
1

на теми од областа на сексуалното и 
репродуктивното здравје и права

П Р И Р А Ч Н И К
за врснички едукатори



2

Издание на:

ХЕРА Асоцијација за здравствена едукација и истражување 
Скопје, 2014 година

Прв уредник 
проф. д-р Николина Кениг

Втор уредник 
м-р Драшко Костовски 

Автори:

проф. д-р Николина Кениг  
доц. д-р  Александра Каровска-Ристовска

Младинска работна група:

Даниел Калајџиески  
Дамјан Николовски  
Марија  Матовска  
Велимир Савески 
м-р Ивица Цековски  
Александар Миовски   
Лина Авшар 
Ирина Јанеска 
Мери Кокановска

Лектура: Бобан Карапејовски 

Графичко уредување: Маја Пипонска



3



4

БЛАГОДАРНОСТ

ХЕРА изразува благодарност до канцеларијата на Фондот за население при 
Обединетите нации за повеќегодишната поддршка на неформалното образование 
за сексуално и репродуктивно здравје во Република Македонија.



5

СОДРЖИНА

 
ВОВЕД              6

РОД                10 

Работилница 1: Затоа што сум женско/машко       18 

Работилница 2: Како од реклама!         21

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ       24 

Работилница 1: Сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи ХИВ и СИДА   30  

Работилница 2: ХИВ – добро е да се знае        34 

Работилница 3: Планирање на семејството – контрацепција      39

ГРАЃАНСКИ АСПЕКТИ           43  

Работилница 1: Дебата           48 

Работилница 2: Вистински приказни        53 

ЗАДОВОЛСТВО            57 

Работилница 1: Сексуалниот однос како желба и задоволство     65 

Работилница 2: Сексуален однос  – да или не?       72 

НАСИЛСТВО             77 

Работилница 1: Сексуално вознемирување на училиште      86 

Работилница 2: Што би рекол/а ТИ?        96

ВРСКИ И ОДНОСИ                    100  

Работилница 1: Игра на улоги                  105 

Работилница 2: Моето момче/мојата девојка вели              111

РАЗЛИЧНОСТ                     121 

Работилница 1: Сексуални ориентации                127 

Работилница 2: Да зборуваме за предрасудите               134



6

ВОВЕД

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – ХЕРА започна со своето дејствување 
во 2000 година токму преку обезбедување неформална едукација меѓу врсници на теми повр-
зани со превенцијата од ХИВ и од сексуално преносливи инфекции. Со текот на годините врс-
ничкото неформално образование во организациската работа доби одлики на посебна програ-
ма. Во рамките на активностите на Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза 
и маларија, во соработка со Министерството за здравство и со Министерството за образование, 
Институтот за јавно здравје, Фондот за популација на Обединетите нации и, секако, Меѓуна-
родната федерација за планирано родителство, се усвои програма, се изработија прирачници, 
се спроведуваа годишни обуки за акредитација, но, пред сѐ, се спроведуваа обуки за млади низ 
целата земја во рамките на средните училишта.    

По исцрпувањето на фондовите од втората рунда на Глобалниот фонд за борба против ХИВ/
СИДА, туберкулоза и маларија, ХЕРА продолжи со оваа програма, но со намален обем. Сепак, 
на годишно ниво најмалку 30 млади луѓе беа подготвени да спроведуваат едночасовни обуки 
за превенција од ХИВ, сексуално преносливи инфекции и туберкулоза. Во последниве неколку 
години, следејќи го препораките на Светската здравствена организација и на УНЕСКО (Органи-
зација за образование, наука и култура на ООН), но, над сè, потребите на младите идентифи-
кувани на терен, младите од ХЕРА увидоа дека работата треба да се прошири и на други теми 
поврзани со сексуалното и со репродуктивно здравје, како, на пример, родовата еднаквост и 
заштитата од насилство и дискриминација.

Поради ова ХЕРА спроведе ревизија на својата програма за врсничко образование и на своите 
материјали, користејќи го механизмот на УНЕСКО и на МФПР1. Наодите утврдија дека треба да 
се направи унапредување на програмата во делот на темите што се опфаќаат и на материјали-
те за едукаторите. Имајќи ги овие резултатите, во текот на 2014 година ХЕРА, заедно со мла-
динската мрежа Y- PEER, формира работна група и покани експерти, кои создадоа прирачник 
за врснички едукатори. 

Прирачникот ви стои на располагање за да го започнете дијалогот за подобро сексуално и ре-
продуктивно здравје со своите врсници.

1.Popualtion Council. (2011). All in one curriculum. New York: Population Council.
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Кому му е наменет прирачникот?

Прирачникот им е наменет на врсничките едукатори што поминале соодветна обука организи-
рана од страна на ХЕРА или на Y-PEER и се сертфицирани за спроведување едукативни сесии 
со млади луѓе над 14 години. 

Како се користи овој прирачник?

Прирачникот обезбедува материјали за одржување на седум последователни часа на кои се 
зборува за следниве теми: 

1. Род; 

2. Сексуално и 

репродуктивно здравје;

3. Граѓански аспекти;

Прирачникот содржи работилници што се наменети за ученици од средното образование, од-
носно слушатели од возрасната група над 13 години. Програмата од седум последователни 
часа од 60 минути се спроведува со една иста група ученици чиј број не треба да надминува 
30. Работилниците ги спроведуваат двајца акредитирани едукатори. Врз основа на претходен 
договор, за време на часовите може да присуствува и одговорниот наставник или наставничка. 
Едукаторите ја спроведуваат програмата според наведениот редослед, но доколку заедно со 
одговорните лица од ХЕРА и со одговорните лица за спроведување на наставата од училиште-
то проценат поинаку, редоследот може да се смени. Бројот на работилниците за секоја тема 
е различен и зависи од бројот на содржините во темата, но и од сложеноста на поставените 
наставни цели, односно исходите од учењето вклучени во самата тема/содржина кон кои се 
очекува да се стреми едукаторот при водењето на работилниците. Низ различни понудени 
активности секоја одделна работилница е насочена кон постигнување неколку наставни цели 
истовремено, а тие се однесуваат на стекнување/развивање соодветни знаења, вештини и 
ставови/вредности кај учениците. Повторно, едукаторите заедно со одговорните лица од ХЕРА 
и одговорните лица за спроведување на наставата од училиштето ќе изберат кои содржини/ра-
ботилници ги сметаат за побазични и/или посоодветни за возраста, за зрелоста и за потребите 
на различните групи ученици, водејќи притоа сметка и за социокултурните обележја на среди-
ната во која се работи. Кон ова ќе придонесат и резултатите од тестирањето за утврдување на 
појдовните знаења на учениците и на ученичките, кое ќе се спроведува на почеток и на крајот 
на циклусот едукативни сесии. Секоја работилница презентирана во овој прирачник е струк-
турирана така, што опфаќа неколку компоненти, кои се реализираат една по друга и најчесто 
произлегуваат една од друга. Првата компонента преставува информативен дел за едукаторот/
едукаторката, наречена Водич за едукаторот/едукаторката. Главната намена на овој дел е да 
им обезбеди основни и релевантни информации на реализаторите на конкретната работилница 
за да можат да ја спроведат соодветно. Имено, информациите во водичот се уредени во соглас-
ност со целите на работилницата што следува по него. Истовремено, овој дел има цел да ги 
потсети едукаторот/едукаторката на стекнатите знаења за време на обуката, да им помогне да 
се подготват и да ги организираат главните пораки, односно основните информации што тре-
ба да произлезат од активностите за време на работилницата, односно да бидат истакнати на 
крајот на спроведувањето на работилниците. Така, воведниот дел на крајот ја истакнува глав-
ната порака, која треба да кореспондира со заклучоците од работилницата. Информациите од 

4. Задоволство;

5. Насилство;

6. Врски и односи;

7. Различност.



компонента намена карактеристики 

воведна 
активност

Ги воведува учениците во темата на работилницата и/или ѝ дава  
забавен тон на работилницата.

- Треба да трае околу 52 минути.

- Може, но не мора да има видлива врска со темата.

- Може да заврши со прашања што ја обезбедуваат врската со главната активност.

главна 
активност

Обезбедува постигнување на поставените цели и на очекуваните  
исходи (учениците да ги стекнат бараните знаења, вештини и  
ставови) преку искуства во учењето.

- Ги содржи носечките активности на работилницата, организирани во вид на глумење/
играње улоги, цртање, анализа на приказни, анализа на ситуации/случаи или различни 
видови игриви активности.

- Главната активност (или активности) треба да трае до 25 минути.

дискусија/
кратко 
предавање

- Поттикнува на размена на впечатоци и на мислења од главната  
активност.

- Дискусијата обезбедува да се дојде до заклучоците кон кои се  
стреми работилницата (до постигнување на целите и на исходите),  
наместо тие само да се наметнат од страна на едукаторот/ едукаторката.

-Кратките предавања претставуваат процес на информирање на  
учесниците за нешта за кои немале претходни информации или за  
кои имале несоодветни сознанија. Тие  несоодветни или недоволни  
знаења се идентификуваат низ дискусијата.

- Следува по главната активност (или по секоја главна активност доколку ги има повеќе).

- Се води врз основа на серија структурирани прашања, кои се надоврзуваат на искуствата 
од главната активност.

- Ја води едукаторот /едукаторката – ги поттикнува учениците да дојдат до заклучоци 
самостојно. Во исто време спроведува кратко предавање за оние концепти што не се јасни 
или за оние за кои тие дотогаш немале информации. Се користи со информациите од 
воведот. Времетраење: до 20 минути.

заклучок
- Им дава на едукаторите насоки за тоа што треба да произлезе од  
дискусијата со учениците. Заклучокот не го репродуцира самиот  
едукатор, туку тој произлегува од дискусијата.

- Ги резимира знаењата, вештините и ставовите што треба да ги стекнат учениците во 
контекст на конкретната работилница.

- Не им се кажува на учениците, туку едукаторот/едукаторката го има на ум кога ги 
поставува прашањата (и потпрашањата) за дискусија.

завршна 
активност

- Ги раздвижува учениците по дискусијата и/или обезбедува  
завршување на работилницата со позитивни чувства.

Доколку на крајот не остане доволно време, може и да не  
се реализира. Затоа, во оние работилници каде што главната  
активност е подолга, завршни активности не се предложени.

- Претставува игрива активност.

- Може да трае најмногу 5 минути.

- Не е неопходна кога главната активност е пообемна и содржи различни методи на работа.

- Може да се спроведува пред или по рефлексијата – ако произлегува од главната активност 
или има допирни точки со неа, се препорачува да ѝ претходи на рефлексијата, но доколку е 
независна од главната активност, а следува по рефлексијата.

рефлексија
- Го резимира наученото и го поврзува со секојдневниот живот –  
ги поттикнува учениците да размислуваат за тоа што доживеале  
и што разбрале и како можат да го применат наученото.

- Следува по завршната или по главната активност, во зависност од врската меѓу завршната 
и главната активност.

- Се води секогаш врз основа на истите четири прашања.

- Ја води едукаторот/едукаторката во улога на фацилитатор – не наметнува свое гледање и 
доживување, туку само обезбедува атмосфера за учениците да ги изнесат сопствените доживувања 
и да понудат примена на наученото во секојдневниот живот. Времетраење: до 5 минути. 

Воведниот дел можат да се искористат за разјаснување на некои нејасни или важни концепти 
што не се покриени со работилницата во делот на Дискусија/кратко предавање.  

Дополнително, во секоја целина постои и дел именуван како „Лизгав терен“, чија функција е да 
го подготви едукаторот/едукаторката за некои стереотипни и за прашања поврзани со темата, 
кои се навидум контроверзни и кои можат да влијаат на динамиката на работилницата. Секако, 
тука не се наведени сите можни прашања, но оваа секција има цел да го наведе тимот едука-
тори да размислат и да се подготват за секоја едукативна сесија, односно да претпостават кои 
прашања можат да ги добијат од младите во различните социокултурни средини.

Структурата и функцијата на компонентите од кои е составена секоја работилница е прикажана 
на табелата што следува:
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- Може да се спроведува пред или по рефлексијата – ако произлегува од главната активност 
или има допирни точки со неа, се препорачува да ѝ претходи на рефлексијата, но доколку е 
независна од главната активност, а следува по рефлексијата.

рефлексија
- Го резимира наученото и го поврзува со секојдневниот живот –  
ги поттикнува учениците да размислуваат за тоа што доживеале  
и што разбрале и како можат да го применат наученото.

- Следува по завршната или по главната активност, во зависност од врската меѓу завршната 
и главната активност.

- Се води секогаш врз основа на истите четири прашања.

- Ја води едукаторот/едукаторката во улога на фацилитатор – не наметнува свое гледање и 
доживување, туку само обезбедува атмосфера за учениците да ги изнесат сопствените доживувања 
и да понудат примена на наученото во секојдневниот живот. Времетраење: до 5 минути. 

Во овој прирачник се користени и адаптирани материјали од повеќе извори, кои се наведени на 
крајот на секое поглавје. Сепак, посебно го истaкнуваме фактот дека сe преземени или адапти-
рани работилници од „Прирачникот за наставници во основните училишта за теми од областа 
на сексуалното и репродуктивното здравје и права“3 издаден во 2013 година од страна на ХЕРА 
во авторство на проф. д-р Николина Кениг, Рената Дедова и д-р Бранкица Младеновиќ, д-р СЦИ. 
Дополнително, како уште еден значаен извор за развој на работилниците служеше и „Програма: 
сѐ на едно место“4 во издание на Советот за популација од Њујорк.

2. Времетраењето на секој од елементите на работилницата е дадено врз основа на претходни искуства во спроведување на 
работилниците, како ориентациска рамка.

3. Достапен на: http://hera.org.mk/?p=3136  

4. Population Council. (2011). All in one curriculum. New York: Population Council.
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Водич за едукаторите

Пол, род и родов идентитет

Неоспорно е дека дел од разликите меѓу мажите и жените потекнуваат од нивните вродени, 
биолошки разлики, кои главно се концентрирани во сферата на репродуктивните функции 
(пр. жените можат да раѓаат, а мажите не можат; жените можат да дојат, а мажите не мо-
жат; мажите имаат подлабок глас и повеќе влакна од жените и сл.). Наведените разлики се 
резултат на тоа што мажите и жените имаат различна градба на половите органи, различни 
полови хромозоми и различно ниво на хормони важни за репродукцијата. За нив се вели дека 
го одредуваат полот и се викаат полови разлики. Но, огромното мнозинство разлики што ги 
третираме како „типични“ особини или однесувања за даден пол, какви што се, на пример, 
храброста наспроти плашливоста, амбициите за професионално напредување наспроти ори-
ентацијата кон домашните обврски и децата, немаат никаква врска со тие биолошки разлики, 
туку се дефинирани во рамките на дадената култура преку родовите улоги. Сите разлики 
меѓу мажите и жените што не се поврзани со репродуктивната функција (раѓањето), прет-
ставуваат родови разлики. Тие, за разлика од половите разлики, можат да се менуваат, не се 
вродени и не се фиксни, ако се набљудуваат низ подолгорочна временска перспектива. Така, 
на пример, ако во нашата земја пред два века било незамисливо жените да носат панталони, 
денес тоа е сосем нормално.

Со други зборови, полот се однесува на биолошките и на физиолошките карактеристики што 
одредуваат дали некој е маж или жена, родот се однесува на улогите, карактеристиките, по-
зициите и активностите, што се создадени социјално, а кои средината ги смета за соодветни 
за мажите, односно за жените. Додека полот се добива со раѓањето, родот се учи, односно се 
стекнува по пат на социјализација. На тој начин, всушност, се формира родовиот идентитет.

Родовиот идентитет претставува индивидуално чувство на машкост, односно женскост, кое е 
засновано, пред сè, на степенот на доживеаната сличност со она што културата го пропишува 
како типично машко или женско однесување, односно карактеристики. Оттука, полот и родо-
виот идентитет не мора секогаш да се совпаѓаат. Степенот на ова совпаѓање или несовпаѓање 
е различен кај секоја индивидуа.

Сексуалната ориентација (доминантна сексуална привлечност кон одреден пол) и родовото 
идентификување се заемно поврзани. Поради индивидуалните обележја не значи дека според 
родовиот идентитет можеме да ја идентификуваме и сексуалната ориентација. На пример, до-
колку некоја девојка не се однесува типично женски, иако е можно, не мора да значи дека неа 
ја привлекуваат лица од истиот пол. 

Однесувањата и особините што се сметаат за типично машки, односно женски, се познати како 
родови норми. Кога некој се однесува надвор од родовата норма, се вели дека ја прекршува. 
Така, на пример, надвор од родовата норма би се однесувал маж или момче што ги уредува 
веѓите, што плете, или работи како негувател на деца во градинка, или, пак, жена/девојка што 
не ги отстранува влакната од нозете, односно работи како машиновозач.

Врз основа на тоа што двата пола уште рано во текот на социјализацијата се принудени да 
се сообразат со родовите улоги, тие помалку или повеќе автоматски се однесуваат на начин 

РОД



11

што се дефинира како типично „машки“, односно „женски“, и формираат такви особини што се 
поимаат како „непроменливи, природни и здрави“. Оттука, практично, огромен број нешта во 
животот на поединецот зависат од родовата улога – почнувајќи од тоа како ќе се облекува и 
како ќе го поминува слободното време, до тоа што ќе работи и колку ќе заработува. 

Иако родовите улоги се пропишани во рамките на културата и не се поврзани со биолошките 
функции, поради тоа што со векови се практикуваат и стануваат институционализирани (от-
ворено или прикриено), огромното мнозинство луѓе се убедени дека тие се природни и дека 
нужно се надоврзуваат на биолошките разлики. Така, всушност, и се објаснува притисокот 
машките и женските да се однесуваат на тој начин. Демек – ако се однесуваат поинаку, тие, 
всушност, прават нешто „противприродно“. Но, тоа едноставно не е така. Многу од улогите што 
се сметаат за машки може успешно да ги вршат жените и обратно. 

Реалноста во меѓучовечките односи упатува на тоа дека и покрај тоа што се конструирани 
(измислени, создадени), родовите улоги се мошне трајни. Една од најважните причини за тоа 
е што прекршувањето на родовите норми се казнува – некаде и со закон, а некаде само во 
форма на социјален притисок: исмевање, изолација (избегнување) и негативно проценување. 
Истражувањата во многу култури покажуваат дека социјалните санкции се особено изразени 
кога мажите преземаат нешто што се смета за типично женска улога (на пример, работат куќна 
работа, плачат или покажуваат слабост, покажуваат загриженост за физичкиот изглед, си иг-
раат со кукли и сл.). Од друга страна, пак, постојат општества/земји каде што ова прекршување 
на родово детерминираните улоги драстично посурово се казнува кога жената е таа што ќе се 
дрзне да ги прекрши, а тие казни се институционализирани. На пример, во Иран постои закон 
што го регулира облекувањето на жените во јавноста. Ако полицијата оцени дека тоа е несоод-
ветно, жената може да биде казнета со 70 камшика, односно шест месеци затвор. Истовремено, 
такво барање за мажите не постои. Жената мора да бара дозвола од мажот да излезе од дома, 
дури и ако се работи за одење на закоп. Мажот, според законот, може да ја спречи да избере 
професија што тој ја смета за „недостојна“ за жена [1].

Кога во приложената работилница се читаат нештата што едниот пол може да ги прави како да 
се типични за другиот, ситуацијата станува „смешна“ за учесниците. Искуството покажува дека 
секаде, кога се читаат типичните „женски“ активности како да се за машки, групата ја доживу-
ва токму таа инверзија како многу посмешна. Ова е така, бидејќи двата пола имаат различна 
општествена моќ. Кога девојка/жена прави нешто што се смета за „машка“ работа, нејзиниот 
статус расте, а во обратниот случај, статусот на мажот опаѓа. Непожелноста на таа ситуација 
доведува до тоа мажите што преземаат женска улога да бидат доживеани како „комични“.

Она што е важно да се потцрта е дека ригидното придржување до родовите улоги има нега-
тивни последици, како по индивидуите така и по општеството во целина. Со оглед на тоа дека 
сите современи општества се помалку или повеќе патријархални, односно уредени така, што 
ги ставаат мажите во повластена позиција, негативните последици се поголеми по жените/де-
војчињата. Примери за тоа има неброено многу, така што тука ќе бидат наведени само неколку 
за илустрација:

- од жените се очекува да се грижат за домаќинството и за децата. Така, пресметано е 
дека вработените жени во просек работат три часа повеќе од мажите. Жените, пак, кои поради 
очекувањата од родовата улога не се вработени, ем работат во домаќинството, ем за тој труд 
не добиваат плата. Тоа ги прави дополнително немоќни, бидејќи не се економски самостојни; 

- ангажирањето околу семејството за жените значи помалку време за спорт, разонода и 
социјални контакти. Тоа сериозно влијае врз нивното здравје, врз социјалната моќ и врз општа 
добросостојба;
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- од жените се очекува да бидат физички привлечни и тоа, особено преку медиумите, 
се презентира како нивна врвна вредност. Поради ова, многу девојки/жени плаќаат со своето 
здравје, запаѓајќи во анорексија/булимија, немаат самодоверба, лесно стануваат депресивни и 
повлечени и, во просек, многу се понезадоволни од својот изглед отколку момчињата/мажите;

- одредени професионални дејности се сметаат за типично машки, па девојките ги из-
бегнуваат како свој вокациски избор. Ова не би било проблем доколку реалноста не ги соочува 
со тоа дека оние професии што се типично „машки“ се токму тие што се и повеќе платени;

- од мажите се очекува да бидат секогаш силни и храбри. Реализацијата на оваа улога 
повлекува нејавување на лекар за да се направат рутински контроли. На тој начин, многу сос-
тојби што можат да се надминат ако се реагира навреме, стануваат опасни за животот.

Огромното мнозинство разлики што се сметаат за „типични“ особини или однесувања 
за даден пол, немаат никаква врска со тие биолошки разлики, туку се дефинирани и се учат во 
рамките на дадената култура преку родовите улоги. 

Родовите идеали и медиумите

Еден аспект на родовите улоги се родовите идеали, односно замислените слики за тоа како би 
требало да изгледаат, да се однесуваат и кои особини треба да ги поседува „вистинскиот“ маж и 
„вистинската“ жена. Истражувањата правени во различни култури покажале дека луѓето можат да 
бидат помалку вреднувани токму поради тоа што нивните особини или активности отстапуваат од 
овие идеализирани слики. Исто така, совпаѓањето на однесувањето со ваквите стереотипни слики 
значително влијае врз тоа како се проценуваат лицата како идни брачни партнери. 

Во реалноста речиси никој вистински не го исполнува ваквиот стереотипен идеал. Ретко кога некоја 
индивидуа во целост ја живее, односно ја остварува, зададената „родова улога“. Освен тоа, кај раз-
лични индивидуи, без разлика на полот, родовиот идентитет со текот на годините е во постојано 
менување. Така, стереотипниот идеал повеќе има улога во процесот на социјализација како модел 
кон кој стремат двата пола. Во таа смисла, момчињата би настојувале што е можно повеќе да се 
приближат кон сликата за „вистинскиот“ маж, а девојчињата кон сликата за „вистинската“ жена. 

Стремењето да се оствари овој идеал е особено изразен во адолесценцијата, кога се гради ин-
дивидуалниот идентитет. Младите луѓе се многу подложни на прифаќање на она што им се нуди 
како модел за пожелно однесување или пожелен изглед од страна на авторитетите релевантни 
за нив, иако ни повозрасните не се поштедени [2]. Ова многу добро го знаат и го користат марке-
тинг-експертите, чија цел е на луѓето да им продадат што е можно повеќе. Еден од најсигурните 
начини да се заработи, сигурно, е да се продаде производ за кој се „ветува“ дека ќе ги направи 
луѓето сексуално привлечни. Потоа сексуалната привлечност се сведува на некакви конкретни, 
тешко достижни цели (на пр. струк од 60 см, а бицепси од 55 см, кожа без ниту едно влакненце 
и сл.), а нивното постигање се поврзува со производот што треба да се продаде.

Врската меѓу рекламните пораки и родовите идеали е фокусирана на изгледот, но не се сведу-
ва само на тој аспект. Целиот контекст многу често е преплавен со низа карактеристики, кои 
ги зацврстуваат родовите стереотипи. Така, лесно може да се забележат следниве, кои не ја 
исцрпуваат целата „листа“ на стереотипи: 

- мажите што се претставени како привлечни многу почесто се опкружени со девојки 
(во позиција на нивни „плен“ –  пр. 10), што не е случај со девојките што се претставени како 
привлечни (тие се пасивни и го чекаат „принцот“ – пр. 2 и 6 – или пак се во некаква подредена 
позиција – пр. 1 и 10).



13

1: http://bit.ly/1xklft7
2: http://bit.ly/14v9jxY
3: http://bit.ly/1IGIvbo
4: http://bit.ly/1waRVVR
5: http://bit.ly/1DDe0oB
6: http://bit.ly/1FPZ9cz
7: http://bit.ly/14v9SrA
8: http://bit.ly/1886q8B
9: http://bit.ly/1IqqPmd
10: http://bit.ly/1u2LBjf
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- женските ликови што рекламираат средства за разубавување се попасивни (лежат, 
стојат простум, се гледаат во огледало и сл. – како во пр. 1, 2, 3 и 6), а  машките се поактивни 
(во некоја спортска активност, во движење, во канцеларија – како во пр. 7 и 8) и со многу по-
веќе облека на себе (пр. 10).

- во рекламите за козметички производи наменети за жени, речиси нема средовечни 
жени претставени како привлечни, што не е случај кај рекламите наменети за мажи, што јасно 
порачува дека жените, за разлика од мажите, може да бидат привлечни само ако се млади. 
Средовечните мажи понекогаш дури се претставени и како сексуално помоќни од помладите 
поради повисокиот социјален статус (пр. 10 е исечок од реклама за Златен даб, каде што „ал-
фа“-мажјакот е постар од другите).

- женската сексуална привлечност има неколку атрибути – разголено тело, замаглен 
поглед, нашминкано лице и допирање (себеси, некој предмет или маж).

- што и да се рекламира, жените и мажите главно вршат родово стереотипни активности 
– едните перат, пеглаат, се грижат за децата, како во пр. 5, а другите возат, спортуваат, ловат, 
се занимаваат со бизнис, како во пр. 7. и 8.

Притисокот за идентификување со ликовите од рекламите е многу силен, меѓу другото и 
затоа што е постојан (преку ТВ, Интернет, списанија, билборди – речиси секаде околу нас), 
и затоа што вклучува емоционална манипулација (во рекламите сè е весело, совршено, чис-
то). Особено силно влијание, поради фокусот на физичкиот изглед, кој се смета за далеку 
поважен аспект на родовиот идеал за жените, ваквите пораки имаат токму врз девојките/
жените. Затоа не е воопшто чудно што тие, во споредба со момчињата/мажите, имаат мно-
гу пониска самодоверба и се помалку задоволни од телесниот изглед. Ова повлекува низа 
развојни проблеми, кои може да кулминираат во растројства, какви што се анорексијата или 
булимијата, или во очекување дека животот ќе им се промени на подобро само ако направат 
2-3 пластични операции и сл. 

Не е за занемарување да се спомене и дека рекламните пораки во кои и двата пола се прика-
жани низ родовите идеали можат да придонесат во потхранување на насилството што е родово 
базирано и тоа не само во форма на автоагресија (лишување од храна, повредување на телото) 
туку и како интерперсонална агресија (физичко и сексуално насилство). Ако се земе предвид 
дека сексуализацијата во рекламите се сведува на потенцирање на подреденоста на жените 
наспроти славењето на силата на мажите, ова воопшто не зачудува. Впрочем, некои рекламни 
кампањи се и забранувани токму поради релативно експлицитно нагласената порака дека сек-
суалното насилство е секси.

Освен тоа, како резултат на принудата за приспособување (конформирање) на ваквите зами-
слени слики: какви треба да бидат мажите, а какви жените, многу поединци страдаат и не ги 
реализираат своите потенцијали целосно. На пример, девојчиња што можеби се исклучително 
добри математичарки може да бидат обесхрабрени да се истакнуваат во таа сфера или, пак, 
момчиња што имаат талент за танцување и сакаат со тоа да се занимаваат може воопшто да не 
се ни осудат да ја покажат желбата за играње, очекувајќи потсмев од средината. 

Релевантни податоци 

•	 Емпириските истражувања покажуваат дека жените што преземаат типично машки улоги 
имаат високо самопочитување, исто како и мажите што се придржуваат само до машката 
улога. Жените што се придржуваат само до женската улога имаат пониско самопочитување, 
а уште пониско од нив – мажите што прифаќаат „женска“ улога [3]. Ова е уште еден пока-
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зател на различната моќ што ја имаат мажите и жените во општествените односи, како и на 
последиците од притисокот за конформирање на родовите норми.

•	 Мажите/момчињата што стриктно се придржуваат до маскулината улога се поагресивни од 
оние што се поеластични во тој поглед. Тие се поагресивни генерално, а посебно кон оние 
поединци што ги прекршуваат родовите норми, особено ако се од женски пол. Потврдено е 
дека ова претставува и еден од сериозните фактори на ризик за семејно насилство [4].

•	 Се смета дека притисокот што го прави родовата норма врз мажите, со цел да се биде прв, 
најуспешен, најдобар, најодговорен, остава негативни последици за неговото здравје. Слич-
но, притисокот да се биде секогаш храбар и воинствен придонесува машките да влегуваат во 
многу ризични ситуации, какви што се: пребрзото возење, тепачките, употребата на оружје 
или екстремните спортови. Стресот предизвикан од оваа родова норма, исто така е поврзан 
и со алкохолизмот, стапката на самоубиства и семејното насилство. Сето ова придонесува 
мажите да живеат пократко од жените на глобално ниво [5].  

•	 Познато е дека дефинициите за идеалниот изглед на жените варираат во различни култури 
и во различни времиња. На пример, денес во западната култура доминира идеалот за витко 
тело (кој полека се заменува за нешто позаоблено), но во супсахарска Африка за привлеч-
ни жени се сметаат само предебелите [6]. Девојчињата уште од мали се хранат и кога не 
се гладни, бидејќи секој дополнителен килограм додава поен повеќе на нејзината убавина. 
Сепак, во кој правец и да се прави притисокот, тој е штетен.

•	 Денес веќе класичната студија на познатиот социолог Гофман (Goffman) зборува за шест 
различни категории низ кои се стереотипизира родот во рекламите, меѓу кои се, на пример, 
настојувањето мажите секогаш да се поголеми и помоќни од жените, претставувањето на 
лицата од машки пол со повисок статус во споредба со женските, употребата на тради-
ционалните улоги во семејството итн. [7] На оваа категоризација ѝ се надоврзуваат многу 
последователни емпириски истражувања, кои, во голема мера, ја потврдуваат. Така, на при-
мер, доколку се следат рекламите, може лесно да се забележи дека во повеќето од нив же-
ните се прикажани како безгрижни, насмеани, збунети, поспани, секси или достапни за секс, 
ранливи, заводливи, со затворени очи, седнати на столче или на кревет, легнати на подот, 
како галат некој објект, како се потпираат на објект или на маж; а, мажите се прикажани 
како будни, во стоечка, исправена поза, со отворени очи што демнат, стиснати вилици, сери-
озни, со рацете во џебовите, физички активни и со цврсто стегнати дланки околу колковите.

•	 Неколку истражувања сугерираат дека хетеросексуалните мажи не реагираат исто на модели-
те прикажани во рекламите како повеќето хетеросексуални жени, односно не се под толкав 
притисок да ги менуваат своите тела во согласност со моделите од рекламите. Интересно е 
дека мажите ги прифаќаат како добри само рекламите во кои поразголените машки тела се 
прикажани во присуство на женски што се во нивно друштво. Во спротивно, реагираат со 
идентификување на ликовите во рекламата како да се хомосексуалци, односно ја доживуваат 
рекламата како наменета за хомосексуалци. Исто така, прикажувањето идеализирани и фото-
шопирани машки тела не им привлекува многу внимание. За нив, порелевантни се рекламите 
со помалку „аполонски“ (идеално) градени мажи, кои вршат некакви типични маскулини ак-
тивности, какви што се: пиењето пиво, гледањето фудбал или додворувањето на девојки [8].

•	 Рекламите со инверзни улоги многумина ги доживуваат како смешни, особено ако тие се 
прават така намерно. Само нивното умешно правење може да придонесе во премостување 
на родовите разлики.
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„ЛИЗГАВ ТЕРЕН“

- Учесниците во работилницата „Затоа што сум машко/женско“ може да се повикуваат на тоа 
дека прекршувањето на улогата е поврзана со хомосексуалноста. Во тој случај, дискусијата 
треба да се води во правец на дистинкција на сексуалната ориентација од однесувањето што 
е родово неконвенционално. На пример, пливачот Мајкл Фелпс или пејачот Рики Мартин може 
да се искористат за да се илустрира дека мажите-хомосексуалци може да преземат исклучиво 
машка улога, исто како што многу хетеросексуални мажи имаат преземено елементи на жен-
ската родова улога (на пр., посветување големо внимание на својот изглед или чување деца) 
без да им биде доведена во прашање хетеросексуалната ориентација. Такви се, на пример, та-
канаречените метросексуалци или голем дел од мажите во Шведска што користат „трудничко“ 
отуство од работа. 

- Често крутоста на улогите се рационализира со практикувањето на културните/религиозните 
права, па се вели дека, на пример, дозволувањето на жените да работат или на мажите да се 
грижат за децата е во директен судир со нормите на Куранот/Библијата/Талмудот, или против 
традицијата на дадената култура. Во тој случај треба да се дискутира за хиерархиската поста-
веност на човековите права, односно приоритетот на еднаквоста меѓу луѓето.

- Во работилницата „Како од реклама!“ учесниците може да имаат проблем да ги идентифику-
ваат бараните карактеристики во рекламите. Дозволено им е на едукаторите да потпомагаат 
при работењето во група, давајќи им насоки и сугестии.

Главна порака на работилницата „Затоа што сум машко/женско“

Родовите улоги не се фиксни, природни и дадени еднаш засекогаш. Како резултат на принудата за 
приспособување (конформирање) на родовите улоги, многу поединци страдаат и не ги реализира-
ат целосно своите потенцијали. Ова особено се однесува на жените, кои, усвојувајќи ја родовата 
улога, практично ја усвојуваат подредената положба во однос на мажите. Со оглед на тоа што се 
културно и историски условени, тие може да се менуваат. Секој има право сам за себе да одлучи 
што е тоа со кое ќе биде исполнет/а и задоволен/а, без оглед на пропишаните родови норми. 
Неопходно е да се дискутира за родовите норми и тие да се редефинираат, особено оние што 
придонесуваат било мажите, било жените да страдаат, односно да живеат во подредена положба. 

Главна порака на работилницата „Како од реклама!“

Врз основа на родовите улоги, секоја култура развива т.н. родови идеали. Родовите идеали се 
замислени стереотипни слики за тоа како изгледа „вистинската“ жена, односно „вистинскиот“ 
маж. Тие се, исто така, менливи, но и релативно трајни. Вообичаено, секоја генерација има 
таков типичен родов идеал. 

Моќен инструмент со кој се врши притисок за сообразување со родовите идеали се рекламните 
пораки, кои доаѓаат од различни медиуми. Во нив родовите стереотипи главно се поддржуваат 
и преку нив се зацврстуваат. Така, на пример, огромното мнозинство реклами ги прикажува 
девојките/жените како разиграни, насмеани, конвенционално убави, во улога на мајки и на 
домаќинки, наставнички, секретарки, медицински сестри, а мажите како силни, во спортски 
активности, во бизнис-ситуации и во професии што се сметаат за „машки“. 

Како резултат на принудата за приспособување (конформирање) на идеализираните слики за 
тоа какви треба да бидат мажите, а какви жените, многу поединци страдаат. Од една страна, 
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тоа е затоа што им се намалува самодовербата, а, од друга, затоа што не ги реализираат целос-
но своите потенцијали. Ова особено важи за девојките/жените, бидејќи рекламните пораки 
вршат огромен притисок врз нив за тоа како треба да изгледаат. Ако се земе предвид дека 
изгледот зазема многу поважно место во родовиот идеал за девојките/жените отколку во тој 
за мажите, јасно е зошто рекламните пораки доведуваат многу девојки и жени во состојба на 
постојано чувство на несоодветност.

Многу е важно учесниците да станат свесни дека таквите идеални слики се во функција на фи-
нансиски профит и дека станувањето жртва на маркетиншките манипулации не е неизбежно 
ако ова се има предвид. 

Изборот за тоа како ќе се однесуваат, што ќе изберат да им биде важно и како ќе се вредну-
ваат себеси може да го прават врз основа на проценката што ги прави поисполнети, посреќни 
и поздрави, наместо врз основа на притисокот да се сообразат со наметнатите нереалистични 
слики од рекламите.
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Работилница 1: Затоа што сум женско/машко5

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае дека полот и родот се разликуваат и дека полот е биолошки одреден, а родот не е;

•	 знае дека родот е конструиран низ социјалните институции и интеракции;

•	 може да ги увиди последиците од родовата социјализација врз секојдневјето на жените и на мажите;

•	 разбере дека родовата социјализација креира нееднаква социјална моќ кај родовите;

•	 разбере дека родовата социјализација не е фиксна и може да се промени;

•	 развива позитивен став кон преиспитувањето на ригидноста на културно пропишаните ро-
дови улоги.

Материјали:

•	 флипчарт-хартија (за секоја група по еден лист);

•	 6–10 маркери;

•	 селотејп.

Главна активност (10–12 мин.)

Учесниците се делат во најмалку две групи и тоа според половата припадност. Оптимален број 
учесници во групата е 5–7. Така, доколку групата брои повеќе од 12 лица, се делат во четири, 
односно во шест групи. 

Секоја група добива инструкција на флипчарт-хартијата да напишат што е можно повеќе нешта, 
завршувајќи ја реченицата: 

- Сакам што сум женско, бидејќи... (за групата/ите девојчиња)

- Сакам што сум машко, бидејќи... (за групата/ите момчиња)

- Доколку процени дека треба, фацилитаторот/ката може да даде и по еден пример за тоа 
(да речеме: Сакам што сум женско, бидејќи можам да ги носам сите бои облека, или: Сакам 
што сум машко, бидејќи сум посилен од девојките). Давањето примери е важно за јасно да 
им се даде на знаење дека треба да се избегнуваат формулации што се негативни (на пр.: 
Сакам што сум машко, затоа што не добивам менструација или не забременувам). За завр-
шување на оваа активност им се даваат 5–6 минути. 

