МАКЕДОНИЈА

Состојбата со сексуалното
образование
Три национални стратегии во одредени
сегменти се однесуваат на сексуалното образование во Република Македонија, но до денеска
сè уште не е воведено како наставен предмет.
Неколку елементи од сексуалното образование се вградени во разни други наставни
предмети. И покрај помошта од меѓународните
организации и заложбите за застапување од
локалните невладини организации, спроведувањето на сексуалното образование во земјата
претставува бавен процес кој често наидува на
отпор и недостиг од владина поддршка.
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Референци/Дефиниции
1 Ученик: дете или млад човек кој е запишан во училиште
или посетува настава на училиште, вклучувајќи го
основното, средното и вишото образование.
2 Василевска Л. Истражување за можностите за информирање на учениците за СРЗП во основните и средните училиштата спроведено меѓу учениците и наставниците. Скопје: ХЕРА/Центар за стручно образование и
обука; 2014.
3 Население според возраст, пол и урбано/рурално место
на живеење, 2016 [онлајн база на податоци]. Њујорк: Статистичко одделение на Обединетите Нации; 2017 (http://
data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A22, пристапено на 25 март 2017 година).
4 Извештај за човековиот развој за 2016 година:
човеков развој за секого. Њујорк: Програма за развој
на Обединетите Нации; 2016 (http://hdr.undp.org/
en/2016-report, пристапено на 25 март 2017 година).
Државен расход за образование: тековни, капитални и
дотациски трошења за образованието, изразено како процент од БДП. Во регионот се движи приближно 2,0-8,5.
5П
 одатоци за човековиот развој, 2015 [онлајн база на
податоци]. Њујорк: Програма за развој на Обединетите Нации; 2016 (http://hdr.undp.org/en/data#, пристапено на 25 март 2017 година).
Стапка на невработеност кај младите: процент на
работната сила на возраст од 15 до 24 години којашто
нема платено вработување или самовработување, но е
подготвена за работа и презема чекори да најде платено
вработување или за самовработување.

6 Извештај за човековиот развој за 2016 година: човеков
развој за секого. Њујорк: Програма за развој на Обединетите Нации; 2016 (http://hdr.undp.org/en/2016-report,
пристапено на 25 март 2016 година).
Индекс на родова нееднаквост: сложена мерка со која се
отсликува нееднаквоста во постигнувањата меѓу жените и
мажите според три аспекти: репродуктивно здравје, оснажување и пазарот на труд. Се движи помеѓу нула (кога
жените и мажите напредуваат подеднакво) и еден (кога
мажите и жените напредуваат слабо во споредба едни со
други, и тоа од сите аспекти).
7 Стапка на адолесцентска плодност (број на раѓања кај 1000
жени на возраст 15-19 години). Вашингтон (ДЦ): Светска
банка; 2016 година (http://data.worldbank.org/indicator/
SP.ADO.TFRT, пристапено на 25 март 2017 година).
8 Растејќи нееднакви: родови и социо-економски разлики
во здравјето и добросостојбата на младите луѓе. ХБСЦ,
Извештај од студијата од 2016 година (анкета во 2013 и
2014). Копенхаген: Регионална канцеларија за Европа
на СЗО; 2016 (http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/growing-up-unequal.-hbsc-2016-study20132014-survey, пристапено на 25 март 2017 година).
9 Средна возраст на мајките при прво раѓање. Индекс
Мунди [податоци од светската фактографија на ЦИА,
за повеќе години] (http://www.indexmundi.com/factbook/fields/mother's-mean-age-at-first-birth, пристапено
на 25 март 2017 година).

Оваа фактографија 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/
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
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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Закони и политики
Постојат три национални стратегии коишто (во
одредени сегменти) се однесуваат на сексуалното
образование: Националната стратегија за младите
(2015-2025), Националната стратегија за ХИВ
(2012-2016) и Националната стратегија за сексуалното и репродуктивното здравје (2010-2020).
Со овие стратегии се поддржува унапредувањето
на знаењата и на образованието за сексуалното и
репродуктивното здравје (СРЗ).
Во 2011 година парламентарната Комисија за
еднакви можности ја усвои Рамката за сеопфатно
сексуално образование и препорача да се пилотира сексуалното образование во училиштата.
Но, ова не се преточи во конкретен акциски план.

