Австрија 24 20 22 77 74 75 57 43 50 

Белгија (регион Фландрија) 20 18 19 64 52 58 60 68 64 

Бугарија 40 21 30 66 56 61 18  6 12 

Чешка 23 24 23 74 66 70 29 30 29 

Естонија 20 21 20 72 71 71 19 13 16 

Финска 25 24 24 73 57 65 30 40 35 

Германија 22 19 20 72 67 69 69 62 65 

Ирска 21 14 17 64 65 64 23 25 24 

Летонија 22 14 18 71 69 70  9  9  9 

Македонија 36  3 19 64 48 56 29 15 22 

Холандија 15 16 15 78 65 71 60 66 63 

Руската Федерација 26 11 18 67 67 67  -  -  -

Шпанија 24 19 21 63 77 70 10 14 12 

Шведска 24 26 25 61 47 54 32 32 32 

Швајцарија 17 13 15 82 80 81 35 36 35 

Украина 24  9 17 80 73 76 17 13 15 

Обединетото Кралство 18 23 20 62 57 59 32 33 32 

Просек од ХБСЦ 24 17 21 68 62 65 30 27 28 

Извори: ХБСЦ (2016). Просеците за момчињата + девојките се собрани (заокружени на долната вредност). 
Референца 2.

* М = Момчиња; Д = Девојки; М+Д = Момчиња и Девојки заедно 
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Центрите или клиниките кои даваат услуги 
за СРЗ со целосен или претежен фокус врз 
младите луѓе се достапни во најголемиот дел од 
овие земји. Чуди што не постои некаква повр-
заност помеѓу достапноста на таквите услуги 
во земјата и состојбата со СРЗ кај младите, 
измерено, на пример, според висината на стап-
ката на малолетнички раѓања. Двете земји со 
најниска стапка на малолетнички раѓања, Швај-
царија и Холандија, немаат такви услуги, но и 
некои земји со многу високи стапки на мало-
летнички раѓања исто така немаат такви услуги, 
како што се Киргистан (нема услуги за СРЗ) и 
Грузија (многу малку услуги за СРЗ). Причината 
за ниската стапка на малолетничка бременост 
се чини дека е повеќе поврзана со општата 
прифатеност на адолесцентното сексуално 
однесување во земјата, измерено, на пример, 
преку минималното или непостоечкото  проти-
вење на сексуалното образование. 

На пример, во Холандија постоела опширна 
мрежа на независни центри за услуги за СРЗ по 
мерка на младите во текот 1960-те па сè до 1990-
те, по што сите овие центри се затвориле бидејќи 
дошло до нагло опаѓање на побарувачката за 
нивните услуги, а и нивната функција ја презеле 
матичните лекари. Ова станало возможно 
само затоа што исчезнале табуата поврзани со 
адолесцентната сексуалност, а адолесцентното 
сексуално однесување станало широко прифа-

Основни податоци за СРЗ 
кај младите и соодветните услуги

тено. Во така променетиот социокултурен 
контекст, адолесцентите повеќе не чувствувале 
потреба да имаат посебни анонимни услуги 
наменети само за нив. Матичниот лекар еднос-
тавно станал поблиско и полесно решение, и 
повеќе немало од што да се срамат. Во сосема 
друга крајност, Грузија е типичен пример на 
земја каде што (предбрачното) адолесцентно 
сексуално однесување строго се забранува од 
културолошки причини. Во периодот помеѓу 
2006 и 2009 година беа создадени неколку центри 
за СРЗ услуги по мерка на младите, како дел од 
еден голем проект за СРЗ кај младите. Но, набргу 
се покажало дека речиси никој не ги користи , па 
затоа и станале неодржливи. Една од главните 
причини е што ниту една девојка не се осмелила 
да ги користи овие услуги, па така центрите посте-
пено се затвориле по 2009 година.**

Постои помешана слика за Европа кога станува 
збор за тоа дали услугите за СРЗ се бесплатни. 
Во половината од земјите (повеќето) услуги за 
СРЗ се бесплатни за младите луѓе или затоа 
што  се бесплатни за целото население, или, 
во други случаи, затоа што за младите луѓе 
до одредена возраст постојат посебни повол-
ности. Во четвртина од анкетирани земји, само 
некои млади луѓе треба да плаќаат за услугите, 
на пример, кога се над одредена возраст, или 
само за едни услуги, а за други не. Во речиси 
сите земји младите луѓе плаќаат за абортус.

* Лична информација од Е. Кетинг, поранешен член во Одборот на „Рутгерс Стихтинг“, НВО која ги раководеше овие младински клиники
** Резултат од мисијата за евалуација на Е. Кетинг во 2016 година, во има на Националната канцеларија на УНФПА во Грузија (интерен извештај 
на УНФПА)

Покрај сексуалното образование, состојбата со СРЗ кај младите е под особено 

влијание од достапноста и пристапноста на услугите за СРЗ. Од тие причини, 

во прашалникот беа вклучени и неколку прашања за оваа проблематика. Во 

споредбениот преглед даден во Табелата 3.4 се прикажани само дел од овие 

информации бидејќи некои од добиените податоци на може да се кванти-

фицираат или се премногу квалитативни по својата природа. Дополнителни 

податоци се дадени во профилите на земјите во 4. Поглавје.
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Табелата 3.4: Основни податоци за достапноста и пристапноста на СРЗ услугите за 
младите

Земја

Достапност 
на УММ1

Плаќа за 
услуги за 

СРЗ2

Плаќа за 
контра-
цепција3

Достапност 
на ИК4

Возраст на 
согласност 

за А и К5

Учи-
лиштето 
- извор 

на инфо6

Албанија Малку Не Не Да А:16 К:Н ?

Австрија Нашироко Не Да Да А:14 К:14 84 %

Белгија (регион Фландрија) Нашироко Делум. Делум. Да А:Н К:Н 86 %

Босна и Херцеговина* Малку Делум. Да Не А:18 К:18 ?

Бугарија Малку Делум. Да Да А:18 К:14 25 %

Кипар Не Да Да Да А:17 К:17 ?

Чешка Малку Не Да Да А:15 К:15 ?