- Откако ќе завршат со таа активност, им се дава нов лист флипчарт-хартија за да напишат 
што е можно повеќе нешта, завршувајќи ја реченицата:

- Да бев женско, ќе можев да... (за групата/ите момчиња)

- Да бев машко, ќе можев... (за групата/ите девојчиња)

5. Адаптирано според: CARE (2013). Gender Equity And Diversity: Engaging Men And Boys For Gender Equality.
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И за оваа активност на групите им се даваат 5–6 минути. Откога секоја група ќе ги напише одгово-
рите, флипчарт-хартиите се залепуваат една до друга на видно место во просторијата и на учесни-
ците им се дава инструкција да ги прочитаат во себе и да размислат малку за тоа какви заклучоци 
може да се изведат од напишаното6. 

Дискусија/кратко предавање (15 мин.)

1. Како се чувствувавте додека ги довршувавте изјавите? 

2. Дали имаше нешто што ве изненади?

3. Дали за некоја од групите беше потешко да се дадат бројни одговори? За која? Зошто? 

4. Што може да се забележи од споредбата меѓу првиот лист на едниот пол, спореден со 
вториот лист на другиот? Дали постои совпаѓање меѓу тоа што девојките го сакаат, за-
тоа што се од женски пол, со тоа што го изјавуваат момчињата дека би можеле доколку 
би биле од женски пол? Зошто е тоа така?

5. Што од тоа што можат/не можат машките/женските е одредено од биологијата? Што не е?

6. Како ги доживуваме нештата од втората листа? Има ли нешта што се ограничувачки, 
односно не ни се допаѓаат? За кого? Од каде доаѓа тоа?

7. Како може да се променат овие ограничувања? Дали се еднакво фер за двата пола? Ако 
не се, зошто служат?

Заклучок

Иако може да ни изгледа дека момчињата и девојчињата, односно мажите и жените, многу се раз-
ликуваат, или дека тие се биолошки предодредени да прават сосема спротивни нешта, тоа ниту 
е така, ниту мора да биде така. Постои сосема мал број вистински биолошки разлики меѓу двата 
пола, кој е поврзан со нивната репродуктивна функција. Тие разлики се сведуваат на различните 
полови органи и некои карактеристики во изгледот што доаѓаат оттаму што жените можат да раѓа-
ат и да дојат, а мажите можат да го зачнат бебето. Така, на пример, токму затоа што раѓаат, жените 
имаат поширока карлица од мажите и млечни жлезди, поради кои се формираат поголеми гради. 
Мажите, пак, имаат посилни мускули, брада, повеќе влакна по телото и подебел глас. Овие разлики 
во изгледот се последица, пред сè, на различното количество машки, односно женски хормони што 
се излачуваат во телото на мажите, односно на жените. Конкретно, тестостеронот, кој кај мажите 
се излачува околу 6–8 мг на ден, присутен е и кај жените (просечно 10–15 пати помали количе-
ства), исто како што естрогените хормони во сличен размер се излачуваат и кај мажите.

Разликите што се биолошки детерминирани и неменливи се викаат полови разлики, а другите, 
кои ги наложува културата и може да се сменат, се викаат родови разлики. Сите родови разлики, 
особено оние во врска со различните активности што се сметаат за „машки“, односно за „женски“, 
не се навистина такви и можат да се менуваат. На пример, мажите можат да ги чуваат децата ед-
накво добро како и жените, исто како што и жените можат да бидат успешни инженерки, полити-
чарки или претседателки на држави. Тоа што едните активности се сметаат за „машки“, а другите 
за „женски“ не е резултат на тоа што едните имаат вроден талент или „специјални“ органи или 
хормони што ги прават помалку или повеќе успешни во едните или во другите активности, туку е 
последица на различните начини на воспитување и однос на средината уште од најмала возраст. 

6. Едукаторот/ката треба да ја води дискусијата главно во правец на тоа да ги освести учесниците кои карактеристики (машките 
или женските) се повеќе посакувани. Во таа смисла, помагаат и прашањата наведени во делот на дисксусијата што бараат споредба 
меѓу листовите „да бев“. Она што во најголем број случаи е исходот на вежбата е ситуација во која момчињата имаат отпор да 
смислат што ќе можеле ако се девојчиња, а не можат, затоа што се машки. Дури и да понудат многу работи на листата, треба да 
се прашаат колку тие „страдаат“ поради тоа што како момчиња не ги прават тие нешта
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Поделбата на т.н. „машки“ и „женски“ работи и пожелни, односно непожелни начини на од-
несување (на пр. шминкање и плачење за мажите, или „грубо“ однесување и борбеност кај 
жените) има негативни последици во секојдневното живеење и кај двата пола, но е особено 
лоша за женските. Тоа е така бидејќи сите активности што се дефинирани во културата како 
„женски“ (а, не мора да бидат) се сметаат за помалку важни, а неретко и служат за одземање 
на социјалната или на економската моќ. Така, на пример, професиите во кои главно работат 
жени, општо земено се помалку платени од оние во кои работат главно мажи, чувањето деца 
се смета за полесно и помалку вредно од заработувањето пари за живот и слично. 

Затоа, со право се тврди дека поделбата на активностите и на улогите на „машки“ и „женски“ води 
кон родова нерамноправност и помага таа да се одржи. На пример, иако и двата пола подеднакво 
добро може да се грижат за потомството и за домаќинството, тоа што овие активности се дефи-
нирани како „женски“ доведува до тоа жените многу повеќе да бидат преокупирани со нив. Како 
последица на тоа тие имаат многу помалку слободно време и повеќе обврски, а од друга страна, 
заработуваат помалку од мажите. Пониската заработувачка, пак, доаѓа главно оттаму што избира-
ат да работат професии што, бидејќи се сметаат за „женски“, се помалку платени или, во најлош 
случај, затоа што не се вработени поради притисокот дека треба сосема да им се посветат на домот 
и семејството. Ова е само дел од големиот број начини на кои жените „се држат под контрола“ 
и во подредена позиција во споредба со мажите. Со други зборови, социјалната моќ на жените е 
пониска од онаа на мажите токму поради ваквата поделба на улогите.

Истовремено, поделбата не е добра ни за машките, иако таа им носи многу повластици, односно 
повисока општествана моќ. Ова доаѓа оттука што традиционалната машка улога ги става под го-
лем стрес, затоа што од нив се очекува да бидат силни, успешни, да заработуваат, да не покажу-
ваат емоции и да не поминуваат време со децата колку што поминуваат жените. Ваквиот стрес 
придонесува за ризик од многу заболувања. Дури, се покажало и дека поради придржувањето 
кон машката улога, која бара издржливост и храброст, мажите се многу посклони кон повреди и 
несреќи од жените и многу повеќе одложуваат барање медицинска помош кога им е неопходна. 

Ваквата поделба е штетна и на индивидуално и на општествено ниво. Нејзиното одржување само 
привидно изгледа корисно. Идеално би било секој да може да се однесува онака како што смета 
дека е најдобро и да ги работи оние работи што може и што сака да ги прави, без да стравува од 
отфрлање од средината. Затоа, прв чекор во градењето ваква средина, која е поздрава за сите, е 
разбирањето дека родовите улоги ниту се фиксни, ниту се неопходни и дека нивното третирање 
како такви е повеќе штетно отколку корисно. 

Завршна активност (5 мин.)

Сите стојат или седат во круг. Едукаторот/ката им дава инструкција дека секој треба да каже 
кому (познат лик, не некој од групата) му се восхитува, а е од спротивниот пол, и да објасни со 
неколку зборови зошто. Реченицата треба да гласи: „Ѝ/му се восхитувам на _____ (име), пора-
ди тоа што е _____“. Притоа, треба да внимаваат што кажале претходните учесници, бидејќи 
ликовите и причините не смеат да се повторуваат. 

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како може наученото да го користиме во секојдневниот живот?



21

Работилница 2: Како од реклама! 

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да :

•	 разбере дека родовите идеали служат за родова социјализација и дека  креираат нееднаква 
социјална моќ кај родовите;

•	 разбере дека родовите идеали се променливи;

•	 развие позитивен став кон преиспитувањето на медиумските пораки во врска со родовите 
идеали;

•	 може да ги увиди последиците од наметнувањето на родовите идеали, особено преку медиумите. 

Материјали:

•	 флипчарт-хартија (за секоја група по еден лист);

•	 6–10 маркери;

•	 селотејп или лепило за хартија;

•	 6–7 пара ножици;

•	 стари „машки“ и „женски“ списанија (околу 20 вкупно).

Воведна активност (5–10 мин.)

Сите стојат во круг. Почнува еден доброволец, а потоа сите го прават истото. Тој/таа треба да 
каже: „Би сакал/а да бидам како... (име на некоја позната личност), бидејќи ТОЈ... (се кажува не-
која негова особина поради која учесникот/учесничката би сакал/а да е како него)“. Откако сите ќе 
се искажат во првиот круг, се преминува на втор, во кој се менува полот на лицето на кој учесници-
те би сакале да личат: „Би сакал/а да бидам како... (име на некоја позната личност ), бидејќи ТАА... 
(се кажува некоја нејзина особина поради која учесникот/учесничката би сакал/а да е како неа)“. 

Потоа се поставуваат следниве прашања:

1. Како ви беше за време на играта? 

2. Беше ли тешко да се сетите како кого сакате да бидете? 

3. Имаше ли разлика во изборите меѓу момчињата и девојчињата? Во што се состоеше?

Главна активност (25 мин.)

Учесниците се делат во полово хомогени групи со по 4–5 члена и седнуваат околу клупата. Секоја 
група добива 2–3 различни стари списанија (може и самите да донесат од дома), но се внимава 
девојките да добијат „женски“, а момчињата „машки“ списанија. Им се дава задача да видат како 
се претставени жените и мажите во рекламите и да изберат неколку типични примери. Сликите од 
избраните примери треба да ги исечат и да ги залепат на поголем лист хартија така, што на едната 
страна ќе ги стават моделите мажи, а на друга жените. Потоа треба да ги напишат карактеристи-
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ките на избраните ликови од рекламите со маркер во долниот дел на листот (одделно за машките 
и за женските), користејќи ги следниве прашања, кои едукаторот може да ги напише на таблата: 

- Како изгледаат? 

- Колку години имаат?

- Каква емоција покажуваат? 

- Што прават? За што служат нивните активности?

- Што им е заедничко? 

Откако ќе завршат, секоја група го лепи на ѕид и накратко го презентира „постерот“ пред другите.

Дискусија/кратко предавање (15 мин.)

1. Како се чувствувавте во текот на активноста?

2. Која е наменета и кои пораки ги испраќаат наведените реклами?

3.Кои особини/карактеристики на ликовите од рекламите најчесто се повторуваат?

4. Какви пораки тие праќаат во однос на физичкиот изглед на жените/девојките, а какви на 
мажите/момчињата? Има ли и други пораки?

5. Има ли разлики во тоа што доминира кај машките, а што кај женските ликови?

6. Какви се последиците по мажите, а какви по жените? Има ли разлики меѓу мажите и жени-
те во сето она што треба да минат и во последиците што треба да ги претрпат обидувајќи се  
да бидат што послични до моделите од рекламите? За кого се последиците потешки?

7. Како влијаат тие на момчињата, односно на девојчињата како гледачи на рекламите?

8. Може ли да идентификуваме некакви потенцијални опасности за здравјето (и физичко и 
психичко) од изложеноста на ваквите пораки? 

9. Каква е улогата на фотошоп-алатката во креирањето на тие опасности? 

10. Каде сè, освен во списанијата, наидуваме на вакви пораки за тоа како би требало да из-
гледаат и што треба да прават мажите и жените?

11. Има ли пораки што вие ги сметате за важни за добросостојбата на луѓето, а не ги ис-
праќаат овие реклами?

12. Зошто не ги испраќаат тие пораки? Што може да се направи во врска со тоа? 

Заклучок

Уште од најраното детство, во семејството, низ медиумите (ТВ, Интернет, весници, списанија), 
па и низ наставните содржини на училиште, на сите им се наметнуваат упростени слики за тоа 
како би требало да изгледаат, кон што би требало да се стремат и што би требало да прават 
„вистинските“ мажи или жени. Ваквите упростени слики се нарекуваат родови идеали. Иако 
не се единствените преку кои се „диктираат“ родовите идеали, рекламите се особено моќни 
во нивното наметнување, бидејќи лесно се восприемаат, затоа што се визуелни, полни се со 
позитивни емоции и, згора на сè, многупати се повторуваат. 
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Родовите идеали немаат никаква врска со тоа дали некој е навистина машко или женско или, 
пак, со тоа колку навистина вреди, туку служат за да ја поддржат поделбата на машко – женски 
улоги. Тие се менуваат со текот на времето и се различни во различни култури. 

Слепото придржување до овие пропишани идеали е повеќе штетно отколку корисно. Една од 
најсериозните штетни последици на изложеноста на овие идеализирани слики што доаѓаат од 
медиумите е ризикот за здравјето. Парадоксално, иако се чини дека тие нудат производи или 
промовираат здрав животен стил, всушност, поради манипулациите со кои се служат (како фо-
тошоп, нереалистичноста на барањата и сл.) тие придонесуваат за развивање нереалистични 
очекувања од себе, за намалена самодоверба и за правење проблематични избори (земање 
стероиди, средства за слабеење, непотребни хируршки интервенции), за создавање нездрави 
навики или дури и нарушувања (анорексија, булимија). Истражувањата покажуваат дека овие 
последици се многу посериозни кај девојките/жените, поради тоа што притисокот што се врши 
врз нив во врска со изгледот е многу посилен. Но, тоа не е единствената последица. Скриените 
пораки не се ограничени само на изгледот туку и на тоа што се порачува дека е најважно во 
нивниот живот (да бидат убави, да  го восхитат спротивниот пол со изгледот, да се занимаваат 
со активности што не се интелектуални), па, така, се зацврстува родовата норма дека најва-
жната работа за жените е тоа како изгледаат. Пораките за момчињата/мажите дека треба да 
бидат „кул“, да имаат огромна мускулна маса и сл., можат да имаат аналогни последици, како 
на пример, опседнатост со вежбање. Најнакрај, не е мала опасноста ниту од зацврстување на 
уверувањето дека насилството кон девојките/жените е прифатливо, затоа што во многу рекла-
ми на мажите им се порачува дека сексуалната привлечност им е во физичката сила, доминант-
носта, мускулите, агресивноста, напнатоста и контролата. 

Многу е важно секој да си процени кој вид однесување и кои активности го/ја прават поиспол-
нет/а и посреќен/на, отколку само врз основа на притисокот да се сообразува со стереотипните 
препораки за тоа како да биде маж или жена, момче или девојче „како од реклама“.

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?
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Водич за едукаторите

Здравјето претставува состојба на целосна ментална, физичка и социјална благосостојба и не 
е само отсуство на некоја болест [1]. Здравјето како концепт и состојба опфаќа многу аспекти 
од човековиот живот, кои се подеднакво важни. Младите луѓе7 во својот живот се среќаваат со 
помал број здравствени предизвици, но тоа не значи дека и во оваа возраст младите не треба 
да се грижат за сопственото здравје. 

Како дел од целокупното здравје, исто така се важни и сексуалното и репродуктивното. За 
младите луѓе сексуалното и репродуктивното здравје се особено важни, со оглед на тоа што во 
раната адолесценција (од 10 до 14 години) момчињата и девојчињата поминуваат низ период 
на промени. Тие промени се биолошки, когнитивни, емоционални и социјални, а токму тоа го 
означува периодот на нивното созревање.  

Според Светската здравствена организација, постојат две работни дефиниции за сексуалното 
здравје и за репродуктивното здравје. Дефиницијата за сексуалното здравје упатува на позити-
вен пристап кон сексуалното здравје, односно почитување на сексуалноста и сексуалните врски, 
како и да се има безбедно сексуално однесување, кое е ослободено од присила, дискриминација 
и насилство. Од друга страна, дефиницијата за репродуктивното здравје става акцент врз услови 
за добро репродуктивно здравје на луѓето, односно таа упатува на правото да се донесе одлука 
кога и колку деца да се има, но и на остварување на задоволувачки сексуален живот. Притоа, ова 
опфаќа и имање вистински информации, како и услуги што ќе им овозможат да го остварат тоа. 

Сексуалното и репродуктивното здравје се однесуваат на различни аспекти на животот, но, 
најчесто, кога се користи овој термин се мисли на: 

•	 анатомски и физиолошки аспекти, пубертет и адолесценција; 

•	 сексуално преносливи инфекции и ХИВ и нивна превенција;

•	 планирање на семејството, контрацепција и абортус. 

СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ

Терминот сексуално преносливи инфекции (СПИ) се однесува на повеќе инфекции од раз-
лични предизвикувачи (паразити, бактерии, вируси, габи), кои се пренесуваат преку сексу-
ален однос. Освен преку сексуален однос, некои СПИ може да се пренесат и преку контакт 
од кожа на кожа, а некои, пак, како хивот, може да се пренесат и само преку контакт со 
контаминирана крв или  од мајка на дете. 

Најчести сексуално преносливи инфекции и нивните симптоми

Постојат повеќе од 25 видови СПИ. Дел од нив се почести и предизвикуваат поголеми и по-
долготрајни последици за здравјето на младите. СПИ може да бидат непријатно искуство во 

СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

7. Постојат повеќе дефиниции што се однесуваат на децата и на младите и која возраст е опфатена: деца се сите на возраст од 0 до 18 
години; раната адолесценција се однесува на децата од 10 до 14 години;  млади луѓе, според дефиницијата на Обединетите нации се 
од 15 до 24 години; додека, пак, според Националната стратегија за млади на Република Македонија млади се сите од 15 до 30 години
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врска со сексуалноста. Од тие причини важно е младите да се запознаат со некои од бројните 
СПИ, особено со оние што се почесто застапени. Базичното познавање на симптомите и гра-
дењето позитивен став за превенирање и навремено реагирање во врска со СПИ се многу 
важни за спречувањето посериозни последици. 

Најчести симптоми што укажуваат на можна СПИ, за која е потребно консултација и преглед од 
лекар, се: болка при мокрењето, исцедок од вагината или од пенисот, црвенило, болка и чешање 
во гениталната регија, исипување или каква било друга промена на слузницата и на кожата во 
гениталната регија, израстоци  ̶  брадавици, ранички, болка при сексуален контакт, непријатност 
во долниот дел на стомакот, отечени лимфни јазли во делот на препоните, отечени и/или болни 
скротуми (тестиси). Сепак, многу често некои СПИ може да не предизвикаат никакви симптоми.

Најчести сексуално преносливи инфекции се: кламидија, кандида, гонореја, ХПВ (хуман папи-
лома вирус), генитален херпес, сифилис, хепатит Б и Ц, трихомонас и ХИВ. 

ХИВ

Епидемијата на ХИВ во светот продолжува да се шири, засегајќи ги сите луѓе, без оглед на возраста, 
полот, местото на живеење и сексуалната ориентација. Младите луѓе се во центарот на епидемијата 
со ХИВ, па затоа тие се и единствената надеж кога станува збор за ставањето на оваа епидемија 
под контрола. Младите жени и девојки се изложени на поголем ризик од инфекција со ХИВ, затоа 
што се биолошки поранливи, помалку можат да инсистираат на безбеден сексуален однос, најчесто 
не го знаат ХИВ-статусот на својот партнер,  економски се позависни и, истовремено, не се доволно 
информирани како да се заштитат. Од друга страна, пак, некои од овие фактори се однесуваат и на 
момчињата, кои често се под притисок од околината за што порано почнување со сексуална актив-
ност, како доказ на својата машкост, што, исто така, ги прави поизложени на инфекција со ХИВ.

Постојат три основни начини на пренесување на ХИВ: најдоминантниот е преку незаштитен 
сексуален однос, односно без употреба на кондом (вагинален, анален, орален), потоа преку крв 
(користење нестерилни инструменти, игли и шприцови при користењето дрога, медицински и 
други интервенции – тетовирање и пирсинг – дупчење на делови од телото и сл.) и од инфици-
рана мајка на дете во текот на бременоста, за време на породувањето и преку доењето.

Со секојдневни активности, какви што се: ракувањето, прегрнувањето, користењето заеднички 
тоалети, бањи, прибор за јадење, пливањето во базен не може да настане пренос на ХИВ-ин-
фекцијата. Хивот не претставува директно пренослива инфекција, невозможно е да се пренесе 
преку вообичаените социјални контакти и затоа не смее да се третира како карантинска болест 
и да се нарекува „зараза“.

Поради тоа што најчестиот начин на пренос е сексуалниот однос, треба да се користи кондом при 
секој сексуален однос, без разлика на полот, сексуалната ориентација, брачниот статус, надвореш-
ниот изглед на партнерот/партнерката. Единствен начин да се дознае ХИВ-статусот е да се направи 
ХИВ-тест, кој е специфичен тест на крвта. Најчестите причини поради кои не се прави тест за ХИВ 
се следниве: перцепцијата дека „тоа не може да ми се случи мене“, недоволната информираност 
за користа од навременото откривање на инфекцијата,  стигмата кон заболувањето, стравот „да 
не дознае некој“, но и немањето информација каде да се направи тестот. Се смета дека најважна 
причина што денес светот сè уште тешко се справува со ХИВ не е фактот што болеста се шири лесно 
и што е неизлечива (бидејќи постојат лекови што можат да им овозможат на лицата кои живеат со 
ХИВ долг и продуктивен живот), туку фактот дека најголемиот дел од инфицираните не се свесни за 
својот ХИВ-статус, односно луѓето не сакаат да направат тест за ХИВ, бидејќи се плашат од осуда. 
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Со други зборови, стигмата и дискриминацијата се поголеми проблеми од самата инфекција. Со 
навремено тестирање за ХИВ и навремено почнување со лекувањето со антиретровирусна терапија 
(комбинација од повеќе лекови), денес со ХИВ се живее здраво, долго и квалитетно, со животен век 
што е речиси еднаков на оној кај општата популација. 

Затоа, оние што биле изложени на ризик, треба што порано да го дознаат својот ХИВ-статус. 
Раното откривање на ХИВ-статусот, како и навременото отпочнување со терапија, истовремено 
значи и превенција. Редовното користење на антиретровирусните лекови ја намалува веројат-
носта за пренос на вирусот по сексуален пат за дури 96%.

Денес во Македонија тестирањето за ХИВ е широко достапно за секого, тестовите се бесплатни, 
се прават анонимно – со користење шифри, се гарантира доверливоста, а потребни се најмногу 
15 минути за да се дознаат резултатите. За резултатите да бидат точни потребно е да измине 
временски период од три до шест месеци од последната изложеност на ризик од ХИВ.

КОНТРАЦЕПЦИЈА

Контрацепцијата претставува употреба на методи и на средства за спречување несакана 
бременост. Употребата на контрацепција им овозможува на луѓето да имаат сексуален живот 
со намален страв од непланирано забременување, додека кондомите дополнително штитат и 
од некои сексуално преносливи инфекции (СПИ), вклучувајќи и инфекција со ХИВ. 

Според Светската здравствена организација (СЗО), не постои медицинска контраиндикација за 
употребата на контрацепција кај адолесценти постари од 16 години [2]. Напротив, со спречување-
то на несаканата бременост се надминува ризикот од несакани ефекти. Оттука, адолесцентите, 
кои се под најголем ризик од настанување несакана бременост, а под најмал ризик од компли-
кации поради употребата на контрацепција, може да ги користат сите методи на контрацепција, 
вклучувајќи ја и оралната контрацепција (пилули) за девојките. Возраста сама по себе не е при-
чина да се избегнува одреден вид контрацепција. Но, најдоброто решение за избор на контрацеп-
ција, во секој поединечен случај, се препорачува да се направи по консултација со лекар. 

Ефикасната употреба на контрацепцијата е поголема кога е споделена  одговорност на двата 
партнера. Кај нас стапката на употреба на контрацепцијата кај младите е мала. Најчестите 
причини за недоволната употреба на контрацепцијата кај адолесцентите се: влегувањето во 
непланирани сексуални односи, недоволната информираност за постојните методи на контра-
цепција, стравот и предрасудите за нивното штетно дејство, недостигот од вештини за инсис-
тирање на безбеден сексуален однос и воведување контрацепција во врската (особено присут-
но кај женскиот пол, поради родова нерамноправност),  недостигот од финансиски средства, 
стравот од медицинските процедури, стравот од осудувачки однос на медицинскиот персонал. 

Видови контрацептивни методи

Постојат повеќе видови контрацептивни средства. Најголемиот дел од нив се користат од страна 
на женските, а многу мал дел од страна на машките. Секој има право да избере метод што најмногу 
му одговара за користење во даден момент од животот, водејќи сметка изборот да го направи така, 
што ќе обезбеди најмал можен здравствен ризик. Затоа и се препорачува консултација со лекар. 

Некои методи се користат за време на самиот сексуален однос, какви што се бариерните 
методи (машки и женски кондом), кои спречуваат семената течност (спермата) да навлезе во 
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вагината и оневозможуваат размена на телесни течности (сперма и вагинален секрет). Овие 
методи штитат и од голем број СПИ. 

Некои луѓе користат особено ефикасни контрацептивни методи, како хормонски контрацепти-
ви или интраутерина влошка (спирала). Хормонските контрацептиви содржат хормони слични 
на оние што природно се лачат кај жените и ја спречуваат овулацијата, т.е. јајце клетката не се 
ослободува од јајчникот и жената не може да забремени. Спиралата спречува спојување на спер-
матозоидите со јајце клетката и нејзино вгнездување во матката. Овие методи не штитат од СПИ. 

За да избегнат несакана бременост, некои двојки користат т.н. природни методи: методот на 
плодни/неплодни денови и методот на прекинат однос. Првиот претставува избегнување сек-
суален однос во сите денови кога јајце клетката може да биде оплодена. Вториот претставува 
прекинување на сексуалниот однос, односно вадење на пенисот за ејакулацијата (исфрлување-
то на спермата) да настане надвор од вагината и подалеку од гениталната регија. Двата метода 
не штитат од СПИ, а се несигурни и при заштитата од несакана бременост. 

Двојната заштита претставува истовремена употреба на кондом за заштита од СПИ и на не-
кој друг вид контрацептивен метод за да се сведе на минимум можноста од настанување СПИ и 
несакана бременост (на пример, кондом и орална контрацепција). Ова особено им се препора-
чува на младите луѓе што не се во стабилна врска и кај кои промената на партнери е почеста.

Понекогаш несаканата бременост може да се спречи по имањето незаштитен сексуален однос 
или, пак, по неуспешно заштитен однос (пукнат кондом) со употреба на т.н. итна контрацеп-
ција, апче наречено „утро потоа“. Ова апче содржи висока доза хормони. Таа е најдобро да се 
земе максимум до 72 часа по незаштитениот сексуален однос. Итната контрацепција не смее 
да се злоупотребува премногу често. Таа треба да биде резервирана само за итни ситуации и 
најдобро е да се земе во консулатција со гинеколог.

Релевантни податоци: 

•	 Бројот на новоинфицирани со СПИ меѓу адолесцентите е во постојан пораст и претставува 
голем јавно-здравствен проблем поради големиот број последици [3].

•	 Има околу 333 милиони нови случаи на излечиви СПИ годишно во светот, а поголемиот број 
од нив се случуваат кај луѓе на возраст од 19 до 24 години, следени од оние на возраст од 
15 до 19 години [4].

•	 Иако ХИВ-инфекцијата кај младите е намалена (во периодот од 2001 до 2012 за 42% во суп-
сахарска Африка), се проценува дека во светот, особено во земјите со низок и со среден еко-
номски развој, со ХИВ живеат 2,1 милион адолесценти (на возраст од 10 до 19 години) [5].

•	 Сеопфатното и релевантно знаење за хивот, за употребата на кондом, за ХИВ-тестирањето 
и за антиретровирусна терапија кај младите е сè уште на ниско ниво [6].

•	 Сексуално активните млади лица ја одложуваат употребата на контрацепција најчесто за 
една до две години од првиот сексуален однос. Токму во тој период се случуваат најголем 
број од несаканите бремености, од кои половината се случуваат во првите шест месеци [7]. 
Сексуално активните адолесценти што не користат контрацепција имаат 90-процентни шан-
си да забременат во период од една година. Младите што користеле контрацепција при 
првиот сексуален однос и натаму во животот ја користат многу поредовно [8]. 
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„ЛИЗГАВ ТЕРЕН“

Поради тоа што темите кои се обработуваат од оваа област се повеќе од биомедицинска приро-
да, кај учесниците во работилницата „Сексуално преносливи болести, вклучувајќи ХИВ и СИДА“ 
може да се јави одредена незаинтерсираност. Поради тоа, сите информации треба да бидат 
пренесени на што е можно поедноставен начин.

Кај младите луѓе генерално, а особено кај девојките, постои мала информираност во врска со 
модерните методи на контрацепција. Затоа, во текот на работилницата „Контрацепција – пла-
нирање на семејството“, треба да се посвети повеќе внимание на разобличување на митови 
поврзани со употребата на контрацепцијата, кои се наведени во Заклучокот на работилницата. 
Ова особено се однесува на митот за опасностите од оралната контрацепција.  

Демонстрацијата на правилна употреба на кондом во оваа работилница, кај различни групи 
или само кај поединци, може  да предизвика срам. Доколку повикате некој учесник или учес-
ничка да научи или да демонстрира правилна употреба на кондом, внимавајте да не се јави 
притисок од групата, односно од врсниците, и тој или таа дополнително да биде изложен/а на 
некои засрамувачки коментари и дофрлувања од групата. Работете ја вежбата само со оние 
што доброволно се јавуваат.  Во секој случај, вие сте тие што мора да ја направите демонстра-
цијата први.

Исто така, можно е и треба да се внимава и да се спречи доколку некој од групата користи 
телефон (или некоја слична направа) и го/ја снима својот/својата соученик/соученичка при 
демонстрацијата. Ова треба јасно да се стави до знаење пред почетокот на демонстрацијата. 

Во оние делови на работилниците кога се зборува за ХИВ, особено во „ХИВ – добро е да се 
знае“, очекувано е да се појават и различни изјави, кои можат да бидат дискриминирачки кон 
луѓето што живеат со ХИВ. Токму поради тоа, потребно е да се информираат учесниците дека 
човековите права важат за сите, без разлика на здравствениот статус на човекот, и дека сите 
треба да се однесуваат во согласност со тоа. 

Главна порака за работилницата: „Сексуално преносливи инфек-
ции, вклучувајќи ХИВ и СИДА“ 

Луѓето може да имаат позитивно искуство, но и негативни последици, како резултат на својата 
сексуална активност. Позитивното искуство вклучува чувство на блискост, интимност, задовол-
ство и посакувана бременост. Негативните последици вклучуваат емотивно и физичко стра-
дање, СПИ, вклучувајќи ХИВ, и непланирана бременост.

Добро е да се познаваат симптомите на СПИ, но, за жал, голем дел од нив често не 
даваат симптоми што се лесно препознатливи. Затоа, не би требало да се чека да се 
јават симптоми, туку редовно да се користи заштита и да се оди на лекар секогаш кога 
имало однесување што го зголемува ризикот од пренос на СПИ – сексуален однос без 
кондом, пукнат кондом или сексуален однос под влијание на алкохол. Одредени инфек-
ции (бактериските или габичните) може да се излекуваат целосно. Навременото откри-
вање и соодветното лекување може да ги стави под контрола симптомите на оние СПИ 
што не можат да се излекуваат целосно (како, на пример, херпес, ХИВ, ХПВ). Посетата 
на лекар и тестовите за СПИ треба да се направат секогаш кога постојат симптоми на 
СПИ, кога симптомите се јавиле кај партнерот или, пак, партнерот знае дека има СПИ, 
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кога се почнува врска со нов партнер, кога се почнува врска со партнер што имал други 
сексуални партнери претходно и кога лицето имало небезбедно сексуално однесување 
(сексуален однос без употреба на кондом). При констатирана СПИ, особено е важно да 
се лекуваат двата партнера истовремено.

Главна порака за работилницата: „ХИВ – добро е да се знае“

Младите луѓе се во центарот на ХИВ-епидемијата, па затоа сè повеќе станува јасно дека клучот 
за намалување на оваа епидемија се наоѓа во тоа што ќе им се помогне да се заштитат себеси и 
другите од неа. Покрај избегнувањето на ризичните видови однесување и преземањето мерки за 
заштита, особено е важно да се направи тест за ХИВ доколку постоела изложеност на некаков вид 
ризик од ХИВ. И покрај многуте напори на државите (широко достапно, бесплатно и доверливо), 
тестирањето за ХИВ сè уште е недоволно, најчесто поради неговата поврзаност со стигмата кон 
самото заболување,  дискриминацијата на одредени групи што се обвинети за епидемијата, но и 
недоволната перцепција за изложеноста на ризикот. Навременото тестирање за ХИВ и редовното 
користење терапија обезбедува долг и квалитетен живот, но претставува и превентивна мерка. 

Главна порака за работилницата: „Планирање на семејството –
контрацепција“

Употребата на контрацепција кај адолесцентите е недоволна од многу причини, меѓу кои е и 
стравот од несакани дејства. Според СЗО, адолесцентите можат да ги користат сите методи без 
ризик од нарушување на нивното физичко здравје, особено поради фактот што кај нив ризи-
кот од несакана бременост е најголем. Употребата на контрацепција е заедничка одговорност 
на двајцата партнери. Голем број меѓународни и домашни документи го штитат правото на 
адолесцентите за употреба на контрацепцијата како начин за зачувување и унапредување на 
нивното репродуктивно и севкупно здравје.

Референции: 

[1] Устав на Светската здравствена организација, усвоен на Меѓународната конференција за 
здравје, потпишан на 22 јули 1946 во Њуjорк, САД, достапно на http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/
EN/constitution-en.pdf?ua=1  
[2] World Health Organisation [WHO]. (2010). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use - 4th Ed. 
World Health Organisation  
[3] World Health Organisation [WHO]. (2011). Department of Reproductive Health and Department of 
Child and Adolescents Health and Development (CAH).(2009). Sexual Transmitted infections among 
adolescents – the need for adequate health services. World Health Organisation.  
[4] Aggelton, P. (2004). Sexuality, HIV prevention, vulnerability and risk. Journal of Psychology and Human 
Sexuality, 16 (1),1-11. 
[5] Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. [UNAIDS]. (2013) Global report: UNAIDS report on the 
global AIDS epidemic 2013. UNAIDS 
[6]  Idele, P. at al. (2014). Epidemiology of HIV and AIDS Among Adolescents: Current Status, Inequities, 
and Data Gaps JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES 66 (2) 144-154. 
[7] Kalmuss et al. (2003). Preventing sexual risk behaviours and pregnancy among teenagers: Linking 
research and programs. Perspective on Sexual and Reproductive Health.  
[8] Tripp, J at al. (2005). Sexual health, contraception, and teenage pregnancy. BMJ Publishing Group Ltd. 
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Работилница 1: Сексуално преносливи инфекции,  
вклучувајќи ХИВ и СИДА 

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да :

•	 ги знае најважните податоци за сексуално преносливите инфекции, вклучувајќи и ХИВ;

•	 знае како се пренесуваат сексуално преносливите инфекции и како да се заштити од нив; 

•	 сфати дека тестирањето за ХИВ и познавањето на ХИВ-статусот е еден вид превенција од 
компликации доколку статусот е позитивен и заштита на другите од инфицирање; 

•	 ги знае последиците од ненавременото лечење на некои од СПИ;

•	 разбере дека се потребни редовни посети на лекар.

Материјали:

•	 пет картички со имињата на најчестите  
сексуално преносливи инфекции; 

•	 селотејп;

•	 табла и маркер/креда. 

Главна активност (10–15 мин.)

Целата група се дели во пет мали групи и секоја извлекува по една картичка со назив на не-
која од најчестите сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи го хивот. Потоа на членовите 
на групата им се дава задача да дискутираат за инфекцијата наведена на нивната картичка 
во зададената временска рамка. Секој од нив треба да ги сподели со членовите на групата 
информациите што ги знае, а секоја од информациите ја запишува еден член од групата. На 
секоја група ѝ се дава инструкцијата дека треба да избере еден што ќе го соопшти исходот од 
дискусијата пред другите.

Притоа, групата се поттикнува да размислува за следниве пра-
шања (напишани на табла):

1. Како се пренесува инфекцијата? 

2. Какви симптоми дава, како се препознава? 

3. Како може да се открие таа инфекција?

4. Како се лекува? 

Откако времето дадено за дискусија во парови ќе помине, избран презентер од групата треба 
да ги сподели информациите од дискусијата со целата група. 

Секоја картичка ќе се залепи на таблата, а тоа може да го направи едукаторот или, пак, тој/
таа што ќе зборува. Едукаторот на таблата треба да ги запише главните информации што тие 
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ги споделиле за секоја сексуално пренослива инфекција, но само оние што се точни. Другите 
не ги дискутира, туку само ги игнорира. Притоа, едукаторот ќе ги дополни оние информации 
за секоја од инфекциите што не биле споменати претходно. Ако групата нема информации за 
сексуално преносливите инфекции што се на картичката,  едукаторот/ката е тој/таа што треба 
да ги истакне најглавните карактеристики на конкретната СПИ.

Дискусија/кратко предавање (15 мин.)

1. Сте слушнале ли за некои сексуално преносливи инфекции што претставуваат ризик за 
здравјето на младите?

2. Дали ако некој ни изгледа чисто и мириса убаво или, пак, добро го познаваме можеме 
да бидеме сигурни дека нема СПИ? 

3. Кои се општите симптоми, знаци што се појавуваат доколку некој има сексуално пренос-
лива инфекција?

4. Дали секој мора да ги има истите симптоми?

5. Каде треба да се побара стручна помош и како се откриваат сексуално преносливите 
инфекции? 

6. Како се лекуваат сексуално преносливите инфекции? Може ли да поминат самите од 
себе, без лекување?

7. Како се спречува пренесувањето на сексуално преносливите инфекции?