Спроведување на сексуалното
образование
Во Република Македонија не постои посебен
наставен предмет со назив Сексуално образование. Некои негови елементи со вклучени во
разни други наставни предмети, како што е Образование за животни вештини (ОЖВ), Биологија,
Социологија и Граѓанско образование. Изработката на наставната програма за ОЖВ беше
започната и финансиски поддржана од страна
на националната канцеларија на УНИЦЕФ во
Скопје. ОЖВ е задолжителен предмет, но се
предава само на одделенските часови. ОЖВ
покрива 36 наставни часа годишно за сите содржини од предметот,а започнува уште од првото
одделение (на 6-годишна возраст). Наставниците
самите одлучуваат кои компоненти ќе ги вклучат
на своите часови. Образовни специфични цели
за кои може да се рече дека претставуваат сексуално образование им се задаваат на ученици1 на
возраст од најмалку 12 години.

Степенот во кој се поучува за сексуалното образование се разликува во земјата. Бидејќи наставниците самите избираат кои компоненти од ОЖВ ќе
ги поучуваат, повеќето ги избегнуваат содржините
што им се непријатни за предавање, на пример,
оние поврзани со СРЗ. Според студијата од 2014
година, само 7% од наставниците од главниот
град изјавиле дека зборувале за сексуалната
ориентација на часови по ОЖВ, 9% зборувале
за орална контрацепција, 15% за користење
на кондоми и 35% за превенција на ХИВ.9

Обука на наставниците за
сексуалното образование
Неколку наставници се обучени конкретно да
поучуваат за ОЖВ. Постојат обуки за обучувачи
за предавање на предметот ОЖВ, по што наставниците кои учествувале се должни да ги подучат
своите колеги за содржината на курсот. Сепак,
содржините од сексуалното образование ретко
се дел од овие обуки. Бирото за развој на образованието ги изработува наставните материјали,
а наставниците добиваат упатства за тоа како да
спроведуваат работилници со своите колеги.
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Сексуалното образование
надвор од формалното училишно
окружување
Некои невладини организации (НВОи) нудат
сеопфатно, неформално, врсничко сексуално
образование. Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување (ХЕРА, членка на Меѓународната федерација за планирано родителство
- МФПР) има изработено наставна програма
за таа цел. ХЕРА спроведува и работилници за
прашања поврзани со СРЗ. Освен тоа, постои и
радио емисија ‘Секси маало’ наменета за различни
прашања од сексуалноста, во продукција на
ХЕРА. НВОи и меѓународните организации како
што се УНФПА, ЕГАЛ, ХЕРА, ХОПС и „Заедно
посилни“ осмислуваат и спроведуваат програми
за маргинализираните и ризични групи на млади
луѓе, вклучително и Ромите, сексуалните работници, корисниците на дроги и мигрантите.

Предизвици
Социјалните табуа и конзервативните ставови
го подриваат спроведувањето на сексуалното
образование во Република Македонија. На сексуалното образование често пати му недостасува
владина поддршка, а во голем број случаи негативно се прикажува во медиумите и во јавните
кампањи што ги спроведува владата.

Најважни извори на информации за прашањата
поврзани со сексуалноста
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Анкетни податоци и факти од прашалникот од студијата Василевска Л. (2014).2

Сексуалното образование во Европскиот регион на СЗО

Факти за земјата

Македонија

Вкупно население3

2 066 000

Население на возраст 15-19 години
(% на 15-19-годишници во вкупното население)3

137 000 (6.6 %)

Државен расход за образование
(% од БДП)4

Н/В

Стапка на невработеност кај младите
(% од работната сила на возраст 15-24 години)5

49.4

Индекс на родова нееднаквост6

0.160

Број на раѓања кај 1000 жени на возраст 15-19 години7

17

% на 15-годишници кои имале сексуален однос8

момчиња: 36 %
девојки: 3 %

Просечна возраст на која мајките го раѓаат првото дете9 26.6
Н/В: не важи
За референци, погледнете на последната страница.
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