Естонија Нашироко Делум. Да Да А:Н К:Н 76 %

Финска Нашироко Не Да Да А:Н К:Н ?

Грузија Малку Да Да Да А:18 К:14 10 %

Германија Нашироко Не Не Да > 13 г. А:14 К:14 83 %

Ирска Малку Да Да Да > 15 г. А:16 К:16 ?

Казахстан Нашироко Не Да Не А:18 К:16 50 %

Киргистан Не Да Да Да А:16 К:Н 18 %

Летонија Не Делум. Да Да А:16 К:16 ?

Македонија Малку Делум. Да Не А:18 К:Н  2 %

Холандија Не Делум. Делум. Да А:16 К:Н 93 %

Руската Федерација Нашироко Не Делум. Да > 16 г. А:15 К:Н ?

Србија Малку Не Да Да А:16 К:Н ?

Шпанија Малку Не Делум. Да > 15 г. А:18 К:16 22 %

Шведска Нашироко Не Да Да А:Н К:Н 50 %

Швајцарија Не Не Да Да А:Н К:Н ?

Таџикистан Нашироко Не Делум. Да А:18 К:15 ?

Украина Малку Не Да Да А:14 К:14 33 %

Обединето Кралство 
(Англија)

Нашироко Не Не Да А:Н К:Н 40 %

* Само кантонот Сараево

1 Дали услугите за СРЗ по мерка на младите се (нашироко) достапни? Малку = најчесто само некои услуги од НВО
2 Дали младите луѓе плаќаат за услугите за СРЗ по мерка на младите?
3 Дали младите луѓе плаќаат за контрацепција?
4 Дали на младите луѓе им е достапна итната контрацепција без лекарски рецепт?
5 Која е возраста на согласност? А = за Абортус; К = за Контрацепција. # = возраст; Н = Нема возраст на согласност 
6 Кај колкав % од младите луѓе училиштето се наведува како извор на информации за СРЗ? (анкетни податоци)
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Возраста на согласност за одлучување во врска 
со абортусот без согласност од родителите е 
вистинска пречка за младите луѓе. Во четвртина 
од анкетираните земји, сите млади луѓе може да 
донесат ваква одлука без дозвола од родителот. 
Во 10 земји, ваквите одлуки може да се носат 
на возраст од 16 години па натаму (па дури и 
помлади). Само во 7 земји возраста на соглас-
ност (за абортус и контрацепција) е поставена 
на 17 или 18 години. Треба да се додаде дека во 
неколку земји девојките под законската возраст 
на согласност може да донесат сопствена одлука 
доколку според мислењето на лекарот тие се 
доволно зрели за тоа.

Испитаниците беа прашани дали се достапни 
податоци кои би посочиле во колкава мера 
училиштата им се важни на младите луѓе како 
извор на информации за прашања поврзани 
со сексуалноста. Во малку повеќе од полови-
ната земји, такви информации се собираат од 
неодамна. Резултатите, прикажани во послед-
ната колона од Табелата 3.4, треба да се земат 
со претпазливост бидејќи овие резултати 
тешко може да бидат меѓународно споредливи: 
возрасните групи во примероците се различни, 
или пак прашањата се различно формулирани 
– или, пак, од други причини. На пример, во 
Естонија, каде што 97% од младите на возраст 
од 16 до 17 години слушале сексуално обра-
зование во училиштата, резултатите се многу 
различни зависно од возрасната група на испи-
таниците во анкетата5: 76% од девојките на оваа 
возраст имале достаточни (или прекумерни) 
дискусии во училиштата за прашања поврзани 
со сексуалноста; кај оние на возраст меѓу 18 и 24 
години стапката изнесува 70%; а кај оние, пак, 
на возраст меѓу 25 и 34 години, стапката е само 
48%. Зголемувањето на стапката со сè помалата 
возраст покажува дека дошло до постепено 
унапредување и пошироко опфаќање на сексу-
алното образование во Естонија помеѓу 2000 и 

Само во 3 земји од примерокот младите може 
да добијат бесплатни контрацептивни сред-
ства. Во сите други земји мора да платат, 
понекогаш по пониска цена, доколку постои 
посебна субвенциска програма за младите луѓе. 
Неколку испитаници од релативно сиромашни 
земји изјавија дека цената на контрацептивните 
средства е често пати пречка за младите луѓе, 
што само ги потврдува резултатите од неодам-
нешната студија на МФПР ЕН за пристапот 
до современите контрацептивни средства во 
Источна Европа и Централна Азија3. 

Во 2015 година Европската комисијата донесе 
одлука за спроведување со која средствата 
за итна контрацепција (ИК) треба да станат 
достапни без лекарски рецепт, со што се 
измени дозволата за ставање во промет дадена 
во 2009 година4. Оттогаш па наваму, ИК може 
да се купи во аптеките едноставно без лекарски 
рецепт во (речиси) сите членки на Европската 
Унија. Само во неколку земји (Германија, Ирска 
и Шпанија) постои ниска возрасна граница 
за тоа. Во само 3 не-ЕУ земји од примерокот 
(Босна и Херцеговина, Македонија и Казахстан) 
ИК не е достапна без лекарски рецепт.

Во помалку од половината анкетирани земји, 
адолесцентите може да наидат на проблем 
при набавување контрацептивни средства (на 
рецепт) (ова главно се однесува на пилулата и 
спиралите) бидејќи постои законска возраст на 
согласност. Сепак, ова би бил проблем само 
за помладите луѓе, бидејќи возраста на соглас-
ност обично се поставува на 16 години, па дури 
и пониско. Само во Босна и Херцеговина и 
во Кипар возраста на согласност е поставена 
на 18, односно на 17 години. Во реалноста, 
огромното мнозинство на сексуално активни 
млади адолесценти користат кондоми, доколку 
воопшто се решат на употреба на некој метод, 
а кондомите се продаваат во сите овие земји. 
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2014 година. Освен во Естонија, сексуалното 
образование во училиштата е многу важен 
извор на информации за прашања поврзани 
со сексуалноста и во Белгија, Австрија, Герма-
нија и Холандија. Ова се воедно и земјите каде 
што училишното сексуално образование е 
добро развиено. Училиштата се важен извор на 
информации и за околу половината млади луѓе 
во Англија, Казахстан и Шведска, а во преоста-
натите земји за кои беа достапни информации 
се чини дека не се посебен извор на инфор-
мации. 