Заклучок

Сексуално преносливите инфекции се инфекции што се предизвикани од различни микроoрга-
низми, а кои, најчесто, се пренесуваат по сексуален пат. Покрај пренесувањето по сексуален 
пат, дел од СПИ можат да се пренесат и по крвен пат, со користење исти предмети (крпи, долна 
облека и друго) или, пак, бремената мајка може да му ги пренесе на своето новороденче. Ретко 
која сексуално пренослива инфекција може да се добие и на поинаков начин.

Најчестите сексуално преносливи инфекции се: кламидија, трихомонас, кандида, хуман папи-
лома вирус (ХПВ), генитален херпес, сифилис, гонореа, ХИВ. Постојат и други сексуално пре-
носливи инфекции, но тие не се толку чести или, пак, специфични. 

Секоја сексуално пренослива инфекција има своја карактеристика или може да има некој спе-
цифичен знак/симптом. Сепак, за сите сексуално преносливи инфекции како општи симптоми 
може да се појават: неспецифичен исцедок од половите органи (вагина/пенис), кој е со про-
менета густина, боја или мирис, болка за време на сексуалниот однос, крвавење во текот на 
односот, болка во дoлниот дел на стомакот, ранички, црвенило или, пак, чешање во пределот 
на половите органи или на анусот, појава на крвавење меѓу две менструални крвавења. Покрај 
тоа, карактеристично за сексуално преносливите инфекции е тоа што едно лице може да биде 
инфицирано со некоја инфекција, но да нема никаков симптом, па поради тоа инфекцијата и 
не може да биде забележана и може да се открие само со лекарски преглед. 

Доколку се појави некој од овие симптоми, лицето треба да побара лекарска помош. Притоа, 
може да му се обрати на својот матичен лекар, лекар по семејна медицина или, пак, девојките 
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може да посетат гинеколог, а момчињата дерматовенеролог или уролог. При лекарскиот пре-
глед различни инфекции се откриваат на различен начин и тоа со визуелен преглед, со земање 
брис од гениталиите, а некои се откриваат со тест на крвта. Со оглед на тоа што сексуално 
преносливите инфекции не даваат симптоми секогаш, потребно е, доколку некој е сексуално 
активен, да посетува редовно (еднаш годишно) гинеколог или, пак, дерматовенеролог или 
уролог. Ова е важно затоа што доколку некоја инфекција не се лекува, затоа што не била от-
криена или не била побарана помош, може да остави и последици. Како најчести последици се: 
проширување на инфекцијата на други органи, предизвикување стерилност (неможност да се 
има деца), а многу ретко некои сексуално преносливи инфекции може да предизвикаат смрт. 

За да се спречи пренесувањето на некоја сексуално инфекција, секогаш за време на сексуал-
ниот однос треба да се користи кондом, затоа што тоа е единственото средство што штити од 
сексуално преносливи инфекции, вклучувајќи го и хивот, како и од несакана бременост. Покрај 
тоа, многу е важно да се прават и редовни прегледи со цел да се открие некоја сексуално пре-
нослива инфекција, која нема, односно не пројавува никакви симптоми. 

Завршна активност (5 мин.)

Сите учесници на работилницата застануваат во круг. Секој од нив треба да каже/сподели една 
информација за која пред работилницата сметал/сметала дека е точна, но по завршувањето 
на работилницата се покажало дека тоа е грешно. На пример, дека ХПВ се лекува со некој вид 
апчиња, дека ХИВ може да се добие на базен и слично. 

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како може наученото да го користиме во секојдневниот живот?
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Работни картички за учесниците

КЛАМИДИЈА / ХЕПАТИТ Ц

СРАМНИ ВОШКИ / КАНДИДА

ХИВ / ГЕНИТАЛЕН ХЕРПЕС

ХПВ / ГОНОРЕЈА

СИФИЛИС / ХЕПАТИТ Б
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Работилница 2: ХИВ – добро е да се знае 

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае како се пренесува ХИВ-инфекцијата и кои се начините за заштита од инфекцијата;

•	 сфати дека тестирањето за ХИВ и познавањето на ХИВ-статусот е еден вид превенција од 
компликации, доколку статусот е позитивен и заштита на другите од инфицирање; 

•	 сфати дека тестирањето се прави по личен избор, односно дека е доброволно и дека е до-
верливо поради сопствена и туѓа заштита;

•	 знае каде може да се информира за тоа каде се врши тестирање за ХИВ во Република Македонија;

•	 изгради став на неосудување и недискриминација на ХИВ-позитивните лица.

Материјали:

•	 работен лист за наставникот/наставничката:  
Митови и факти за ХИВ;

•	 три листа хартија – на еден напишано:  
„ТОЧНО“, на друг напишано: „НЕТОЧНО“  
и трет со напишано: „НЕ СУМ СИГУРЕН/А“;

•	 селотејп;

•	 хартиени топчиња;

•	 креда и табла.

Воведна активност (5 мин.)

Сите стојат во круг и треба да молчат. Едукаторот/едукаторката им вели на сите да ги затво-
рат очите и да ги подадат дланките пред себе, па тој/таа минува и скришно кај неколкумина 
(тројца-четворица) од нив остава по едно мало хартиено топче. На даден знак сите треба да 
ги преклопат дланките како нешто да кријат, независно дали имаат топче или немаат, и да ги 
отворат очите. Потоа сите почнуваат да се движат без зборување и кога ќе се сретнат со не-
кого, скришно прават „размена“ на содржината од дланките – и тие што имаат топче и тие што 
немаат, но сите се трудат што е можно повеќе „размени“ да направат, а, притоа, ништо да не се 
види. Ова се повторува неколку пати додека едукаторот/ката брои до 20, а секој од учесниците 
во себе треба да брои колку пати се нашло кај него некое од топчињата. 

Главна активност (10–15 мин.)

Сите стојат на едниот крај од просторијата. На другиот крај, едукаторот/едукаторката поставу-
ва, на што е можно поголемо растојание еден од друг, три листа хартија: на едниот пишува 
„точно“, на другиот „неточно“ и на третиот „не сум сигурен/а“. На учесниците им се објаснува 
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дека ќе треба да застанат во близина на еден од трите листа, во зависност од тоа кој е нивниот 
одговор во однос кон секоја од изјавите што ќе ја слушнат, една по една. 

Едукаторот/едукаторката ги чита изјавите од првата колона од работниот лист Митови и факти за 
ХИВ, а по секоја од нив учесниците се распоредуваат кај еден од посочените листови. Потоа, тој/
таа  ги прашува групите што се формирани на тој начин да ја аргументираат својата позиција така, 
што најпрво објаснуваат оние чија позиција не е оправдана според објаснувањето што му е даде-
но во неговиот работен лист, потоа тие што избрале „не сум сигурен/а“, а на крајот се слушаат и 
аргументите на оние чија позиција оди во прилог на правилниот одговор, кој, потоа, едукаторот/
едукаторката им го чита заедно со објаснувањето од втората колона од својот работен лист.

Дискусија (15 мин.)

1. Што е инфекција со ХИВ, а што е СИДА? 

2. На кои начини едно лице може да се инфицира со ХИВ? 

3. Кои се начините за заштита од инфекција со ХИВ? Кој е одговорен за нивното практикување?

4. Дали е важно да се дознае сопствениот ХИВ-статус? Како? Зошто? Дали може да се инсис-
тира на дознавање на ХИВ-статусот на партнерот или тоа да се направи насила? 

5. Како треба да се однесуваме кон лицата што се ХИВ-позитивни?

Заклучок

Инфекција со ХИВ значи дека лицето само е инфицирано со ХИВ, додека сидата значи дека веќе се 
развиле симптоми на одредени заболувања како резултат на ослабениот имунитет на организмот.

Само одредени телесни течности можат да пренесат ХИВ (крв, претсемена и семена течност, 
вагинален секрет и мајчино млеко). 

Инфекцијата со ХИВ може да се добие преку незаштитен сексуален однос, употреба на несте-
рилни инструменти при инјектирање дрога, медицински и други интервенции (како, на пример, 
тетовирање и пирсинг – дупчење на делови од телото). Исто така, ХИВ-позитивната мајка може 
да му ја пренесе инфекцијата на своето дете за време на бременоста и на породувањето, како 
и преку доење на новороденото.

Заради заштита од инфекција со ХИВ, бремените жени, или оние што планираат да бидат бре-
мени, треба да го проверат својот ХИВ-статус за да се преземат соодветни мерки на заштита на 
плодот доколку се покаже дека жената е ХИВ-позитивна. При сексуален однос задолжително 
треба да се користи кондом, како најефикасно средство во борба против ХИВ досега, без оглед 
за колку долга врска се работи или без разлика на полот, сексуалната ориентација, брачниот 
статус, надворешниот изглед на партнерот/партнерката. Секој, пред сè, има лична одговорност 
да се грижи за своето здравје и да ги практикува мерките за намалување на ризикот од инфек-
ција со ХИВ, но, исто така, треба да е одговорен и за здравјето на другите. 

Особено важно за спречување на понатамошното ширење на инфекцијата со ХИВ е познавањето 
на сопствениот ХИВ-статус заради рано лекување, кое ја подобрува прогнозата на заболувањето 
и помага луѓето што живеат со ХИВ да имаат долг и продуктивен живот, вклучувајќи и сексуален 
живот што нема да претставува ризик за партнерот/ката. Тоа, исто така, помага да се заштити 
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партнерот и да се донесуваат одлуки за иднината врз основа на информираност (на пример, 
ХИВ-позитивна жена може да има дете доколку навреме преземе чекори да го заштити плодот).

Луѓето може да го дознаат својот ХИВ-статус преку доброволно и доверливо тестирање. Тести-
рањето за ХИВ не треба да се прави без знаење и согласност на лицето што се тестира, затоа 
што луѓето имаат право да не го дознаат својот ХИВ-статус доколку не сакаат. Секој има право 
да не го знае својот ХИВ-статус или, пак, да не сака да го открие, стравувајќи да не биде отфр-
лен, обвинет за неверство или, пак, напуштен, како и поради страв да не дознае околината и 
да биде осуден од неа. 

Завршна активност (5 мин.) Сите стојат во круг и секој избира, без да каже на глас, еден во 
просторијата што ќе му биде „заштита“ и друг што ќе му биде „опасност“. Потоа сите почнуваат 
да се движат, при што секој се обидува да застане така, што неговата „заштита“ да биде меѓу 
него и „опасноста“, внимавајќи да не ги допира со телото другите играчи. Играта е многу дина-
мична и треба да се прекине по само неколку минути.

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?



Работен лист за едукаторот/ката: Митови и факти за ХИВ

ИЗЈАВИ ТОЧНИ ОДГОВОРИ

1. Инфекција со ХИВ и  
со СИДА е едно исто.

НЕТОЧНО

Инфекција со ХИВ значи дека лицето е инфицирано со 
ХИВ и може да нема никакви симптоми (може и самото да 
не знае дека е инфицирано), додека сидата значи дека се 
развиле симптоми на одредени заболувања како резултат 
на ослабениот имунитет на организмот.

2. Премногу е рано 
да се учи за ХИВ во 
основното училиште.

НЕТОЧНО

Не е рано, бидејќи информациите треба да се имаат пред 
да бидат потребни. Еднаш стекнатите навики врз основа 
на нерелевантни информации тешко се менуваат натаму 
во животот.

3. Инфекцијата со ХИВ  
не може да се 
излекува.

ТОЧНО

ХИВ не може да исчезне од организмот, но со употреба на 
соодветна терапија може да се забави напредувањето на 
инфекцијата, да се намалат симптомите и лицето да живее 
долг и продуктивен живот. Дополнително, со редовното 
користење на терапија шансите за пренесување на вирусот 
се минимални.   

4. Девојчињата се 
поосетливи на 
инфекција со ХИВ од 
момчињата.

ТОЧНО

Факт е дека девојчињата се физички поосетливи, а, 
истовремено, младите девојки често немаат доволно моќ 
да одбијат незаштитен сексуален однос и вештини за 
преговарање за употреба на кондом. Но, и момчињата се 
под ризик поради притисокот од околината за што порано 
почнување со сексуална активност како доказ на својата 
машкост, па често ја започнуваат без употреба на кондом. 

5. Ако некој има некоја 
друга сексуално 
пренослива инфекција, 
полесно ќе се зарази  
со ХИВ.

ТОЧНО

Постоењето на која било друга СПИ ја зголемува 
физичката ранливост и овозможува полесно навлегување 
на ХИВ преку мали ранички на слузницата и на кожата во 
гениталната област.

6. ХИВ не може да се 
пренесе преку доење 
(од мајка на дете).

НЕТОЧНО

ХИВ може да се пренесе од ХИВ-позитивната мајка на 
нејзиното бебе со доење, но и за време на бременоста и на 
породувањето. Затоа, бремените жени треба да направат 
тест за ХИВ за време на бременоста (по можност и пред 
забременувањето) за да се лекуваат навремено со што ќе 
се спречи преносот на ХИВ на плодот.



7. Ако некој се инфицира 
со ХИВ, тоа значи 
дека менувал многу 
партнери.

НЕТОЧНО

Некој може да нема никаква сексуална активност, а 
да се зарази со ХИВ преку користење нестерилна игла 
или при интервенции (како, на пример, тетовирање и 
пирсинг – дупчење на делови од телото) при кои се 
користат нестерилни инструменти. Исто така, плодот може 
да се инфицира од ХИВ-позитивната мајка во текот на 
бременоста, за време на породувањето или со доење.

8. Секој треба да се 
натера да се тестира  
за ХИВ.

НЕТОЧНО

Секој треба да се советува да направи тест за ХИВ доколку 
бил изложен на ризик, но не треба да се натера со сила 
или без негово знаење. Проверката на ХИВ-статусот треба 
да ја направи секој за свое добро и за заштита на другите.

9. Тестирањето за ХИВ се 
плаќа, а резултатите се 
објавуваат јавно.

НЕТОЧНО

Тестирањето за ХИВ е доверливо (се употребува шифра), 
бесплатно и за него не се потребни упат и здравствена 
книшка. Постојат центри каде што се прави тестирање, 
распространети низ целата земја. Повеќе информации за 
младинските центри и за услугите што се нудат таму може 
да се најдат на следнава веб-страница: www.hera.org.mk 
(се запишува на табла).

10. Треба да се појават 
знаци на болест за 
некој да се тестира за 
ХИВ.

НЕТОЧНО

Не треба да се чека да се појават знаци на болест. 
Најголема корист од тестот за ХИВ има кога тој се прави 
рано, затоа што со раното лекување шансите за долг и 
здрав живот се поголеми.

11. Луѓето што се ХИВ- 
позитивни треба да се 
третираат како и сите 
други луѓе.

ТОЧНО

ХИВ-позитивните луѓе не треба да се осудуваат и да се 
дискриминираат. Тие ги имаат сите права за вообичаен 
живот, како и сите други луѓе. Секој е одговорен за своето 
здравје и треба да се придржува кон мерките за заштита.

12. Кондомите се 100% 
сигурни за заштита од 
инфекција со ХИВ.

НЕТОЧНО

Кондомите не се 100% сигурни, но засега се најсигурното 
средство за заштита од ХИВ при сексуален однос.

13. Кондом треба да се 
користи при секој 
сексуален однос.

ТОЧНО

Да, затоа што, без разлика на емоциите, не може да се 
знае со сигурност целокупната сексуална историја и ХИВ-
статусот на партнерот.

14. Кондомите може да се 
набават и бесплатно.

ТОЧНО

Во Македонија може да се набават бесплатни кондоми во 
младинските советувалишта за сексуално и репродуктивно 
здравје „Сакам да знам“ во Скопје, како и во Центрите за 
јавно здравје во земјава.
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Работилница 3: Планирање на семејството –контрацепција 

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае некои методи на контрацепција и која е нивната ефикасност за заштита од непланира-
на бременост и од СПИ;

•	 ја зголеми свесноста за тоа колкави се ризиците за несакано забременување во случај кога 
не се користат средства за заштита;

•	 знае што треба да направи за правилно да стави кондом/фемидом;

•	 изгради став дека употребата на контрацепција е заедничка одговорност на двајцата парт-
нери заради чување на сексуалното и на репродуктивното здравје.

Материјали:

•	 кутија со ливчиња, од кои 90 се бели,  
а 10 се во друга боја; 

•	 модел на пенис; 

•	 кондоми (доколку има достапен може да  
се користи и фемидом).

Главна активност 1 (5 мин.)

Во една кутија се ставаат 100 ливчиња, од кои 90 се со бела боја, а другите 10 се со некоја 
друга боја. Секој од учесниците зема по едно ливче од кутијата сè додека не се потрошат сите. 
Притоа, на учесниците не им се даваат никакви дополнителни објаснувања или инструкции. 

Откако кутијата ќе се испразни, им се дава објаснување на учесниците дека кај  белите ливчиња 
шансите за настанување на бременост доколку не се користи никакво контрацептивно средство се 
големи, односно 90%, а кај другите ливчиња шансите да настане бременост доколку не се користи 
некое контрацептивно средство се мали, односно 10%. Со други зборови, им се вели: може да за-
мислите дека ако имате бело ливче, ви се случила непланирана бременост, а ако имате обоено, не. 

Дискусија/кратко предавање (20 мин.)

1. Како се чувствувавте кога дознавте што значи да имате бело ливче? 

2. Што преставува планирањето на семејството? 

3. Кои контрацептивни средства се познати? Кои најчесто се користат?

4. Поради која причина сметате дека младите користат или, пак, не користат контрацепција? 

5. Кои се последиците од неправилната употреба или од неупотребата на контрацепција?

Ако не се наведат сите методи на контрацепција, едукаторот се надоврзува на крајот од диску-
сијата со кусо предавање за нив. 
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Главна активност 2 (10 мин.)

На учесниците им се демонстрира правилно местење кондом и, притоа, се следат наведените 
чекори:

1

2

3 4

5
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•	 најпрвин кажете дека кондомот се купува само од аптека или, пак, од поголем супермаркет, 
каде што тој и најсоодветно се чува;

•	 по неговото купување треба соодветно да се чува, треба да се чува на место каде што нема 
допир со остри предмети, кои можат да го оштетат или, пак, да биде нагмечуван и превитку-
ван; затоа не се чува во паричник, во несесер или во чанта, туку во џеб од кошула, од јакна 
или во некоја друга поширока преграда; 

•	 кондомот, секогаш пред да се употреби, треба да се провери дали рокот на употреба му е во 
ред, односно дали не му е изминат, и дали ја има ознаката CE што значи дека е електронски 
тестиран; 

•	 кондомот секогаш се става пред да има каков било контакт на пенисот со вагината, со анусот или 
со устата; 

•	 кондомот се отвора со меките делови од прстите и се отвора на онаа страна каде што има 
рецки, тие се направени за полесно да се отвори. Притоа, тој не се отвора со заби, со нокти, 
со ножици или со други остри предмети; 

•	 кондомот се става на еректиран пенис; 

•	 откако ќе се отвори кондомот, се проверува која е правилната страна (онаа што е со лубри-
кант) пред да се намести на пенисот;

•	 најпрвин со палецот и со показалецот се држи резервоарот, а потоа се става на пенисот, 
се до неговиот корен. Држењето на резервоарот е многу важно, затоа што на тој начин се 
спречува да има останат воздух, а во спротивно кондомот може да пукне; 

•	 веднаш по ејакулацијата кондомот се вади, притоа не се врзува во јазол, само се става во 
хартија и се фрла во канта за отпадоци, а не во шолја.

Потоа, се повикуваат неколку доброволци за да ја повторат постапката. За да се намали анксиоз-
носта, може да се стимулираат доброволците со ветување на мала награда, ако успешно ја завршат 
задачата. Наградата, откако ќе завршат сите, може да е симболична (аплаудирање или гласно 
извикување: „Браво!“ од страна на целата група) или нешто ситно (еден кондом, бонбона или сл.).

Заклучок

Планирањето на семејството преставува користење различни методи со цел да се предвиди и да 
се постигне очекуваниот број деца, како и растојанието меѓу раѓањето на децата. Сепак, плани-
рањето на семејството вклучува многу повеќе елементи од само користење контрацепција: 

•	 одлука да се има или да се нема секс;  

•	 одлука да се има или да се нема деца; 

•	 одлука за големината на семејството, односно колку деца да се има и кое е растојанието 
меѓу раѓањето;

•	 одлука кој контрацептивен метод да се користи. 

Најголемиот дел од младите луѓе, односно адолесцентите, особено во почетокот на адолесцен-
цијата, не планираат да имаат деца, па токму поради тоа за нив е многу важно да одлучат кој 
контрацептивен метод ќе го користат. 
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Контрацепцијата, всушност, преставува метод што овозможува да се спречи настанување неплани-
рана бременост. Постојат различни контрацептивни средства, кои функционираат на различни начи-
ни. Дел од нив се бариерни, затоа што преставуваат бариера и не дозволуваат сперматозоидите да 
навлезат во матката и да ја оплодат јајце клетката. Најпознато бариерно средство е кондомот. Друг 
вид методи се хормонските, односно апчињата што фунционираат на тој начин што оневозможуваат 
јајце клетката да излезе од јајникот. Постојат и други видови контрацептивни средства, какви што се: 
интраутерината влошка (спирала), различни спермициди (гел или крема што ги убива сперматозои-
дите), хормонски налепници и други, кои не се користат толку често од страна на младите. 

Изборот на контрацептивното средство е одлука што зависи од тоа кое од достапните средства 
е најдобро за користење според потребите, но и според стилот на живот на индивидуите и на 
партнерите. 

Најчесто меѓу младите се користи кондомот како контрацептивно средство, затоа што тој 
најлесно се користи, но е и најдостапен. Покрај тоа, кондомот е единственото контрацептивно 
средство што истовремено штити од непланирана бременост и од сексуално преносливи ин-
фекции, вклучително и од ХИВ. 

Покрај тоа, за девојките се препорачува користење и на орална хормонска контрацепција, 
односно апчиња. Тие овозможуваат најголема заштита од непланирана бременост, доколку 
правилно се користат. Меѓу младите постојат голем број предрасуди за негативните ефекти 
од апчињата, какви што се, на пример, оние дека дебелеат, дека од нив се добива рак или 
дека придонесуваат за зголемување на несакана влакнестост. Сепак, тие предрасуди и митови, 
пред сè, се должат на недоволната информираност или на информации што се однесуваат на 
застарени видови апчиња. Апчињата, покрај тоа што ефикасно ја спречуваат несаканата бре-
меност, имаат и други позитивни ефекти доколку се користат, како, на пример, олеснување на 
проблемите со акни. Но, за да се користи каков било вид хормонска контрацепција, потребна е 
претходна консултација со гинеколог. 

Одлуката за користење контрацепција, но и нејзината употреба, секогаш е одговорност и на 
двајцата партнери, а не само на девојката/жената. 

Завршна активност (5 мин.)

Секој од учесниците на мало парче хартија ќе напише по една позитивна работа што се однесу-
ва на модерната контрацепција, потоа хартивчето ќе го свитка така, што да биде во форма на 
снежна топка. Кога сите учесници ќе го направат тоа, на знак на едукаторот ќе започнат „борба 
со снежни топки“, потоа секој ќе земе по едно ливче и ќе го прочита на глас пред групата. 

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како може наученото да го користиме во секојдневниот живот?
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ГРАЃАНСКИ АСПЕКТИ 

Водич за едукаторите

Човековите слободи и права се универзални вредности, кои му припаѓаат на секој човек, без оглед 
на неговата раса, боја на кожата, пол, род, јазик, вероисповед, мислење, политичко убедување, 
национално и општествено потекло и припадност, попреченост, имотната состојба, сексуална ори-
ентација  или кои било други услови.

Најважниот документ со кој се уредуваат човековите слободи и права е Универзалната декларација 
на Организацијата на обединетите нации [1]. За сите човекови права важат следните принципи: 

•	 универзалност и неотуѓивост;  

•	 неделивост; 

•	 заемна поврзаност и зависност; 

•	 еднаквост и недискриминација; 

•	 партиципативност; 

•	 отчетност и владеење на правото. 

Концептот на сексуалните и на репродуктивните права не го надминува корпусот на човекови 
права дефинирани во рамки на меѓународното законодавство. Сексуалните права се конститу-
ирани врз основа на збир права што се однесуваат на сексуалноста и кои потекнуваат од пра-
вото на слобода, еднаквост, приватност, автономија, интегритет и достоинство на сите луѓе.

Така, со оглед на тоа што сексуалните права се човекови права, покрај Универзалната декла-
рација, тие се заштитени и со низа меѓународни договори и документи, кои се ратификувани 
и од Република Македонија:

•	 Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права, 1976;

•	 Меѓународен пакт за граѓански и политички права, 1976;

•	 Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација на жената, 1979;

•	 Конвенцијата против тортура и друг вид свирепо, нечовечко или понижувачко постапување 
или казнување, 1984;

•	 Конвенција за правата на детето, 1990;

•	 Програма за акција на Меѓународната конференција за население и развој, 1994;

•	 Платформа за акција, 4 Светска конференција за жените, 1995;

•	 Конвенција на правата на лицата со попреченост, 2008; и други.  

Сексуални и репродуктивните права 

Сексуалните права не се ништо друго, туку човекови права што се однесуваат на сексуалноста. 
Тие се вродени (природни) права, како што е и правото на живот, правото на слобода, правото на 
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приватност, на чест, на углед, итн. Исклучително важно за секој човек, особено за младите луѓе, 
е да можат пред сè, да ја откријат, а потоа и да ја искусат и слободно да ја изразат својата сексу-
алност на позитивен, задоволувачки и безбеден начин. Сексуалните и репродуктивните права се 
однесуваат на репродукцијата, како и на репродуктивното и на сексуалното здравје. Тие може да 
се дефинираат како правa на секој поединец или на партнери (кои се во брачна заедница, вонб-
рачна заедница или во некоја друга форма на интимнo партнерство), слободно да одлучуваат за 
својата репродукција и слободно да го планираат своето семејство. Тие ги дефинираат основните 
човекови слободи поврзани со сексуалноста на поединецот како личност, на неговата сексуална 
ориентација, на родовиот идентитет и на сексуалното здравје. Тие претставуваат концепт што 
е дел од корпусот на личните права и ја опфаќаат сексуалната активност, еротизмот, задовол-
ството, интимноста и репродукцијата. Сите овие аспекти на сексуалноста треба слободно да се 
изразуваат, бидејќи сексуалните права, како природни права, се неотуѓиви од самата личност. 

Сексуалните права се препознаени од страна на Светската здравствена организација како клуч-
ни за обезбедувањето сексуално и репродуктивно здравје. Тие го вклучуваат правото на сите 
луѓе, без присилување, дискриминација и насилство, на: 

Член 1. Право на еднаквост, еднаква заштита од страна на законот и слобода од сите облици 
на дискриминација заснована на полот, на сексуалноста или на родот;  произлегува од тоа 
што сите луѓе се родени слободни и еднакви, па, според тоа, полот, родот или сексуалноста не 
смеат да бидат основа за нееднаков третман. 

Член 2. Право на учество на сите лица, без разлика на полот, на сексуалност или на родот; со оглед 
на тоа што сите луѓе имаат право на учество и на влијание во економската, во социјалната и во кул-
турната сфера, полот, родот или сексуалноста не смеат да бидат пречка за реализација на ова право. 

Член 3. Право на живот, слобода, лична безбедност и на телесен интегритет; ова, меѓу другото, 
значи право на слобода од деградирачки третман без разлика на полот, возраста, родовиот иден-
титет, сексуалната ориентација, брачниот статус, ХИВ -статусот, но и на сексуалната историја. 

Член 4. Право на приватност; се однесува на правото за слобода од упад во приватноста, се-
мејството, домот, во преписките или во документите што имаат врска со сексуалноста на лицето. 

Член 5. Право на лична автономија и на признавање пред законот; се однесува на правото на секоја 
индивидуа слободно да одлучува во сферата на сексуалноста – за изборот на партнер, за барање да 
го реализира својот сексуален потенцијал во целост и да искуси задоволство, притоа почитувајќи ги 
правата на другите и задолжително земајќи ги предвид развојните капацитети на децата. 

Член 6. Право на слободно размислување, на погледи и на изразување, и право на здружу-
вање; луѓето имаат право на изразување на идеите во врска со сексуалноста, родовиот иден-
титет и со сексуалната ориентација, без разлика на доминантните норми или идеологии. 

Член 7. Право на здравје и на користење на научните достигнувања; без разлика на полот, на 
родот или на сексуалноста, сите имаат право на уживање на стандарди што можат највисоко 
да се достигнат за грижа за здравјето во сферата на сексуалноста.

Член 8. Право на образование и информации; ова право се однесува на достапноста на информации-
те во врска со сексуалноста. Мошне е важно, бидејќи се однесува на правото за сексуално образование. 

Член 9. Право на избор за стапување во брак и за засновање семејство, како и на одлука дали, 
кога и на кој начин да се има деца.
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Член 10. Право на отчетност и надомест.

Овие права се пошироко дефинирани во „Декларација: сексуални права на Меѓународната фе-
дерација за планирано родителство“ од 2008 [3]. 

Прекршување на сексуалните и на репродуктивните права и сис-
тем на институционална заштита

Државата, како организиран систем, треба да создава услови за слободно изразување и уживање 
на сите права, вклучително и на сексуалните и на репродуктивните права. Правата може да бидат 
повредени од страна на едно лице или, пак, од страна на некоја институција или организација. 

Како примери за прекршување на сексуалното или на репродуктивно право може да се наведат: 
необезбедувањето здравствена заштита според условите пропишани со закон поради ХИВ-ста-
тус, нарушување на приватноста на едно лице преку објавување информации за нечија сексуал-
на или здравствена историја, дискриминација врз основа на сексуална ориентација при врабо-
тување, присилување на стапување во брак спротивно на волјата на партнерите и многу други. 

Заштитата на сите права, па и на сексуалните и на репродуктивните права, може да се оствари 
преку отпочнување постапки пред националните судови (основни, апелациски, Врховниот суд 
и Уставниот суд), пред меѓународните судови, како и пред други органи што се дел од државни-
от апарат. Тука би се споменале различните инспекциски органи (на пр. Државниот просветен 
инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат) или, пак, независните државни 
комисии, каква што е Комисијата за заштита од дискриминација, Народниот правобранител, 
Комитетот за човекови права во Женева, Судот за човекови права во Стразбур.  

Релевантни податоци

•	 Компликациите во текот на бременоста и при раѓањето, насилството врз основа на полот и смртноста 
поврзана со сидата се меѓу водечките причини за смртност меѓу младите луѓе во земјите во развој.

•	 Бракот меѓу деца сè уште е распространет, особено во помалку развиените земји, каде што 
30% од девојчињата на возраст од 15 до 19 години се мажени.

•	 Половината од сите изведени абортуси се небезбедни и спроведувањето на овие абортуси 
во несоодветни услови преставува многу голем ризик за здравјето на жените [4].

•	 Само 34% од младите (24% девојчиња, 36% момчиња) во земјите во развој можат точно да 
одговорат на пет основни прашања во врска со хивот и како да го спречат. Само 11,2% од 
учениците во прва година средно образование изјавиле дека учеле за орална контрацепција 
на училиште, а само 21% за тоа како се употреба кондом [5].

•	 Во нашата земја документиран е низок степен на информираност за употребата на оралната кон-
трацепција; само 1,6%, од девојките меѓу 15 и 19 години користат орална контрацепција,  а 34% 
од младите користат кондом. Тинејџерската бременост и абортусот се трипати повисоки од Евро-
па, а постои и тенденција на пораст на кламидија и на ХПВ (хуман папилома вирус) [6]. Сите пода-
тоци во врска со слабата информираност на младите за овие прашања зборуваат за потребата од 
унапредување на правото на едукација во сферата на сексуалноста и на репродукцијата. 

•	 Македонија е една од земјите во која е најмал процентот на геј-луѓе што отворено зборуваат за 
својата сексуална ориентација и за родовиот идентитет пред своите најблиски (само 13%) [7].
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„ЛИЗГАВ ТЕРЕН“ 

- Една од евентуалните препреки на кои можат да наидат едукаторите кај работилницата „Де-
батирање“ е ситуацијата во која учесниците не сакаат да партиципираат во дадената група со 
образложение дека тоа не е нивниот став. Едукаторите треба да им појаснат дека тоа нема да 
се смета како нивен дефинитивен став, туку дека е дел од работилницата, а потоа ќе можат да 
го соопштат својот вистински став. Друго можно објаснување е дека преку оваа работилница 
учесниците ќе можат автентично да почувствуваат колку е негативно искуството да се заземе 
некој став, спротивен од сопствениот, само поради тоа што некој тоа им го наложува (врсници-
те, училиштето, заедницата, системот).

Процесот на донесување одлуки во дебатите може да заврши на неколку начини:

1. Едната страна да ја убеди другата. Ова се случува кога учесниците од едната група се 
согласуваат дека другата група има подобри аргументи и ги напуштаат своите првични 
позиции. Едукаторот/ката не треба да дозволи овој момент да настапи прерано. Ова ќе 
се превенира со работниот лист што ќе им биде даден на учесниците и кој ќе содржи 
аргументирани податоци за ставот на таа група.

2. Едната страна попушта, затоа што нема волја да го брани својот став. Понекогаш луѓето 
одлучуваат дека немаат енергија да ја бранат својата позиција и решаваат да ја на-
пуштат. Едукаторот/ката во оваа ситуација, доколку процени дека дебатата не е заврше-
на, може да застане од страната на тимот што „губи“ и да помогне во аргументацијата.

3. Двете страни наоѓаат нова алтернатива. Понекогаш несогласувањето може да биде 
надминато од луѓе што престануваат да ја бранат својата позиција и бараат решение 
што ќе ги задоволи и двете страни. 

4. Ниту една од страните не „се помрднува“ од својата позиција. Оваа состојба може да 
трае долго, но во овие околности се прекинува поради ограничување во времето (се-
која дебата трае најмногу 6–7 минути).

- Доколку групата „поротници“ не може да донесе одлука кој од исходите се случил, еду-
каторот/ката може да помогне поставувајќи потпрашања. Но, она што е најверојатно 
дека ќе се случи е последниот исход (нерешено), поради временското ограничување. 

Каков и да е исходот, по истекот на рокот едукаторот/ката повикува на аплауз за две-
те страни за успешното бранење на позициите.

Доколку едукаторот/ката процени дека не може да се направат сите три дебати, може да оди со две 
дебати (според негов/нејзин избор), но во текот на теоретското образложување на сексуалните и на ре-
продуктивните права треба да се набројат и да се објаснат сите права на младите луѓе од оваа област.

- Кога се реализира работилницата „Вистински приказни“, очекувана реакција од учесни-
ците може да биде дека сите приказни доаѓаат од други краишта на светот. Едукаторот/
ката треба да им посочи дека некои од приказните, сепак, се случуваат во земјите од 
Европската Унија, а дека и во нашата земја голем дел од прашањата за сексуалните и 
за репродуктивните права знаат да бидат доведени под прашање. Како пример можат 
да се наведат измените во Законот за прекинување на бременоста. Со други зборови, 
највисокиот стандард на човековите права значи постојана заштита, како во рамки на 
законите така и во нивната примена.  
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Главна порака за „Дебатирање“ и за „Вистински приказни“

Сексуалните права се сфаќаат како интегрален дел од основните човекови права, па, оттука, 
тие се универзални и неприкосновени.  Сексуалните права ги опфаќаат човековите права што 
се веќе признаени во националните легислативи и во документите за човековите права. Одго-
ворното практикување на човековите права бара од сите луѓе да ги почитуваат правата на дру-
гите. Исто така, тие првенствено се однесуваат на правото на информации и на образование.

Репродуктивните права, главно, се однесуваат на правото слободно и одговорно да се одлучу-
ва за тоа каде, кога и колку деца ќе имаат врз основа на правилни информации. Овие права го 
вклучуваат и правото за добивање највисок стандард на сексуално и на репродуктивно здравје.

Сексуалните и репродуктивните права не се целосно применливи за адолесцентите, бидејќи 
дел од нив се однесуваат на возрасните (на пример, правото на брак и на деца).  Сепак, дел од 
овие права се однесуваат и на младите. Така, она што е многу важно за нив е што во дефини-
рањето на сексуалните права експлицитно е набројано правото на сексуално образование, на 
информираност и на пристап до доверливи услуги за сексуално и за репродуктивно здравје, во 
согласност со нивните потреби и развојни капацитети.

Ефикасната врска меѓу адолесцентите, како носители на правата, и „лицата што имаат долж-
ност да помогнат при остварување на правата“, овозможува достигнување четири важни прин-
ципи во развојот на сите млади: преживување и развој, недискриминација, учество во донесу-
вањето одлуки и остварување на најдобрите интереси на младите.

Учеството на адолесцентите и нивната активна улога во реализацијата на нивните права за-
виси и од расположливите можности за изразување на нивните гледишта. Учеството на адо-
лесцентите се базира на развивање на нивната доверба во механизмите за институционална 
заштита, во нивното познавање на правата и нивната можност за заштита. 

При изведувањето на работилниците од оваа тема се препорачува едукаторите да обезбедат неколку 
копии од Додатокот 4 – Телефонски броеви од услуги за сексуално и за репродуктивно здравје – и 
тие да бидат достапни за учесниците, со тоа што ќе бидат залепени на јавно место во просторијата. 

Референции: 

[1] Universal Declaration on Human Rights, Достапно на  http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

[2] World Health Organization. [WHO]. (2006). Defining Sexual Health. Geneva: World Health Organization.

[3] Асоцијација за здравствена едукaција и истражување.[ХЕРА]. (2009[2008]).Сексуални права: Де-
кларација на МФПР. Скопје: ХЕРА.

[4] Amnesty International. (2014). Sexual and Reproductive Rights: Facts and Figures, Достапно на  http://
www.amnesty.org/en/news/sexual-and-reproductive-rights-facts-and-figures-2013-02-14

[5] Василевска,Л. (2014). Извештај од истражувањето за можностите за информираност на ученици-
те од областа на репродуктивното здравје и неговата заштита во училиштата. Скопје: Асоцијација за 
здравствена едукација и истражувње – ХЕРА.

[6] Асоцијација за здравствена едукaција и истражување.[ХЕРА]. (2010). Рамка за сеопфатно сексу-
ално образование. Скопје: ХЕРА.

[7] Robert Koch Institute. (2010). The European MSM Internet Survey (EMIS) Community Report. Berlin: 
Robert Koch Institute.
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Работилница 1: Дебатирање

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 се запознае со сексуалните и со репродуктивните права на секоја индивидуа;

•	 стекне некои елементарни знаења за да може да препознае прекршување на сексуалните и 
на репродуктивните права;

•	 развие вештини за дебатирање и за одбрана на ставовите, како и начини за донесување 
информирана одлука.

