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Вовед
Ковид-19 ги зафаќа сите сфери на животот, поради што е неопходна поголема претпазливост
и продолжување со напорите за превенција, и тоа во подолг временски период за сите
поединци во општеството. За лицата со попреченост влијанието може да биде посериозно,
бидејќи ги зголемува бариерите за пристап до критичните информации за јавното здравство,
здравствената заштита и услугите за поддршка. Корона-вирусот носи нови предизвици
за овие лица, тешкотии при примената на превентивните мерки какви што се физичко
дистанцирање и често миење на рацете. Иако многу луѓе со попреченост се здрави, некои
имаат секундарни услови што го зголемуваат ризикот од заразување со ковид-19. Сите
овие фактори можат да придонесат за дополнителен стрес и нагласена вознемиреност, а во
контекст на пандемијата со ковид-19 се очекува значително зголемување на анксиозноста и
депресијата, на осаменоста и семејното насилство, како и употребата на супстанции.
Иако во моментов не се достапни информации за попреченоста и родово заснованото
насилство во контекст на ковид-19, искуството покажува дека во слични околности лицата
со попреченост се особено изложени на ризик.1 Насилството и злоупотребата се сериозни
проблеми за овие лица, кои се во поголем ризик од лицата без попреченост. Општествениот
контекст на попреченоста, вклучувајќи ги факторите какви што се непристапност, потпирање
на услуги за поддршка, сиромаштија и изолација, значајно придонесува за зголемување на
ризикот од насилство врз поединците.
Оваа брошура има за цел да обезбеди едноставни информации кои ќе им помогнат на лицата
со попреченост да се запознаат со видовите на насилство, со влијанието на ковид-19 врз
насилството, како и со насоките за тоа како и каде да побараат помош и поддршка. Тоа, пак,
би придонело за препознавање на насилството од страна на лицата со попреченост и за
нивно охрабрување да ја побараат потребната помош.
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1 Guidance: COVID-19 and The Rights of Persons with Disabilities, at
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf

Насилство врз лицата со попреченост
Насилството врз лицата со попреченост често се одвива во долг и континуиран период,
и со текот на времето може да станува позачестено и посурово. Како и кај лицата
без попреченост, семејното или родово базираното насилство е поверојатно да го
вршат лица што им се познати и блиски. Тие може да бидат изложени на насилство од
страна на повеќекратни потенцијални сторители од коишто се зависни, вклучувајќи и
интимни партнери, членови на семејството, како и од оние кои обезбедуваат различна
поддршка во домашни услови или во јавна или приватна установа. Ризични фактори
што ја зголемуваат веројатноста од појава на насилство се предрасудите и стереотипите
поврзани со лицата со попреченост, нивната зависност и, најмногу, изолацијата во која
живеат.
Според тематската студија на Обединетите Нации2, поверојатно е жените со попреченост
да доживеат сиромаштија и изолација отколку мажите со попреченост, поради
тенденцијата помалку да заработуваат и помалку да бидат застапени на пазарот на трудот.
Како резултат на тоа тие, исто така, поверојатно ќе бидат жртви на насилство и/или
потешко ќе излезат од кругот на насилството. Жените со попреченост, од една страна,
не препознаваат дека поседуваат одредени атрибути кои се сметаат за женствени –
убавина, сензуалност и сите квалитети поврзани со мајчинството, а од друга страна,
препознаваат дека поседуваат други атрибути исто така перципирани како својствени
за жената – на пример, да служат, да се грижат за другите и за домот или да бидат зависни
од другите, а ваквата перцепција охрабрува насилство.

2 United Nations (2012). Thematic study on the issue of violence against woman and girls and disability: Report of the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights: United Nations 2012.
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Во време на криза, каква што е оваа со ковид-19, лицата со попреченост се соочуваат
со повеќе пречки за пристап до информации и услуги. Ресурсите и вниманието
се пренасочени на справување и постапување во итните случаи, а достапноста
и квалитетот на услугите за родово засновано насилство, особено за жени и
девојчиња со попреченост, лесно може да бидат занемарни. Освен тоа, во вакви
услови, особено при мерки што ги ограничуваат движењето и контактот со други
лица, се зголемува социјалната изолација на лицата со попреченост и се нарушуваат
нивните дневни рутини, а давателите на услуги (негуватели, лични асистенти итн.)
може да имаат ограничена можност да стигнат до нив и да одговорат на нивните
потреби.
Важно е да се напомене дека негативните последици од доживеаното насилство се
долготрајни и влијанието од злоупотребата може да опстојува долго по прекинот
на самото насилство. Дел од спроведените истражувања покажуваат дека колку
е потешко насилството, толку е поголемо влијанието врз физичкото и особено
врз менталното здравје на жртвата. Но неопходно е да се препознаваат и да се
афирмираат силните страни и капацитетите на жртвите во преживувањето на
насилните врски. Начинот на кој жртвите ја гледаат и се штитат од злоупотребата се
менува со текот на времето, а тоа зависи од повеќе фактори, особено од достапноста
на услуги за поддршка и мерки за заштита. Она што во еден конкретен момент може
да изгледа како „неуспешен“ обид за излегување од кругот на насилството, треба да
се гледа како храбар чекор за заштита од некој помоќен. При правењето на повторен
обид, искуството ќе овозможи нештата да не ни бидат целосно непознати и нејасни,
особено ако се увериме и знаеме дека има некој на кој можеме да се потпреме.