Референци

1 Сеџ Г., Биерак Џ., Синг С. и др. (2016). Инциденца на абортусот помеѓу 1990 и 2014 година: глобални, регионални и 
подрегионални нивоа и трендови. Лансет. Објавено онлајн на 11 мај 2016 година.  
Достапно на http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30380-4. 

2 Светска здравствена организација, Регионална канцеларија за Европа (2016). Растејќи нееднакви: родови и социо- 
економски разлики во здравјето и добросостојбата на младите луѓе. Студија за здравствено однесување на децата од 
училишна возраст (ХБСЦ). Меѓународен извештај од студијата за 2013/14 година. Светска здравствена организација:  
Копенхаген. Достапно на: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/growing-up-unequal.-hbsc-2016-study-
20132014-survey

3 Европска мрежа на МФПР (2016). Пристап до избор на современи контрацептивни средства во Источна Европа и 
Централна Азија. Достапно на http://https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2016-12/Access%20to%20Modern%20
Contraceptive%20Choice%20in%20 Eastern%20Europe%20and%20Central%20Asia.pdf

4 ЕКИК (Европски конзорциум за итна контрацепција). Достапност на итната контрацепција во Европа (2015). 
Достапно на http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/emergency-contraception-availability-in-europe/

5 Липус Х., Лаанпере М., Парт К. и др. (2015). Здравјето на жените во Естонија, 2014. Сексуално и репродуктивно 
здравје, здравствено однесување, ставови и употреба на здравствени услуги. Тарту: Универзитетот во Тарту. Достапно 
на http://www.digar.ee/arhiiv/en/books/55150.
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4 Профил на земјата за 
сексуалното образование: 
Република Македонија*

*Официјалното име во Обединетите Нации е Поранешна Југословенска Република Македонија
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Три национални стратегии во одредени сегменти се однесуваат на сексуалното 

образование, но до денес сè уште не е воведено како наставен предмет. Во 2011 

година беше усвоена Рамката за сеопфатно сексуално образование, но од неа 

не произлезе конкретен акциски план. Истражувањата покажаа дека училиштата 

речиси и да не се извор на информации за СРЗ. Постои недостиг од владина 

поддршка за сексуалното образование.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Закони и политики за сексуалното 
образование во училиштата

Постојат три национални стратегии во Репу-
блика Македонија коишто (во одреден сегмент) 
се однесуваат на сексуалното образование:

Во Националната стратегија за младите (2015-
2025) се зададени целите:

1. да се обезбеди соодветна застапеност на 
содржините од сексуалното образование во 
формалната и неформалната едукација;

2. да се намали ризичното однесување и насил-
ство (поврзано со СРЗ и употребата на тутун, 
алкохол и дроги) кај младите на возраст од 15 
до 25 години; и

3. да се овозможи еднаков пристап до здрав-
ствена заштита за сите млади.

Националната стратегија за ХИВ (2012-2016) 
има за цел „да се одржи ниското ниво на прева-
ленца на ХИВ во Република Македонија преку 
овозможување универзален пристап до превен-
ција, терапија, грижа и поддршка, врз основа на 
човекови права и недискриминација“. 

Националната стратегија за сексуалното и 
репродуктивното здравје (2010-2020) има за цел 
„да се унапреди СРЗ за сите граѓани на Македо-
нија до 2020 година“.

Овие три стратегии даваат поддршка за подобру-
вање на образованието за СРЗ. Втората и третата 
стратегија го користат терминот ‘сексуално обра-
зование’, додека, пак, првата стратегија зборува за 
‘сеопфатно сексуално образование’. Постојат и 
неколку образовни потцели во рамки на повеќе 
предмети кои ги засегнуваат прашањата на 
превенција на ХИВ/СПИ и користење кондоми, 
натаму врски, сексуална ориентација, недискри-
минација и сексуална злоупотреба. Бројни се 
предизвиците во спроведувањето на овие стра-
тегии. На пример, Националната стратегија за 
сексуалното и репродуктивното здравје беше 
усвоена без соодветен акциски план бидејќи 

Владата не можеше да ја прифати мерката за 
обезбедување орална контрацепција. 

Уредување и спроведување на сексуал-
ното образование

Задолженија

Во Република Македонија не постои посебен 
наставен предмет со назив Сексуално образо-
вание. Некои елементи од сексуалното обра-
зование се вклучени во повеќе различни пред-
мети. На пример, СПИ се опфатени со предме-
тите Биологија (во основно училиште) и Обра-
зование за животни вештини (ОЖВ; основно и 
средно училиште). Некои информации се вклу-
чени и во предметите Социологија и Граѓанско 
образование (во средно училиште). Сите пред-
мети што содржат наставни цели поврзани со 
сексуалното образование се задолжителни, 
на пример, Биологија и ОЖВ. Иако ОЖВ е 
задолжителен предмет, наставата се изведува 
за време на неделниот одделенски час (не е дел 
од редовниот наставен план и програма). Исто 
така, наставниците самите избираат кои компо-
ненти ќе ги вклучат во текот на годината.

Стандардите за сексуалното образование во 
Европа (2010) на СЗО/БЗгА се користени во 
одредена мера, особено за процесот на застапу-
вање со различни засегнати страни, главно кај 
пратениците кои се засегнати со документот. 
Процесот на застапување го започнаа организа-
циите на граѓанското општество, а најзначајно 
постигнување беше изработката на Рамката за 
сеопфатно сексуално образование. Консулта-
тивниот процес се одвиваше под водство на 
проф. Роџер Ингам (од Универзитетот во Саут-
хемптон, Обединетото Кралство), а беа вклу-
чени и надлежните министерства, факултети, 
претставништва на ОН и НВОи. Рамката беше 
усвоена во 2011 година од страна на парламен-
тарната Комисија за еднакви можности која 
препорача да се пилотира сексуалното образо-
вание во училиштата.