Материјали:

•	 топчиња во три бои (може да бидат направени и од хартија);

•	 работни листови за учесниците во дебатата (за секој учесник во дебатата по еден лист, кој 
се однесува на неговата/нејзината група).

Главна активност (25 мин.)

Учесниците се делат во две групи што ќе дебатираат и една група набљудувачи така, што секој од учес-
ниците треба да извлече една од топките ставени во сад. Топките треба да бидат во ТРИ различни бои: 
шест од едната, шест од другата, а бројот на другите е во зависност од големината на групата. Потоа, со 
паричка се одлучува која боја претставена со шест топчиња ќе биде ПРО тим, а која КОНТРА тим. Еду-
каторот/ката им кажува на двете помали групи дека ќе имаат неколку дебати, додека таа која останала 
(побројната) е „ПОРОТНИЦИ“, кои треба да одлучат каков е исходот од дебатата. Притоа, можни исходи 
се дека ПРО тимот го убедил КОНТРА тимот или обратно, или, пак, дека тие дошле до заедничко решение. 

Во текот на дебатата секој од членовите во групите што дискутираат треба да го брани ставот на гру-
пата, без разлика кој е нивниот вистински став. Едукаторот/ката им дава различни работни листови на 
двете групи и тие имаат пет минути да размислат како, односно со кои искази ќе настапат во дебатата. 
Потоа им вели дека на секој тим ќе му даде збор, при што ќе го мери времето. Во работните листови 
ќе бидат дадени само насоки за учесниците, но тие самите ќе треба да даваат аргументирани искази. 

Секој од тимовите може да аргументира во три наврати по една минута. Дебатата започнува 
со тоа што едукаторот најпрво го чита случајот на глас, а потоа им дава збор на групите на-
изменично. Соопштува дека прва почнува групата што ќе биде избрана случајно (на пр., со 
паричка), а во следната дебата редоследот се менува. 

Во рамките на првата дебата тимот „ПРО“ ќе има цел да застане во одбрана на изјавата, додека 
тимот „КОНТРА“ аргументирано ќе се обиде да го побие случајот. Во текот на втората дебата 
тимовите ќе ги сменат улогите, а во текот на третата дебата ќе се одлучи по случаен пат кој тим 
на која страна ќе биде.  

Целта е учесниците, во текот на Дискусијата/краткото предавање да препознаат за кое прекршување 
на некое сексуално или репродуктивно право станува збор и да развијат чувствителност за механи-
змите за заштита на тоа право. На крајот на дискусијата може да се повикаат оние што сакаат да го 
кажат својот вистински став, како и тоа како тие би постапиле доколку тоа право е прекршено. Се-
која дискусија треба да заврши во рамките на предвиденото време (7 мин.), без разлика на тоа дали 
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едната страна ја убедила или не ја убедила другата. Потоа се бара од ПОРОТНИЦИТЕ да соопштат 
каков е исходот од дебатата. Едукаторот/ката повикува на аплауз за сите, без разлика на исходот.

Дискусија/кратко предавање (15 мин.) 

1. Како се чувствувавте за време на дискусијата, кога ставот се совпаѓаше со вашиот личен, 
а како во обратната ситуација?

2. Дали беше лесно да се одлучи кој е исходот од дебатата?

3. Можевте ли да идентификувате кое право е прекршено во првиот случај? А, кое во втори-
от? Кое во третиот? (Се прашува само доколку се работи.)

4. Сте слушнале ли за Универзалната декларација за човековите права?

5. Дали ви е познато дека сексуалните и репродуктивните права, исто така, се регулираат со 
декларација?

Следува кратко информирање од страна на едукаторот/ката за сексуалните и репродуктивните 
права и можноста за нивна заштита преку институционални механизми. 

Заклучок

Почитувањето на сексуалните и на репродуктивните права произлегува од другите човекови права, но, 
истовремено, претставува и основа за остварување на тие права, како правото на слобода на изразување 
на мислите, правото на приватност, правото самостојно да се одлучи за стапување во брак и за создавање 
потомство, итн. Притоа, слободното изразување на сексуалноста исклучува секаков облик на дискримина-
ција по која било основа или разликување на луѓето врз основа на полот, возраста, родовиот идентитет, 
сексуалната ориентација, попреченоста и на здравствениот статус, вклучително и на ХИВ/СИДА. 

Репродуктивните права подразбираат почитување на приватноста на личниот и на семејниот 
живот на секоја индивидуа од страна на сите други индивидуи и од страна на државата. Донесу-
вањето одлуки во врска со репродукцијата не смее да биде подложено на дискриминација по која 
било основа. Евентуалната принуда или насилство во донесувањето одлуки што се однесуваат на 
репродукцијата, претставува повреда на репродуктивните права.

Сексуалните и репродуктивните права се за сите. Така, Конвенцијата за правата на лицата со попрече-
ност, која е ратификувана од Република Македонија, сосема јасно истакнува дека на овие граѓани мора 
да им се обезбеди соодветен пристап кон здравствените услуги за сексуално и за репродуктивно здравје.

Друго важно сексуално право е правото на достапност на информациите во врска со сексуалноста 
и го допира прашањето на правото за неформално, но и формално сексуално образование. За мла-
дите луѓе (какви што се малолетни лица) важат и некои посебни права во сферата на сексуалноста 
(заштита од прерани бракови и родителство или од сексуален однос со повозрасно лице). 

За да можеме да ги штитиме своите сексуални права, треба да ги познаваме и нив и институциите 
што ни се на располагање за нивна заштита.

Рефлексија

1. Што правевме денес?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?
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Работен лист за учесниците: Дебата

Студија на случај 1: АБОРТУС 

Илина е самохрана мајка на две деца. На почетокот на годината забременила  и абортирала. 
Во текот на летото Илина била жртва на силување. Таа сака да го абортира детето, но од ме-
диумите дознава дека законот одредува дека може да абортира само еднаш годишно.

Изјава: ИЛИНА ИМА ПРАВО ДА ЈА ПРЕКИНЕ БРЕМЕНОСТА 

Аргументи за „ПРО“ тимот 

- Правото на жената сама да одлучува за својата бременост и своето тело не смее да биде 
ограничено.

- Абортусот е единствената медицинска интервенција за која постои посебен закон, не по-
стои сличен пример со кој се регулира машката репродукција.

- Правото на заштита од сексуално насилство е поважно од мислењето на некои луѓе дека 
неродениот плод има право на живот по секоја цена.

- Дури и во земјите каде што абортусот е речиси забранет, се дозволува негова примена во 
случаи на сексуално насилство.

- Членот 4 од Законот укажува дека во случај на кривично дело силување, како исклучок, не 
важи одредбата за ограничување на бројот на абортуси во текот на една година.

Студија на случај 1: АБОРТУС 

Илина е самохрана мајка на две деца. На почетокот на годината забременила  и абортирала. 
Во текот на летото Илина била жртва на силување. Таа сака да го абортира детето, но од ме-
диумите дознава дека законот одредува дека може да абортира само еднаш годишно.

Изјава: ИЛИНА ИМА ПРАВО ДА ЈА ПРЕКИНЕ БРЕМЕНОСТА 

Аргументи за „ КОНТРА“ тимот  

- Жените сами донесуваат одлука за своето тело, но тоа право мора да биде ограничено од 
страна на државата.

- Таа не требала да го абортира плодот на почетокот на годината. Доколку не го направила 
тоа, оваа ситуација немало ни да се случи.

- Иако законот не ѝ забранува во оваа состојба да абортира, сепак Илина би требало да се 
советува и да размисли да го задржи детето, бидејќи секое зачнато дете заслужува да биде 
родено.

- Според законите во Р. Македонија, една жена може да абортира најмногу еднаш во текот на 
една година за да се заштити здравјето на жената. Законот служи за доброто на мајките и, 
во крајна линија, на нацијата. Бидејќи исклучокот од оваа одредба е поврзан со силување-
то, Илина треба да докаже дека била силувана.
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Студија на случај 2: ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕВОЈКА СО ЦЕ-
РЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Теа е девојка со церебрална парализа. Таа има 16 години и одлични интелектуални способности, но 
нејзината парализа ѝ го отежнува движењето, па присилена е да користи штаки. Теа чувствува потре-
ба да посети гинеколог, но нејзиниот матичен гинеколог, кој се наоѓа во близина на местото каде што 
живее, нема таква опрема (специјален гинеколошки стол) што би ѝ овозможила соодветен преглед. 

Изјава: ТЕА ИМА ПРАВО ДА ЈА ДОБИЕ УСЛУГАТА КАЈ СВОЈОТ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ 

Аргументи за „КОНТРА“ тимот 

- Теа може да си го плати прегледот во приватна ординација, каде што има соодветна опрема 
и соодветни гинеколошки столови, доколку не ѝ одговара локацијата на матичниот лекар 
што има специјален стол.

- Законот е јасен: Теа треба да избере матичен гинеколог што ѝ одговара, каде и да се наоѓа 
неговата/нејзината ординација, а не да бара „преку леб погача“.

- Не е возможно во сиромашна земја сите гинеколози да нудат такви услуги, односно да има-
ат опрема што им одговара на сите лица со попреченост. 

Студија на случај 2: ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕВОЈКА СО ЦЕ-
РЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Теа е девојка со церебрална парализа. Таа има 16 години и одлични интелектуални способности, но 
нејзината парализа ѝ го отежнува движењето, па е присилена да користи штаки. Теа чувствува потре-
ба да посети гинеколог, но нејзиниот матичен гинеколог, кој се наоѓа во близина на местото каде што 
живее, нема таква опрема (специјален гинеколошки стол) што би ѝ овозможила соодветен преглед. 

Изјава: ТЕА ИМА ПРАВО ДА ЈА ДОБИЕ УСЛУГАТА КАЈ СВОЈОТ МАТИЧЕН ГИНЕКОЛОГ 

Аргументи за „ПРО“ тимот

- Теа треба да бара насекаде да има услови за спроведување на гинеколошки прегледи на 
девојките со попреченост.

- Теа има право да одржи највисок можен стандард на сексуално здравје и пристап до репро-
дуктивни здравствени сервиси, како што е наведено во Конвенцијата за заштита на правата 
на лицата со попреченост.

- Теа треба да се обрати до Здруженијата што ги застапуваат правата на лицата со телесна 
попреченост, како и до Државниот санитарен инспекторат и да го пријави случајот.  
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Студија на случај 3: ГРАЃАНСКА ЗАЕДНИЦА ЗА ГЕЈ-ПАР 

Филип и Арбен се геј-двојка. Тие живеат заедно веќе шест години и, повеќе од сè, сакаат да ги 
споделат социјалните, пензиските, имотните и здравствени права. 

Изјава: ФИЛИП И АРБЕН ИМААТ ПРАВО ДА БАРААТ ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ ШТО ЌЕ ИМ 
ДОЗВОЛАТ ГРАЃАНСКА ЗАЕДНИЦА

Аргументи за „КОНТРА“ тимот 

- Никој не им забранува со закон да живеат заедно.

- Законот за семејство на РМ и Уставот забрануваат геј-брак, а граѓанска заедница ќе значи 
воведување на геј-бракот на „мала врата“. 

- Тие понатаму ќе сакаат да посвојат дете, кое нема да расте во нормални услови.

- Ова би значело растурање на брачната заедницата, што е против вредностите на општеството.

Студија на случај 3. ГРАЃАНСКА ЗАЕДНИЦА ЗА ГЕЈ-ПАР 

Филип и Арбен се геј двојка. Тие живеат заедно веќе шест години и, повеќе од сè, сакаат да ги 
споделат социјалните, пензиските, имотните и здравствени права. Во Македонија тоа не можат 
да го сторат, бидејќи не постои законска регулатива со која се признава задница на партнери 
од ист пол. Граѓанската заедница им овозможува на партнерите, без разлика дали се од ист 
или од различен пол, да поседуваат и да го наследуваат заедничкиот имот, да обезбедуваат 
здравствено и пензиско осигурување еден за друг. 

Изјава: ФИЛИП И АРБЕН ИМААТ ПРАВО ДА БАРААТ ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ ШТО ЌЕ ИМ 
ДОЗВОЛАТ ГРАЃАНСКА ЗАЕДНИЦА

Аргументи за „ПРО“ тимот  

- Тие имаат основно право да не бидат дискриминирани и да ги имаат сите права како и дру-
гите граѓани.

- Од граѓанската заедница ќе имаат корист и хетеросексуалните парови што не сакаат да 
стапaт во брак, а сакаат да живеат заедно. 

- Можноста за граѓанска заедница не ги загрозува правата на хетеросексуалните партнери 
што сакаат да стапат во брак.

- Ако тие некогаш посакаат да посвојат дете, нема да биде проблем, бидејќи геј-родителите 
им ги обезбедуваат истите предуслови за правилен раст и развој на своите деца како и 
хетеросексуалните родители. Нема докази дека едните или другите се подобри родители, 
затоа што сексуалната ориентација не влијае врз тоа колку е некој добар или лош родител. 
Исто така, сексуалната ориентација на родителите не влијае врз сексуалната ориентација 
на нивните деца.
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Работилница 2: Вистински приказни 

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае како интимните односи и сексуалноста се поврзани со уживањето на човековите права, 
односно со сексуалните права;

•	 изгради позитивен став кон почитување на сексуалните права;

•	 умее да препознае ситуации на кршење на сексуалните права и да реагира на нив.

Материјали:

•	 работен лист за учесниците: Вистински приказни; 

•	 хартија;

•	 ножици;

•	 прибор за пишување.

Главна активност8 (25 мин.)

Учесниците се информираат дека следат неколку вистински приказни што се случиле во раз-
лични делови на светот. Сите се делат во пет групи9 и секоја група работи на различна при-
казна од работниот лист за учесниците: Вистински приказни. Едукаторот/едукаторката прво им 
го дава на групите само првиот дел од нивната приказна, со задача да се прочита внимателно 
и да се одговори на прашањата под него. Откога ќе завршат, секоја група го добива и вториот 
дел од приказната, со задача да го прочита и да размисли дали би гo сменила своето мислење 
и дадените одговори на претходно поставените прашања.

Потоа, претставници од секоја група ја читаат пред сите приказната на која работела нивната 
група и кажуваат кои одговори се дадени на поставените прашања.

Дискусија/кратко предавање (10 мин.) 

1. Какви чувства предизвикаа овие приказни?

2. Кои човекови права беа прекршени? Како можеме да ја наречеме таа група човекови права?

3. Дали исходот би бил поразличен ако жртвата била богата/машко/хетеросексуалец? 

4. Дали сте слушнале за некои други нарушувања на ваквите права во нашата земја или пошироко?

5. Што може да се стори за да се запре со нарушувањето на овие права? Зошто е тоа важно?

8. Адаптирано од: (2009). It`s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human 
Rights Education.New York: Population Council Inc.

9. Доколу се процени дека нема доволно време за реализација на сите пет приказни, може да се изберат најмалку три од понудените. 
Тогаш бројот на групите соодветно се намалува на бројот на избраните приказни
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Заклучок 

Да се има пристап до доверливи и до услуги и информации за сексуалното и а репродуктив-
ното здравје што се лесно достапни, да се има пристап до контрацепција или до терапија за 
ХИВ, да се знае како да се заштити од СПИ, да се живее правото слободно да се избира својот 
сексуален партнер, жените да имаат право да одлучуваат кога ќе имаат деца и колку деца ќе 
имаат – се основни, секојдневни човекови права. Овие права се нарекуваат сексуални права 
и се предуслов за задоволни, здрави и среќни граѓани. Притоа, ваквиот пристап кон сексуал-
носта овозможува отфрлање на предрасудите и на стереотипите, кои често се причина за зло-
употреба, за насилство и за дискриминација. Остварувањето на сексуалните права има цел да 
ги надмине двојните стандарди и да се воспостави еднаквост меѓу момчињата и девојчињата, 
односно меѓу мажите и жените.

Завршна активност (5 мин.)

Сите застануваат во круг. Еден по еден, секој произведува некаков звук со своето тело, а дру-
гите го повторуваат истото. Се стимулираат звуци што претходно не биле направени. 

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го искористиме наученото во секојдневниот живот?
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Работен лист за учесниците: Вистински приказни

Приказната за Алисија

Прв дел: 

Алисија е жена од Полска, која има проблеми со видот уште од детството. Кога станала бремена, 
голем број доктори ја советувале дека нејзината бременост и раѓањето претставуваат ризик за 
неповратно губење на видот. Според законите, во Полска е дозволено жените да имаат абортус 
кога е во прашање нивното здравје. Како и да е, докторите одбиле да издадат медицинско уверение 
за да може да направи абортус, по што таа немала избор, освен да ја продолжи својата бременост. 

1. Дали во приказната се нарушени човековите права? Зошто?

2. Кој е одговорен за тоа што се случило?

Приказната за Алисија

Втор дел: 

Што се случило со Алисија? Породувањето предизвикало дополнително влошување на видот на 
Алисија. Таа не била во состојба да работи и станала зависна од туѓа помош во секојдневните 
активности и во грижата за детето, како и целосно зависна од социјална помош. Случајот 
на Алисија бил разгледуван од Европскиот суд за човекови права, кој укажал на тоа дека 
секоја земја е должна да ѝ осигури на жената пристап до медицинска услуга и прекинување на 
бременоста доколку нејзиното здравје и живот се загрозени. Судот донел одлука со која таа 
добила значајна парична отштета за претрпената болка и страдање.

Приказната за Амина

Прв дел: 

Амина од Нигерија (Африка) е разведена мајка на три деца. По 11 месеци врска со новиот 
партнер Мохамед, тој побарал да имаат сексуален однос ветувајќи ѝ дека ќе се ожени со неа. Таа 
прифатила и забременила. Но, Мохамед не се оженил со неа, а таа родила вонбрачна ќерка. Според 
религиозниот закон, таа била осудена за прељуба. Мохамед се заколнал дека тој не е таткото на 
детето, а Амина била осудена на смрт со каменување. Таа поднела жалба, но пресудата останала 
иста. Извршувањето на казната било одложено за две години поради грижа околу новороденчето.

1. Дали во приказната се нарушени човековите права? Зошто?

2. Кој е одговорен за она што се случило?

Приказната за Амина

Втор дел:

Што се случило со Амина? Таа поднела уште една жалба, по што била ослободена од пресудата за смрт 
со каменување. Судиите се согласиле дека таа немала можност да ја изнесе својата одбрана. Владата 
не признала дека таа некогаш добила смртна пресуда. По овие случувања Амина се премажила.
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Приказната за Метју
Прв дел: 

Метју бил хомосексуалец и студент на еден универзитет во САД. Една ноќ, двајца мажи, кои ги сретнал 
во барот и кои се преправале дека се хомосексуалци, му понудиле да го превезат дома. Тие го однеле 
на место оддалечено од градот, го ограбиле, го врзале за ограда, брутално го удирале со пиштоли 
и го мачеле. Потоа го оставиле да умре. Метју бил пронајден од велосипедист 18 часа подоцна, кој 
првенствено помислил дека е страшило, зашто сè уште бил врзан за оградата. Метју бил жив, но во кома.

1. Дали во приказната се нарушени човековите права? Зошто?

2. Кој е одговорен за тоа што се случило?

Приказната за Метју

Втор дел:

Што се случило со Метју? Главата и мозокот на Метју биле толку сериозно повредени што докторите 
не можеле да сторат ништо. Тој никогаш не ја повратил свеста и по пет дена починал. Убијците биле 
приведени и двајцата, одделно, биле осудени на две последователни доживотни казни. Приказната 
за Метју предизвикала силно национално внимание кон злосторството предизвикано од омраза. 
Во негово име бил донесен закон со кој во злосторствата поради омраза се вклучуваат и ваквите 
злосторства кон геј и лезбијките, како и кон жените и мажите со попреченост. Мајката на Метју ја 
основала фондацијата „Метју Шепард“, која се бори за да се замени омразата со разбирање, сочувство 
и прифаќање преку едукација, лобирање и работа на терен.

Приказната за Лакшми

Прв дел: 

Лакшми е млада девојка од Непал, која била принудена да се омажи кога имала 12 години и која 
била малтретирана од својот сопруг. Не можејќи да ја поднесе таа состојба, таа се вратила во 
родителскиот дом, но нејзините родители не ја примиле. Оставена сама, сретнала една љубезна 
жена, која сакала да ѝ помогне нудејќи ѝ работа во фабрика. Но, додека патувала до новото работно 
место, ѝ станало јасно дека била продадена. Таа била малтретирана откако не сакала да прифати да 
биде сексуална работничка. Подоцна таа раскажала: „Една година бев заробена во бордел. Подоцна 
полицијата изврши рација и јас бев ослободена и вратена во Непал. Имав 14 години“.

1. Дали во приказната се нарушени човековите права? Зошто?

2. Кој е одговорен за тоа што се случило?

Приказната за Лакшми

Втор дел:

Што се случило со Лакшми? По нејзиното враќање, нејзините родители одбиле да ја примат дома. Таа 
морала да се омажи, но по правење на тестот за ХИВ, открила дека е позитивна. Останало нејасно 
дали го добила вирусот додека била принудена на сексуална работа или за време на првиот брак.
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ЗАДОВОЛСТВО

Водич за едукаторите

Љубов 

Љубовта е едно од најсилните чувства што човекот може да ги доживее, а кое го збогатува 
животот, предизвикува среќа, го потхранува здравјето, гради чувство на важност, разбраност, 
безбедност, а неретко дури и му дава смисла на животот. Љубовта значи да се сака некој кон 
кого ќе постои длабока грижа и посветеност за неговата среќа и добросостојба. Како една од 
базичните човекови потреби, потребата од љубов ја имаат сите, независно од која било при-
падност (возрасна, полова и слично).

Љубовта може да биде насочена кон различни лица во животот: кон членови на семејството, кон 
фамилијата, кон пријателите, кон симпатии, кон партнери и кон други, со кои се градат различни 
релации, се споделуваат различни нешта. Така, различен е и начинот на кој се манифестира љу-
бовта кон нив (со зборови, со бакнување, со допирање, со грижа, со споделување, итн.).

Три квалитети обично се врзуваат со чувството на љубов:

1. Чувството на привлечност се однесува на физичкиот, а може да го вклучи и сексуалниот 
аспект. Тоа прави луѓето да имаат желба да го бакнат лицето што го сакаат или да го осе-
тат на друг тактилен начин. Вљубеноста се базира токму на ова чувство (чувство на страст, 
на возбуда, на сексуална привлечност). Ова чувство не мора да е присутно кај сите видови 
љубов. Повеќе од очигледно е дека кон членовите на семејството или кон пријателите не 
доживувавме ваков вид привлечност.

2. Чувството на близина најмногу се гради како резултат на споделување разни мисли и 
чувства со лицето што го сакаме, а кои не ги делиме со други лица. Основа за тоа е да чув-
ствуваме доверба и почитување. Тоа предизвикува да имаме поддршка, да се чувствуваме 
разбрано, да имаме чувство дека некој се грижи за нас и дека сме, главно, прифатени так-
ви какви што сме. Ова чувство обично се гради со некој со кого имаме слични верувања и 
вредности, иако, ако навистина сме блиски со некого, тогаш тоа овозможува да се разменат 
и работи за кои не се согласуваме, без страв дека тоа е загрозувачко за меѓусебниот однос. 
За да се гради близината, мора да се научи да се дава и да се прима, да се споделуваат 
најинтимните чувства (сакања и несакања, грижи и успеси, разочарувања, стравови и сла-
бости, итн.), да се слуша и да му се дава поддршка на другиот, кога се чувствува ранливо 
или исплашено, како и да се биде искрен. Тоа е процес што се одвива динамично меѓу двете 
лица наизменично, во кој тие си го предизвикуваат и го возвраќаат чувството на близина 
еден од друг.

3. Лојалноста значи ветување или одлука (искажана или подразбрана), меѓу лицата што се 
во релација, дека ќе бидат заедно и покрај подемите и падовите што ги носи секој однос 
или животот воопшто. Понекогаш лојалноста се изедначува со верноста, особено сексуал-
ната верност, но таа претставува поширок поим, кој опфаќа приврзаност во секој поглед. 
Затоа и лојалноста како компонента на љубовта не е дел само од романтичните врски туку 
од кои и да е релации во кои има љубов.
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Трите квалитети што се врзуваат со љубовта може да се појават во разни комбинации кон 
различни лица. На пример, кон членовите на семејството и кон фамилијата или кон прија-
телите може да се има чувство на близина и на лојалност, но не и привлечност; кон некоја 
симпатија може да се има само привлечност, но не и близина и лојалност, итн. Исто така, овие 
три квалитети може да ја менуваат својата присутност и кон едно исто лице (на пример, некој 
прво чувствува само привлечност кон некоја симпатија, па со текот на времето развива и бли-
зина со неа, па дури може да се развие и лојалност, а подоцна може да се случи привлечноста 
и близината да исчезнат/да се појавуваат и да се губат во различни временски интервали или 
да остане само близината; или, на пример, лице што најпрво изградило близина со друго лице 
и станале пријатели, а подоцна меѓу нив може да се развие и привлечност).

Романтична љубов

Романтичната љубов кон друго лице (симпатија или партнер/партнерка) обично почнува да се 
развива во периодот на адолесценцијата, заедно со другите промени што настануваат тогаш, 
и тоа претставува нормален дел од развојот. Обично, кога се зборува за љубов и вљубеност, 
се мисли на овој вид чувство. Некои автори, за да направат разлика, ја нарекуваат романтична 
љубов. Таа најчесто (иако не и неопходно) вклучува и сексуална интеракција меѓу партнерите. 

На почетокот овој вид љубов може да влијае збунувачки, како едно ново чувство, но со текот на 
времето адолесцентот/ката научува како да ја препознава и да ја развива. Во овој период обично се 
карактеристични пократки врски во кои доминира привлечноста, а лицето бара и открива различни 
искуства, испробува разни нешта, па на тој начин открива кое е самото тоа, кои се неговите/нејзини-
те вредности и што сака од животот. Ова е мошне важна развојна задача за адолесцентите, кои треба 
да развијат целосно нова форма на интимна врска со лице што е привлечно за нив, но новата блиска 
релација е од сосема различен вид во споредба со она што го практикувале дотогаш. Романтичниот 
љубовен однос не е таков како некои други видови блиски односи – пријателството и љубовта кон 
членовите на семејството. Воспоставувањето и развојот на љубовен однос со друго привлечно лице 
е ново и посложено искуство, при кое доаѓаат до израз бројни особини, какви што се: сликата за себе 
и самодовербата, емоционалната зрелост, комуникациските вештини, толеранцијата на различноста, 
довербата, лојалноста и слично. Но, веќе во подоцнежните тинејџерски години привлечноста како 
најдоминантна компонента на љубовните врски почнува да ѝ го отстапува местото на близината, а 
може да се изгради и лојалност, односно да се обезбеди љубовта (врската) да трае.

Љубовта е деликатно чувство, кое треба да се негува ако се сака да трае долго. Ако не се дава 
доволно време и внимание, ако се сменат работите што им се важни на лицата во релацијата 
и тие не можат да се усогласат, ако се загуби близината, привлечноста или лојалноста, ако 
љубовта не се возвраќа, тогаш таа може и да престане. Вакво искуство може да доживее секој, 
бидејќи секој може да се смени самиот, а љубовта зависи и од менувањето на другото лице. 

Понекогаш и љубомората може да биде фактор за загрозување на љубовта, а тоа е чувство дека 
односот со другото лице е во опасност од нешто реално или нереално (на пр., посветеност на 
некое хоби, друго лице, фамилија, пријатели), па се јавува завист, посесивност, ранливост, лути-
на и гнев. Ваквите чувства може да се разрешат на мирољубив начин (со разговор), но може да 
доведат и до појава на заплашувања, насилство, контролирање или манипулативно однесување. 
Тогаш тоа веќе не е љубов, туку израз на моќ над другиот. Неретко едниот од партнерите може 
да ја злоупотреби моќта за правење нешта со кои се кршат човековите права на другиот партнер, 
па дури може да дојде и до големи повредувања – емоционални или физички.
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Посебен проблем во адолесцентските романтични врски е прекинувањето на односот (раскину-
вањето). Некогаш двете страни сфаќаат дека е крај на заемната љубов, а некогаш само едната. 
Тоа е болно и тешко чувство на губење, состојба за која, не попусто, се вели дека некој е со 
скршено срце. Тогаш е неопходно, особено ако се работи за адолесцент, да се даде поддршка 
за лицето полека да се соземе и да сфати дека само ако е обострана, љубовта ќе носи вис-
тинска среќа и дека постои можност да се засака и некој друг. Секое искуство во љубовта, без 
разлика дали трае или завршило, нè учи да сакаме и да бидеме сакани.

Сексуално задоволство
Вообичаено е сексуалното задоволство и љубовта да се поврзуваат. За повеќето луѓе сексуал-
ното задоволство е поголемо кога го доживуваат со партнер/ка кон кого/која имаат љубовни 
чувства, но тоа не е правило. Сексуално задоволство може да се постигне и со лице кон кое не 
се чувствува љубов, исто како што во рамките на љубовната врска може да постои краткотрај-
но или подолгорочно отсуство на сексуално задоволство.

Зборувањето за сексуалната желба и возбуда во многу култури, а особено во нашата, најчесто 
предизвикува непријатност и срам, бидејќи за нив се врзани различни митови. Дури се случува 
од средината да произлегуваат многу неточни информации и пораки, па под нивно влијание 
луѓето да бидат под силен притисок и да градат невозможни очекувања од себе или од другите 
во однос на нив, или да ги потиснуваат или негираат. Особено лошо влијание во создавањето 
вакви нереалистични очекувања имаат порнографските материјали, кои на младите луѓе им се 
достапни и на возраст пред воопшто да имаат какво било лично сексуално искуство.

Во зависност од тоа за кој пол се однесуваат, овие пораки често се различни по својата содр-
жина. Во патријархалните средини доминира тоа дека   сексуалноста на мажите и на жените 
е сосема различна, па машките градат слика дека тие секогаш треба да сакаат и да можат да 
имаат сексуален однос, дека имаат поголемо право на доживување сексуално задоволство, а 
за женските дека не треба да ја покажуваат својата сексуална желба, бидејќи е сигнал за немо-
ралност, па дури и дека тие, всушност, не сакаат којзнае колку да имаат сексуален однос, итн.

Сексуалната желба е сосема нормална појава, без разлика за кој пол се работи. Таа се доживува 
како резултат на разни стимули: лични преференции, животно искуство, културни норми. Таа 
може да биде насочена кон еден од половите (спротивниот или истиот) или кон обата пола. Сек-
суалната желба може да трае до длабока старост, да има променливи нивоа низ животот и, на 
кратки временски растојанија, да биде различна и кај самото лице и меѓу партнерите, независно 
кај кого во моментот е повисока/пониска, во зависност од различни фактори (физички: ниво на 
хормони, алкохол, болест; емоционални: почитуваност, разбраност во врската, страв, страдање 
од сексуално насилство; социјални: недостиг од приватност, нервоза, срам, очекувања да се сака 
да се има сексуален однос и кога реално не се сака, воспитување дека е срамно да се изразува 
сексуалноста, итн.). Сексуалната желба може, но и не мора да оди заедно со љубовта (на пример, 
сексуална желба кон некој што одвај го познаваш). Сексуалната желба не е иста со физичкиот 
одговор (може да се има ерекција без сексуална желба, и обратно). Сексуалната желба може, но 
не мора да се поврзува со сексуалната активност (може да се има сексуален однос, но и не мора). 

Постојат разлики меѓу луѓето во врска со тоа што им причинува сексуално задоволство, кое 
не мора да се поврзува само со имањето генитален сексуален однос (можеби преку: себедо-
пирање или допирање од страна на друг, фантазирање, зборување, читање, гледање филм, 
галење, бакнување). Нема само еден правилен начин за неговото доживување, но она што е 
важно е партнерите да комуницираат на таа тема за полесно сексуално да се запознаат меѓу 
себе и да можат да си дадат адекватно сексуално задоволство. Тука од особена важност е 
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да нема повредување, притоа тоа да биде и израз на меѓусебен договор. Секоја сексуална 
желба не мора да заврши со доживување сексуално задоволство, но секој треба да се труди за 
сексуалното задоволство и на партнерот. 

Врвот на сексуалното задоволство се вика оргазам. Тогаш доаѓа до чувство на еуфорија, про-
следено со неколку типични случувања во организмот, какви што се: неволната контракција на 
мускулите, напливот на одредени хормони или секрецијата на течности. Ендорфините што се 
произведуваат во мозокот и кои го намалуваат чувство на болка се одговорни да се чувствува-
ме добро и делумно се одговорни за доживувањето оргазам. Но, притисокот по секоја цена да 
се има оргазам може да го намали сексуалното задоволство и да го направи неговото доживу-
вање тешко или невозможно. Не мора секој сексуален однос да е проследен со оргазам, ниту, 
пак, мора да се има сексуален однос за да се доживее оргазам.

Сексуалниот чин како притисок
Постојат различни видови притисоци со кои може да се изнуди сексуален однос со друго лице. 
Кој било начин на однесување со кој другото лице се става во ситуација да се чувствува не-
пријатно, притиснато да прави нешто против својата волја и без избор, се ситуации на созда-
вање притисок и претставуваат насилство (без разлика дали се користи физичка или психичка 
сила). Тоа може да се случи во и надвор од врската, но и во бракот. Во таквите ситуации 
никогаш не е виновна жртвата, која, под влијание на ваквите притисоци, може да чувствува 
блага непријатност, а во некои случаи тоа може да ескалира и до силен страв, тага, лутина и 
емоционална повреденост. Ниту еден вид притисок за сексуален однос не е оправдан, ниту по 
својата содржина, ниту по правото да му се упати некому, па, така, на пример:  

• еднаш дадената согласност за сексуален однос не мора да важи и за следниот пат кога лицето 
може да мисли или да чувствува поинаку;

• еднаш почнатиот сексуален однос може да се прекине во кој било момент од неговото случу-
вање (еднаш дадена појдовна согласност не значи дека не смее да се смени одлуката);

• верувањето дека мажите секогаш сакаат и можат да имаат сексуален однос е неточно и крај-
но оптоварувачко за нив;

• убедувањето на другиот дека нема здравствена опасност за добивање болест или можност 
за несакана бременост при сексуалниот однос, а без, притоа, да се имаат релевантни факти, е 
размислување без земање предвид на далекосежните можни последици;

• физичката непријатност, која може да се јави поради немање сексуален однос, воопшто не тре-
ба да биде изговор за принуден сексуален однос, затоа што таа е краткотрајна и без последици;

• физичкото/психичкото заканување и малтретирање за имање сексуален однос е директен 
атак врз лицето и неговиот интегритет;

• притискањето да се донесе брза одлука за стапување во сексуален однос го негира правото 
на лицето да не знае што сака и да се двоуми како да постапи;

• барањето љубовта да се докаже со сексуален однос воопшто не е никаков релевантен доказ 
ако е под принуда, затоа што има сексуален однос без љубов, и обратно;

• очекувањата на околината за имање сексуален однос поради обврзување да се стапи во брак 
потоа, го уриваат правото лицето да се премисли;

• осудата од врсниците поради (не)постапување како мнозинството во однос на имањето/не-
мањето сексуален однос е голем притисок да се биде „еден од нив“ и да се донесе неавтентич-
на одлука, која не ги следи сопствените погледи и чувства;
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• уверувањето дека сексуалниот однос е задолжителен во бракот и дека не зависи од личната 
желба е насилство, затоа што сексуалниот однос не треба да е резултат на должност, туку – 
токму спротивното – на желба;

• мислењето дека срамот само ја прикрива вистинската желба за сексуален однос и дека со 
упорност ќе се стигне до посакуваниот резултат е особено насочено кон жените и ги третира 
како лица што не можат да кажат „не“ и кои се „лесно обработливи“ со малку поголемо настоју-
вање;

• поткупувањето со материјални работи за да се има сексуален однос е крајно емоционално 
осиромашување на сексуалниот чин.

Има различни причини зошто некој може да не сака да има сексуален однос. Каква и да е при-
чината, независно како му изгледа некому, таа мора да се почитува и да се постапи во соглас-
ност со неа. Секое лице има право да реши што ќе прави со себе, и тоа да биде во согласност 
со неговите моментални стравови, несигурности, уверувања, чувства и состојба.

Притисокот за сексуален однос може да биде насочен кон обата пола, но почест е кон женски-
от, поради различните социјални очекувања и третирања што се наметнуваат кон овој пол кога 
станува збор за сексуалниот однос.

Последиците од имањето сексуален однос поради притисок може да бидат сериозни: чувство 
на несигурност, изолација, депресија, физичка повреда, несакана бременост, зараза со ХИВ и 
со сексуално преносливи инфекции, итн.

Важно е да се размисли кога да се започне со сексуална активност или дали да се има сексуа-
лен однос воопшто, токму поради чувството на удобност, безбедност, доброволност, задовол-
ство, заштита на своето здравје. Секој треба да влезе во сексуална активност со друго лице 
доброволно и слободно (со целосна слободна и информирана согласност). Секој има право 
да даде согласност за сексуален однос, а истовремено секој има одговорност да ја почитува 
одлуката на другиот. Одлуката на другиот најдобро се дознава преку искрен разговор, а тие 
комуникациски вештини и удобноста за нивно водење се стекнуваат со созревањето.

Младите честопати се прашуваат за тоа дали постои идеална возраст на која е препорачливо 
да се започне со сексуални односи. Ако се прегледа литературата, ќе се види дека во западните 
земји просечната возраст за првиот сексуален однос и кај двата пола е 17 години, а на возраст 
од 15 години со сексуални активности започнуваат околу 16% од младите [1]. Ова не значи 
дека посочената возраст е најсоодветна. Иако различни автори имаат различни мислења, по-
ради емоционалната, телесната и социјалната зрелост, а и поради правните консеквенции, во-
зраста од 18 години некои ја сметаат за најниска возрасна граница. Но, и ваквиот став може да 
се проблематизира, затоа што поради бројните индивидуални разлики за некого ова може да 
биде доцна возраст, а за некого прерана. Затоа, најдобар одговор на ова прашање е субјектив-
ната одлука на секој поединец врз основа на неколку важни критериуми: емоционалната под-
готвеност (дали сака да се впушти во сексуални односи), социјалната зрелост (подготвеност за 
конструктивно соочување со евентуалните несакани последици од стапувањето во сексуални 
односи, какви што се непланираната бременост или СПИ), физичката подготвеност и, во крај-
на линија, постоењето соодветен партнер/ка. Во секој случај, многу почесто се соопштуваат 
негативни одошто позитивни последици од влегувањето во сексуални односи во тинејџерски 
години, особено кога се во прашање девојчињата [2,3].