6

Видови на насилство

ПСИХОЛОШКО НАСИЛСТВО

Лицата со попреченост доживуваат исти форми на родово засновано насилство и
злоупотреба како и лицата без попреченост, меѓутоа кај нив постојат многу фактори што
го зголемуваат ризикот да бидат перципирани како лесна цел на злоупотреба. Сите форми
на злоупотреба имаат за цел да ја зголемат моќта и контролата на насилникот врз жртвата,
а попреченоста сама по себе може да ја зголеми перципираната разлика во моќ помеѓу
двете лица.

ШТО ПОДРАЗБИРА/ВКЛУЧУВА

ЗНАЦИ КОИ МОЖЕ ДА УКАЖУВААТ
НА ЗЛОУПОТРЕБА

Забрани, контрола на
движењето и изолација

Екстремно, невообичаено однесување како што е агресија,
покорност или повлекување

Закани насочени кон лицето
или негови блиски лица

Постојано извинување

Уцени

Деструктивно однесување

Исмевање во јавноста

Намалена способност за справување со познати ситуации

Навреди, потценување, омаловажување и обезвреднување

Голема вознемиреност, особено кога се
бара да се оди на одредено место или
да се придружува одредена личност

Прогласување на жртвата за
психички болна или нестабилна

Недостиг на приврзаност
кон другите
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ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО

ШТО ПОДРАЗБИРА/ВКЛУЧУВА

ЗНАЦИ КОИ МОЖЕ ДА УКАЖУВААТ
НА ЗЛОУПОТРЕБА

Туркање

Необјасниви физички повреди како
модринки, изгореници, исекотини,
гребнатини, скршени коски или
траги од каснување

Давење
Влечење за коса
Гребење
Удирање шлаканици

Претпазливи во врска со
физички контакт

Удирање со раце, нозе
или предмети

Нарушување на спиењето

Нанесување повреди со
различни видови оружје
Нанесување на изгореници
Заклучување, врзување или
спречување да се побара
медицинска помош
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Одбранбени одговори кога ќе
бидат прашани за некоја повреда

Знаци на нови повреди пред да се
залечат старите (една повреда може
да му се случи секому во која било
ситуација; ако се појават нови повреди пред да се залечат старите, тоа
може да сугерира на образец на
злоупотреба)

СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО

Сексуалната злоупотреба кај лицата со попреченост вклучува и негирање на сексуалноста и
на сексуалното образование, контрола на прекинување на бременоста (особено кај жените
и девојките со интелектуална попреченост) и стерилизација. Важно е дека секоја сексуална
активност станува насилна тогаш кога лицето не дало согласност за неа, и кога се чувствува
несигурно, понижено или повредено.

ШТО ПОДРАЗБИРА/ВКЛУЧУВА

ЗНАЦИ КОИ МОЖЕ ДА УКАЖУВААТ
НА ЗЛОУПОТРЕБА

Принудно бакнување или
допирање

Извалкана или искината облека
или долна облека

Принудување на сексуални
активности (мастурбација,
орален секс, допирање на
интимните делови, пенетрација
во гениталиите, устата или анусот
со прсти, со пенис или со
предмети)
Принудување лицето да гледа во
интимни делови на друго лице или
во слики или видеа со сексуална
содржина
Коментари со сексуална содржина

Воочлива промена во
сексуалното однесување
Болка при одење или седење
која не може да се објасни
Чести уринарни инфекции,
повреди на гениталиите
Емоционална вознемиреност
и тешкотии
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Покрај психолошкото, физичкото и сексуалното насилство и злоупотреба, во литературата
се идентификуваат и други форми на насилство врз лицата со попреченост, какви што се
економското, злоупотребата на лекарства и занемарувањето. Знаци кои може да укажуваат
на занемарување или злоупотреба на лекарства се: намалена будност (сонливост) или
физичка способност, лоша хигиена, носење на иста облека секој ден или несоодветна
облека за временските прилики, необјасниви чести хоспитализации и др.

ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО

Негирање на пристап и контрола
над средствата на лицето и
злоупотреба или присвојување
на нејзините/неговите
финансиски средства
Манипулирање со лекарствата
со цел да се предизвика болка
или да се намалат способностите

ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА

Давање помалку или повеќе
лекарства од препишаното од
страна на доктор
Крадење на лекарствата на
лицето и давање на употреба на
други или препродавање

ЗАНЕМАРУВАЊЕ
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Игнорирање на прехранбените,
медицинските или другите
физички потреби на лицата со
попреченост

Здрава, нездрава и насилна врска со
партнер или член на семејство
Понекогаш е тешко да се препознае дали некој близок (интимен партнер, член на семејството
или давател на услуга) е насилен, особено доколку не се случува физичко насилство или
тоа се минимизира и вината се префрла на жртвата, односно дека таа го предизвикува со
своето однесување или со своите недостатоци. Двете табели ги даваат однесувањата и
карактеристиките на здрава, нездрава и насилна врска со партнер или член на семејството и
со давател на услуга, со цел полесно да се препознае и да се направи разлика меѓу она што е
прифатливо и она што нè повредува и нè плаши.
ФАКТОРИ ВО
ВРСКА

ЗДРАВА ВРСКА

НЕЗДРАВА ВРСКА

НАСИЛНА ВРСКА
Партнерот се однесува кон вас со
непочитување и ги игнорира вашите
мисли или чувства или, пак, ги исмева.
Се плашите да покажете несогласување, зашто не сакате да ги ослободите гневот и насилството кај партнерот.
Несогласувањата се изговор за
злоупотреба.

Комуникација

Се почитувате и слушате еден со
друг, иако имате различни
мислења.

Партнерот ве игнорира и не го
почитува вашиот став кога има
разлика во вашите мислења.

Несогласувања

Имате несогласувања, но сепак
разговарате со почит еден кон
друг. Заедно ги решавате вашите
недоразбирања.

Вашите несогласувања често
прераснуваат во караници.

Време за себе

И двајцата можете да поминувате
време сами и да го сметате тоа
како здрав дел од вашата врска.

Мислите дека е погрешно да сакате
сам/а да правите некои работи, без
партнерот. Вашиот партнер се обидува
цело време да ве држи до себе.

Партнерот не ви дозволува да
минувате време сам/а. Партнерот тоа
го гледа како закана за вашата врска.

Вербална
злоупотреба и
насилство

Со вашиот партнер се грижите да
не зборувате остро еден кон друг
или да искоментирате нешто
злобно. Не постои физичко
насилство во вашата врска.

Сте имале неколку инциденти,
тешки коментари или контролирање на однесувањето во
врската. Немате злоупотреба или
насилство.

Постои шаблон на зголемени
вербални или психолошки
испади, физичка и/или сексуална
злоупотреба во вашата врска.

Интимност и секс

И двајцата можете да бидете искрени
за своите чувства за физичка
наклоност и секс. Ниту еден од вас
не се чувствува под притисок да
прави нешто што не го сака.

Се срамите да кажете како се
чувствувате затоа што мислите дека
вашиот партнер можеби не слуша
или не се грижи.

Партнерот ги игнорира вашите
потреби и желби. Ве става во
ситуации што ви се непријатни, ве
плашат или ве деградираат.

Доверба во однос
на другите

Си верувате еден на друг.
Двајцата сте комотни кога
вашиот партнер поминува
време со друг маж или жена.

Вашиот партнер е љубоморен секогаш
кога разговарате со друг маж или
жена. Вие сте љубоморни секогаш кога
тој разговара со друг маж или жена.

Вашиот партнер ве обвинува или вие
го обвинувате него дека флертува
или дека има афера и ви наредува да
не разговарате со друг маж или жена.

Извор: Алберта (Alberta, 2009)
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Здрава, нездрава и насилна врска со
давател на услуга
Даватели на услуга можат да бидат сите лица кои обезбедуваат различна поддршка
во домашни услови или во јавна или приватна установа (негувател, личен асистент,
физиотерапевт и др.).
ФАКТОРИ ВО
ВРСКА

ЗДРАВА ВРСКА

НАСИЛНА ВРСКА

Спогодби и
договори

Oдлучувате заедно за тоа каква
помош давателот на услуга ќе дава,
кога и за која цена, на начин што ќе
одговара и за двајцата. И двајцата го
почитувате договорот.

Давателот на услуга ве игнорира
и не го почитува вашиот став кога
има разлика во вашите мислења.