Македонија 
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Сексуалното образование во пракса

ОЖВ започнува во првото одделение од основ-
ното образование (на 6-годишна возраст) и трае 
сè до завршувањето на средното образование 
(на 18 години), но главните образовни потцели 
за кои може да се рече дека претставуваат сексу-
ално образование се зададени за учениците на 
возраст од најмалку 12 години. Содржините 
опфатени со ОЖВ се предаваат на 36 наставни 
часа годишно , со што не е можно да се оцени 
колку наставни часа конкретно се поминуваат 
во сексуалното образование.

Изработката на наставната програма за ОЖВ 
беше започната и финансиски поддржана 
од страна на македонската канцеларија на 
УНИЦЕФ во Скопје. Во постапката беа вклу-

чени стручни лица од образованието, но и од 
НВО ЦЧПРК (Центар за човекови права и 
разрешување конфликти).

Табелата подолу дава преглед на содржините 
од сексуалното образование кои најверојатно 
се изучуваат. 

Прегледот се однесува на оние предмети 
коишто содржат одредени цели поврзани со 
сексуалното образование, но не и на она што 
навистина им се предава на учениците. На 
пример, биолошките аспекти се подробно 
разработени, но информациите дадени во 
учебниците не се однесуваат на човековото 
сексуално однесување.

Колку опширно?

Главни тематски содржии Опширно    Накратко Изоставено
Биолошки аспекти и запознавање на телото X

Бременост и раѓање X

Контрацепција (вклучително и најмалку три 
делотворни методи) X

ХИВ/СИДА X

СПИ X

Љубов, брак, партнерство X

Сексуално задоволство X

Сексуална ориентација X

Родови улоги X

Онлајн медиуми и сексуалноста X

Пристап до безбеден абортус во рамки на 
националното законодавство X

Заемна согласност за сексуалниот чин X

Сексуална злоупотреба/насилство X

Семејно насилство X

Човековите права и сексуалноста X
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Обука на наставниците

Неколкумина наставници се обучени конкретно 
да поучуваат за ОЖВ. Постојат обуки за поучу-
вање на предметот ОЖВ, по што учесниците се 
обврзани да ги подучат своите колеги за содр-
жината на курсот. Сепак, содржините поврзани 
со сексуалното образование се ретко дел од 
оваа обука. Образовните материјали ги израбо-
тува Бирото за развој на образованието. Мате-
ријалите не пројавуваат сеопфатен приод кон 
сексуалното образование. Наставниците доби-
ваат упатства како да спроведуваат работил-
ници заедно со своите колеги. Најголем дел од 
работилниците се засноваат на интерактивна 
методологија. Упатствата се достапни и на маке-
донски и на албански јазик. При една процена 
на потребите спроведена во 2014 година од 
страна на ХЕРА (членка на МФПР), над 50% 
од наставниците задолжени за ОЖВ изјавиле 
дека им се потребни дополнително време, упат-
ства, вештини и обуки за да можат да преда-
ваат содржини поврзани со СРЗ. Една година 
претходно, ХЕРА, Бирото за развој на обра-
зованието и Министерството за образование и 
наука се договорија да изработат дополнителни 
упатства за наставниците задолжени за преда-
вање на ОЖВ и содржини за СРЗ. Степенот 
до кој се поучува за сексуалното образование 
се разликува низ земјата. Бидејќи наставниците 
самите избираат кои компоненти од ОЖВ ќе 
ги поучуваат, повеќето избираат да ги избегнат 
содржините што им се непријатни, на пример, 
оние поврзани со СРЗ. На пример, само 7% од 
наставниците од главниот град изјавиле дека 
зборувале за сексуалната ориентација на часови 
по ОЖВ, 9% зборувале за орална контрацеп-
ција, 15% за користење на кондоми и 35% за 
превенција на ХИВ.1

Родителите на учениците не се вклучени во 
ОЖВ. Во задолжителните наставни предмети 
не се вклучени информации за услугите што им 
се нудат на младите за СРЗ.

Следење и оцена

ОЖВ не е дел од системот за следење и оценување 
на Државниот образовен инспекторат.

Сексуалното образование надвор од 
редовното училишно окружување

Информации за услугите за СРЗ по мерка 
на младите се споделуваат само за време не 
неформалните часови по сексуално образование 
што ги држат НВОи, што подразбира 
неформално сеопфатно сексуално образование 
кое го предаваат врсници. ХЕРА ја изработи 
наставната програма врз основа на препораките 
од алатката ‘Однатре и однадвор’ (осмислена од 
страна на МФПР во партнерство со УНЕСКО2). 
Алатката е интерактивна, содржи систем за 
следење и оценување, и ја развија младите и 
стручњаците од образованието на работилници 
за род, СРЗ, врски, различност, насилство, 
задоволство и сексуално граѓанство. Но, НВОи 
наидуваат на тешкотии кога сакаат да настапат во 
училиштата бидејќи им е потребно одобрение од 
Министерството за образование и наука. ХЕРА 
организира и работилници за прашања од СРЗ, 
вклучително и за гореспоменатите теми, во своите 
младински центри. Црвениот крст е активен на 
полето на врсничката едукација за превенција на 
ХИВ, а на таа тема предавања држат и центрите за 
јавно здравје. Освен тоа, се емитува и радиоемисија 
‘Секси маало’ кое покрива најразлични теми.

Бројни се и образовните активности насочени 
кон ранливите и високоризичните групи. ХЕРА, 
преку своите младински центри и по пат на 
врсничка едукација, нуди едукација за Ромите, 
ЛГБТ, сексуалните работници, корисниците 
на дроги, а заедно со УНФПА, и на младите 
мигранти. Државниот завод за социјални дејности, 
заедно со ХЕРА, изработи и преку својата 
мрежа на дневни центри спроведува едукативна 
програма за СРЗ за луѓето со попреченост. НВО 
ЕГАЛ работи на превенцијата на ХИВ и СРЗ 
кај МСМ, а НВО „Заедно посилни“ работи на 
превенцијата кај луѓето кои живеат со ХИВ. 
Коалицијата „Сексуални и здравствени права на 
маргинализираните заедници“  нуди едукација за 
сексуалните права на ЛГБТ и трансродовите лица. 
Конечно, НВО ХОПС работи со корисници на 
дроги и со сексуални работници.