Здрава причина да се има сексуален однос, зад кои стои вистинска, автентична желба, е жел-
бата да се даде и да се добие задоволство, да се научи за сопствената сексуалност и за соп-
ствените чувства, да се изрази интимност, поврзаност и љубов.
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Релевантни податоци
•	 Истражувањата во областа на психологијата на љубовта недвосмислено покажуваат дека почиту-

вањето, кое е едно од најважните компоненти на љубовниот однос, се зголемува циклично. Имено, 
доколку еден од партнерите покажува почит, тоа кај другиот партнер создава чувство на доверба и 
сигурност и стимулира и тој/таа самиот/а повеќе да го почитува партнерот/партнерката [4].

•	 Постојат многубројни докази дека недостигот од љубов, особено во раното детство, може 
да придонесе кoн многу емоционални нарушувања. Начинот на кој сме добивале љубов од 
значајните лица во раното детство во голема мера го детерминира капацитетот за давање и 
за примање љубов и во романтичните врски [5].

•	 Еден од најпознатите автори во областа на психологијата, австрискиот лекар Зигмунд Фројд, 
ја нарекува сексуалната желба „либидо“. Тој на либидото гледа како на главна несвесна 
движечка сила на сите човекови активности. 

• Педесет проценти од тинејџерите во САД почувствувале притисок во нивните врски за стапу-
вање во сексуален однос [6].

• Четириесет и пет проценти од девојчињата во САД знаат некој пријател или врсник што бил 
под притисок да има сексуален однос [7].

• Речиси половина од возрасните сексуални напаѓачи своето прво сексуално напаѓање го на-
правиле пред да имаат 18 години [8].

• Четириесет и два проценти од девојчињата во САД помлади од 15 години соопштиле дека 
првиот сексуален однос им бил недоброволен [9].

„ЛИЗГАВ ТЕРЕН“

- Едукаторот/ката при реализацијата на двете работилници може да се соочи со смеење или друг 
вид изразување непријатност од темата. Една од најдобрите стратегии е да се повика на тоа дека 
и во други групи не било лесно да се разговара, но дека тоа е мошне важно да се прави.

- Особено е важно да се води сметка да се воочат сексистичките изјави (доколку се јават) и да 
се неутрализираат.

- Во двете работилници едукаторот треба да внимава да не дозволи учениците да почнат да се 
повикуваат на лични искуства, бидејќи нема да може да ги контролира последиците од таквиот 
вид отворања надвор од обуката. Тоа треба да се направи веднаш кога ќе се почне со диску-
сијата, како генерално предупредување.

- Доколку биде запрашан/а кога да се започне со сексуална активност, едукаторот/ката не тре-
ба да се труди да соопшти конкретна возраст, туку да ги објасни сите нешта што треба да се 
земат предвид пред да се донесе таа одлука.

Главна порака за работилницата „Сексуалниот однос како желба 
и задоволство“

Љубовта е една од базичните човекови потреби, која може да биде насочена кон различни 
лица во животот и која се изразува на различни начини. Сите имаат потреба од љубов, незави-
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сно од која било припадност (возрасна, полова и сл.), а тоа значи дека е важно само да се сака 
некој кон кого ќе постојат длабока грижа и посветеност на неговата среќа и благосостојба. За 
неа најчесто се врзуваат три квалитети, кои може да се појават во разни комбинации кон раз-
лични лица: чувство на привлечност (се однесува на физичкиот аспект), чувство на близина (се 
гради како резултат на споделување разни мисли и чувства со лицето што го сакаме) и лојал-
ност (ветување или одлука меѓу лицата што се во релација да бидат заедно и покрај подемите 
и падовите што ги носи секој однос). 

Љубовта кон симпатијата или кон партнерот/партнерката обично почнува да се развива во пе-
риодот на раната адолесценција. Овој вид љубов се нарекува и романтична љубов и најчесто 
таа вклучува и некаков облик на сексуална интеракција.

Љубовта е деликатно чувство, кое треба да се негува од обете страни ако се сака да трае 
долго. За адолесцентите е важно да сфатат дека доколку една од страните сака да го преки-
не љубовниот однос, таа има право да го стори тоа без да биде мета на насилни реакции од 
другата страна, која можеби не е подготвена на такво нешто. Истовремено, важно е да сфатат 
и дека во љубовните релации имаат заемна одговорност за добросостојбата на двете страни 
во односот. Секое искуство во љубовта, без разлика дали трае или завршило, нè учи како да 
сакаме и да бидеме сакани.

За сексуалната желба и возбуда се врзани различни митови, кои градат невозможни очекувања 
од себе или од другите во однос на нив, или предизвикуваат тие да бидат потиснувани или не-
гирани. Во зависност од тоа за кој пол се однесуваат, овие пораки често се различни по својата 
содржина. Сексуалната желба е сосема нормална појава, без разлика за кој пол се работи. Таа 
се доживува како резултат на разни стимули (лични преференции, животно искуство, културни 
норми) и може да биде насочена кон еден или кон обата пола. Сексуалната желба зависи од 
различни фактори и може да трае до длабока старост, да има променливи нивоа низ животот 
и на кратки временски растојанија, да биде различна и кај самото лице и меѓу партнерите 
независно кај кого во моментот е повисока/пониска. Таа може, но не мора да оди заедно со 
љубовта и не е иста со физичкиот одговор. Таа може, но не мора да се поврзува со сексуалната 
активност.

Постојат разлики меѓу луѓето за тоа што им причинува сексуално задоволство, кое не мора да 
се поврзува само со гениталниот сексуален однос. Нема само еден правилен начин за негово 
доживување, но е важно партнерите да комуницираат на таа тема за полесно сексуално да се 
запознаат меѓу себе и да можат да си дадат адекватно сексуално задоволство. Тука од особе-
на важност е да нема повредување, притоа тоа да биде и израз на меѓусебен договор. Секоја 
сексуална желба не мора да заврши со доживување сексуално задоволство. Секој треба да се 
труди за сексуалното задоволство и на партнерот. Не мора секој сексуален однос да е просле-
ден со оргазам, ниту, пак, мора да се има сексуален однос за да се доживее оргазам.

Главна порака за работилницата „Сексуален однос – да или не?“
Постојат различни видови притисоци со кои некое лице може да изнуди сексуален однос со 
друго лице. Кој било начин на однесување со кој другото лице се става во ситуација да се 
чувствува непријатно, натерано против својата волја или во состојба без избор, се ситуации 
на создавање притисок и претставуваат насилство (без разлика дали се користи физичка или 
психичка сила). Има различни причини зошто некој може да не сака да има сексуален однос. 
Каква и да е причината, независно како му изгледа некому, таа мора да се почитува и да се 
постапи во согласност со неа. Притисокот за имање сексуален однос може да биде насочен кон 
обата пола, но почест е кон женскиот, поради различните социјални очекувања и третирања, 



64

кои произлегуваат од родовата улога кога станува збор за сексуалниот однос. Последиците од 
имањето секс поради притисок може да бидат страшни. Жртвата, иако не е виновна за тоа, ги 
трпи последиците.
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 Работилница 1: Сексуалниот однос како желба и како задоволство 

Цели
Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае што е сексуална желба и кои фактори влијаат врз неа;

•	 знае што е сексуално задоволство, како се постигнува и кои фактори влијаат врз него;

•	 го согледа постоењето разни митови за сексуалната желба и задоволство;

•	 умее да му се спротивстави на штетното влијание на погрешните информации поврзани со 
сексуалната желба и задоволство;

•	 изгради позитивен став за рамноправност меѓу половите во однос на сексуалната желба и 
задоволство.

Материјали:

•	 работен лист за учесниците:  
Сексуалниот однос како желба и задоволство10;

•	 работен лист за учесниците:  
Сексуалниот однос како желба  
и задоволство – одговори11;

•	 ножици;

•	 прибор за пишување.

Главна активност (15 мин.)

Пред активноста едукаторот/едукаторката ги сече на ленти сите тврдења посебно од работниот 
лист за учесниците: Сексуалниот однос како желба и задоволство, ги меша и ги превртува наопаку.

Сите се делат во шест групи. Пет од нив влечат по случаен избор четири ливчиња од работниот 
лист подготвен претходно, а една група претставува комисија и таа го добива работниот лист 
за учесниците: Сексуалниот однос како желба и задоволство – одговори. Задача на секоја од 
петте групи е прво заеднички да одговори дали смета дека е точно или неточно секое од извле-
чените тврдења, а задача на комисијата е, седејќи подалеку од другите групи, да ги прочита за 
себе сите тврдења заедно со дадените објаснувања за секое од нив.

Кога ќе бидат подготвени сите, почнува прво да одговара групата што го има извлечено првото твр-
дење, го чита гласно и кажува што одговорила. Потоа комисијата ги чита точниот одговор и образло-
жението. Следна е групата со наредното тврдење, и така со ред, сè додека не се поминат сите тврдења.

Дискусија/кратко предавање (15 мин.)

1. Како ви беше додека одговаравте на тврдењата? Зошто?

2. За кои од кажаните работи на почетокот мислевте дека се вистина, а потоа излезе дека се 
митови?

12/ 13. Адаптирано од: (2010).It`s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and 
Human Rights Education.New York: Population Council Inc. стр. 59-61, 67-69
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3. Што е со сексуалната желба, независно од полот: дали може да ја има низ целиот живот? 
Дали е секогаш на исто ниво? Што може да влијае врз неа? Дали е таа нужно поврзана со 
чувството на љубов или со имањето сексуален однос?

4. Што е со сексуалното задоволство: дали тоа мора да следува при секоја сексуална возбу-
да? Дали може да се постигне само на еден начин? Што е важно за тоа да се постигне на 
обострано задоволство на учесниците во тој чин? 

5. Кои пораки ги дава средината за сексуалната желба и задоволство кај машките и кај жен-
ските? Како влијае тоа врз врските? Зошто за овие нешта добиваме различни пораки за 
машките и за женските и дали треба така?

6. Зошто е важно да се имаат точни информации за овие работи? Како може да влијаат неточ-
ните информации врз чувството за себе и врз сопствената сексуалност? 

Заклучок

Зборувањето за сексуалната желба и возбуда најчесто предизвикува непријатност и срам, би-
дејќи за нив се врзани различни митови. Често се случува од средината да произлегуваат многу 
неточни информации и пораки, па под нивно влијание луѓето да бидат под силен притисок и да 
градат невозможни очекувања од себе или од другите во однос на нив или да ги потиснуваат 
или негираат. 

Во зависност од тоа за кој пол се однесуваат, овие пораки често се различни и неточни по 
својата содржина, па за машките градат слика дека тие секогаш сакаат и можат да имаат сек-
суален однос, дека имаат поголемо право на доживување сексуално задоволство, а за жените 
– дека не треба да ја покажуваат својата сексуална желба, бидејќи е сигнал за неморалност, па 
дури и дека тие, всушност, не сакаат да имаат сексуален однос, итн. Под притисок на ваквите 
пораки страдаат и двата пола, но особено девојките и жените.

Сексуалната желба е сосема нормална појава, без разлика за кој пол се работи. Сексуалната 
желба може да трае до длабока старост, да има променливи нивоа низ животот и, на кратки 
временски растојанија, да биде различна и кај самото лице и меѓу партнерите, независно кај 
кого во моментот е повисока/пониска, во зависност од различни фактори (физички: ниво на 
хормони, алкохол, болест; емоционални: почитуваност, разбраност во врската, страв, стра-
дање од сексуално насилство; социјални: недостиг од приватност, нервоза, срам, очекувања 
да се сака да се има сексуален однос и кога реално не се сака – изразено особено кај машките, 
воспитување дека е срамно таа да се изразува – изразено особено кај женските). Сексуалната 
желба може, но и не мора да оди заедно со љубовта (на пример, сексуална желба кон некој 
што одвај го познаваш). Сексуалната желба може, но не мора да се поврзува со сексуална ак-
тивност (може да се има сексуален однос, но и не мора). 

Постојат разлики меѓу луѓето за тоа што им причинува сексуално задоволство, кое не мора да 
се поврзува само со имањето генитален сексуален однос (може и преку: себедопирање или 
допирање од страна на друг, фантазирање, зборување, читање, гледање филм, галење, бакну-
вање). Нема само еден правилен начин за негово доживување, но она што е важно е партнери-
те да комуницираат на таа тема за полесно да се запознаат меѓу себе сексуално и да можат и да 
си дадат адекватно сексуално задоволство. Тука од особена важност е да нема повредување, 
притоа тоа да биде и израз на меѓусебен договор. Секоја сексуална желба не мора да заврши 
со доживување сексуално задоволство. Секој треба да се труди за сексуалното задоволство и 
на партнерот.



67

Завршна активност (5 мин.)
Сите се делат во групи од околу осум члена, па членовите од две по две групи седнуваат едни 
спроти други (со оддалеченост околу 1,5 метри), формирајќи две паралелни низи. Во секоја 
низа има едно столче повеќе отколку што има членови во неа и тоа стои на самиот почеток. На 
даден знак, оној што седи до празното столче го подигнува во рацете (без да стане од столчето 
на кое седи) и му го подава на тој што седи до него, а тој продолжува натаму со подавањето сè 
додека да стаса до последниот, кој го спушта до себе и седнува на него. Во тој момент сите се 
поместуваат во седењето за едно место и столчето на кое дотогаш седел првиот сега останува 
празно. Сега тоа столче се подава на истиот начин како првото и се продолжува понатаму сè 
додека оној што ја почнал активноста повторно не се најде на првата позиција. Победник е 
онаа група што прва ќе ги пренесе сите столчиња.

Рефлексија
1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?



Работен лист за учесниците: Сексуалниот однос како желба и 
како задоволство 

1. Поголем дел од жените не сакаат да имаат сексуален однос. Т    Н

2. Ако ти се појави желба за сексуален однос, тогаш ќе мора и да го имаш. Т    Н

3. Очекувањата од околината дека жените не треба да сакаат да имаат сексуален 
однос може да влијаат врз нивото на нивната сексуална желба. Т    Н

4. Ако машкото има ерекција, тоа мора да значи дека тој сака да има сексуален 
однос; ако вагината кај женското се навлажни, тоа мора да значи дека таа сака 
да има сексуален однос.

Т    Н

5. Некои жени сакаат да имаат сексуален однос повеќе отколку што сакаат 
нивните партнери. Т    Н

6. Сите момчиња се впуштаат во неверство, бидејќи многу повеќе се 
заинтересирани за сексуален однос од девојките. Т    Н

7. Врз сексуалната желба може да влијае стравот од бременост или стравот од 
добивање некоја сексуално пренослива болест. Т    Н

8. Нивото на сексуалната желба се менува кај секого низ времето и при различни 
околности. Т    Н

9. Ако си машко, тогаш цело време ќе сакаш да имаш сексуален однос. Т    Н

10. Повеќето стари лица сè уште чувствуваат сексуална желба. Т    Н

11. Доколку при сексуалниот чин мажот нема ерекција, тоа значи дека не го сака 
лицето со кое е заедно. Т    Н

12. Некои лекарства можат да влијаат врз намалувањето на сексуалната желба. Т    Н

13. Може да се почувствува сексуална желба и кон некој кон кого не се чувствува љубов. Т    Н

14. Ако сакаш да имаш сексуален однос, тогаш неминовно ќе се возбудиш 
сексуално. Т    Н

15. Луѓето можат да водат љубов и да доживуваат оргазам и без да имаат 
сексуален однос. Т   Н

16. Најлесен начин да го/ја задоволиш сексуално својот/својата партнер/
партнерка е да разговараш со него/неа што сака и што му/ѝ предизвикува да се 
чувствува добро.

Т   Н

17. Жена што многу сака да има сексуален однос, не може да биде верна. Т   Н

18. Постои само еден исправен начин да се задоволи сексуалната желба. Т   Н

19. Врвот на сексуалното задоволство се вика оргазам. Т    Н

20. При секој сексуален однос мора да се доживее оргазам. Т    Н



Работен лист за учесниците: Сексуалниот однос како желба и 
задоволство – одговори

1. Поголем дел од жените не сакаат да имаат сексуален однос.

Поголем дел од жените сакаат да имаат сексуален однос, но доколку не добиваат 
задоволство од него, тогаш може да го загубат интересот за него.

Н

2. Ако ти се појави желба за сексуален однос, тогаш ќе мора и да го имаш.

Сексуалната желба не мора да води кон сексуална активност, бидејќи луѓето може 
да уживаат во самото тоа да бидат возбудени.

Н

3. Очекувањата од околината дека жените не треба да сакаат да имаат сексуален 
однос може да влијаат врз нивото на нивната сексуална желба.

Очекувањата од околината влијаат врз желбата да се има сексуален однос, па ако 
жената смета дека не треба да сака да има сексуален однос, тогаш таа може да ја 
потиснува или да ја негира својата желба.

Т

4. Ако машкото има ерекција, тоа мора да значи дека тој сака да има сексуален 
однос; ако вагината кај женското се навлажни, тоа мора да значи дека таа сака 
да има сексуален однос.

Ерекциите и навлажнувањата може да се појават и без причина или од причини 
што немаат врска со сексуалната желба. На пример, повеќето машки наутро се 
будат со ерекција, бидејќи мочниот меур им е полн. Или, момчињата-тинејџери 
често добиваат спонтани ерекции, кои немаат врска со сексуалната желба и 
возбуда. 

Н

5. Некои жени сакаат да имаат сексуален однос повеќе отколку што сакаат 
нивните партнери.

Нивото на сексуална желба зависи од околностите и е различно кај различни лица. 
Кај некои двојки, или во некои моменти во животот, жената може да сака да има 
сексуален однос повеќе отколку што сака нејзиниот партнер, и обратно.

Т

6. Сите момчиња се впуштаат во неверство, бидејќи многу повеќе се 
заинтересирани за сексуален однос од девојките.

Ниту сите момчиња се впуштаат во неверство, ниту постојат цврсти докази за тоа 
дека тие повеќе сакаат сексуален однос од девојките. Тие само многу послободно 
од нив ја изразуваат и ја признаваат желбата, поради тоа што околината тоа 
повеќе го прифаќа.

Н

7. Врз сексуалната желба може да влијае стравот да не се остане бремена или 
стравот да не се добие некоја сексуално пренослива болест.

Различни емоционални состојби, како стравот, на пример, може да влијаат врз 
сексуалната желба.

Т



8. Нивото на сексуалната желба се менува кај секого низ времето и при различни 
околности.

„Нормалното“ ниво на сексуална желба може да биде различно. Врз него влијаат физички 
(ниво на хормони, алкохол, болест), емоционални (почитуваност, разбраност во врската, 
страдање од сексуално насилство) и социјални фактори (недостиг од приватност, нервоза, 
срам, очекувањето да се има сексуален однос и кога не се сака, воспитувањето дека е 
срамно да се изразува сексуалната желба). Доколку нивото на сексуална желба му прави 
проблем на мажот или на жената, може да се побара помош од лекар.

Т

9. Ако си машко, тогаш цело време ќе сакаш да имаш сексуален однос.

Мажите не сакаат постојано да имаат сексуален однос. Всушност, како и сите луѓе, 
и тие доживуваат менување на нивото на сексуалната желба.

Н

10. Повеќето стари лица сè уште чувствуваат сексуална желба.

Сексуалната желба може да се намали низ годините, а особено ако постарите лица се 
осудени од околината поради неа. Но, тоа не значи дека во староста желбата сосема 
се губи. Многу луѓе доживуваат некаква сексуална желба низ целиот свој живот.

Т

11. Доколку при сексуален чин мажот нема ерекција, тоа значи дека не го сака 
лицето со кое е заедно.

Мажот може да нема ерекција при сексуалниот чин поради многу причини: 
здравствена состојба (на пример, дијабетес или срцево заболување), користење 
на некои психоактивни супстанции или емоционални фактори (на пример, 
загриженоста дали ќе бидат „успешни“, стравот, лутината кон другото лице или кон 
некој друг и слично).

Н

12. Некои лекарства можат да влијаат врз намалувањето на сексуалната желба.

Некои лекарства навистина можат да влијаат врз намалување на сексуалната желба, а 
лекарот ретко зборува за ова со својот пациент. Доколку се јави загриженост поради 
сексуалната желба, треба да се консултира лекар или фармацевт.

Т

13. Може да се почувствува сексуална желба и кон некој кон кого не се чувствува 
љубов.

Сексуалната желба и љубовта често се мешаат. Може некој да се сака, но да не се 
сака да се има сексуален однос со него и, обратно – да се сака да се има сексуален 
однос со некој кон кого не се чувствува љубов.

Т

14. Ако сакаш да имаш сексуален однос, тогаш неминовно ќе се возбудиш 
сексуално.

Некои луѓе сакаат да имаат сексуален однос, но не се возбудуваат сексуално. 
Тоа може да му се случи секому и не е нешто што веднаш треба да предизвика 
загриженост.

Н

15. Луѓето можат да водат љубов и да доживуваат оргазам и без да имаат 
сексуален однос.

Водењето љубов може да содржи различни однесувања (галење, бакнување, 
масирање, рачна стимулација) и при тоа може да се доживее оргазам и без да се 
има сексуален однос.

Т

16. Најлесен начин да го/ја задоволиш сексуално својот/својата партнер/
партнерка е да разговараш со него/неа за тоа што сака и што му/ѝ 
предизвикува да се чувствува добро.

Секој има свои желби кога станува збор за сексуалната возбуденост и, наместо да се 
нагаѓа, многу е поедноставно и посигурно да се праша партнерот/партнерката што 
сака, односно што му/ѝ причинува задоволство. Комуникацијата е важен фактор за 
добра сексуална врска, која ќе биде на обострано задоволство.

Т



17. Постои само еден исправен начин да се задоволи сексуалната желба.

Кај различни луѓе различни работи можат да доведат до сексуално задоволство. 
Сексуалното задоволство може да се постигне со себедопирање или допирање 
од страна на друг, фантазирање, зборување, читање, гледање филм, галење, 
бакнување, генитален контакт. Нема исправен или неисправен начин за 
доживување сексуално задоволство доколку, притоа, нема повредување и ако на 
тој начин се согласиле тие што учествуваат во тоа.

Н

18. Врвот на сексуалното задоволство се вика оргазам.

При оргазам доаѓа до чувство на среќа, неволна контракција на мускулите, секреција 
на течности, односно ејакулат со сперматозоиди кај мажот и навлажнување на 
гениталиите кај жената. Ендорфините (хормони), кои се произведуваат во мозокот 
и кои го намалуваат чувството на болка, се одговорни да се чувствуваме добро и 
делумно се одговорни за доживувањето оргазам.

Т

19. Мора да се доживее оргазам при секој сексуален однос.

Притисокот да се има оргазам може да го намали сексуалното задоволство и да го 
направи неговото доживување тешко или невозможно. Не мора секој сексуален 
однос да е проследен со оргазам, ниту, пак, мора да се има сексуален однос за да 
се доживее оргазам.

Н
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Работилница 2: Сексуален однос – да или не? 

Цели
Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае некои услови што влијаат врз имањето секс што е посакуван, безбеден и кој дава за-
доволство; 

•	 знае дека меѓу луѓето и низ животот постојат разлики за тоа кои услови повеќе ќе влијаат 
врз донесувањето одлука да се има сексуален однос или да се нема и тие можат да бидат 
различни за машките и за женските;

•	 сфати дека подготвеноста за сексуална активност е процес што се менува и созрева;

•	 изгради став дека обата партнери се одговорни за создавањето такви услови.

Материјали:
•	 работен лист за учениците:  

Сексуален однос – да или не?12;

•	 ножици.

Главна активност 1 (10 мин.)
Сите се делат во мали групи (од околу 4–5 члена) и секоја група добива еден комплет картич-
ки, кои претходно се исечени од работниот лист за учесниците: Сексуален однос – да или не? 
Се објаснува дека на картичките се напишани некои работи што се важни за тоа сексуалниот 
однос да биде посакуван, да носи задоволство и да биде безбеден за оние што учествуваат 
во него. 

Прво, секоја група треба да се договори и да ги нареди своите картички во форма на „дијамант“, спо-
ред тоа колку она што е напишано на нив е важно за донесување одлука за имање сексуален однос. 
Така, оние две картички што ги сметаат за најважни се ставаат најгоре, па под нив се ставаат три кар-
тички чија содржина ја сметаат за помалку важна, па потоа следуваат пет картички со уште помалку 
важна содржина, па наредни три картички по истиот критериум и, на крајот, се ставаат последните 
две картички чија содржина групата ја смета за најневажна во однос на понудените картички.

Шема за редење на „дијамантот“:

___   ___

___   ___   ___

___   ___   ___   ___   ___

___   ___   ___

___   ___

12. Адаптирано од: (2010). It`s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human 
Rights Education.New York: Population Council Inc. стр. 92-95
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По завршувањето со редење на „дијамантот“, секоја група избира еден претставник, кој им ги 
претставува на другите групи само оние две картички што неговата група одлучила да ги стави 
најгоре и најдолу во „дијамантот“ и кратко објаснува зошто групата го направила тој избор. 

Дискусија/кратко предавање (15 мин.) 

1. Дали ви беше лесно да се договорите во малите групи како ќе ги распоредите картичките? Зошто?

2. Колку е лесно или тешко во секојдневјето да се донесе одлука дали да се има сексуална 
активност со некого, која би била посакувана, задоволувачка и безбедна?

3. Дали сметате дека има некоја картичка во купчето што е неважна? Зошто?

4. Дали може да има разлика меѓу тоа кои од условите наведени во картичките им се поважни 
на женските, а кои на машките? Зошто?

5. Кој треба да ја оствари содржината на картичките: едниот или обата партнери? Зошто?

6. Што мислите, ако по некое време повторно ги редите истите картички, дали ќе ги наредите 
исто? Зошто?

Заклучок 

Сексуалниот однос што е доживеан од обата партнери како посакуван, како безбеден и како извор 
на задоволство е тој што ги зближува повеќе и што го збогатува животот. Во спротивно, ако за една 
од страните тоа не е така, сексот е повеќе измачување отколку задоволство. За да се постигне тоа, 
потребно е да се исполнат повеќе услови напишани на картичките од работниот лист во што поголема 
мера, и тоа од обата партнери. Во секојдневниот живот не е лесно да се донесе одлука за имање сексу-
ален однос со некого, бидејќи не секогаш сите наведени услови се обезбедени во доволна мера. Содр-
жината од сите картички е важна, но секој индивидуално, во даден период, ѝ придава поголемо или 
помало значење на секоја од нив, па затоа постојат и разлики меѓу луѓето, како и кај самото лице низ 
времето, на кои нешта им дава приоритет. Може да постои и разлика меѓу машките и женските во тоа 
на кој услов му придаваат поголемо значење, а тоа се должи на можните различни последици од сек-
суалниот чин врз нив, како и поради влијанието на околината, која има различни очекувања од двата 
пола во врска со сексуалноста. Многу е важно партнерите во врската да имаат слобода и меѓусебно да 
се поттикнуваат во слободното споделување на информациите за тоа кои им се приоритетите.

Главна активност 2 (10 мин.)
Сите остануваат да работат во групите што се формирани претходно. Сега секоја група од истото 
купче треба да избере само по две картички за секое од следниве три лица: пријател, психолог 
и лице што живее со ХИВ, а кои ќе го отсликаат нивниот совет упатен кон тинејџер за тоа што 
треба да му биде најважно во донесувањето одлука дали да има сексуален однос. Може да се 
случи и една иста картичка да им се припише на повеќе различни лица од кои се бара советот. 

Потоа секоја група избира по еден претставник, па тие споделуваат пред другите кои картички 
се избрани, така што прво сите групи кажуваат за пријателот, па за психологот и, на крајот, за 
лицето што живее со ХИВ. 
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Дискусија/кратко предавање (15 мин.) 
1. Кои услови од тие што се наведени на картичките сметате дека се најчесто игнорирани при 

првиот сексуален однос?

2. Дали како што созреваат разни човекови функции така созрева и подготвеноста за сексуал-
на активност? Што влијае врз тоа?

Заклучок 
Како и за други човекови процеси така и подготвеноста за стапување во сексуална активност 
зрее. За тоа е потребно развивање на самосвесноста, зреење и на други функции (освен физи-
олошките), како и развој на комуникациските вештини. Занемарувањето на некои од важните 
предуслови за стапување во сексуални односи може да го намали задоволството или дури да 
донесе и многу сериозни последици.

Завршна активност (5 мин.)
Сите се поделени во двојки и само како такви, а не индивидуално, учествуваат во активноста. 
Сите двојки седнуваат еден до друг во круг, во кој има столчиња за сите, освен за една двојка, 
која стои во центарот на кругот. На даден знак (престанок на музика, свирка, плеснување со 
рацете и сл.), секоја двојка треба да седне на други две столчиња, а, притоа, партнерите пов-
торно мора да бидат еден до друг, но истовремено и двојката што стои во центарот на кругот 
бара место за себе. Онаа двојка што ќе остане без место за седење е следната што ќе стои во 
центарот на кругот.

Рефлексија
1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?
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Работен лист за учесниците: Сексуален однос – да или не?

МЕЃУСЕБНО ПОЧИТУВАЊЕ, 

ОСОБЕНО ПОЧИТУВАЊЕ НА СВОИТЕ ВРЕДНОСТИ 

И НА ВРЕДНОСТИТЕ НА ПАРТНЕРОТ/ПАРТНЕРКАТА

МЕЃУСЕБНО ЧУВСТВО НА ДОВЕРБА, 

БЛИЗИНА, ИНТИМНОСТ И ГРИЖА

МЕЃУСЕБНА 

СЕКСУАЛНА ПРИВЛЕЧНОСТ

МЕЃУСЕБНА ЖЕЛБА 

И ЗАЕДНИЧКО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА 

ДА СЕ ИМА СЕКСУАЛЕН ОДНОС 

УДОБНОСТ 
ВО СОПСТВЕНОТО ТЕЛО

ЗНАЕЊЕ И СЛОБОДНО СПОДЕЛУВАЊЕ 

СО ПАРТНЕРОТ/ПАРТНЕРКАТА

 ЗА ТОА ШТО БУДИ КАЈ ВАС СЕКСУАЛНО ЗАДОВОЛСТВО 

И СЛОБОДНО ПРАШУВАЊЕ 

НА ПАРТНЕРОТ/ПАРТНЕРКАТА ЗА ТОА

СЛОБОДНО ЗБОРУВАЊЕ СО ПАРТНЕРОТ/ПАРТНЕРКАТА 

И СПОДЕЛУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА 

ЗА КОРИСТЕЊЕ КОНДОМИ И/ИЛИ 

ДРУГИ БЕЗБЕДНИ И ЕФИКАСНИ СРЕДСТВА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НЕСАКАНА БРЕМЕНОСТ И СПИ

ИМАЊЕ КОНДОМИ И/ИЛИ 

ДРУГИ БЕЗБЕДНИ И ЕФИКАСНИ СРЕДСТВА 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НЕСАКАНА БРЕМЕНОСТ И СПИ

И ЗНАЕЊЕ КАКО ДА СЕ КОРИСТАТ
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ЗНАЕЊЕ ЗА СОПСТВЕНИОТ ХИВ И СПИ СТАТУС И ЗА ТОЈ НА 
ПАРТНЕРОТ/ПАРТНЕРКАТА 

И СЛОБОДНО ЗБОРУВАЊЕ ЗА ТОА

МЕЃУСЕБНА СЛОБОДА ДА СЕ КАЖЕ 

ДЕКА СЕ САКА ДА СЕ ПРЕКИНЕ СО СЕКСУАЛНИОТ ОДНОС  

ВО КОЈ БИЛО МОМЕНТ

ИМАЊЕ ПРИВАТНОСТ  
(СООДВЕТЕН ПРОСТОР И ВРЕМЕ)

ОТСУСТВО НА РИЗИК 

ПОТОА ДА СЕ БИДЕ 

ИСМЕЈУВАН/А ИЛИ ОСУДУВАН/А

ПОДГОТВЕНОСТ

ДА СЕ ДАДЕ И ДА СЕ ПРИМИ 

СЕКСУАЛНО ЗАДОВОЛСТВО

ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТНЕРОТ/ПАРТНЕРКАТА 

ДА НЕ МУ/Ѝ СЕ НАПРАВИ 

НЕШТО ШТО НЕ САКА

ЗАЕМНО ТРЕТИРАЊЕ КАКО ЕДНАКВИ 

И РАМНОПРАВНИ ЛУЃЕ, 

А НЕ САМО КАКО ТЕЛА
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Водич за едукаторите

Една од најшироко прифатените дефиниции, која се базира на идејата за човековите права, е 
понудена од страна на Светската здравствена организација. Таа најмногу се однесува и про-
излегува од потребата да се дефинира насилството од аспект на здравјето на луѓето, сфатено 
како целина на физичката, психолошката и социјална добросостојба, а гласи [1]: 

НАСИЛСТВО е секоја намерна употреба на физичка сила или, пак, моќ, која  може да биде 
реална или во форма на закана, насочена кон себе, кон друго лице или кон некоја група или 
заедница, а која завршува (или постои голема веројатност да заврши) со физичка повреда, со 
смрт, со психичка штета, со нарушувања во развојот или лишеност (депривација). 

Со оглед на тоа дека е таа комплексна, овде ќе бидат потенцирани нејзините најважни еле-
менти. 

1. Експертите сметаат дека една од клучните одлики на насилното однесување е интенционал-
носта, односно намерата на тој/таа што го врши насилството да нанесе некаква повреда или да 
направи некаква штета. Ова произлегува од потребата да се направи разлика помеѓу однесу-
вањата што резултираат со повреди, но се случајни (како, на пример, повреди во сообраќајно 
несреќи) од оние што се прават со цел да се нанесе физичка или емоционална болка. 

2. Дефиницијата јасно става до знаење дека насилството може да биде физичко, психичко 
(емоционално) и во форма на лишување (на пр. од храна, од образование). Иако во оваа дефи-
ниција тоа не е направено, често, поради комплексноста и поради последиците, како посебен 
вид се издвојува и сексуалното насилство, кое може да е само психичко, или комбинација од 
психичко и физичко.

3. Според тоа кому му е упатено, насилството може да варира од насочено кон себеси, кон едно 
лице и кон група луѓе. Сексуалното насилство е форма што никогаш не може да се манифести-
ра како автоагресија. 

4. Насилството може да има последици што се непосредно видливи (смрт, рани, модринки), но 
и такви што настапуваат одложено и не се воочуваат лесно (како, на пример, нарушувања во 
развојот). Дури и да нема последици, некој акт може да се смета за насилен поради потенција-
лот да ги нанесе. 

Сексуалното насилство може да се манифестира низ различни форми. Најбруталната форма 
сигурно е сексуалниот напад (силувањето), кое може да е извршено врз една жртва или да 
е масовно. Не помалку сериозна е и сексуалната експлоатација, која исто има широк опсег 
на варијации. Најшироко распространета варијанта на сексуалното насилство во адолесцен-
цијата сигурно е сексуалното вознемирување, кое, исто така, има свои „видови и подвидови“: 
сајбер-вознемирување, хомофобично малтретирање, меѓуврсничко вознемирување итн. Сај-
бер-сексуалното вознемирување е форма за која е карактеристично тоа што агресијата се врши 
преку социјалните мрежи, смс и електронски пораки (за ова има посебна работилница). Хомоф-
обичното малтретирање, пак, е сексуално вознемирување каде што жртвите се лица за кои 
врсниците сметаат (основано или неосновано) дека се нехетеросексуално ориентирани или, 
пак, тие самите себеси се декларираат на тој начин. Тука насилството се врши токму поради и 
токму во врска со нивната претпоставена или реална сексуална ориентација. 

НАСИЛСТВО
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Во многу земји сексуалното вознемирување веќе неколку децении се третира како форма на 
дискриминација, односно како насилство базирано на родот. И покрај релативно долгата ис-
торија на справување со овој проблем, сè уште е проблематично да се најде една единствена 
дефиниција, која би ги опфатила сите форми низ кои тоа се манифестира. Следниве елементи 
се она што им е заедничко на сите дефиниции на кои може да се наиде во литературата:

- жртвата/ите што трпат вознемирување го доживуваат однесувањето на тој/таа/тие што го 
вршат како нешто непријатно;

- однесувањето на тој/таа/тие што го вршат вознемирувањето се прави со намера да се нанесе 
емоционална повреда13 на жртвата/ите, односно таа/тој/ тие да се омаловажат или, пак, да се 
создаде непријателска атмосфера во окружувањето за самата жртва или за повеќемина;

- емоционална повреда што има некаква врска со сексуалноста или полот на жртвата/ите;

- жртвата често е во некаква подредена положба во однос на тој/таа/тие што го вршат возне-
мирувањето или не е во состојба да даде информирана согласност.

Ако се земат предвид сите елементи што се во основата на сексуалното вознемирување, ста-
нува јасно дека тоа е поврзано со сексуалноста само поради тоа што таа се користи за изра-
зување на агресијата, односно на намерата да се нанесе повреда. Ова е многу важно да се 
запомни за да може да се разликува сексуалното вознемирување од додворувањето, кое во 
адолесценцијата честопати се манифестира на слични начини како некои форми на сексуално 
вознемирување.

Сексуалното вознемирување е еден вид манифестација на надмоќ, а не на сексуално допаѓање. 
Не може да се смета за додворување, бидејќи основната карактеристика на вознемирувањето 
е тоа што жртвата го доживува однесувањето на вознемирувачот како непожелно. Затоа, пред 
некое однесување да се прогласи за сексуално вознемирување, неопходно е да се земе пред-
вид и перспективата на жртвата. Ако некое однесување што има сексуален карактер (односно, 
се однесува на сексуалноста или е во врска со некој интимен дел на делото или е во врска со 
полот) е непријатно за жртвата, а на тој/таа/тие што го вршат им е дадено до знаење (не мора 
вербално), или ако непријатноста се подразбира или ако жртвата не може да даде согласност 
поради возраста наспроти авторитетот на агресорот, тогаш може да се каже дека кон неа е 
упатено однесување што е сексуално вознемирување. 