Давателот на услуга се однесува
кон вас со непочитување и ги
игнорира вашите мисли или
чувства или, пак, ги исмева.

Комуникација

Се почитувате и слушате еден со
друг дури и кога имате различни
мислења за некоја тема.

Давателот на услуга ве игнорира и не
ги почитува вашите мислења кога
има различно мислење од вашето.

Давателот на услуга не ве почитува
и ги игнорира вашите мисли и
чувства или ги исмева.

Несогласувања

Може да имате несогласувања, но
сепак разговарате со почит еден
со друг. Ги решавате вашите
несогласувања.

Вашите несогласувања честопати
прераснуваат во караници.

Се плашите да покажете несогласување за да не ги „предизвикате“ гневот
и насилството на давателот на услуга.
Несогласувањето е изговор за
злоупотреба.

Справување со
промена на
околностите

Како што се менуваат околностите,
вие и давателот на услуга зборувате за
промените и се согласувате за какви
било промени што може да бидат
потребни во вашиот договор за нега.

Давателот на услуга не сака да
зборува за тоа како работите се
менуваат или бавно се менува
кога ќе се променат вашите
околности.

Давателот на услуга одбива да се
приспособи на промените дури и
ако грижата повеќе не е соодветна.
Или прави промени без консултација или без однапред да ви каже.

Лекови и помагала

Вие и давателот на услуга ги
разбирате и ги следите вашите
потреби за лекови. Вашите помагала
се во добра состојба и ви се достапни кога ви се потребни.

Понекогаш лековите се погрешни
или доцнат. Понекогаш помагалата
не се чуваат во добра состојба или
не ви се достапни кога ви се
потребни.

Давателот на услуга ги користи
лековите за да ве контролира или,
пак, ви го краде лекот. Давателот на
услуга се заканува дека ќе ве лиши
од лекови или помагала.

Вербална
злоупотреба и
насилство

Вие и вашиот давател на услуга не
си кажувате злобни коментари.
Нема физичко насилство.

Имало неколку инциденти на
омалажување и злобно или контролирачко однесување. Не постои шема
на насилство.

Давателот на услуга ве повредува и не
запира дури и ако велите дека ве боли.
Негувателот ве повредил. Физичкото
или сексуално малтретирање и/или
заплашување се зголемуваат.

Извор: Алберта (Alberta, 2009)
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НЕЗДРАВА ВРСКА

Што да сторите доколку сте жртва на
насилство?
Планот за безбедност може да му помогне на кое било лице кое е злоупотребувано
и има за цел да ја зголеми безбедноста и веројатноста за соодветна заштита,
преку однапред испланирани чекори што може да се преземат во случај на
итност. Најтешкиот чекор веројатно е да се сподели за првпат со некого дека сте
злоупотребувани, поради чувствата на срам и страв, а и во зависност од степенот на
изолација на жртвата. Меѓутоа тој прв чекор е и најзначајниот, бидејќи насилството
нема да престане само по себе, туку кога некој ќе преземе нешто за да го спречи.
Создавањето на планот за безбедност може да го направите со поддршка на лице од
доверба или пак со давател на услуга (матичен лекар, психолог, социјален работник,
лице од здружение на граѓани) кој ја познава проблематиката на семејно насилство и
родово засновано насилство.
 Охрабрете се да кажете некому за насилството. Ако првата личност не е од помош,
обидете се со друга; вклучувањето на повеќе личности од доверба значи поголема
помош и поддршка. Кажете им како можат да ви помогнат за да бидете безбедни
(на пример, да ве проверуваат на неколку дена како сте). Лице од доверба е која
било личност на која ѝ верувате и знаете дека со неа може да споделите нешта
кои ви се важни, ве измачуваат или сте несигурни и се плашите, секогаш кога ви е
потребно. Лице од доверба може да биде другар/ка, личен асистент, матичен лекар,
физиотерапевт, лице од некое здружение на граѓани и слично.
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 Имајте список на броеви за итен случај (полиција, брза помош, СОС-линии), и/или
испланирајте друг достапен начин и средство за комуникација со суптилен знак
(на пример, лице со оштетен слух може на своето лице од доверба да му прати
СМС-порака со број на полиција или брза помош), во случај на потреба лицето од
доверба да контактира некој од тие броеви.
 Испланирајте рута за бегство – каде одите во случај на итност. Информирајте се
однапред за места кои се отворени 24 часа (засолништа, сигурни куќи), како
и за места кои се пристапни за лица со попреченост и побарајте помош за да
организирате превоз во итен случај.