Македонија 
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Отпор кон сексуалното образование

Неодамна дојде до уназадување на женските 
права (со новиот рестриктивен закон за абортус), 
родовата еднаквост, ЛГБТИ правата и правата 
на ранливите групи, при што сите се најдоа на 
мета на опсежни медиумски кампањи. Додека 
консултативниот процес меѓу државните инсти-
туции и НВОи напредуваше во насока на 
унапредување на Образованието за животни 
вештини, во 2013 година министерот за обра-
зование и наука изјави дека „нема да се дозволи 
наставна програма во која истополовите врски се 
изедначуваат со врските меѓу маж и жена“, иако 
воопшто немаше предлози со вакви пораки. 
Изјавата имаше силно влијание врз училиштата 
(директорите се назначуваат од министрите), со 
што се табуизираше сексуалното образование 
и им се затворија вратите на НВОи за да може 
да пружат неформална едукација. Повеќето 
медиуми ја поддржаа изјавата на министерот, со 
написи дека сексуалното образование „промо-
вира хомосексуалност“, и дека е во спротивност 
со традиционалните македонски вредности.

Предизвици 

ХЕРА смета дека постои потреба од подобрување 
на наставната програма за ОЖВ со вклучување на 
образовни цели и информации за компоненти од 
сексуалното образование. Покрај тоа, нужна е и 
поддршката за наставниците и од дополнителни 
обуки, како и обезбедување на јасни упатства 
и безбедна атмосфера. Министерството треба 
да гарантира дека наставната програма ќе 
се спроведе во целост преку воведување на 
соодветен систем за следење и оценување. 
Конечно, Министерството треба да преземе 
мерки со кои ќе се осигури учеството на младите 
луѓе во изработката на наставната програма. 
Долгорочно, постои потреба од основање на 
мултидисциплинарно тело (со претставници на 
академската и стручната јавност, на НВОи, како 
и на младите и родителите) коешто ќе работи 

на изнаоѓање систематски модел за сексуално 
образование погоден за Република Македонија.

Услуги за СРЗ по мерка на младите

Постојат два самостојни младински центри 
за СРЗ во главниот град Скопје каде што 
бесплатно се даваат интегрирани услуги за СРЗ 
и ХИВ, вклучително и гинеколошки прегледи, 
тестирања за ХИВ и за СПИ, психосоцијална 
поддршка, правна помош, едукација за СРЗ и се 
делат кондоми и орална контрацепција. Со нив 
раководат НВОи во партнерство со Здравствен 
дом – Скопје во рамки на Министерството 
за здравство. Еден од центрите привремено 
престана со работа во јуни 2017 година, кога 
прекина меѓународното финансирање, а 
продолжи по 3 месеци со воспоставување на 
националниот механизам на финансирање на 
НВОи преку превентивната програма за ХИВ/
СИДА во Министерството за здравство.

Во сите други околности, младите луѓе мора да 
плаќаат за повеќето услуги за СРЗ, вклучително 
и за тестирање и лекување на СПИ и ХИВ, гине-
колошки прегледи и пренатална грижа, како и 
за абортус. Трошокот за овие услуги претставува 
сериозна пречка за голем број млади луѓе. 
Иако државата плаќа за здравствената заштита, 
клиентот мора да плати минимална партиципа-
ција за секоја добиена услуга. Гинеколошките и 
пренаталните услуги би требало да се бесплатни, 
но постојат цврсти докази дека некои гинеколози 
наплаќаат за своите услуги. Повеќето специ-
фични услуги за СРЗ се користат во приватниот 
здравствен сектор, поради нивниот квалитет и 
доверливост. Финансиските тешкотии се исто 
така проблем поради високата стапка на невра-
ботеност од 24%; 48% од невработените во ПЈР 
Македонија се млади луѓе.

Итната контрацепција е достапна само на рецепт. 
Преку програмата на Глобалниот фонд за борба 
против СИДА, маларија и туберкулоза, Република 
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Македонија набавуваше бесплатни кондоми 
кои понатаму, преку НВОи, му се делеа на 
ранливото население. Кондомите се нашироко 
достапни во трафики, аптеки, супермаркети и 
бензински станици. Сепак, повеќето млади луѓе 
не можат да си ги дозволат бидејќи цената од 
1 до 2 € за пакување од 3 кондоми е превисока 
за нив. И сите други средства за контрацепција 
исто така мора да се купат, а некои методи не се 
ниту достапни (како што е вагиналниот прстен, 
или контрацептивните фластери, инјекциите и 
имплантите). Цената на најдостапниот вид на 
орална контрацепција (која не е покриена со 
здравственото осигурување) е недостижна за 
40% од населението со најнизок приход3.

Законот за здравствена заштита вели дека 
лицата на возраст до 18 години може да добијат 
здравствени услуги само во придружба на 
своите родители, но практиката потврдува дека 
лекарите им препишуваат средства за орална 
контрацепција и на малолетници. Возраста на 
согласност за абортус е 18 години. 

Некои основни податоци од 
истражувањата за СРЗ кај младите луѓе 

Според Василевска (2014), родителите (56,3%), 
интернетот и друштвените медиуми (53,9)% 
како и врсниците и пријателите (38,5%) се 
најважните извори на информации за прашањата 
поврзани со сексуалноста. Училиштето (1,8%) 
има занемарлива улога. Мултииндикаторското 
кластерското истражување (20114) покажа дека 
употребата на контрацепција кај младите луѓе 
до 25-годишна возраст е исклучително ниска: 
употребата на орална контрацепција е практично 
сведена на нула; малку над 1% користат инјекции, 
а помалку од 6% користат кондоми. Сепак, 
студијата за ХБСЦ од 2016 година констатира 
многу повисок процент кај 15-годишни девојки: 
48% користат кондоми и 15% користат пилули. 

Причините за ваквото разидување на наодите 
се непознати. Стапката на инфицираност со 
ХИВ кај младите помеѓу 15 и 24 години е изра-
зито ниска, со 8 документирани случаи меѓу 
целото население.

Македонија 



44 Сексуалното образование во Европа и Централна Азија: Најновите достигнувања и современите текови, БЗгА, 2018 г.