Постојат неколку видови сексуално вознемирување типично за школски контекст, а поделбата 
е извршена врз неколку критериуми. Според тоа кој го врши, тоа може да биде:

1. Врсничко сексуално вознемирување (и жртвата/ите и агресорот/ите се на иста или слич-
на возраст);

2. Сексуално вознемирување наставник - ученик, во кое агресорот е наставник/чка или 
друг возрасен од училиштето (педагог, директор и сл.) , а ученикот или учесниците се 
жртва/и. 

Според тоа како се врши, сексуалното вознемирување може да биде во форма на:

1. Создавање непријателско окружување (на пример, доколку група агресори попречуваат 
слободно движење на девојчиња по ходниците, бидејќи ги допираат или им довикуваат); 

13. Физичкото повредување не е исклучено, но не е типично
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2. „услуга за услуга“ (на пример, наставникот ѝ става добра оценка на ученичката за да 
може слободно да ја прегрнува кога ќе посака).

3. Интернет-сексуално вознемирување, или сајбер-сексуално вознемирување (на пример, 
ученик за своја соученичка шири гласини по Фејсбук за тоа дека имале сексуален однос)

Начините на кои тоа се прави, исто така, можат да се поделат на: вербални  (на пр., ширење гла-
сини за некого, поврзани со сексуалното однесување, коментари за физичкиот изглед – особено 
за интимните делови, раскажување шеги со сексуална содржина, испраќање СМС или писма со 
сексуална содржина), визуелни (на пр., изложување на порнографски материјал против волјата 
на жртвата) и физички (на пр., соблекување на делови од облеката, влечење за градникот, гле-
дање под здолништето, ѕиркање во соблекувалната, допирање, штипкање, удирање).  

Најчесто, сексуалното вознемирување се случува во облик „еден на еден“, односно еден агре-
сор вознемирува една жртва. Но, има и случаи кога агресори се двајца или поголема група, а 
жртвата е една или, обратно, еден агресор вознемирува цела група (на пр., наставник кажува 
сексистички шеги на час). Освен тоа, сексуалното вознемирување не мора секогаш да се случу-
ва меѓу лица од различен пол, без разлика колкумина се жртви, а колкумина агресори. 

Сите информации во врска со тоа кој може да врши сексуално вознемирување, а кој да трпи, 
низ конкретни примери за тоа што е, а што не е сексуално вознемирување, претставени се во 
табела (види додаток 3). 

За да се комплетира сликата за тоа што е сексуално вознемирување, во продолжение ќе би-
дат наведени дополнителни примери, кои според емпириските податоци се најчести во школ-
скиот контекст. Возрасните во училиштето СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВААТ (ученик/ученичка 
или цела група ученици) кога:

- непотребно, односно непосакувано физички ги допираат (на пример: ги бакнуваат, ги 
галат, ги штипнуваат, ги потчукнуваат);

- прават шеги и непотребно користат зборови со сексуално значење (на пример: корис-
тење пцости, кажување „мрсни“ вицови);

- им даваат коментари со сексуално значење (на пример: им даваат комплименти за 
физичкиот изглед или коментираат некој дел од телото, кој е интимен);

- поставуваат прашања за нивниот интимен живот;

- ги изложуваат на материјал од сексуален карактер надвор од конкретна едукативна намера;

- вршат упад во приватноста (читаат СМС или приватни пораки на Фејсбук, дневници, и сл.);

- користат други облици на однесување со/кон учениците, кои имаат сексуално зна-
чење, а со кои предизвикуваат повреда на достоинството на лицето и/или создаваат 
непријателско, заканувачко или понижувачко опкружување;

- ги повикуваат насамо честопати, без да постои оправдана основа за тоа, и слично.

Врсниците во училиштето СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВААТ (соученик/соученичка или цела група 
соучесници) кога:

- им пишуваат и/или им праќаат пораки со сексуално значење (на пример: електронски 
пораки, графити);
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- употребуваат гестикулации со сексуално значење (на пример: покажување среден прст);

- ѕиркаат (на пример: во тоалетите и во соблекувалните, под фустанот);

- фотографираат делови од телото со сексуално значење;

- озборуваат и шират гласини со сексуална содржина (на пример: зборуваат кој кому му 
се допаѓа, кој бил чие момче) или пишуваат такви графити;

- се закануваат дека ќе шират гласини со сексуална конотација;

- допираат, особено интимни делови од телото, а таквото допирање е непосакувано; 

- упатуваат навредливи коментари со сексуална содржина, и слично.

СЕКСУАЛНОТО МАЛТРЕТИРАЊЕ во форма на силување е најбруталниот вид сексуално насил-
ство. Кога станува збор за малтретирањето во школски контекст, учесниците се користат за сек-
суално задоволување на возрасен или на постаро дете, при што жртвата е ставена во ситуација 
или да учествува во сексуални активности, или да ги посматра против својата волја.

Сексуалното вознемирување во училиштата во нашата средина, особено ако е врсничко, се 
третира како релативно банална работа. Од една страна, ни учесниците ни наставниците не 
се доволно информирани, а од друга, нема соодветни механизми за заштита. Но, бројни пода-
тоци укажуваат на тоа дека сексуалното вознемирување воопшто не е наивно и дека остава 
последици за здравјето. Идентификувани се неколку психички и психосоматски последици од 
повторувани искуства со сексуално вознемирување: депресивност, губење апетит, растројства 
на сонот, намалена самодоверба и чувство на страв и засраменост, но и намален училиштен 
успех и задоволството од училиштето [2]. Интензитетот на последиците е поврзан со повтор-
ливоста на изложеност на вознемирувањето [3], односно колку подолго трае толку шансите за 
нарушување на добросостојбата се поголеми.

Една од последиците, која е најмалку проучувана, а која заслужува посебно внимание, е ин-
тернализацијата (прифаќањето) на пораките што се пренесуваат со вознемирувањето, а кои 
играат долгорочна улога во психосексуалниот идентитет на жртвите. Се смета дека во окружу-
вањето во кое се толерира сексуалното вознемирување, односно во кое возрасните веруваат 
дека коментирањето на (најчесто) женските гради или задници, непосакуваните допири или 
навредливите имиња се неминовна појава, децата (особено девојчињата) учат дека тоа што им 
се случува е нормално и го вградуваат како дел од тоа што значи да се биде женско [4].

Митови за силувањето

Постојат многу митови во врска со силувањето, кои не се прифатени само во нашата средина туку 
дури и во општества што се сметаат за помалку патријархални. Се нарекуваат митови, бидејќи 
во суштина се заблуди што се третираат како факти. Самиот термин датира од осумдесеттите 
години на минатиот век, а со него се означуваат неточните уверувања, стереотипи и предрасуди 
за силувањето, за жртвите од силување и за силувачите, кои се широко распространети. 

Главна функција на митовите за силувањето е тоа што тие придонесуваат кон тоа одговорноста 
за сексуалното насилство да се префрли на жртвите и да се намали сериозноста со која треба 
да се пристапи при реагирањето на оваа појава. 

Неретко митовите за силувањето придонесуваат за тоа судиите да изрекуваат незначителни 
или дури и ослободителни казни за сексуалните престапници. Освен тоа, тие придонесуваат во 
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одржувањето на патријархалните вредности и големата асиметрија во моќ меѓу двата рода, врз 
што, во основа, почиваат сите форми на сексуалното насилство. 

Интересно е дека митовите поврзани со силувањето постојат и тогаш кога жртвите се жени/
девојчиња, но и кога се мажи/момчиња. На пример, едни од најраспространетите митови во 
врска со жртвите од машки пол е дека мажите лесно може да се одбранат, па, според тоа, само 
помалите момчиња можат да бидат вистински жртви на силување или дека мажите/момчињата 
ги силуваат само мажи-хомосексуалци.

Најраспространети  митови за силувањето наспроти фактите [2, 7, 8] 

Мит: Силувањето е последица на неконтролираната сексуална желба. Тоа е еден 
вид злосторство од страст.  

Факти: Повеќето силувачи, всушност, и имаат сексуални партнери, така што не станува збор 
за тоа дека се работи само за потреба за ослободување од сексуалната напнатост. Задовол-
ството од силувањето, всушност, е поврзано со чувството на ослободување од лутината/агре-
сијата или од стекнувањето на чувство на надмоќ и способност да се контролира другиот. 

Мит:  Силувањето не им се случува на „добрите“ девојки или жени, бидејќи тие не 
одат на места на кои не се заштитени и не се облекуваат провокативно. 

Факти: Ова уверување се слуша често и служи, божем, да помогне во превенција. Но, тоа е по-
веќе заблуда отколку што е вистина. Поголемиот процент на силувања, всушност, не ги вршат 
непознати, туку лица познати за жртвата, еднакво ноќе колку и дење, а почесто во нечиј дом 
отколку на скришно место. Тоа значи дека однесувањето на жртвата има многу малку врска 
со насилството што е извршено врз неа. Податоците добиени од бројните центри за помош на 
жртвите говорат дека начинот на облекување и изгледот не се во корелација со изборот на 
силувачите кој ќе биде жртвата. Жртвите може да се облечени најскромно можно и повторно 
да станат жртви. 

Мит:  Силувањето не може да му се случи секому. Жртвите се главно млади и атрак-
тивни девојки. 
Факти: Статистичките податоци од истражувањата, центрите за помош на жртвите и полици-
ските извештаи говорат дека не постои возраст, класа, етничка припадност, раса или степен на 
образование што е гаранција за тоа дека лицето не може да биде жртва на сексуален напад. 
Точно е тоа дека младите девојки се под најголем ризик, но не се единствените на кои може да 
им се случи да бидат силувани. 

Мит:  Не може да се зборува за силување ако насилникот не употребува оружје или 
физичка сила за да ја оствари својата цел. 

Факти: Силувањето може да се врши и под вербални закани (на пример, за губење на работното 
место, нанесување штета на жртвата или на нејзиното семејство и сл.). Исто така, сѐ почести се 
силувања во кои жртвата е алкохолизирана или дрогирана (постојат и т.н. „дроги за силување“), 
при што насилникот воопшто не мора да употребува сила, затоа што жртвата не ни може да се 
спротивстави. Ист е случајот и кога жртви на сексуално насилство се индивидуи што не можат са-
мостојно да се грижат за себе и да донесуваат одлуки поради различни видови ментален хендикеп. 

Мит:  Силувачите се „криминални типови“ или ментално болни и, главно, им при-
паѓаат на ниските социјални слоеви.  

Факти: Меѓу силувачите има луѓе од сите професии, екстровертни и интровертни луѓе, богати и 



82

сиромашни, луѓе во брак и со деца. Истражувањата покажуваат дека само незначителен процент од 
извршителите на овој насилен чин имаат ментални нарушувања или емоционални проблеми. За сите 
нив заеднички е начинот на кој ја изразуваат потребата за доминација и лутината – преку злонамер-
но нанесување емоционална и физичка болка на жртвите. Потребата за моќ, потребата за контрола 
и бесот се првенствените мотиви на силувањето, а сексуалноста е само начин тие да се изразат.

Релевантни податоци 

•	 Прашани за тоа каде најчесто доживеале сексуално вознемирување, младите од 
САД, каде што оваа појава е најмногу проучувана, соопштуваат дека тоа е учи-
лиштето. Дури 85% од испитаните велат дека нивните искуства со сексуално воз-
немирување се случиле токму во школото каде што учат [5].

•	 Теренската работа спроведена од 2007 до 2011 за потребите на проектот на UNICEF „Учи-
лиште по мерка на детето“, укажа дека учениците во повисоките одделенија во основните 
училишта во нашата земја се многу малку подготвени да зборуваат за сексуалното возне-
мирување што го вршат нивните наставници. Низ дискусиите во фокус-групите тие потвр-
дија дека училиштата не се најбезбедното место од сексуално вознемирување од страна на 
возрасните. Иако го прават само мал дел од наставниците, тоа најчесто засега голем број 
учесници [2].

•	 Врсничкото сексуално вознемирување започнува во основните училишта и продолжува низ 
натамошните степени на образование. Резултатите од едно иницијално истражување спро-
ведено кај нас велат дека: (а) девојчињата се почеста жртва од момчињата во пет од девет-
те испитувани начини на сексуално вознемирување – упатување гестикулации со сексуално 
значење (63%  наспроти 22%), коментари за изгледот (61%  наспроти 37%), ширење невис-
тини поврзани со интимата (72% наспроти 60%), физички допири (47% наспроти 17%) и из-
ложеност на шеги со сексуална содржина (45% наспроти 32%); (б) процентот на девојчиња 
што повеќекратно се жртва на вознемирување е повисок отколку процентот на момчиња со 
истото искуство [6].

•	 Според проценките на експертите, една од пет, односно една од седум жени (во зависност 
од тоа каде живее) е жртва на силување во текот на животот. Иако често се случуваат, 
силувањата ретко се пријавуваат. Еден од факторите зошто огромен дел од силувањата ос-
тануваат непријавени се токму распространетите митови, кои придонесуваат жртвата да се 
чувствува одговорна или виновна за тоа што се случило.

•	 Според извештајот на Светската здравствена организација од 2002 година [1], на прашање-
то: „Дали сте имале искуство на сексуален напад во последните пет години?“, 11,6% жени 
во Чешка, 6% во Албанија, а 2% во Унгарија дале позитивен одговор. Се смета дека и кај 
нас, слично како и во тој испитуван регион, жртвите се склони на премолчување, дури и кога 
се работи за анонимни анкети. 
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„ЛИЗГАВ ТЕРЕН“

- Доколку во работилницата Сексуално вознемирување на училиште се работи сценариото 
Случај 3, а веројатно и кога не би се работело токму тоа, учесниците може да се повикуваат 
на тоа дека Јана исто така врши сексуално вознемирување поради „провокативното“ облеку-
вање (или однесување, сеедно) или барем дека ако веќе така се облекува, тогаш „самата си го 
бара“. Во врска со ова треба да се разјаснат две нешта: 1. Дали жртвата може да се смета за 
одговорна за вознемирувањето; и 2. Што е разлика меѓу вознемирување и возбудување. Еве 
како конкретно може да се разреши оваа предрасуда: 

1. Не само младите туку и возрасните, имаат тенденција, кога се работи за сексуалното насил-
ство, да ја обвинуваат жртвата, или барем делумно да ѝ припишат одговорност за тоа што ѝ се 
случува. Постојат многу причини поради кои се прави тоа (незнаење, потребата да се верува 
дека на „добрите“ тоа не може да им се случи или потребата да се одржи машката доминација), 
но, која и да е таа, нема оправдување. Доколку се случи вакво нешто, мора да се искористи 
можноста за да се дискутира во правец на тоа дека жртвата не може да има одговорност за тоа 
што е доведена во таква позиција (може, евентуално, да се зборува за ризик). Ова е така затоа 
што т.н. ризично однесување („провокативно“ облекување, шетање сам/а и сл.) не е насилно, 
а сексуалното вознемирување секогаш е насилство, односно се прави со намера да се нанесе 
повреда или да се искористи некаква моќ врз некого за да му/ѝ се наметне да прави нешто 
против својата волја. 

2. Во случај кога на другите им се чини дека некој сексуално привлекува, тој/таа не врши сексу-
ално вознемирување, бидејќи отсуствува елементот на намера да се нанесе повреда или некој 
да се експлоатира сексуално. Со други зборови, Јана можеби некого сексуално возбудува (со 
или без намера), ама не вознемирува (малтретира), односно не нанесува емоционална повреда 
(понижување, застрашување, уценување и сл.). Од друга страна, барањето некој „пристојно“, 
односно „непровокативно“ да се облекува, што често се слуша кога се оправдува сексуалното 
вознемирување, не може да се објективизира. За некого непровокативноста може да се дефи-
нира преку должината на здолништето или на панталоните, но некој можеби го засега шири-
ната на блузата или тоа дали воопшто некој дел од телото е откриен или не е или, во крајна 
линија, како некој трепка или како ја држи чашата. Потоа може да се продискутира и тоа дека 
барањето за „соодветно“ облекување е само изговор, бидејќи токму во културите каде што 
девојките се облечени „од глава до петици“, сексуалното вознемирување се случува најчесто и 
во најсуров облик. Учесниците може да се прашаат дали можат да замислат ситуација во која 
момче со својот физички изглед или со облекувањето провоцира девојки на сексуално возне-
мирување и колку им изгледа веројатно такво нешто да се случи. 

- Уште едно критично сценарио за оваа работилница е Случај 8. Честопати се случува сексу-
алното вознемирување што го вршат возрасни врз малолетни што се адолесценти да не се 
перципира како насилство, затоа што, можеби навистина, а можеби и не, жртвата „уживала“ во 
тоа. Во овој случај тешко може да се идентификува дали наставникот има или нема намера да 
повреди. Сепак, без разлика на неговите намери, па дури и без разлика на чувствата на Тања, 
кои може и да се моментално позитивни, тоа што наставникот го прави го содржи главниот 
елемент за неговото однесување да биде идентификувано како сексуално вознемирување: из-
ложува на сексуално обоени ситуации (заведува) малолетно лице што е под возраста за да 
даде информирана (доброволна) согласност. Неможноста да се даде согласност со целосна 
свесност за последиците го прави агресорот – агресор, а претпоставените или реалните после-
дици од прифаќањето на ваквите предлози од авторитет, ја прави жртвата – жртва.
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- Во случаите 4, 5 и 12 од работилницата Сексуално вознемирување на училиште учесниците 
може да имаат проблем да препознаат сексуално вознемирување поради тоа што жртвата и 
агресорот се од ист пол и/или затоа што не е сосема јасна сексуалната конотација. Дискусијата 
треба да се води кон тоа да се укаже дека истополовото сексуално вознемирување може да 
нема врска со хомосексуалноста на која било од страните, туку само, како и во другите случаи, 
претставува манифестација на надмоќ над жртвата. Кога е во прашање сексуалната содржи-
на на активностите, таа е сфатена во најширок можен контекст (се однесува на интимноста и 
на телото воопшто). Така, на пример, Антонио се смета за жртва, бидејќи наставникот му го 
коментира изгледот, а згора на тоа му прилепува „женски“ телесни карактеристики. Слично, 
Миле е жртва, бидејќи пред очите на другите е изложен негов интимен дел (иако не без обле-
ка), а и прекарот што го „заработува“ не е баш ласкав.

- Кога се поставува прашањето бр. 4 во дискусијата во оваа работилница, мора однапред да се 
замолат учесниците во работилницата да бидат дискретни и да не спомнуваат имиња кога ги 
раскажуваат примерите. 

- Во работилницата Што би рекол/а ТИ?, едукаторот/ката може да се соочи со низа стереотипни 
изјави, почнувајќи од тоа дека силувањето е „разбирлива стратегија“ за обезбедување секс, до 
тоа дека жртвите манипулираат и прогласуваат за насилни ситуации што не се или, пак, самите 
„провоцираат“. Префрлањето на одговорноста врз жртвите може да се неутрализира на начин 
објаснет погоре (види точка 1) и со реферирање на тоа дека статистиката говори дека најмногу 
2–3% од пријавените случаи на силување се лажни. 

- Истата работилница може кај поединци да предизвика голем степен на вознемиреност. До-
колку едукаторот/ката забележи такво нешто, мора да најде начин насамо и дискретно да му 
се обрати на тоа лице и да понуди контакт-лице за професионална поддршка.

Главна порака  за работилницата „Сексуално вознемирување на 
училиште„

Сексуалното вознемирување е облик на сексуално насилство што многумина барем еднаш го 
искусуваат во училишната средина. Може да се јави во форма на непосакувани сексуални 
приоѓања, барања за сексуални услуги, ширење гласини од сексуална природа, непосакувани 
изложувања на содржини од сексуален карактер и слично. Во улога на некој што го врши сек-
суалното вознемирување (агресор) во училиштето може да биде поединец (врсник или возра-
сен во училиштето), но и група врсници од кој било пол/ род. Во улога на жртва може да биде 
поединец од кој било пол/род (иако многу почесто се девојките) или група учесници. Поради 
разликата во возраста и авторитетот, се смета дека е мошне тешко (дури многумина автори-
тети во областа велат дека е невозможно) малолетно лице да може сексуално да вознемирува 
возрасен во училиштето. 

Главни елементи што го карактеризираат сексуалното вознемирување се: намерата да се нане-
се емоционална повреда на жртвата, сексуалната природа на интеракцијата и непосакуваноста 
на она што е упатено кон жртвата од неа самата. Последната карактеристика ја прави важната 
разлика меѓу сексуалното вознемирување и која било интеракција од сексуална или од интимна 
природа (додворување, посакувани допири или вербални коментари) што е доброволна. Треба 
да се запомни дека сексуалното вознемирување се прави за да покаже надмоќ врз жртвата или 
таа да се контролира/експлоатира, а не заради некакво заемно задоволство.
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Бидејќи сексуалното вознемирување може да има сериозни последици за здравјето и за успе-
хот на училиште, тоа не смее да се игнорира. Особено жестоко, токму поради последиците, би 
требало да се реагира на повторуваното малтретирање врз една жртва (или група), на хомоф-
обичното малтретирање и на сајбер-сексуалното малтретирање. Најпрво, би требало сите да 
се информирани за тоа што е сексуално вознемирување и за тоа дека претставува однесување 
што е забрането со закон. Дури потоа може да се размислува за чекорите што треба да се пре-
земат за да се обезбеди ефикасен механизам за превенција и за санкционирање на сексуалното 
вознемирување во самото училиште.

Главна порака за работилницата „Што би рекол/а ТИ?“
Постојат бројни уверувања во врска со силувањето, кои вината (одговорноста) за насилството 
ја префрлаат сосема или делумно на самата жртва, или, пак, ја намалуваат одговорноста на 
сторителот на сексуалното насилство или ги минимизираат последиците од силувањето, однос-
но негираат дека тоа се појавува. Овие уверувања се невистинити, па затоа и се нарекуваат 
митови. Тие опстојуваат и се прифатени и од мажите (во поголем степен), но и од жените во 
речиси сите култури. Митовите придонесуваат значително за тоа овој вид злосторство да не 
се пријавува, страдањата на жртвите да се уште поголеми, но и да се маскираат вистинските 
корени на овој проблем, па затоа мора да се работи на нивно искоренување.
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Работилница 1: Сексуално вознемирување на училиште

Цели
Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 ги препознае главните елементи на сексуалното вознемирување;

•	 знае да идентификува кои однесувања се, а кои не се сексуално вознемирување, без раз-
лика дали ги манифестира наставник/возрасен во училиштето или врсник;

•	 знае дека сексуалното вознемирување е казниво, бидејќи претставува дискриминација по 
родова основа;

•	 биде сензибилизиран на можноста да му се спротивстави на сексуално вознемирување во 
училиштето;

•	 биде стимулиран да изгради негативен став кон сексуалното вознемирување.

Материјали:

•	 работни листиови за учесниците  
(за секоја група по две различни сценарија);

•	 работни листиови за едукаторот/ката.

Главна активност14 (15 мин.)

Едукаторот/ката треба да избере кои шест сценарија од дванаесетте понудени ги смета за наја-
декватни за работа во секоја конкретна група, на пример врз основа на некои претходни сознанија 
(информации дека во тоа училиште често има малтретирање врз основа на нечија претпоставена 
хомосексуална ориентација или гласини за тоа дека некој наставник сексуално вознемирува). По-
желно е да се изберат што е можно поразлични сценарија според наведените критериуми.

Учесниците се делат во полово мешани групи од четири до пет члена, така што да се добијат 
вкупно шест групи. Со оглед на тоа дека реалистичен број сценарија што може да се продиску-
тираат е околу шест, по две групи добиваат исти парови сценарија. На пример, групите 1 и 2 би 
добиле исти сценарија (да речеме, случаите 5 и 6), групите 3 и 4 – некој друг пар (на пример, 
случаите 1 и 2) итн. 

Пред да им се поделат сценаријата, на учесниците им се дава инструкција да ги прочитаат, да 
се договорот како ќе одговорат на сите поставени прашања под нив и да изберат еден од гру-
пата што ќе соопшти што се дискутирало и кои се нивните одговори. Им се даваат пет минути 
за читање на сценаријата и за договарање на одговорите. 

Во останатите 10 минути се презентираат одговорите. Прва почнува група што самата ќе се 
пријави, па веднаш потоа се повикува таа што има исти сценарија и на тој начин се продолжува 
додека не се изјаснат сите шест групи. Пред да почне излагањето учесниците се замолуваат 
само да се сослушаат, без да ги дискутираат одговорите на другите, бидејќи дискусијата ќе 
следува откако сите ќе ги дадат одговорите. 

14. Идејата за структурата на работилницата е преземена од: Anderson, Ј., Brown, G., Evans, J., Sankovich, E. and Sims, J. (2009). 
Sexual Harassment: Prevention in the Schools – A Facilitators Manual and Curriculum. Enola: The Pennsylvania Coalition Against Rape.
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Дискусија/кратко предавање (20 мин.)
1. Како одлучувавте дали некое однесување е сексуално вознемирување? 

2. Како одлучувавте кој е жртва, а кој го врши вознемирувањето?

3. Дали за некоја од групите беше потешко да се дадат одговори? За која? Зошто? 

4. Дали сте слушнале за слични примери што се случиле во вашето училиште?

5. Како можеме да знаеме дали нешто е или не е сексуално вознемирување?

6. Како завршиле? 

7. Како би требало да завршат?

8. Што може да се направи за да се намалат ваквите случувања?

Заклучок 

Главни елементи што го карактеризираат сексуалното вознемирување се: намерата да се нане-
се емоционална повреда на жртвата, сексуалната природа на интеракцијата и непосакуваноста 
на она што е упатено кон жртвата од неа самата (односно, неможноста жртвата да даде соглас-
ност поради возраста). Непосакуваноста е елементот што ја прави важната разлика меѓу сек-
суалното вознемирување и обострано прифатеното додворување или сексуално однесување. 
Треба да се запомни дека сексуалното вознемирување се прави за да се покаже надмоќ врз 
жртвата или таа да се контролира/експлоатира, да се навреди или да се понижи, а не поради 
некакво заемно задоволство. Токму затоа што сексуалното вознемирување има негативни по-
следици по жртвите, сите треба да знаат да го препознаат, за да може да преземат чекори за 
да му се спротивстават. 

Завршна активност (5 мин.)

Сите стојат во круг. Еден, кој доброволно ќе се пријави, на тој/таа лево од себе треба да му/ѝ 
каже: Драга/драги, дали ме сакаш? Тој/таа кон кој/а е упатено прашањето, треба да одговори: 
„Да, драга/и, многу те сакам, ама не смеам да се насмевнам“, притоа трудејќи се никако да не 
му/ѝ се видат забите. Сите понатаму, додека не се дојде до тој што почнал, продолжуваат на 
истиот начин.  

Рефлексија 

1. Што правевме денес?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?
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Работни листови за учениците

СЛУЧАЈ 1

Ана, Леана и Моника учат во исти клас. Во саботата беа на забава кај еден заеднички другар и си поми-
наа подобро од кога било. За да биде уште позабавно, во понеделникот Ана и Леана смислија и им рас-
кажаа на сите дека Моника вечерта била толку заводлива, што успеала да се бакнува со три различни 
момчиња. Јован успеа и да напише графит во училишниот тоалет за да ја рашири веста за „настанот“. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 2

На часот по историја Мирсад и Леон заедно цртаат голо женско тело постојано смеејќи се и до-
шепнувајќи нешто, а потоа под него го пишуваат името на Ангела, која седи зад нив и дури може 
и да види што се случува. Се договараат цртежот да го залепат на таблата за време на одморот.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 3

Јана понекогаш доаѓа на училиште облечена во тесна маичка и во фармерки. Сите момчиња во кла-
сот мислат дека тоа навистина „ги излудува“. Секогаш кога поминува низ ходникот за време на одмо-
рите Јохан, Љубе и Срѓан одат зад неа и со пантомима покажуваат колкави ѝ се градите и задникот. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 4

Антонио има проблем со вишок килограми, па тоа често го прави мета на гласни коментари на другите. 
На часот по физичко наставникот, сакајќи да го мотивира да трча, му рече пред сите: Мрдни, бе, Анто-
нио, колкав си, цицки си пуштил к’о жена! Треба дупло повеќе од другите да трчаш, не да се влечкаш.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?
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СЛУЧАЈ 5
За време на еднодневен излет организиран од училиштето Ратко, за да ги насмее другите, му 
ги повлече одзади тренерките на Мики до коленици. Цел автобус можеше да види дека носи 
бела долна облека. Оттогаш го завикаа Мики-гаќата.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 6
Наставникот по ликовно секој час го започнува со еден виц за „плавуши“, по што продолжува 
да коментира за тоа колку жените знаат да бидат остроумни, кога сакаат да постигнат некоја 
цел, или колку многу можат да ги „насамарат“ мажите. Понекогаш знае „во шифри“ да раскаже 
и по некој „мрсен“ виц или виц за хомосексуалци.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 7
Ангелина постојано му праќа смс и имејл-пораки на Лео во кои пишува за тоа колку тој ја при-
влекува и колку таа би сакала да му стане девојка. Лео е срамежливо момче и нема смелост да 
ѝ врати на пораките. Пред некој ден таа му напиша дека ако не се одлучи дали „ќе се смуваат“ 
до крајот на неделата, таа ќе си најде нова симпатија.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 8
Тања учи во прва година во средното музичко училиште „Шопен“. Новиот наставник по ма-
кедонски јазик, кој не само што е млад туку е и многу шармантен, неколку пати ја повикува 
насамо за да разговараат за нејзините писмени состави, бидејќи ја смета за талентирана. Кога 
остануваат насамо, не ја испушта можноста да ѝ даде неколку коментари за тоа колку е убава 
и зрела за своите години, споредувајќи ја со различни хероини од познати романи. Колку и да 
ѝ се допаѓа тоа на Тања, секогаш си заминува збунета и засрамена. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?
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СЛУЧАЈ 9
Валентина и Матеј, кои учат во исти клас, беа во врска неколку месеци. Откако раскинаа, Матеј не про-
пушта можност во друштво да раскаже по некој детаљ од тоа што правеле додека биле заедно, вклучу-
вајќи и како воделе љубов. Кога Валентина разбеснето побара да престане и му се закани дека ќе го 
пријави во полиција, Матеј ја потсети дека во неговиот мобилен се наоѓа нејзина „селфи“ слика, која 
таа му ја испратила додека биле во врска, и дека на целиот клас ќе му покаже како изгледа во „танга“. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 10
Наставникот по математика има големи амбиции да ги подготви Бојан, Драган и Артан најдобро 
што може за следниот општински натпревар. Затоа, секој ден ги ослободува од последниот час 
и во кабинетот по музичко работат најмалку два часа. Тој седи до нив додека заедно „се пре-
потуваат“ да дојдат до решение, размислувајќи на глас. Од пред некој ден секогаш кога сака 
да му помогне на Драган, кога тој „ќе заглави“, му ја става раката на коленото и ја остава таму 
сè додека овој не се сети на решението. Потоа, за да го награди, го прегрнува преку рамото и 
го бакнува во косата. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?

СЛУЧАЈ 11
Александар е најдобар ученик во класот. Зборува два странски јазика, добива награди од нат-
превари по физика, се разбира во компјутери, а од неодамна наставникот по музичко му пред-
ложи и да вежбаат соло-пеење, бидејќи е талентиран за музика. Поради овие ангажмани не 
може многу често да излегува, а уште помалку да поминува време со девојка. Неговиот другар 
од клупа, Јовица, врз основа на сето ова „процени“ дека Александар е хомосексуалец. За да го 
потврди тоа, им раскажа на неколкумина дека божем го видел како се држи за рака со соседот. 
За неколку дена целото училиште беше „накитено“ со графити во кои пишуваше: „Александар 
е педер“, а другарите не ни помислуваа веќе да го дружат, па дури ни да го прашаат дали може 
да препишат домашна од него. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто?  
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?
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СЛУЧАЈ 12
Маја е повлечено девојче, кое ретко кога презема иницијатива за дружење, но никогаш не 
одбива да дојде некаде ако ја поканат. Иако нема проблеми со наставниците, во последно вре-
ме се ужаснува од помислата да оди в училиште, затоа што Соња и Ермира не ѝ дозволуваат 
нормално да оди низ ходниците. Секогаш кога оди од еден кабинет во друг или е на одмор, тие 
се појавуваат пред неа и, на поминување, ја допираат за градите, демек случајно, и си даваат 
знаци една на друга, низ смеа, колку е „добра“ и „hot“.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  
• Зошто? 
• Кој го врши? 
• Кој го трпи?
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Работни листови за едукаторот/ката

СЛУЧАЈ 1
Ана, Леана и Моника учат во исти клас. Во саботата беа на забава кај еден заеднички другар 
и си поминаа подобро од кога било. За да биде уште позабавно, во понеделникот Ана и Леана 
смислија и им раскажаа на сите дека Моника вечерта била толку заводлива, што успеала да се 
бакнува со три различни момчиња. Јован успеа и да напише графит во училишниот тоалет за 
да ја рашири веста за „настанот“. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, сексуална содржина на гласините+ непосакуваност+
• Кој го врши? Ана, Леана и Јован
• Кој го трпи? Моника

СЛУЧАЈ 2
На часот по историја Мирсад и Леон заедно цртаат голо женско тело постојано смеејќи се и до-
шепнувајќи нешто, а потоа под него го пишуваат името на Ангела, која седи зад и нив и дури може 
и да види што се случува. Се договараат цртежот да го залепат на таблата за време на одморот.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, сексуална содржина на цртежот+ непосакуваност+
• Кој го врши? Мирсад и Леон
• Кој го трпи? Ангела

СЛУЧАЈ 3
Јана понекогаш доаѓа на училиште облечена во тесна маичка и во фармерки. Сите момчиња 
во класот мислат дека тоа навистина „ги излудува“. Секогаш кога поминува низ ходникот за 
време на одморите Јохан, Љубе и Срѓан одат зад неа и со пантомима покажуваат колкави ѝ се 
градите и задникот. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, сексуална содржина на гестикулацијата+ непосакуваност+
• Кој го врши? Јохан, Љубе и Срѓан
• Кој го трпи? Јана

СЛУЧАЈ 4
Антонио има проблем со вишок килограми, па тоа често го прави мета на гласни коментари на 
другите. На часот по физичко наставникот, сакајќи да го мотивира да трча, му рече пред сите: 
Мрдни, бе, Антонио, колкав си, цицки си пуштил к’о жена! Треба дупло повеќе од другите да 
трчаш, не да се влечкаш.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, сексуална содржина на коментарот+ непосакуваност+
• Кој го врши? наставникот
• Кој го трпи? Антонио



93

СЛУЧАЈ 5
За време на еднодневен излет организиран од училиштето Ратко, за да ги насмее другите, му 
ги повлече одзади тренерките на Мики до коленици. Цел автобус можеше да види дека носи 
бела долна облека. Оттогаш го завикаа Мики-гаќата.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, изложување на дел од телото што е интимен+, непосакуваност
• Кој го врши? Ратко и другите (кои го викаат „гаќата“)
• Кој го трпи? Мики

СЛУЧАЈ 6
Наставникот по ликовно секој час го започнува со еден виц за „плавуши“, по што продолжува 
да коментира за тоа колку жените знаат да бидат остроумни, кога сакаат да постигнат некоја 
цел, или колку многу можат да ги „насамарат“ мажите. Понекогаш знае „во шифри“ да раскаже 
и по некој „мрсен“ виц или виц за хомосексуалци.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, шегите се сексистички (насочени против жените/хомосексуал-

ците) или со сексуална содржина+, непосакуваност (се создава непријателска атмосфера)+
• Кој го врши? наставникот
• Кој го трпи? сите учесници/особено ученички, кои се препознаваат во шегите

СЛУЧАЈ 7
Ангелина постојано му праќа смс и имејл-пораки на Лео во кои пишува за тоа колку тој ја при-
влекува и колку таа би сакала да му стане девојка. Лео е срамежливо момче и нема смелост да 
ѝ врати на пораките. Пред некој ден таа му напиша дека ако не се одлучи дали „ќе се смуваат“ 
до крајот на неделата, таа ќе си најде нова симпатија.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  НЕ
• Зошто? намера за повреда-, сексуална содржина на пораките и заканите+, непосакуваност-

СЛУЧАЈ 8
Тања учи во прва година во средното музичко училиште „Шопен“. Новиот наставник по ма-
кедонски јазик, кој не само што е млад туку е и многу шармантен, неколку пати ја повикува 
насамо за да разговараат за нејзините писмени состави, бидејќи ја смета за талентирана. Кога 
остануваат насамо, не ја испушта можноста да ѝ даде неколку коментари за тоа колку е убава 
и зрела за своите години, споредувајќи ја со различни хероини од познати романи. Колку и да 
ѝ се допаѓа тоа на Тања, секогаш си заминува збунета и засрамена. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? неможност за согласност+, интимна содржина на комплиментите
• Кој го врши? наставникот
• Кој го трпи? Тања
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СЛУЧАЈ 9
Валентина и Матеј, кои учат во исти клас, беа во врска неколку месеци. Откако раскинаа, Матеј 
не пропушта можност во друштво да раскаже по некој детаљ од тоа што правеле додека биле 
заедно, вклучувајќи и како воделе љубов. Кога Валентина разбеснето побара да престане и му 
се закани дека ќе го пријави во полиција, Матеј ја потсети дека во неговиот мобилен се наоѓа 
нејзина „селфи“ слика, која таа му ја испратила додека биле во врска, и дека на целиот клас ќе 
му покаже како изгледа во „танга“. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, сексуална содржина на пораките и заканите+, непосакуваност
• Кој го врши? Матеј
• Кој го трпи? Валентина

СЛУЧАЈ 10
Наставникот по математика има големи амбиции да ги подготви Бојан, Драган и Артан најдобро 
што може за следниот општински натпревар. Затоа, секој ден ги ослободува од последниот час 
и во кабинетот по музичко работат најмалку два часа. Тој седи до нив додека заедно „се пре-
потуваат“ да дојдат до решение, размислувајќи на глас. Од пред некој ден секогаш кога сака 
да му помогне на Драган, кога тој „ќе заглави“, му ја става раката на коленото и ја остава таму 
сè додека овој не се сети на решението. Потоа, за да го награди, го прегрнува преку рамото и 
го бакнува во косата. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? интимни допири+, непосакуваност
• Кој го врши? наставникот
• Кој го трпи? Драган

СЛУЧАЈ 11
Александар е најдобар ученик во класот. Зборува два странски јазика, добива награди од нат-
превари по физика, се разбира во компјутери, а од неодамна наставникот по музичко му пред-
ложи и да вежбаат соло-пеење, бидејќи е талентиран за музика. Поради овие ангажмани не 
може многу често да излегува, а уште помалку да поминува време со девојка. Неговиот другар 
од клупа, Јовица, врз основа на сето ова „процени“ дека Александар е хомосексуалец. За да го 
потврди тоа, им раскажа на неколкумина дека божем го видел како се држи за рака со соседот. 
За неколку дена целото училиште беше „накитено“ со графити во кои пишуваше: „Александар 
е педер“, а другарите не ни помислуваа веќе да го дружат, па дури ни да го прашаат дали може 
да препишат домашна од него. 