Спакувајте лични работи (облека, лекарства, помагала) и чувајте ги на безбедно
место и/или оставете ги кај некого во кого имате доверба.

 Соберете ги на едно место сите основни документи и чувајте ги на безбедно и/или
направете копии од нив (изводи од матична книга на родени, венчаница, пасоши,
здравствени книшки, сметки од банка и др.).
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Насоки за даватели на услуга (што доколку
лице со попреченост се довери и побара
помош како жртва на насилство?)
Најважниот аспект на кој треба да обрнете внимание е безбедноста на лицето кое е
злоупотребувано, односно колку е загрозено тоа во моментот, и доколку добиете согласност од
него, да ги споделите тие информации со професионалци од областа. Вашиот одговор на она што
жртвата го споделува, особено ако тоа го прави за првпат, може да биде охрабрувачки за неа, да
се увери дека не е сама, дека некој ја разбира и дека има излез. Но доколку вашиот одговор е
несоодветен, може да влијае врз жртвата уште повеќе да се затвори и да чувствува уште поголема
безнадежност.
КАКО ДА СЕ БИДЕ ДЕЛ ОД
РЕШЕНИЕТО
 Слушајте внимателно;
 Покажете и кажете дека ѝ верувате;
 Потврдете ја правилноста на
нејзината одлуката да ја сподели
својата мака;
 Нагласете ја неприфатливоста на
насилството;
 Дајте ѝ кратки информации за
влијанието на насилството врз
личноста и нејзиното здравје;
 Информирајте ја за достапни услуги
(СОС-линии, засолништа, психосоцијална или правна помош).

ДАЛИ СМЕ ДЕЛ ОД
ПРОБЛЕМОТ?
 Не препишувајте ја вината на жртвата, не
наведувајте зошто насилникот ја удира или
повредува или што може таа да направи за
да го избегне насилството;
 Не поставувајте прашања за злоупотребата
пред насилникот;
 Немојте да го ублажувате, одбивате или
банализирате она што таа го кажува;
 Не соочувајте ја со насилникот и не играјте
медијатор меѓу жртвата и сторителот;
 Не сугерирајте брачно или заедничко
советување;
 Не отуѓувајте ја жртвата со
критикување/обвинување на насилникот;
 Не притискајте ја за да ви открие детали од
насилството;
 Не истражувајте преку разговори со други
членови на семејството или блиски лица.
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Здруженија кои работат на проблематиката
на семејно насилство и родово засновано
насилство
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Организација

Услуги

Контакт

Кризен центар – Надеж

СОС-линија за помош – 24 часа
Кризен центар за згрижување –
24 часа

15 315
info@krizencentar.org.mk
sovet@krizencentar.org.mk

Организација на жени на Град
Скопје

СОС-линија за помош – 24 часа
Засолниште за жени и деца
жртви

15 700
osz_skopje@t.mk

Национален совет за родова
рамноправност (СОЖМ)

СОС-линија за помош – 24 часа

070 141 700
075/077 141 700

ХЕРА – Прв семеен центар на
Град Скопје

Психосоцијална помош и
советување

02/3200 007
infopsc@hera.org.mk

Едукативно-хуманитарна
организација ЕХО – Штип

Правна помош

032/384 143
070 831143
ed_hum_eho@yahoo.com

Хелсиншки комитет за човекови
права на Република Македонија

Правна помош

02 3119 073
072/ 278 436
helkom@mhc.org.mk

Женски форум Тетово

Правна помош

044 /343 410
info@forumi.org.mk

Национална мрежа против
насилство врз жените и семејно
насилство

Куќа за отворено домување
за жени жртви на семејно
насилство

071/324 223
coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk

Здруженија кои обезбедуваат поддршка на
лица со попреченост:
Организација

Контакт

Здружение на граѓани за поддршка на лица 02/2467 551
info@solem.org.mk
со посебни потреби СОЛЕМ – Скопје
Национален сојуз на глуви и наглуви на
Република Северна Македонија

02/3228 106
nsgnrm@gmail.com

Национален сојуз на лицата со телесен
инвалидитет на Македонија – МОБИЛНОСТ
МАКЕДОНИЈА

3115 482

Здружение на толкувачи на македонски
знаковен јазик АМСЛИ – Скопје

075 233 997
amsli.info@gmail.com

02 329 6188
Здружение за глуви и наглуви – ТИШИНА,
contact@znakoven.mk
Карпош, Скопје
Talking hands (Раце кои зборуваат)
Меѓународна фондација „Борис Трајковски“
https://znakoven.mk/

Републички центар за поддршка на лица со
интелектуална попреченост – ПОРАКА

02/3296 961
poraka@t.mk
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