5
Како понатаму
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Како понатаму 

Заклучоци и препораки
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•  Во 15 од 25-те земји вклучени во ова истражу-
вање, што е прилично репрезентативно за 
регионот, од неодамна е создадена или усвоена 
законска основа за поучување на сексуалното 
образование во училиштата. Во половината 
од преостанатите земји во моментот се одви-
ваат значајни иницијативи за развој на сексу-
алното образование во училиштата.

•  Во 10 од 25-те земји од оваа процена, програ-
мите за сексуално образование имаат јасен 
сеопфатен карактер, а во уште 4 земји програ-
мите стануваат сè посеопфатни. Во преоста-
натите земји, сексуалното образование или 
речиси воопшто не постои или се фокусира 
првенствено на биолошките аспекти. 

Заклучоци

Главен заклучок 2: Иако сексуалното 
образование во регионот е во голема 
мера разновидно, воедно покажува и 
зачудувачки слични карактеристики.

•  Сексуалното образование во Европскиот 
регион речиси секогаш е интегрирано во 
пошироките наставни предмети, како што се 
Биологија, Животни вештини, Здравствено 
образование; ретки се случаите на самостојни 
програми. 

•  По редослед на опаѓање, содржините за 
сексуалното образование кои најчесто се 
поучуваат се оние поврзани со биологијата 
на човечкиот репродуктивен систем; превен-
цијата на ХИВ/СПИ; бременоста и раѓањето; 
и контрацепцијата. Одредено внимание се 
посветува и на љубовта, бракот и партнер-
ствата; родовите улоги; заемната согласност 
за сексуалните контакти; сексуалноста и 
онлајн медиумите; како и човековите права и 
сексуалноста. Само спорадично се зборува на 
темите за пристапот до абортус, сексуалната 
злоупотреба, семејното насилство, а особено 
за сексуалното задоволство.

•  Во 11 од 25-те земји училишните програми 
за сексуалното образование се задолжителни; 
во 7 земји се делумно задолжителни, т.е. не се 
задолжителни за сите училишта; а само во 4 
земји се изборни.

Главен заклучок 1: Од 2000 година 
Европскиот регион бележи брз 
напредок во развојот и интегрирањето 
на сексуалното образование во 
училиштата за формално образование. 
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Главен заклучок 3: Училишни 
програми за сексуално образование 
постојат и во општествени окружувања 
каде што се спроведуваат и сродни 
иницијативи, но и таму каде што може 
да дојде до отпор. 

•  Во речиси половината од земјите од Европ-
скиот регион сè уште постои сериозно проти-
вење на сексуалното образование. Главниот 
аргумент против – ‘дека на тој начин младите 
луѓе ќе се поттикнат рано да започнат со сексу-
алните односи’ – не е поткрепен со резултатите 
од меѓународните истражувања. Напротив, во 
земјите со добро развиено сексуално образо-
вание, младите луѓе претежно подоцна започ-
нуваат со сексуалните односи.

•  Во сите земји од Европскиот регион се спрове-
дуваат активности за вонучилишно поучување 
на младите луѓе за прашања поврзани со сексу-
алноста. Овие активности главно се насочени 
кон ранливите, маргинализираните и високо-
ризичните млади луѓе. Во неколку земји, до 
овие групи на луѓе се доаѓа по пат на врсничка 
едукација.

•  Во околу 80% од земјите од Европскиот 
регион постојат посебни младински центри 
или клиники за услуги за СРЗ, иако во неколку 
од земјите нивниот број не е доволен за да 
се задоволат потребите на сите млади луѓе. 
Сепак, во земјите каде што не се достапни 
вакви специјални услуги, сексуалното здравје 
кај адолесцентите, општо земено, не е полошо. 
Во некои земји се чини дека причината за тоа 
е што услугите за возрасните им се достаточно 
достапни и прифатливи и на младите луѓе. 

Главен заклучок 4: Програмите за 
сеопфатно сексуално образование 
соодветствуваат на позитивните пока-
затели за СРЗ кај адолесцентите. 
Сепак, таквиот заемен однос може да 
се должи и на други влијателни или 
посредни фактори. 

•  Од 2000 година сите земји во регионот, освен 
една, бележат тренд на опаѓање на стапката на 
малолетнички раѓања, особено во оние каде 
што овие стапки и онака веќе беа ниски. Таму 
каде што беа високи, стапките претежно остану-
ваат (прилично) високи. Како последица на тоа, 
сега постојат огромни разлики меѓу стапките на 
малолетнички раѓања низ регионот, движејќи се 
од ниските 3 случаи на 1000 девојки на возраст 
меѓу 15 и 19 во Швајцарија, па сè до високите 39 
случаи на 1000 девојки во Киргистан. 

•  Во земјите со целосно развиени програми за 
сеопфатно сексуално образование, младите 
луѓе претежно го наведуваат училиштето како 
важен извор на информации за сексуалноста, 
а стапките на малолетнички раѓања се главно 
многу ниски. Обратно, стапките на малолет-
нички раѓања претежно се многу високи во 
земјите каде што сексуалното образование 
практично и да не постои во училиштата. 

• Во земјите каде што сексуалното образование 
речиси воопшто не се предава во училиштата, 
стапките на малолетнички раѓања претежно се 
високи. Во овие земји, употребата на сигурни 
начини за контрацепција меѓу сексуално актив-
ните млади луѓе е претежно ниска.

• Секој петти млад човек во регионот имал сексу-
ален однос пред или на 15-годишна возраст. 
Иако постојат одредени разлики меѓу земјите, 
колебањата во процентите низ регионот не се 
големи: најнизок процент бележат Швајцарија 
и Холандија (15%), а највисок Бугарија (30%). 
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•  Обемот на знаењата и практичните искуства 
во доменот на сексуалното образование во 
многу земји од Европскиот регион е далеку 
поголем од другите региони во светот, иако 
тоа тешко може да се увиди во меѓународ-
ната литература. Затоа, треба да се спро-
ведат уште повеќе студии на тема сексуално 
образование во овој регион и да се објават 
во меѓународните списанија, со што и ќе се 
споделат со меѓународните стручни органи-
зации кои работат на ова поле. 