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, сексуална содржина на гласините+, непосакуваност
• Кој го врши? Јовица, пишувачите на графитите  и сите што го изолираат
• Кој го трпи? Александар
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СЛУЧАЈ 12
Маја е повлечено девојче, кое ретко кога презема иницијатива за дружење, но никогаш не одби-
ва да дојде некаде ако ја поканат. Иако нема проблеми со наставниците, во последно време се 
ужаснува од помислата да оди в училиште, затоа што Соња и Ермира не ѝ дозволуваат нормално 
да оди низ ходниците. Секогаш кога оди од еден кабинет во друг или е на одмор, тие се појавуваат 
пред неа и, на поминување, ја допираат за градите, демек случајно, и си даваат знаци една на 
друга, низ смеа, колку е „добра“ и „hot“.

• Дали во овој случај постои сексуално вознемирување?  ДА
• Зошто? намера за повреда+, интимни допири, сексуална содржина на мимиките+, непоса-

куваност
• Кој го врши? Соња и Ермира 
• Кој го трпи? Маја
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Работилница 2. Што би рекол/а ТИ?

Цели
Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае за заблудите поврзани со силувањето, за некои ризици што ја зголемуваат шансата да се 
стане жртва на сексуално насилство, но и дека никој не е имун на таков вид насилство;

•	 изгради позитивен став кон правото на секоја возрасна индивидуа да одлучува за тоа дали 
ќе се впушти во сексуални активности, како и  негативен став кон предрасудите поврзани со 
однесувањето на жртвите и/или природата на сексуалната агресија;

•	 умее критички да расудува за одговорноста во врска со сексуалното насилство и да умее 
адекватно да се заштити од некои од ризичните постапки, кои ги прават луѓето потенцијал-
ни жртви на сексуално насилство.

Материјали: 
•	 работен лист за учениците: Што би рекол/рекла ти?;

•	 прибор за пишување;

•	 селотејп;

•	 шише, тетратка или некој друг помал предмет

Воведна активност (5–10 мин.)
Сите стојат во круг. Почнува еден со тоа што ја завршува следнава реченица: „Земам... (кажува 
еден предмет), му додавам... (кажува друго нешто) и тоа станува... (кажува на што личи крај-
ниот продукт)“. На пример: „Земам молив, му додавам топка и тоа станува човек“. 

Главна активност15 (15–20 мин.)
Сите се делат во мали групи и секоја група ги добива шесте сликички од работниот лист за 
учениците: Што би рекол/рекла ти?, со задача да ги продискутира и да се договори што би 
кажале нејзините членови кога тие би биле на местото на соговорникот и да го напишат тоа во 
облакот. Наставникот/наставничката им објаснува дека не се очекува од нив да дадат одговор 
што е точен, најдобар или најоригинален, туку онаков каков што мислат дека би бил типичен.

Откога секоја група ќе се договори и ќе го напише текстот, по еден избран член од групите ги 
лепи сликичките на ѕид, читајќи ги договорените одговори на групата. 

Дискусија/кратко предавање (15 мин.) 

1. Дали беше лесно/тешко да се одговори на изјавата на ликот од сликичките?

2. Имаше ли големи разидувања во групата? Во врска со што? Се разликуваа ли момчињата и 
девојчињата во нивните одговори? Како?

15. Адаптирано од: Hodžić, A., Bjelić, N. i Cesar, S. (2000).Spoli rod pod povećalom. Zagreb: CESI.
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3. Дали некогаш сте слушнале вакви или слични изјави? Од кого најчесто?

4. Што е заедничко за ситуациите 1 и 2? Каде се бара вината за тоа што се случило? Дали е тоа 
оправдано? Како, најверојатно, би постапиле жртвите кога повеќето луѓе би го тврделе ова?

5. Што мислите за ситуацијата 3? Би имало ли тука оправдување за момчето? Како би реагира-
ла девојката кога навистина би мислела дека мажите не можат да се воздржат од преголема 
љубов? Како би се чувствувала таа доколку потклекне на заканата?

6. Што мислите за ситуацијата 4? Дали присилувањето мора да се прави со оружје и со те-
пање? Како поинаку може да се направи? 

7. Што е слично меѓу ситуациите 5 и 6? Дали овие тврдења се вистинити? Сте слушнале ли вие 
за случаи во кои жртви на силување биле и други, а не само помлади девојки и жени? 

8. Што може да се направи за да се спречи можноста да се стане жртва на силување? Што би 
можеле да направат девојчињата, а што момчињата?

Заклучок

Во сите случаи кога не постои сексуална согласност од двете страни, лицето што не дало 
согласност, а е принудено на сексуален однос, е жртва на сексуално насилство познато како 
силување. Никој не е сосема заштитен од можноста да биде жртва, па затоа треба да размисли 
за најдобрите начини да се заштити од ризиците. 

Меѓу луѓето постојат погрешни уверувања во врска со силувањето, кои се мошне штетни, пред 
сè затоа што жртвата страда поради нив и често не го пријавува силувањето или не може да се 
заштити соодветно. Овие погрешни уверувања особено се присутни меѓу мажите/момчињата, а 
ги погодуваат жените/девојчињата, бидејќи тие многу почесто се жртви на силување (најмалку 
90 проценти од случаите).

Еден од најраспространетите митови е дека жртвата го предизвикала силувањето со своето одне-
сување (на пример, била сексапилна, шетала навечер или го поканила дома насилникот – како во 
ситуациите 1 и 2). Иако во мал број ситуации однесувањето може да придонесе кон ризикот, тоа 
не ја прави жртвата одговорна за насилството. Вината за насилството е само кај оној што го врши.

Друга таква заблуда е дека силувањето се врши затоа што насилникот имал многу силна сек-
суална желба и не можел да се спречи себеси (ситуација 3). Ниту желбата е оправдување за 
таквото однесување, ниту, пак, е точно дека луѓето силуваат од „страст“. Силувањето е само и 
само насилство. 

Често луѓето тврдат дека за силување може да стане збор само ако силувачот има оружје или 
ја тепа жртвата (ситуација 4), што не е точно, бидејќи еднакво може да се принуди и со уце-
нување, застрашување и сл. 

Заблуда е и тоа дека само помлади и атрактивни жени може да бидат жртви на силување. Жрт-
ви може да бидат сите – и деца, и момчиња/мажи и постари жени/мажи, и хетеросексуалци и 
хомосексуалци. (ситуација 5 и 6)

Некои од мерките што може да се преземат за да се превенира можноста да станеме жртви на 
силување е да водиме сметка за тоа со кого остануваме насамо, да се трудиме да обезбедиме 
придружба при движење во пусти места и слично. Некои жени и девојки носат разни спрејови 
со кои привремено се онеспособува напаѓачот.
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Завршна активност (10 мин.)

Сите стојат во круг. Наставникот/наставничката зема еден помал предмет што му/ѝ е при рака 
(шишенце, тетратка и сл.) и дава инструкција, еден по еден, секој да го земе предметот в рака, 
да смисли и да каже што ќе направи со него, а тоа нешто треба да е убаво. Притоа, треба да 
се води сметка да не се повтори веќе кажаното. Наставникот/наставничката почнува прв/прва 
давајќи им пример (може, на пример, да го „погали“ предметот, да му се насмевне или да му 
упати „комплимент“). Предметот се врти во круг додека да завршат сите . 

Ако остане време, во вториот круг може да се даде инструкција она што му го направиле на 
предметот да го направат со учесникот/учесничката од својата лева страна. 

Рефлексија

1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?
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Работен лист за учениците: Што би рекол/рекла ти?
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Водич за едукаторите

Пубертетот и адолесценцијата се периоди на драматични промени. Со нив доаѓаат зголемени 
когнитивни способности кај младите адолесценти, нова смисла за идентитетот и често доаѓаат 
и зголемени очекувања од училиштето и од работата [1]. Врските со родителите и со врсниците 
се менуваат. Во текот на адолесценцијата младите лица се обидуваат да воспостават независ-
ност од своите родители и од семејството и да покажат поголема близина со своите врсници. 
Ова е дел од нормалниот процес на одделување од родителите во рамките на транзицијата од 
детството до возрасната доба. Иако оваа транзиција најчесто е поврзана со воспоставувањето 
врски со пријателите, односно со врсниците, истражувањата покажуваат дека родителите или 
старателите, сепак, имаат мошне важна улога во животот на младите. Како што созреваат, тие 
треба да развиваат социјални вештини со цел да ги одржат врските и односите со луѓето околу 
нив. Еден од најважните аспекти на комплексниот збир социјални компетенции потребни за 
формирање здрави односи со луѓето се вештините за комуникација. 

СОЦИЈАЛНИ ВРСКИ

Родители и други членови на семејството

Очекувано, врските на адолесцентите со родителите влијаат врз нивниот правилен социјален 
развој и врз развојот на социјални вештини, какви што се разрешувањето конфликти и интим-
носта. Добрата врска меѓу родителот и детето влијае и врз развојот на другите социјални вр-
ски, какви што се односите со пријателите и со романтичните партнери, како и врз психолош-
киот и психосоцијалниот развој на младиот човек [2], иако тоа не значи дека проблемите во 
интеракцијата со родителите или, пак, отсуството на еден или на двајцата родители, секогаш 
резултира со тоа дека индивидуата не може да создаде хармонични врски со други лица од 
околината. Важни лица надвор од врсничкото окружување, исто така, се и браќата и сестрите, 
кои често го редуцираат стресот во семејството (доколку постои) и може да го поттикнат когни-
тивниот развој , како и другите возрасни лица во семејството – баби, дедовци и други роднини.

Врсници

Социјалните врски на младите луѓе со нивните врсници, без разлика дали се платонски или 
романтични, може да придонесат кон развој на социјалните вештини. Преку нивните пријател-
ства адолесцентите можат да развијат конструктивни интерперсонални вештини, автономност, 
добро ментално здравје, самодоверба и задоволство од социјалната поддршка. Дополнително, 
интеракцијата со пријателите им помага на тинејџерите да донесат заеднични одлуки, да из-
разат емпатија и да ги продлабочат нивните перспективи. Позитивните односи со врсниците ја 
намалуваат агресијата, емоционалниот стрес и антисоцијалните однесувања [3].

Романтични врски во адолесценцијата

Многу од нас ги карактеризираат тинејџерските романтични врски како краткотрајни и површ-
ни. Понекогаш ова тврдење е точно, бидејќи повеќето адолесцентски врски траат само неколку 
недели или месеци и малку е веројатно дека ја имаат длабочината и комплексноста што ги 
карактеризира долготрајните врски што се воспоставуваат подоцна во животот.

ВРСКИ И ОДНОСИ
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Истовремено, карактеризирањето на овие врски како површни е некомплетно, бидејќи тие 
имаат централно место во животот на адолесцентот. Тие се најважни теми во разговорите меѓу 
младите. Овие врски се причина за силни позитивни или негативни емоции, многу повеќе от-
колку врските со пријателите, со родителите или односите во училиштето.

Адолесцентските романтични врски играат важна улога во обликувањето на курсот на развој во 
текот на адолесценцијата. Кога младите лица стапуваат во една романтична врска, тие искусу-
ваат непознати однесувања, експериментираат со различни начини на однесување и стекнуваат 
нови вештини. Тие треба да им дадат смисла на овие нови, често изненадувачки искуства. Мла-
дите лица поминуваат многу време во размислување и зборување за овие романтични врски и 
за момчето/девојката. Понекогаш тие ментално одглумуваат некои хипотетички сценарија со 
романтичните партнери (дневно сонување), користејќи ги минатите искуства во врските за прет-
поставување на нивните одговори или одговорите на партнерите во некоја дадена ситуација. 
Односите во самите врски варираат од едно до друго лице. На пример, соочени со тежок семеен 
проблем еден дел од адолесцентите ќе се насочат кон партнерот и ќе бараат поддршка и водење 
од него. Друг дел од адолесцентите ќе го чуваат проблемот за себе, бидејќи сметаат дека нивни-
от партнер ќе мисли дека проблемот е незначаен. Трети можеби нема да го споделат проблемот 
со партнерот, бидејќи сметаат дека нивниот партнер нема да успее да им помогне [4].

Размислувањата на адолесцентите за романтичната љубов не се идентични со размислувањата 
на возрасните. Раното размислување за романсите често е идеализирано и се врзува со не-
кои медиумски стереотипи. На пример, многу адолесценти изјавуваат дека се вљубени, иако 
воопшто, или многу малку, проговориле со својата симпатија. Адолесцентите ги гледаат овие 
врски како можност за рекреација, за сексуално експериментирање или за добивање на статус 
во друштвото [5]. Но, на нив може да се гледа и како на еден вид подготовка за партнерските 
романтични врски во постадолесцентниот период. Романтичните врски, сепак, се многу различ-
ни според својата природа (меѓу различни култури, но и во рамките на една култура) и секоја 
индивидуа различно ги искусува. 

Отворениот разговор ги прави врските позабавни и позадоволувачки; посебно кога и двајцата 
партнери зборуваат за потребите на другиот за физичкото, емоционалното, менталното и сек-
суалното здравје. Не може да се очекува дека партнерот ќе знае што сака другиот и што му е 
потребно, ако тоа јавно не се каже. Никој од нас не може да чита мисли. Затоа е важно е да се 
биде отворен за сопствените потреби и очекувања.

Во романтичната врска многу е важно да се комуницира отворено за прашањата поврзани со 
сексот и со сексуалното здравје. Одлуката да се влезе во сексуална врска целосно зависи од 
индивидуата и секој има право да каже „не“, ако следува нешто од што му е непријатно. По-
стојат многу начини на кои може да изрази љубов, не само сексот. Ако едно лице реши дека 
треба да стане сексуално активно, постојат неколку работи за кои треба да зборува.

Иако разговорот за сексот може да изгледа малку страшно, многу млади откриваат дека кога 
ќе соберат храброст да разговараат во врска со него, нивниот партнер го цени тоа. Многу ве-
ројатно е дека и тој/таа собирал/а храброст да разговара за тоа, исто така. Сосема е во ред 
да се биде нервозен – тоа покажува дека тоа што се прави е значајно. Темите на кои може да 
се разговара се разновидни: сексуално преносливи инфекции, безбеден секс, граници до каде 
може да оди партнерот [6].

Кога младите размислуваат што ја прави врската добра, треба да одговорат дали врската ги 
има следниве седум квалитети:
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- Заемно почитување. Почитувањето значи дека секое лице го цени својот партнер и ги раз-
бира неговите/нејзините граници.

- Доверба. Љубомората е природна емоција. Но, тоа што е важно е како едно лице реагира 
кога е љубоморно. Две лица не можат да имаат здрава врска ако не си веруваат.

- Чесност. Ова оди паралелно со довербата, бидејќи тешко е да му се верува некому ако тој/
таа не е искрен/а. 

- Поддршка. Партнерот треба да дава поддршка и тоа не само во тешките моменти. Во здра-
вите врски партнерот треба да биде рамо за плачење во тешките ситуации, но и да биде 
тука во убавите моменти.

- Еднаквост. Врските често се влошуваат кога почнува борба за моќ, кога едниот партнер 
почнува да се расправа секогаш да биде по негово.

- Посебни идентитети. Во една здрава врска секој треба да прави компромиси. Но, тоа не 
значи дека партнерите треба да го изгубат својот идентитет. Пред почетокот на врската 
секој од партнерите имал сопствен живот (семејство, пријатели, интереси, хобија) и тоа не 
треба да се промени. Никој не треба да се преправа дека му се допаѓа нешто што не му се 
допаѓа, или да се откаже од своите пријатели или од активностите што ги сака. Исто така, 
треба да се развиваат нови интереси, да се запознаваат нови пријатели.

- Добра комуникација. Често ја сретнуваме фраза „мажите и жените не го зборуваат истиот јазик“. 
Тоа што е важно е дека секое лице треба да го праша својот партнер ако не е сигурен што мисли 
и да зборува искрено и отворено, со цел да се избегне проблем во комуникацијата. Никогаш не 
треба нешто да се премолчува од страв дека партнерот нема да сака да го слушне тоа [7].

Адолесцентски врски и сексуални односи 
Едно од клучните прашања во тинејџерските врски е дали да се има или да се нема секс. При-
тисокот за имање сексуален однос, особено карактеристичен за оваа возраст, може да биде 
насочен кон обата пола, но почест е кон женскиот, поради различните социјални очекувања 
и третирања што се наметнуваат кон нив кога станува збор за сексуалниот однос. Додека за 
мажите се мисли дека се „вистински мажи“ колку повеќе имаат сексуален однос, од жените се 
очекува да бидат многу попребирливи и воздржани.

Има различни причини зошто некој може да не сака да има сексуален однос. Каква и да е 
причината, независно како му изгледа некому, таа мора да се почитува и да се постапува во 
согласност со неа. Лицето има право да реши што ќе прави со себе во согласност со своите 
моментални стравови, несигурности, уверувања, чувства и состојби.

Важно е да се размисли дали да се има сексуален однос поради чувството на удобност, безбедност, 
доброволност, задоволство и заштита на своето здравје. Секој треба да влезе во сексуална актив-
ност со друго лице доброволно и слободно (со целосна слободна и информирана согласност), а не 
поради исполнување на очекувањата на врсниците, поради имитација на некои медиумски идоли 
или поради очекувањата од партнерот/ката. Секој има право да даде или да не даде согласност 
за сексуален однос, а истовремено секој има одговорност да ја почитува одлуката на другиот. До 
дознавање на одлуката на другиот најдобро се доаѓа преку искрен разговор, а тие комуникациски 
вештини и удобноста за нивно водење се стекнуваат со созревањето, но и со искуството. 

Последиците од имањето сексуален однос поради притисок може да бидат страшни: чувство 
на несигурност, изолација, депресија, физичка повреда, несакана бременост, зараза со ХИВ и 
со други СПИ, итн. 
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ЛИЗГАВ ТЕРЕН 

- Една потенцијална опасност во работилницата Тинејџерски врски е отсуството на добро мо-
тивирани „глумци“. Едната крајност е тие да се впуштат во преголема импровизација и да го 
одвлечат вниманието на споредни нешта, а друга е да не ја доловат суштината на приказната. 
И во двата случаја, доколку едукаторот/ката процени дека такво нешто се случува, може на 
крајот од „претставата“, по аплаузот, ненаметливо да „прераскаже“ накратко што се случувало.

- Друга опасност во работилницата Тинејџерски врски е од работилницата да се добие впеча-
ток дека секогаш само однесувањето на едниот партнер е она поради што врската не е квали-
тетна. Едукаторот/ката може да нагласи дека сценаријата што се одглумуваат се епизоди од 
еден подолг континуитет и дека дискусијата ќе се однесува само на тие епизоди.

- Во двете работилници може да се случи изнесување на премногу лични, сопствени или туѓи, 
искуства. Доколку такво нешто се случи, едукаторот/ката може да се обиде да бара неутрали-
зација – неспоменување имиња, зборување во трето лице и сл.

Релевантни податоци:  
- Учениците во средните училишта поминуваат 5–8 часа во текот на неделата  во размислу-

вање за сегашниот или за потенцијалниот љубовен партнер [8].

- Романтичните партнери можат да бидат извор на поддршка за многу адолесценти [9].

- Искуствата од романтичните врски во адолесценцијата може да влијаат на природата на 
последователните блиски врски, вклучувајќи ги и браковите [10].

- Романтичните партнери се изведувачи на сексуално насилство (во доцната адолесценција) 
од половина до две третини од случаите [11].

- Резултатите добиени од една студија направена во Хрватска покажуваат дека, во просек, 93,1% 
од адолесцентите извршиле некаква форма на насилство во врската. Додека 46,9% од младите 
луѓе изјавиле дека во текот на последните шест месеци извршиле барем една форма на физич-
ко насилство, 27,2% направиле некаква форма на сексуално насилство, а 93,3% извршиле пси-
хичко насилство во врската [12]. Во слична студија, спроведена во истата земја, љубомората е 
пријавена како причина за извршеното насилство кај 57% од испитаниците [13].

Главна порака  за работилницата „Тинејџерски врски“
Адолесцентските романтични врски играат важна улога во обликувањето на личноста на адолесцен-
тите. Младите лица поминуваат многу време во размислување и зборување за овие романтични 
врски и за момчето/девојката. Адолесцентите ги гледаат овие врски како можност за рекреација, за 
сексуално експериментирање или за добивање на статус во друштвото. Во романтична врска многу 
е важно да се зборува отворено за сите прашања. Добрите вештини за комуникација, емпатичнос-
та, отвореноста и искреноста го подобруваат квалитетот на врската и овозможуваат избегнување 
на непосакувани ситуации како насилство во врската или агресија од партнерот.

Главна порака за работилницата „Адолесцентските врски и сексот“

Стапувањето во сексуални односи во адолесцентските врски е нормално и пожелно доколку и 
двајцата партнери тоа го сакаат. Но, донесувањето одлука дали да се има или да се нема секс 
во тинејџерските години не е едноставно. Често се случува мотивите за влегување во сексуал-
ни односи да бидат проблематични – почнувајќи од исполнувањето на очекувањата на среди-
ната (врсниците) до пресретнување на очекувањата на партнерот/ката. 
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Секој треба да влезе во сексуална активност со друго лице доброволно и слободно (со целосна 
слободна и информирана согласност). Секој има право да даде согласност за сексуален однос, а ис-
товремено секој има одговорност да ја почитува одлуката на другиот. Сè додека има договор и без-
бедност меѓу лицата што стапуваат во сексуален однос, секое сексуално однесување е прифатливо.

Што се подразбира под давање сексуална согласност? Давањето согласност за стапување во 
сексуални односи се однесува на можноста на секој поединец да направи избор дали сака или 
не сака да се впушти во сексуална активност. Притоа, под сексуална активност не се подразби-
ра само нејзиното потесно значење, кое вклучува вагинална, орална или анална пенетрација, 
туку многу пошироко – се подразбира широк ранг активности, кои имаат сексуално значење, 
вклучувајќи ги и допирањата со сексуална конотација. 

Што значи принуда (присилување) на сексуална активност? Таа се јавува тогаш кога врз ли-
цето се врши притисок да се впушти во сексуални активности (исто така сфатени во поширока 
смисла) против неговата/нејзината волја/желба. Начинот на кој се врши притисокот може да 
варира од најбрутална форма на физичко насилство или закана за физичко насилство, до мно-
гу посуптилни форми, кои не вклучуваат употреба на физичка сила (како, на пример, уцену-
вање, емоционална манипулација, застрашување и сл.).
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Работилница 1: Тинејџерски врски 

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да :

•	 знае дека во различните видови врски, а особено во партнерските, одредени начини на 
однесување водат кон подобрување на односот, а други кон влошување;

•	 стане свесен/а дека отворената и искрена комуникација е неопходен елемент за градење 
добри односи;

•	 изгради позитивен став кон комуницирање за проблемите и за потребите, наместо кон нив-
но игнорирање.

Материјали:

•	 работен лист за учесниците:  
Тинејџерски врски (по еден за секој  
што учествува во играњето улоги);

•	 листови и пенкала/моливи

Главна активност (15–20 мин.)

Едукаторот бара неколку доброволци (водејќи сметка за полот) од групата учесници за да парти-
ципираат во однапред подготвени сценарија. Доброволците, односно актерите, самите треба да го 
изглумат сценариото, а едукаторот назначува кој е кој (им „доделува имиња“ според сценариото). 
Тие во групи од двајца или од тројца (во зависност од сценариото), најпрво накратко се договараат 
како ќе го изведат сценариото (пожелно е ова да се прави надвор од просторијата). Едукаторот/ката 
треба да им предочи на актерите дека може да импровизираат, но она што е важно е да се придр-
жуваат до основната порака на сценариото и до карактеристиките на ликовите, доловувајќи ја при-
казната на посматрачите на свој начин. Едукаторот/ката може и да им помогне ако имаат прашања. 

Според неговата/нејзината проценка, може да се одберат две наместо три сценарија. И во два-
та случаја прво се делат сите сценарија за подготовка, а не едно по едно. 

На посматрачите (сите што не се доброволци што учествуваат во глумењето) им се дава ин-
струкција да внимаваат на тоа кој како постапува додека ја набљудуваат „претставата“. Пра-
шањата предложени за дискусија се поставуваат по завршувањето на секое од сценаријата 
поединечно. По секое завршување на одглумено сценарио се предлага аплауз. 

Дискусија/кратко предавање (15 мин.) 

1. Што се случи во првото сценарио? Како се однесуваше Калин кон Марија? Кои би биле 
последиците по Марија доколку ги исполни неговите очекувања? Кои ако не ги исполни?

2. Што манифестираше Калин? Дали неговата љубомора ги оправдува постапките? 

3. Како поинаку можеше да постапи? Што ќе манифестираше во тој случај?

4. Која постапка би обезбедила добри односи меѓу Калин и Марија?

5. Дали сте слушнале за слични примери? Како завршиле?
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6. Што се случи во второто сценарио?

7. Што направи Огнен? Што манифестираше тој притоа? Каков е неговиот однос кон негова-
та девојка Маја? Каков е кон Лела?

8. Како поинаку можеше да постапи Огнен? Што ќе манифестираше во тој случај?

9. Која постапка би му обезбедила фер однос и кон девојка му и кон Лела?

10. Дали сте слушнале за слични примери? Како завршиле?

11. Што се случи во третото сценарио?

12. Што манифестираше Нора во разговорот со Алберт? Кои би можеле да бидат последиците 
од овој нејзин однос? 

13. Како поинаку можеше да постапи? Што ќе манифестираше во тој случај?

14. Какво однесување би озбезбедило добар однос меѓу нив двајца?

15. Дали сте слушнале за слични примери? Како завршиле?

16. Кои постапки водат кон одржување на врските?

17. Кои се последиците кога имаме лоши односи со партнерите? А, што кога имаме добри?

18. Дали врските се такви што секогаш можеме да издвоиме само еден од партнерите како 
одговорен за лошиот однос? Што се случува најчесто?

19. Кои квалитети се неопходни за да се обезбеди добар однос во врската?

Заклучок
Квалитетни врски се оние што се засновани на заемен слободен избор и оние што на двајцата парт-
нери им овозможуваат доживување, главно, позитивни чувства и унапредување на личната добро-
состојба. Таквите врски се засноваат на грижа, искреност, отвореност и заемно почитување. Добро 
е кога партнерите/пријателите/членовите на семејството отворено комуницираат, си веруваат еден 
на друг, донесуваат заеднички одлуки и, ако е неопходно, прават компромис кога постои несогла-
сување на интересите. Притоа, многу е важно сите да бидат одговорни за своите акции. Квалитет-
ните врски резултираат со поволности за развојот на личноста, какви што се оние за психолошкото 
здравје, зголемените академски постигнувања и успешните врски и односи како возрасни лица.

Важноста на пријателските врски во адолесценцијата е, исто така, голема и тие понекогаш се 
ставаат и пред романтичните врски. Многу е важно да се направи баланс за да се обезбеди 
пријателствата да не страдаат поради врските и обратно. 

Романтичните врски во адолесценцијата се извор на интимност и на дружење. Иако романтич-
ните врски во раната и во средната адолесценција се релативно кратки во нивното траење, 
за просечниот адолесцент тие се многу важни, бидејќи романтичните партнери може да се 
главниот извор на поддршка за повеќето адолесценти. Врската може да биде извор на силни 
емоции. Повеќето од овие емоции се позитивни, но голем дел се и негативни, што индицира 
дека романтичните адолесцентски врски понекогаш можат да бидат извор на стрес. Притоа, 
најчесто стресот е поврзан со недоволната подготвеност за отворено зборување за пробле-
мите, потребата да се наметнува моќ и „разрешувањето“ конфликти на насилен начин.
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Се смета дека најважните квалитети што го прават партнерскиот однос стабилен и квалитетен 
се заемното почитување, довербата, чесноста, односно искреноста (преку која се гради довер-
ба), поддршката, еднаквоста, односно рамноправноста, која се темели на односи на еднаква 
моќ, и толерирањето на посебните идентитети. Во една здрава врска секој треба да прави 
компромиси. Но, тоа не значи дека партнерите треба да го изгубат својот идентитет. Никој не 
треба да се преправа дека му се допаѓа нешто што не му се допаѓа или сосема да се откаже 
од своите пријатели или од активностите што ги сака. Исто така, треба да се развиваат нови 
интереси, да се запознаваат нови пријатели.

Сите врски, па и тинејџерските, се комплексен сплет од интеракции, во кои важна улога имаат оче-
кувањата, карактеристиките на личноста на партнерите и начинот на кој тие комуницираат. Затоа, 
иако на прв поглед изгледа дека кога некоја врска лошо комуницира едниот од партнерите има 
право, а другиот греши, тоа најчесто не е така или може да е така само за изолирани ситуации. Се 
разбира, иако има исклучоци, најчесто одговорноста за квалитетот на врската е споделена. 

Завршна активност (15 мин.)
Се замолува секој од учесниците да напише кратко писмо до актуелен или до потенцијален 
партнер/ка за тоа кои се квалитетите на кои им се/би им се восхитува/л/а. Потоа оние што 
сакаат може да го залепат своето писмо на „ѕидот на доброто партнерство“ за да можат да го 
видат и другите.

Рефлексија 

1. Што правевме денес?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го искористиме наученото во секојдневниот живот?
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Работен лист за учесниците 

„Љубоморно момче“ 
Сценарио: Марија се согласува да излезе в петок со Верче на кино. Неколку часа подоцна Ка-
лин, нејзиното момче, ја прашува дали сака да одат на концерт на некоја популарна група в пе-
ток навечер. Марија му објаснува дека се договорила да излезат со  Верче, на што тој пламнува 
и почнува да ја обвинува дека не го сака и дека излегувањата со другарката ѝ се изговор за да 
се гледа со поранешното момче. Кога Марија го потсети дека и тој излегува со другарите сам, 
тој веднаш ѝ одговори дека тие двајца не се исто и дека тој, како машко, мора да има и друга-
ри и дека тие излегуваат сами во кладилница, каде што има само мажи. Нервозен, откако ѝ се 
закани дека ако излезе со неа ќе раскине веднаш и ќе им раскаже на сите дека за ништо не ја 
бива, ѝ го затвори телефонот и не одговараше на нејзините понатамошни повици. 

„Промена“
Сценарио: Маја и Огнен имаат 16 години и веќе седум месеци се во врска. Огнен веќе нема намера 
да ја чека Маја да се реши кога веќе конечно ќе имаат „вистински“ секс. Преку глава му е само од 
бакнување и држење за рака и планира наскоро тоа да ѝ го каже. За среќа, на мобилниот телефон 
му се јавува Лела, за која од поодамна чувствува дека „го свиѓа“. Таа не го крие тоа и отворено 
му предлага романтично гледање филм заедно. Огнен се јавува кај Маја, зборува зарипнато и ѝ 
објаснува дека нема да може ниту да излезе, ниту да ја покани дома, бидејќи е болен. Во меѓувре-
ме ја кани Лела кај него, навестувајќи ѝ дека раскинал со Маја. Загрижена, Маја се појавува пред 
вратата со торба лимони и сфаќа дека Огнен ниту е болен, ниту е сам. Низ солзи почнува да ѝ вика 
на Лела и да ѝ се заканува дека ќе му раскаже на целиот клас дека е крадливка на туѓи момчиња. 

„ Невозможно да се задоволи“ 
Алберт и Нора се во врска една година. Алберт е вљубен како никогаш досега и прави сè за да ѝ 
угоди на Нора. Единствениот проблем што го мачи е дека Нора секогаш мора да биде во право 
и нема ни најмалку потреба да се грижи и за неговите очекувања или желби. Тие се договараат 
да излезат, а нивниот разговор се претвора во бескрајна низа предлози дадени од страна на 
Алберт и негодувања од страна на Нора. Притоа, таа не внимава ни дали ќе го навреди. На 
пример, еден дел од разговорот би можел да изгледа вака:

Алберт: Сонце, сакаш вечер да дојдеш кај мене да гледаме филм?

Нора: Преку глава ми е више од тие твои филмови и гушкања, јас за џабе ли купувам 
шминки и гардероба?

Алберт: Па, да викнеме и други?

Нора: Лелеее, глуп... Кои други бе, Мики и Сања ли ти се други? За нив ли да се дотерувам???

Алберт: Јас така предложив затоа што ми рече дека не си при пари во последно време, 
па да не даваме за пијачки..

Нора: А, ти, што маж си ако не најдеш? 

Алберт: Хммм, па сакаш на „Егзит“? 

Нора: Што? Кај фацине наместени нешто џезери као...? 

Итн. 
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Работен лист за едукаторот/ката

„Љубоморно момче“ (три лица: Марија, Калин и Верче)
Сценарио: Марија се согласува да излезе в петок со Верче на кино. Неколку часа подоцна Ка-
лин, нејзиното момче, ја прашува дали сака да одат на концерт на некоја популарна група в пе-
ток навечер. Марија му објаснува дека се договорила да излезат со  Верче, на што тој пламнува 
и почнува да ја обвинува дека не го сака и дека излегувањата со другарката ѝ се изговор за да 
се гледа со поранешното момче. Кога Марија го потсети дека и тој излегува со другарите сам, 
тој веднаш ѝ одговори дека тие двајца не се исто и дека тој, како машко, мора да има и друга-
ри и дека тие излегуваат сами во кладилница, каде што има само мажи. Нервозен, откако ѝ се 
закани дека ако излезе со неа ќе раскине веднаш и ќе им раскаже на сите дека за ништо не ја 
бива, ѝ го затвори телефонот и не одговараше на нејзините понатамошни повици. 

Нарушени се принципите на идентитет, доверба, еднаквост, заемно почитување. Калин ја 
ограничува слободата на Марија, ја обвинува врз основа на претпоставки и ѝ се заканува. Се 
разбира, тој има право да ја раскине врската доколку не е задоволен од кој и да е аспект на 
односот, но заканата за јавна деградација на Марија е многу проблематична.

„Промена“ (три лица: Огнен, Маја и Лела)
Сценарио: Маја и Огнен имаат 16 години и веќе седум месеци се во врска. Огнен веќе нема намера 
да ја чека Маја да се реши кога веќе конечно ќе имаат „вистински“ секс. Преку глава му е само од 
бакнување и држење за рака и планира наскоро тоа да ѝ го каже. За среќа, на мобилниот телефон 
му се јавува Лела, за која од поодамна чувствува дека „го свиѓа“. Таа не го крие тоа и отворено 
му предлага романтично гледање филм заедно. Огнен се јавува кај Маја, зборува зарипнато и ѝ 
објаснува дека нема да може ниту да излезе, ниту да ја покани дома, бидејќи е болен. Во меѓувре-
ме ја кани Лела кај него, навестувајќи ѝ дека раскинал со Маја. Загрижена, Маја се појавува пред 
вратата со торба лимони и сфаќа дека Огнен ниту е болен, ниту е сам. Низ солзи почнува да ѝ вика 
на Лела и да ѝ се заканува дека ќе му раскаже на целиот клас дека е крадливка на туѓи момчиња.  

Нарушени се принципите  на чесност и почитување. Огнен има право да донесе одлука за 
започнување нова врска доколку не е задоволен со врската во која е. Но, тој не го поставува 
проблемот што го има отворено, туку се обидува да „игра на две столчиња“, а, притоа, неис-
крен е и со Маја и со Лела. Како што вообичаено се случува во вакви ситуации, Маја лутината 
неоправдано ја насочува кон Лела, која воопшто и не знае што се случило меѓу нив двајцата.

„Невозможно да се задоволи“
Алберт и Нора се во врска една година. Алберт е вљубен како никогаш досега и прави сè за да ѝ 
угоди на Нора. Единствениот проблем што го мачи е дека Нора секогаш мора да биде во право 
и нема ни најмалку потреба да се грижи и за неговите очекувања или желби. Тие се договараат 
да излезат, а нивниот разговор се претвора во бескрајна низа предлози дадени од страна на 
Алберт и негодувања од страна на Нора. Притоа, таа не внимава ни дали ќе го навреди. На 
пример, еден дел од разговорот би можел да изгледа вака:

Алберт: Сонце, сакаш вечер да дојдеш кај мене да гледаме филм?

Нора: Преку глава ми е више од тие твои филмови и гушкања, јас за џабе ли купувам 
шминки и гардероба?
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Алберт: Па, да викнеме и други?

Нора: Лелеее, глуп... Кои други бе, Мики и Сања ли ти се други? За нив ли да се дотеру-
вам???

Алберт: Јас така предложив затоа што ми рече дека не си при пари во последно време, 
па да не даваме за пијачки..

Нора: А, ти, што маж си ако не најдеш? 

Алберт: Хммм, па сакаш на „Егзит“? 

Нора: Што? Кај фацине наместени нешто џезери као...? 

Итн. 

Нарушени се принципите  на чесност и почитување и на еднаквост. Нора има неоправдано оче-
кување во врската да се исполнуваат само нејзините очекувања и да се задоволуваат само неј-
зините потреби. Со ваков став таа оневозможува партнерска еднаквост (рамноправност). Дури 
тоа на краток рок и да не му пречи на Алберт, таа би можела барем конкретно да се изјасни, 

наместо да упатува навреди кон него.
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Работилница 2: Адолесцентските врски и сексот  

Цели

Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 знае некои видови притисоци за имање сексуален однос, кои доаѓаат од различни извори; 

•	 умее да им се спротивстави на притисоците за имање сексуален однос;

•	 изгради негативен став кон вршењето притисок за имање сексуален однос;

•	 развие почитување на ставот на партнерот/партнерката за (не)стапување во сексуален однос;

•	 знае кои се соодветни, а кои се несоодветни мотиви за имање и за немање сексуален однос;

•	 знае кој е начинот да се открие дали партнерот/партнерката искрено и со слободна волја 
сака да има сексуален однос.