• На ниво на Европа треба да се зајакне директ-
ното споделување на знаењата и искуствата, 
како и соработката на полето на сексуалното 
образование. Неколку земји во Европа имаат 
корисни искуства, а постојат и нови и инова-
тивни иницијативи за тоа како да се изработат 
и спроведат програмите за сексуално обра-
зование низ целиот Европски регион. Овие 
искуства треба да се споделуваат со земјите 
коишто само што започнале со развивање 
на сексуалното образование или, пак, би 
сакале да ги подобрат своите програми. Пона-
таму, меѓународно договорените стратегии 
и акциски планови, како што е Акцискиот 
план за СРЗП на СЗО, може да послужат како 
дополнителна и корисна основа за изработка 
на политики и програми.

• Европските земји кои сè уште немаат законска 
основа за сексуалното образование треба 
да се поддржат во создавањето на таквата 

Препораки

основа така што ќе се користат примерите 
од други, ним слични европски земји кои 
веќе располагаат со солидна законска основа. 
Новиот Акциски план на СЗО за Европа за 
сексуалното и репродуктивното здравје може 
да послужи како корисна основа за ова и за 
изработка на политики и програми на полето 
на СРЗ општо (Светска здравствена органи-
зација; Регионална канцеларија за Европа, 
2016b).

• Нашироко се достапни научните докази за 
позитивното влијание на сексуалното обра-
зование врз здравјето и добросостојбата на 
младите луѓе, како и врз условите што придо-
несуваат за позитивното влијание (УНЕСКО, 
2009 и 2017). Но, многу помалку се знае за тоа 
како учениците го согледуваат и разбираат 
сексуалното образование. Од тие причини, 
потребно е вниманието да се пренасочи на 
студии за оцена (Кетинг и др. 2016). Клучните 
прашања што треба да се постават со оцен-
ските истражувања се: Дали сексуалното обра-
зование навистина одговара на потребите и 
интересите на учениците, и што им недоста-
сува? Дали сметаат дека наставата е разбир-
лива, корисна и применлива во нивните лични 
животи? Кои наставни методи се најприфат-
ливи за учениците? Дали учениците сметаат 
дека се доволно вклучени во наставниот 
процес? Исто така е важно младите луѓе да 
бидат многу повеќе вклучени во изработката, 
спроведувањето и оценувањето на програ-
мите за сексуално образование.

Главна препорака 1: Знаењата и искуствата во изработката и спроведувањето 

на училишните програми за сексуално образование од европските земји 

треба многу повеќе да се споделуваат на меѓународен план.
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Главна препорака 2: Квалитетот на програмите за сексуално образование 

треба да се подобри така што со сексуалното образование на учениците ќе 

се започне уште на рана возраст, ќе се зголеми нивната вклученост, ќе се 

прошири опфатот на содржините што се предаваат, и ќе се унапреди обуката 

и поддршката на наставниците. 

•  Во неколку европски земји сексуалното 
образование започнува уште во основното 
училиште, при што фокусот е претежно 
на запознавање на човековото тело, него-
вите функции и промените за време на 
пубертетот, како и на врските кај луѓето. Од 
суштинска важност е овие содржини да се 
поучуваат на прилично млада возраст и да и 
претходат на наставата за сексуалните односи 
и за прашањата директно поврзани со тоа (на 
пример, контрацепција или превенција на 
СПИ). 

• Извештајот јасно покажува дека младите луѓе 
и самите го посакуваат и го ценат сексуалното 
образование во училиштата. Исто така, треба 
многу повеќе да се вклучат во изработката, 
спроведувањето и оценувањето на таквите 
програми. Сепак, тие се тие што на крајот 
треба да извлечат полза од овие програми, а 
тоа најдобро ќе се гарантира доколку програ-
мите ги одразуваат и одговараат на нивните 
потреби. 

• Бидејќи неколку програми за сексуално обра-
зование сè уште се фокусираат претежно или 
целосно на биолошките аспекти на репро-
дукцијата и на превенцијата на ХИВ/СПИ 
и на несаканата бременост, потребно е да се 
прошири распонот на содржините што ќе се 
предаваат. Други важни теми што исто така 
треба да се разговараат се родовата еднаквост, 
заемната согласност за сексуалниот контакт, 

сексуалноста на интернет и социјалните 
медиуми, човековите права и сексуалноста, 
а особено пристапот до абортус, сексуалната 
злоупотреба и сексуалното задоволство. 

• Во повеќето земји од Европскиот регион 
постои јасна потреба да се обучат настав-
ниците да поучуваат за сексуалното образо-
вание, и постои голема потреба од изработка 
на соодветни едукативни материјали за таа 
намена. Само во мал број земји во регионот 
наставните програми на педагошките факул-
тети вклучуваат и обука на идните наставници 
за сексуалното образование. Сега е потребно 
тоа да се направи и во другите земји каде што 
сексуалното образование е задолжително 
или изборно. Стандардите за сексуалното 
образование во Европа (2010) на СЗО/БЗгА 
и публикацијата Обуката е важна: рамка за 
клучните компетенции на сексуалните едука-
тори (БЗгА, 2017) може да бидат од корист за 
оваа намена.
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• Низ Европскиот регион, младите луѓе 
претежно започнуваат со сексуалните односи 
на возраст меѓу 16 и 18 години, а се одлучу-
ваат на брак или заеднички живот по 10 
години. За време на тој 10-годишен период, 
треба да им се овозможи да си го зачуваат 
сексуалното здравје – за што сексуалното 
образование е незаменливо доколку се сака 
да развијат среќни и здрави врски засно-
вани на родова еднаквост, заемна соглас-
ност, превенција на сексуалните инфекции 
и живот без сексуално и семејно насилство.

• Младите луѓе кои сè уште не добиваат сексу-
ално образование во училиштето треба 
да се образуваат преку воннаставни актив-
ности специјално наменети за нив, бидејќи 
најчесто тие се изложени на најголем ризик 
од сексуално преносливите инфекции, 
сексуална злоупотреба, силеџиство и сексу-
ално вознемирување. Ова се однесува, меѓу 
другите, и на децата и на младите луѓе кои се 
бездомници, кои живеат во поправни уста-
нови и сиропиталишта, како и на оние со 
физичка или интелектуална попреченост. 
Извештајот нуди најразновидни примери за 
такви образовни заложби. Неодамна беше 
објавен и прирачник за обука за тоа како да 
им се пријде и да се работи со најризичните 
адолесценти (МАРА, в. УНФПА ЕЕКАРО 
2015). 

 Сексуалното образование треба постојано да 
се надополнува со давање на услуги на младите 
луѓе за СРЗ. Овие услуги треба да бидат ‘по 
мерка на младите’, што значи дека треба да 
соодветствуваат на потребите на младите луѓе 
за СРЗ, и дека треба да бидат лесно достапни, 
бесплатни (или барем субвенционирани), 
анонимни и доверливи. Ова може да се 
постигне така што општите услуги за СРЗ ќе 
бидат генерално повеќе по мерка на младите 
или, пак, ќе се осмислат специјални услуги за 
младите луѓе, зависно од условите во земјата. 
Од корист ќе биде и тесната соработка помеѓу 
таквите служби и сексуалното образование во 
училиштата.

• Сексуалното образование во училиштата 
ги надополнува напорите на родителите и 
создава заштитничка средина за сите млади 
луѓе. Го пополнува јазот доколку родителите 
се отсутни, не се чувствуваат оспособени или 
пак не можат или не сакаат да ги обезбедат 
животните вештини и знаења за заштита на 
СРЗ и правата на младите луѓе, и да поттикнат 
поздрави социјални и емоционални односи. 
Во голем број земји достапни се најдобри 
практики кои може да им помогнат на роди-
телите да се оспособат и лесно и отворено да 
зборуваат за прашањата поврзани со сексуал-
носта, а со тоа и да ја зголемат својата емоцио-
нална способност. Постојат и најдобри 

Главна препорака 3: Младите луѓе во и надвор од училиштето треба да 

добијат поголема поддршка при нивниот развој во возрасни луѓе и треба 

да имаат пристап до услуги за СРЗ што ќе одговараат на нивните потреби. 

Придобивките, а особено отсуството на негативните ефекти, од сексуалното 

образование треба целисходно да им се објаснат на сите засегнати страни. 

Спроведување на програмите за сексуалноста треба да се следи и оценува на 

похолистички начин.
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практики за промовирање на вклученоста 
на родителите и за подобрување на нивното 
разбирање на сексуалното образование.

• Бидејќи сè уште е широко распространето 
неразбирањето на влијанието и придобив-
ките од сексуалното образование, неопходно 
е резултатите од научните истражувања на 
ова поле да им се објаснат на носителите на 
одлуки, на образовниот сектор и на широ-
ката јавност. Научни докази постојат, но 
овие докази треба да станат лесно достапни и 
разбирливи за оние коишто не се навикнати 
да читаат научни извештаи. Низата ‘Кратки 
прегледи на политиките’ на БЗгА и УНФПА 
може да одиграат важна улога во тој поглед 

 • Следењето и оценувањето на сексуалното 
образование треба да се зајакне и треба да се 
фокусира на важноста на таквата настава за 
учениците. Покрај мерењето на учинокот или 
на она што учениците го разбрале, следењето 
и оценувањето треба да се фокусира и на 
квалитетот на програмите за сексуално обра-
зование (т.е. степенот на сеопфатност и на 
активна вклученост на учениците), како и на 
квалитетот на изведувањето на наставата. 
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Оваа публикација  се заснова на заедничкиот истражувачки проект на Европската мрежа 
на Меѓународната федерација за планирано родителство (МФПР ЕН) и Сојузниот центар за 
здравствена едукација (БЗгА), кој е Центар за соработка за сексуалното и репродуктивното 
здравје на СЗО. Податоците за ова истражување беа собрани во периодот меѓу октомври 2016 
година и јули 2017 година, по пат на писмени стручни интервјуа со претставници од владини и 
невладини организации во 25 земји и преку собирање на достапните податоци од меѓународните 
извори на информации.

Повеќе информации се достапни на http://www.bzga-whocc.de/en/home/

БЗгА и МФПР ЕН им се заблагодаруваат на сите испитаници како од владините, така и од 
невладините организации и од организациите на ООН во сите земји опфатени со прашалникот. 
Благодарение на нивните  детални одговори и објаснувања, овој извештај дава темелен и 
повеќеаспектен преглед на состојбата со сексуалното образование.

Голема благодарност упатуваме и до двајцата истражувачи и автори на сеопфатниот извештај за 
нивната посветеност и темелност, д-р Еверт Кетинг и Олена Иванова. 

Одговорниот тим за концептот и за спроведувањето на истражувачкиот проект го сочинуваат 
следните претставници од БЗгА и МФПР ЕН:

Од МФПР: Диербла Крос, Каролиен Декерс, Ирен Донадио и Лена Лаукфасел 

Од БЗгА:  Натали Белоржи, Лаура Брокшмит, Ангелика Хеслинг, Хелен Реман и Илона Ренер

Издадено од ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување. Автори: Еверт Кетинг 
[Evert Ketting], Олена Иванова [Olena lvanova]

Уредници: Натали Белоржи [Nathalie Belorgey], Лаура Брокшмит [Laura Brockschmidt], Ангелика 
Хеслинг [Angelika Hessling], 

БЗгА Подготовка и дизајн: Кун медиенконцепт и дизајн ГмбХ [Kuhn Medienkonzept & Design GmbH] 

Издание: Онлајн верзија, ноември 2018 Copyright© 2018 ХЕРА - Асоцијација за здравствена 
едукација и истражување

Оваа публикација е адаптација и превод на БЗгА (Сојузен центар за здравствена едукација) и 
МФПР ЕН (Европска мрежа на Меѓународната федерација за планирано родителство) (2017). 
Сексуалното образование во Европа и Централна Азија: Најновите достигнувања и современите 
текови. Преглед на 25 земји. Келн: БЗгА

Единствено преведувачот е одговорен за точноста на преводот на македонски јазик. ХЕРА – 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување го обезбедува овој документ бесплатно. 
Не е наменет за препродажба од примачот или од трети страни.
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