Материјали:

•	 работен лист за учесниците: Писма до редакцијата;

•	 работен лист за учесниците: Притисоци за  
имање сексуален однос и причини за немање  
сексуален однос;

•	 прибор за пишување;

•	 мали топки.

Главна активност (20 мин.)
Сите се делат во мали групи со по 5–6 члена, па секоја група добива по еден дел од работниот 
лист за учесниците: Писма до редакцијата, кој содржи текст упатен до Тино, кој божем работи 
во редакција на весник за млади и стручно одговара на писмата што содржат опис на одреден 
проблем. Групата прво треба да го прочита текстот внимателно, а потоа на самиот лист да 
одговори на неколку работи: а) дали има или нема притисокот за имање сексуален однос и, 
ако има, во што се состои, како се врши притисокот за имање сексуален однос, без разлика 
кој го создава (самото лице, друго лице со кое е во врска, друштвото, родителите...), односно, 
ако нема – кои се причините за тоа; б) која е причината за немање/имање сексуален однос 
кај лицето што го пишува писмото; и в) каков совет би дал Тино, а кој би значел одбивање на 
притисокот и почитување на причината за немање сексуален однос на лицето што го напишало 
писмото или прифаќање да се започнат сексуални односи доколку таков притисок нема. Како 
помош за ова, секоја група добива и еден примерок од работниот лист за учесниците: Притисо-
ци за имање сексуален однос и причини за немање/имање сексуален однос, каде што може да 
се идентификуваат бараните одговори за првите три барања. Едукаторот, според процената на 
расположливото време и соодветноста за групата, може да избере кои од писмата ќе ги зададе.

Кога сите групи ќе бидат готови, секоја група го чита пред другите текстот на кој работела и 
дадените одговори.
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Дискусија/кратко предавање (15 мин.)
1. Како дознавте дека врз некое од лицата е направен притисок? Каде сè може да се случат 

такви ситуации (дали само во врска или и во брак)?

2. Колку се оправдани наведените притисоци? 

3. Колку се оправдани причините некој да реши да нема сексуален однос?

4. Дали машките и женските имаат еднаква моќ во сексуалните врски? Зошто? Зошто женски-
те повеќе се обраќаат за помош?

5. До какви последици може да доведе прифаќањето да се има сексуален однос по направен 
притисок?

6. Како некој да знае дали неговиот/нејзиниот партнер/партнерка навистина сака да има 
сексуален однос? 

7. Кои се соодветните причини за некој да има сексуален однос, наместо поради притисок?

Заклучок
Постојат различни видови притисоци со кои некое лице може да се обиде да изнуди сексуален 
однос со друго лице. Кој било начин на однесување со кој другото лице се става во ситуација да 
се чувствува непријатно, притиснато против својата волја и без избор е ситуација на создавање 
притисок и претставува насилство (без разлика дали се користи физичка или психичка сила). 
Тоа може да се случи во и надвор од врска, но и во брак. Во такви случаи никогаш не е виновна 
жртвата, иако може да трпи различни последици – од блага непријатност до силен страв, тага, 
лутина, повреденост и последици за физичкото здравје. 

Ниту еден од наведените видови притисоци не е оправдан, ниту по својата содржина, ниту по 
правото да му се упати некому. Согласност за имање сексуален однос еднаш дадена не мора да 
важи и за следниот пат кога лицето може да мисли или да чувствува поинаку.

Верувањето, пак, дека мажите секогаш сакаат и можат да имаат сексуален однос е неточно и 
крајно оптоварувачко за нив. Убедувањето некого дека нема здравствена опасност за доби-
вање болест или можност за несакана бременост при сексуален однос, а без, притоа, да се 
обезбедат сите услови за тоа, е размислување без земање предвид на далекосежните можни 
последици. 

Физичката непријатност, која може да се јави поради немање сексуален однос, воопшто не тре-
ба да биде изговор за некој друг да биде принудуван на сексуален однос. Таквата непријатност 
е краткотрајна и без последици, за разлика од принудувањето, кое може да има и сериозни 
последици. 

Стравот да не се загуби партнерот/партнерката не е соодветна причина за влегување во сек-
суален чин, особено ако партнерот/партнерката тоа свесно го укажува. Притискањето да се 
донесе брза и недвосмислена одлука, исто така, го негира правото лицето да не знае што сака 
и да се двоуми. Барањето љубовта да се докаже со сексуален однос воопшто не е никаков 
убедлив доказ ако е под принуда, затоа што постои сексуален однос без љубов, и обратно. 
Очекувањата на околината за имање сексуален однос поради обврзување да се стапи во брак 
потоа, го уриваат правото лицето да се премисли. Осудата од врсниците (друштвото) поради 
(не)постапување како што прави мнозинството е голем притисок да се биде „еден од нив“ и да 
се донесе неавтентична одлука, која не ги следи сопствените погледи и чувства, така што и ова 
не е добра причина за влегување во сексуални односи. 
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Уверувањето дека сексуалниот однос е задолжителен во брак и не зависи од личната желба 
е насилство, затоа што сексуалниот однос не треба да е резултат на должност, туку – токму 
спротивното – на желба. Мислењето дека срамот само ја прикрива вистинската желба за сексу-
ален однос и дека со упорност ќе се стигне до посакуваниот резултат е особено насочено кон 
жените и ги третира како лица што не можат да кажат „не“ и кои се „лесно обработливи“ со 
малку поголемо настојување. Поткупувањето, пак, со материјални работи за да се има сексу-
ален однос е крајно емоционално осиромашување на сексуалниот чин и претставува еден вид 
сексуална експлоатација.

Една од најважните здрави причини да се има сексуален однос, зад кои стои вистинска, ав-
тентична желба, е желбата да се даде и да се прими задоволство, да се научи за сопствената 
сексуалност и за сопствените чувства, да се изрази интимност, поврзаност и љубов.

Завршна активност (5 мин.)
Сите стојат во круг. Почнува еден, кој држи мало топче во рацете. Прво го кажува своето име, 
па името на оној/онаа кому  му/ѝ го додава топчето, а потоа го додава самото топче. Истото го 
повторува и оној што ја примил топката, со тоа што ја додава на некој друг што не бил прет-
ходно и така со ред се додава оваа прва топка додека да помине кај сите. Но, по четвртото 
додавање, едукаторот/едукаторката вметнува во играта уште една топка, која ја дава на кого 
било, но која по истиот принцип се додава до крајот, додека да помине кај сите. Целта е да се 
игра внимателно, но доволно брзо, а двете топки да не се судрат во ниту еден момент.

Рефлексија
1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?
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Работен лист за учесниците: Писма до редакцијата

1. 

Драг Тино,

Те молам за итен совет, зашто веќе воопшто не знам како да постапам! Со моето момче одиме 
неколку месеци и фино ни е – се забавуваме, излегуваме заедно, впрочем, како и сите на моја 
возраст. Но, последниве неколку пати кога излеговме, тој почна да ми кажува дека веќе не 
може да издржи и дека е крајно време да имаме сексуален однос. Вели дека многу се возбудува, 
дека ќе пукне и дека има неиздржлива непријатност поради немањето сексуален однос. Вчера 
додаде дека почнал да се сомнева во мојата љубов кон него, зашто ако навистина сум го сакала, 
веќе одамна ќе сме спиеле заедно! Не сакам да му правам проблеми, ама навистина не знам 
како да постапам... Последниве денови почнав да измислувам разни причини зошто не можам 
да излезам, само за да не ги слушам пак истите зборови... Убаво ми е со него, сакам да сме во 
врска, ама сè уште не сум подготвена да имаме сексуални односи, зашто мислам дека сме уште 
многу млади, па би сакала барем до наредната година да биде вака. Не знам како да му кажам, 
а да не се разочара... Те молам одговори ми најбрзо што можеш, зашто и јас ќе пукнам!  

Поздравче, Мила

Дали Мила е под притисок за имање сексуален однос?

Ако е, кои се притисоците?

Ако е, кои се причините за немање секс?

Ако не е, кои се причините за имање секс? 

Драга Мила,

Твој, Тино
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2

Драг Тино,

Последна надеж ми е да ти се обратам тебе, зашто веќе не знам со кого да разговарам... Веќе 
една година сум во врска со момчето и засега ми е добро. Всушност, и не толку добро во последно 
време... Нема-нема, па тој почнува разговор да имаме сексуален однос... Уффффффф... Тогаш до 
бесвест се вознемирувам и мислам дека ќе збудалам! Со ноќи не спијам... Не знам што да ти кажам, 
можеби и тебе ќе ти изгледа ненормално, ама, и покрај тоа што ми е убаво со него и што сме веќе 
подолго време заедно, јас не знам дали сакам да почнеме со тоа. Колку и да размислувам, те ќе 
решам да имаме односи те ќе решам сè уште да немаме... Вчера нему му пукна филм, па ми рече: 
„Аман, одлучи веќе што сакаш! До кога вака?“. Не сум толку блиска со моите, па дома не правам 
муабет на овие теми, а кога им раскажав на другарките и им побарав совет, тие едногласно ми 
рекоа: „Па, што сакаш ти? Типот е ‘гром’, а ти – тешка смотла! Да не се чуваш за кога ќе се омажиш? 
Уште ти остана да почнеш во цело друштво!“ Има ли некоја помош за мене? 

Една неодлучна Сања 

Дали Сања е под притисок за имање сексуален однос?

Ако е, кои се притисоците?

Ако е, кои се причините за немање секс?

Ако не е, кои се причините за имање секс? 

Драга Сања,

Твој, Тино
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2. 

Драг Тино,

Редовно те читам и гледам дека има многу што ти се обраќаат за помош... Девојката со која 
одам е срцка и многу ја сакам! Супер се согласуваме за разни работи. Арно ама, и јас наидов на 
проблем, па сакав нешто да те прашам, зашто почнувам да се грижам дека нешто не е во ред 
со мене... Пред некој ден нејзините беа заминати на пат и таа ме викна кај неа дома... Доаѓам 
и – што ќе видам: запалила свеќи, таа се дотерала, направила за јадење... Сè беше добро и 
уживав, додека не ми рече дека сака да имаме сексуален однос... Лелееее... Ќе потонев во 
земја... Мене воопшто не ми беше до тоа токму тогаш... Ѝ кажав некако, ни сам не се сеќавам 
што, ама таа ме дотепа кога ми рече: „Еееее, а јас те мислев за прав маж – секогаш подготвен 
за страст!“. Се собрав и си отидов дома... Скршен сум по ова што се случи... Не можев против 
себе, а, од друга страна, како можеше да не сакам ,кога девојка ми е ем супер ем навистина ја 
сакам... Не знам што ми беше... Се плашам пак да не ми се повтори, не знам дали е сè во ред 
со мене... А, гледам по филмови дека никогаш не е така – таму сите на моја возраст секогаш се 
„за“! Има ли некој лек за мене?

Еден Емил

Дали Емил е под притисок за имање сексуален однос?

Ако е, кои се притисоците?

Ако е, кои се причините за немање секс?

Ако не е, кои се причините за имање секс? 

Драг Емил,

Твој, Тино
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4.

Драг Тино,

Еве, конечно се решив да ти пишам... Не знам како да објаснам, многу сум збунета... Имам 
момче и со него сме заедно точно девет месеци и 17 дена. Многу ми е убаво со него, само што 
има и некои работи што сè повеќе ме мачат... Тој е фаца во градов, па нема кој не нè знае како 
двојка... Но, за разлика од мене, која сум од сиромашно семејство, тој потекнува од богато 
семејство и секогаш има многу пари, па кога ќе излеземе, обично тој плаќа сè, а не сака ни 
да чуе кога некој пат инсистирам јас да честам. Вчера дури и се испокаравме за тоа, па јас се 
обидов да му кажам колку тоа ме вади од памет, ама џабе... Тој на крајот само се насмеа и 
рече: „Што се грижиш... Еден ден ќе платиш и ти... Ама во натура!“. Многу ме навреди... Знам 
добро на што мисли... Не знам како да се поставам, зашто веќе ептен се чувствувам должна, а 
знам дека многу ќе биде среќен ако почнеме со „онаа“ работа... Од друга страна, нонстоп му 
се лепат девојки и одвај чекаат да ме откачи, па тие да го фатат... Тој е свесен за тоа и веќе 
почнува и важен да се прави, па ми вика, божем на смеа: „Ти да не се грижиш – ако не ти, 
има кој! Ред се чека за мене!“ Да ти кажам право, баш ми е страв да не го загубам... А, за ова 
другово, се срамам и сè уште не сум подготвена да се отпуштам до толку... Те молам, помагај 
зашто не знам веќе кој пат да го фатам...

Однапред благодарна, Ајтен

Дали Ајтен е под притисок за имање сексуален однос?

Ако е, кои се притисоците?

Ако е, кои се причините за немање секс?

Ако не е, кои се причините за имање секс? 

Драга Ајтен,

Твој, Тино



118

5.

Драг Тино,

Помагај, те молам! Очај ме фаќа... Не знам дали ќе успеам, ама ќе се обидам некако да ти објаснам 
што е мојот проблем... Значи, имам момче некое време и добро ни оди... Всушност, поточно кажано, 
добро ни одеше до пред некое време... Работата е што почнавме да бидеме поинтимни... Ама, не сме 
имале уште сексуален однос во вистинска смисла – до крај, па тоа е, всушност, главниот проблем. 
Работата е што јас се плашам да не останам бремена или да не закачам некоја болест, па само што 
ќе почнеме – јас се премислувам и прекинувам. Му велам дека треба прво да одиме на лекар да се 
провериме и да се советуваме за користење некаква заштита, арно ама тој постојано одбива, не сака 
ни да чуе за тоа и ме убедува дека нема шанси да се случи каква било глупост, а ако веќе толку сум 
инсистирала – сама да сум си одела на лекар!!! Е, ај и да одам самата некако, ама која корист ако и 
тој не се прегледа дали е здрав, а јас од каде да знам и за него?! Плус, да ти кажам најискрено, еве 
и да одиме двајцата и да рече лекарот дека сме двајцата здрави, и да ни препорача некаква заштита 
да користиме, јас пак не сум сигурна дали да имаме сексуален однос до крај... Тој ми гарантира дека 
нема да останам бремена и дека нема никакви болести, ама што знам... Некако не знам ни дали имам 
доволно доверба во него и дали ни е врската во тој стадиум, иако сме толку време заедно... Од друга 
страна, дознав од други што си мисли тој за мене  – дека, всушност, сум се срамела и дека ако бил 
упорен, кога-тогаш, ќе сум попуштела зашто гарант и јас сум сакала... Леле, помагај веднаш!

Една уплашена Есма

Дали Есма е под притисок за имање сексуален однос?

Ако е, кои се притисоците?

Ако е, кои се причините за немање секс?

Ако не е, кои се причините за имање секс? 

Драга Есма,

Твој, Тино
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6.

Драг Тино,

Конечно, решив да ти се обратам. Многу ми е тешко и не знам како да го решам мојот проблем... 
Има моменти кога ми изгледа дека е нерешлив... Имам момче со кого сме заедно веќе подолго 
време. Се сакаме и убаво ни е. Одамна веќе разговараме за тоа колку би било убаво да имаме 
секс, а јас дури ѝ кажав и на мајка ми, зашто знаев дека нема многу да се противи. Таа е 
цврсто убедена дека штом сме се решиле на таков чекор, сигурно веќе врската ни е сериозна и 
знаеме сè еден за друг, па не реагираше страшно. Арно ама, кога тој ми предложи пак да имаме 
сексуален однос – јас се двоумев и, сепак, решив да го одложам тоа за следен пат. Еве што 
ми беше проблемот: некако не сум многу сигурна во тоа колку сум му привлечна. Во последно 
време, поради натрупаните испити, морав многу да учам и додадов најмалку шест килограми. 
Тој е многу збунет, не се однесува како да е лут, ама јас имам чувство дека некако не испадна 
како што треба. Не знам, не е ништо поврзано со него, зашто многу го сакам и тука ништо 
не се променило, туку повеќе е со мене –  некако, има моменти кога мојата самодоверба е 
навистина ниска и, иако го посакувам, се однесувам како да ми треба дополнителна поддршка 
за да можам да го направам тоа. За среќа, мојот миличок сè уште ме опсипува со нежности и не 
почнал да негодува, ама јас би сакала да го надминам ова без да имаме посериозни проблеми. 
Те молам, имаш ли некој совет за мене?

Линда

Дали Линда е под притисок за имање сексуален однос? 

Ако е, кои се притисоците?

Ако е, кои се причините за немање секс?

Ако не е, кои се причините за имање секс? 

Драга Линда, 

Твој, Тино



Работен лист за учесниците: Притисоци за имање сексуален 
однос и причини за имање/немање сексуален однос

Притисоци за имање сексуален однос

1. Убедување дека согласноста дадена еднаш важи засекогаш во иднина.

2. Уверување дека мажите секогаш сакаат и можат да имаат сексуален однос.

3. Убедување, без факти, дека нема здравствена опасност или можност за несакана 
бременост.

4. Претерување со поплаки за физичката непријатност поради немањето сексуален 
однос.

5. Заканување дека ќе се загуби партнерот/партнерката.

6. Физичко/психичко заканување и малтретирање.

7. Притискање да се донесе јасна или брза одлука.

8. Барање љубовта да се докаже со сексуален однос.

9. Очекувања на околината за стапување во брак.

10. Осуда или исмејување од друштвото.

11. Уверување дека сексуалниот однос е задолжителен во бракот и не зависи од 
личната желба.

12. Мислење дека срамот само ја прикрива вистинската желба за сексуален однос и 
дека со упорност ќе се стигне до посакуваниот резултат.

13. Поткупување со материјални работи за да се има сексуален однос.

Причини за немање сексуален однос

1. Чувство на срам, непријатност, недоволна интимност.

2. Отсуство на чувството на заедништво и на доверба.

3. Несакање да се има сексуален однос без некоја одредена причина.

4. Страв од бременост и од СПИ.

5. Убедување дека возраста не е соодветна.

6. Систем на вредности и убедувања, кој налага немање сексуален однос пред брак.

7. Отсуство на задоволство или претрпен стрес во претходно сексуално искуство.

8. Состојба на замор/загриженост/лутина/болест.

9. Двоумење дали се сака да се има сексуален однос.

10. Страв од осуда од родителите или од околината.

Причини за имање сексуален однос

1. Чувство на пријатност, интимност, сексуална возбуда.

2. Чувство на заедништво и доверба.

3. Убедување дека возраста, партнерот, местото и времето се соодветни.
4. Вљубеност и привлечност кон партнерот/ката и отсуство на страв од осуда од 

родителите или од околината, од СПИ и од непосакувана бременост.

5. Заемна желба за истражување на аспектите на сексуалноста.

6. Кога партнерите заеднички ќе решат да имаат деца.
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РАЗЛИЧНОСТ 

Водич за едукаторите
Додека полот е одреден од биолошкиот статус, односно од тоа дали индивидуата е машко или жен-
ско, врз основа на репродуктивните органи (внатрешни и надворешни), хромозомите и гонадите, 
родот го одредуваат однесувањето, улогите, чувствата и слични карактеристики пропишани од кул-
турата, кои се третираат како машки, односно како женски. Така, родовиот идентитет се однесува на 
личното чувство на индивидуата во врска со тоа дали е машко, женско или е трансродова индивидуа. 
Сексуалната ориентација, пак, е поврзана со полот што ја привлекува сексуално индивидуата. Со 
оглед на различните можни комбинации на полови, идентификувани се четири категории: хетеро-
сексуална ориентација (привлечноста се доживува кон спротивниот пол), хомосексуална ориентација 
(привлечноста е насочена кон истиот пол), бисексуална (кон двата пола) и асексуална (целосна или 
речиси целосна сексуална индиферентност кон кој било пол)16. Овие категории не се толку крути и 
недвосмислени, туку се повеќе во вид на континуум, но, сепак, категоризацијата опстојува [1].

Сè уште не може да се тврди дека се добро проучени причините за тоа зошто некои лица имаат 
хомосексуална, односно бисексуална ориентација, исто како што не е докрај јасна динамиката 
на развивањето на ориентацијата. Иако кон крајот на адолесценцијата лицата најчесто со си-
гурност можат да кажат каква им е ориентацијата, тоа не мора секогаш да биде така. Особено 
збунувачки за младите луѓе се ситуациите кога личното чувство за тоа од кој пол се привле-
чени флуктуира со текот на времето, особено кога се работи за бисексуалната ориентација. 
На пример, некои индивидуи може да имаат бисексуална ориентација, па подоцна да откријат 
дека се привлечени само од мажи или само од жени. Исто, процесот може да оди и обратно: 
некој да смета дека е со хомосексуална ориентација, па подоцна во животот да открие дека, 
всушност, го/ja привлекуваат обата пола. Ваквите флуктуации се сметаат за дел од развојот на 
психосексуалниот идентитет во адолесцентската доба. Затоа, фиксирањето на нечија сексуал-
на ориентација како конечна во време пред да настапи зрелоста не се препорачува, а периодот 
на адолесценција се нарекува период на мораториум во врска со сексуалната ориентација. 

Предрасуди во врска со хомосексуалноста
Постојат многу предрасуди поврзани со ориентациите што не се хетеросексуални. Тие служат 
за стигматизација (осудување) на лицата со нехетеросексуална ориентација. Овој систем на по-
грешни уверувања служи за одржување на хетеронормативноста, односно на уверувањето дека 
единствена нормална сексуална ориентација е хетеросексуалната и дека здравите, нормални 
индивидуи нужно ѝ припаѓаат на една од двете бинарни категории: или се мажи со маскулина 
родова улога, или жени со женска родова улога. Сè што отстапува од ваквата категоризација се 
смета, повеќе или помалку, за девијантно, нездраво, па дури и одвратно. Иако не може да се збо-
рува за конечна листа на предрасуди за хомосексуалноста, наведниве се среќаваат мошне често:

•	 Хомосексуалците може да се препознаат по надворешниот изглед. Ова е често распростра-
нета предрасуда дури и меѓу лицата што не се хомофобични. Ниту секој маж хомосексуалец 
мора да е „феминизиран“, ниту секоја лезбијка мора да е „машкоданка“ и обратно. Донесу-
вањето одлука базирана на надворешниот изглед може да доведе до многу недоразбирања, 

16. Иако за лицата со ваква ориентација е карактеристично дека не чувствуваат сексуална привлечност кон кој било пол и не 
сакат да има сексуален однос, тоа истовремено не значи дека не сакаат да имаат блиски и интимни односи со некого. Состојбата 
не претставува нарушување на сексуалната желба, затоа што лицето не е вознемирено поради тоа.
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но, исто така, тоа претставува прв сигнал за можноста оној што е уверен дека може „да ги 
препознава“ хомосексуалците да биде неинформиран или да има предрасуди кон ЛГБТ ли-
цата. 

•	 Хомосексуалноста е вид „мода“ донесена од западните земји. Во многу општества во развој 
каде што доминираат патријархални вредности, ова уверување е мошне широко распрос-
трането. Логиката на резонирање што стои зад ова уверување е дека хомосексуалноста не е 
природна појава, туку е еден вид социјална болест или зло, која западните земји ја распрос-
трануваат за да ги растресат темелите на кои се заснова поредокот. Слично на ова, може 
да се верува и дека хомосексуалноста е избор, односно слободно донесена одлука на пое-
динецот за да биде авангарден или да добие некаква корист од тоа. Иако постојат индиции 
дека правењето избор во сосем малку случаи може да биде дел од развојот на сексуалниот 
идентитет, многу е проблематично ова да се генерализира [2]. Напротив, водечките студии 
за развојот на нехетеросексуалниот идентитет зборуваат за тоа дека избирањето на сексу-
алната ориентација е невозможно.

- Оваа предрасуда има далекосежни социјални последици. Најочигледната, веројатно, е тоа 
дека се очекува оние што се „лојални и адаптирани граѓани“ да се откажат од „предавството“ 
што го вршат на сопствената култура и традиција со придржување кон облици на однесување 
што ги нормира хетеросексуалниот модел. Освен тоа, ова уверување автоматски подразбира 
дека сексуалната ориентација претставува свесно направен избор и дека може да се измени.

•	 Хомосексуалноста е болест. Врз основа на бројни истражувања, утврдено е дека хомосексу-
алноста е нормална варијација на човековата сексуална ориентација, а не психопатолошка 
состојба. Иако на почетоците на борбата за правата на ЛГБТ-популацијата се чинело дека 
третирањето на хомосексуалноста како болест е пожелно (за да се избегне казнувањето, со 
оглед на тоа што болеста не е избор), наскоро станало јасно дека ова не само што не ѝ од-
говара на реалноста туку и резултира со негативни последици по ЛГБТ-популацијата. Една 
таква негативна последица е стигматизацијата дека хомосексуалноста е девијантна, ненор-
мална, а друга е принудувањето на хомосексуалците „да се лечат“ за да станат хетеросексу-
ални. Во седумдесеттите години на минатиот век американската асоцијација на психијатрии, 
врз основа на насобраните научни истражувања, констатира дека нехетеросексуалните лица 
не се ниту ментално болни ниту, па,к нивното однесување може да се третира како сексу-
ална изопаченост, па затоа хомосексуалноста е исфрлена од класификацијата на ментални 
заболувања. Дваесетина години подоцна, во 1990, Светската здравствена организација исто 
така официјално потврдува дека хомосексуалноста не може да се третира како заболување, 
а во 2001 кинеската асоцијација на психијатрии го потврдува истото [3].

- Уверувањето дека хомосексуалноста е болест е крајно стигматизирачка и, што  е најважно, 
содржи во себе очекување дека состојбата треба да се лечи, односно дека е нужно однесу-
вањето да се промени за да се постигне состојба на ментално здравје.

•	 Секој хомосексуалец, ако се потруди, може да стане хетеросексуалец. Оваа предрасуда произлегу-
ва од погрешното уверување дека хомосексуалноста е резултат на „заведување“, на избор или на 
болест. Забележани се бројни обиди меѓу професионалците во минатото да спроведат терапија за 
преориентација, но тие не само што биле безуспешни туку биле и сериозно штетни за психичкото 
здравје на клиентите што се обиделе на овој начин да го решат „проблемот“. Ова произлегува 
оттаму што сексуалната ориентација претставува неменлива вродена особина, која се однесува 
на сексуалните преференции, идентитет и однесување [4]. Затоа, најмногу што може да се „по-
стигне“ со обидите за менување на ориентацијата е таа да се потисне, на сметка на сериозни 
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растројства на психичката рамнотежа. Притоа, не смее да се изгуби од вид тоа дека лицата што 
минуваат низ ваквите „терапии“ често се соочуваат со страшни третмани на казнување поради 
својата сексуалност, како и со сериозна физичка и емоционална болка. За да се сфати колку е ова 
апсурдно од позиција на хетеросексуалците, тие може да се стават на место на хомосексуалците 
и да се обидат да замислат како би било некој да се обиде „да ги излечи“ од хетеросексуалната 
ориентација и да им наметне друга. Современата психологија сè повеќе настојува низ терапијата 
да им помогне на ЛГБТ-лицата да ја прифатат својата различност од хетеросексуалните лица, 
кои се сексуално мнозинство, како и успешно да ги пребродат страдањата што произлегуваат од 
дискриминацијата и невидливоста со која секојдневно се соочени. Етичкиот кодекс прифатен од 
професионалните психолози во Македонија наложува дека тие не смеат да вршат дискриминација 
врз основа на сексуалната ориентација и дека во својата практика мора да настојуваат да се гри-
жат за добросостојбата на клиентите и да работат за нивниот најдобар интерес.

- Огромен е бројот на лица што залудно трошеле и пари и време на различни терапии за „ле-
чење“ на хомосексуалноста. Некои од нив доживуваат и страшни судбини, како, на пример, 
подолгорочно изолирање во санаториуми. Најлесниот исход од ваквите обиди може да биде 
разочарувањето дека терапијата не е успешна и уште поголемо губење на самодовербата, како 
и на чувството на психичка добросостојба.

•	 Речиси сите хомосексуалци се заразени со ХИВ. Можноста некој да се зарази со ХИВ  про-
излегува од животниот стил, односно од ризиците во кои влегува, а не од сексуалната ори-
ентација сама по себе. Историски гледано, токму предрасудата дека хивот е само „хомо-
сексуална чума“ и ги засега само хомосексуалците придонела во лошото справување со 
масовното ширење на вирусот [2]. Статистичките податоци упатуваат на тоа дека најбројна 
група меѓу лицата кои живеат со ХИВ се хетеросексуалните жени.

- Ваквото предубедување сè уште доведува до тоа многу лица, за кои, основано или не, се смета 
дека ѝ припаѓаат на ЛГБТ-популацијата, да бидат во состојба на сериозна социјална изолација.

•	 Хомосексуалците се нестабилни личности. Сексуалната ориентација и психичкото здравје не 
се во директна каузална врска. Но, многу лица што ѝ припаѓаат на ЛГБТ-популацијата психич-
ки страдаат, од причина што постојат предрасуди кон нив, средината ги отфрла, ги дискрими-
нира и ги подложува на насилство, кое најчесто дури и поминува неказнето. Притисокот што 
го врши воспоставениот хетеронормативен поредок е огромен – тие постојано се соочуваат, 
на најразлични начини, со тоа дека сè што не е хетеросексуален однос претставува морален 
проблем, нешто грозно, смешно или забрането (со религиозни, со општествени или со закон-
ски норми). Освен тоа, лицата од оваа популација постојано се соочени со чувството дека на 
некој начин ги изневериле и ги разочарале блиските, особено родителите. Сите овие фактори 
придонесуваат тие да бидат подложни на автоагресија во поголем степен, на намалена само-
доверба и да страдаат повеќе од депресивност и од анксиозност во споредба со хетеросексу-
алната популација [5]. Се разбира, колку средината е помалку толерантна во прифаќањето на 
различните сексуални ориентации, толку овие проблеми се понагласени.

- Оваа предрасуда често се користи како алатка за дискриминација на ЛГБТ-популацијата, 
почнувајќи од тоа дека нехетеросексуалната ориентација е патолошка, па затоа е придружена 
со наведените „симптоми“, до тоа дека оваа популација е неспособна за еднакви постигнувања 
како хетеросексуалната.

•	 Лицата со хомосексуална ориентација не можат да бидат добри родители. Голем број ис-
тражувања потврдуваат дека нехетосексуалните родители се исто онолку адекватни колку и 
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хетеросексуалците, а нивните деца се здрави, среќни и адаптирани еднакво како и децата на 
хетеросексуалните родители. Во стручната и во научната литература не постојат спротивста-
вени наоди на ова [5,6]. Истражувањата што се занимаваат со тоа каков е сексуалниот иден-
титет на децата што растат со родители кои не се хетеросексуални покажуваат дека тие се 
поотворени за нетрадиционалните родови улоги и кон хомосексуалноста како појава. Но, меѓу 
овие деца не се евидентирани и поголем број случаи на хомосексуалност во нивната возрасна 
доба отколку меѓу децата на паровите што се хетеросексуални. Со други зборови, живеењето 
со родители што не се хетеросексуални не влијае врз сексуалната ориентација [8]. 

- Предубедувањето дека родителите од истополови бракови што чуваат деца им вршат отворен 
или скриен притисок и тие да станат хомосексуалци, како и тоа дека нивните деца не можат да 
пораснат во здрави личности, затоа што средината ги исмева и ги отфрлува, се користи како 
најсилен аргумент во спречувањето на можноста на ЛГБТ-лицата да посвојуваат деца, па и да 
основаат брачна заедница.

•	 Хомосексуалците напаѓаат деца и сексуално ги злоупотребуваат. Лицата што сексуално злоу-
потребуваат деца (познати и како педофили) генерално чувствуваат одбивност од сексуална 
интеракција со возрасни. Иако има различни податоци за процентуалната застапеност, и девој-
чињата и момчињата може да бидат жртви на вакво злосторство. Кога се зборува, пак, за сек-
суалната ориентација, се подразбира дека објектот кон кој се насочени сексуалните фантазии 
и однесување се возрасни лица. Затоа, сексуалната ориентација и малтретирањето деца се две 
одделни појави. Различните калкулации на кои може да се наиде за тоа дека хомосексуалците се 
мнозинство меѓу оние што малтретираат малолетници често се базираат на сосема погрешното 
изедначување на хомосексуалноста со случаите кога маж злоупотребува момче. Што зборуваат 
податоците кои се на располагање за бројот на хомосексуалците меѓу злоставувачите на деца? 
На пример, една студија од 1978 покажува дека од 175 возрасни мажи обвинети за сексуален 
напад на деца, ниту еден не се изјаснил дека има исклучиво хомосексуална ориентација [9], а, 
во друга, процентот се сведува на 1% [10]. Врз основа на податоците што се собрани засега, 
Американската асоцијација на психолози го зазема ставот дека мажите-хомосексуалци не се 
повеќе склони кон сексуална злоупотреба на деца од мажите-хетеросексауци.

- Врз основа на оваа предрасуда се отвораат бројни дебати и иницијативи за тоа дека на ЛГ-
БТ-популацијата треба да ѝ биде забрането да работи со деца или да посвојува, а предрасудата 
често се користи и како рационализација за вршењето насилство врз овие лица. 

Релевантни податоци 
•	 Меѓу луѓето во Македонија доминира прифаќањето на конзервативните вредности. Подато-

ците од едно истражување спроведено во 2009 упатуваат на тоа дека огромно мнозинство 
граѓани, дури 91,6%, смета дека хомосексуалноста е неоправдана. Постојат разлики во про-
центите меѓу мажите и жените (пониски се за жените) и религиозните и нерелигиозните (по-
ниски се кај нерелигиозните), но, и покрај ова, тие се мошне високи [11]. Ова јасно говори 
за исклучително непријателскиот контекст во кој лицата од ЛГБТ-популацијата живеат во 
нашата земја и за потенцијалната опасност од дискриминација и директно насилство со кое 
се потенцијално или реално соочени секојдневно.

•	 Во земјите од Европската Унија во сила се неколку документи што обезбедуваат заштита 
од дискриминацијата заснована на сексуалната ориентација, а меѓу нив е и Универзалната 
декларација за човековите права. И покрај ова, во некои од нив манифестациите на хомоф-
обичност не се ретки.
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•	 Во многу западни земји насилството што се врши врз ЛГБТ-популацијата е казниво како 
криминал што е извршен врз основа на омраза, што, за жал, не е случај во огромното мно-
зинство други земји. 

•	 Насилството што го трпат лицата од ЛГБТ-популацијата е страшно распространето дури и во 
земји каде што е казниво: на пример, само во 2008 година во САД пријавени се 1617 случаи на 
насилство врз основа на сексуалната ориентација, а пет од нив завршиле со смрт на жртвите [12]. 
Во средините каде што борбата за правата на сексуалните малцинства е во зародиш, типично се 
случува да изгледа дека насилството е занемарливо, но, всушност, тоа само не се пријавува. 

•	 Во околу 70 земји хомосексуалниот акт се смета за нелегален, без разлика на тоа што двете 
страни се согласни, а во неколку земји се казнува со смртна казна. Постои јасна врска меѓу 
степенот на развој на демократијата, човековите права и општеството во целина и начинот 
на кој се третира нехетеросексуалната ориентација.

„ЛИЗГАВ ТЕРЕН“

1. Во зависност од составот на групата учесници, овие две работилници може да бидат „лизгав 
терен“ од самиот почеток, па до крајот. Едукаторот/ката може да наиде на мошне непријателски 
настроена атмосфера, која ја креираат повеќемина или неколку поединци. Во случај атмосферата 
да се нарушува со дофрлување и коментирање што содржи говор на омраза, едукаторот/ката треба 
да се повика на договорените базични правила. Исто треба да се постапи и доколку се појави уфр-
лување во збор, задевање и меѓусебно навредување врз основа на изнесените мислења и искуства. 
Ако ова не помогне, може да се направи обид атмосферата да се потсмири со нагласување дека 
во најголем број случаи оваа тема предизвикува вознемиреност и различни мислења, особено во 
адолесценцијата, кога младите сè уште немаат јасен и сосема дооформен сексуален идентитет. Но, 
дека токму поради тоа, овие прашања треба да се дискутираат. 

2. Учесниците може да почнат да изнесуваат најразлични „факти“ што потхрануваат хомоф-
обија, потпирајќи се на најразлични авторитети, меѓу кои веројатно и Библијата/Коранот. Во 
тој случај најсоодветна реакција е да се избегне директната конфронтација и да се каже дека 
податоците со кои располага едукаторот се засновани на истражувања спроведени од реле-
вантни институции, кои се многупати потврдени и на кои се повикуваат меѓународните ин-
ституции, какви што се Светската здравствена организација и други агенции на Обединетите 
нации, односно на еминентни научни асоцијации, какви што се асоцијациите на психолози, 
односно психијатрии и педијатрии.

3. Кај завршната активност во работилницата Ајде да зборуваме за предрасудите, некои парови 
може да одбијат да смислат афирмативна парола. Во таков случај, без никакви дискусии и комен-
тари, се преминува на следниот пар што е подготвен да ја сподели паролата. Доколку некој пар 
каже парола што е, всушност, хомофобична, или навредлива на друг начин, без да ја коментирате 
кажете ѝ на целата група: Имате идеја како да ја подобриме изјавава, така што јасно ќе изразува 
поддршка за различноста? Ако групата молчи, може да предложите нешто и вие. Потоа продолжу-
вате понатаму, без јавно осудување на парот што предложил несоодветна изјава.

Главна порака на работилницата „Сексуални ориентации“
Постојат различни сексуални ориентации: хетеросексуална, хомосексуална, бисексуална, а во по-
неово време се зборува и за асексуална. Ниту една од овие сексуални ориентации не се смета 
за болест, но несигурноста или непријатноста за сопствените сексуални чувства поттикнати од 
неприфаќањето на средината може да предизвика анксиозност и стрес, па дури да дојде и до 
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физички проблеми. Лица со нехетеросексуална ориентација може да се најдат во која било фами-
лија, општество, професија и нема правило за нивна застапеност само во одредени средини. Некој 
својата сексуална ориентација ја согледува во раното детство, но некој може да ја дознае и многу 
подоцна, а таа може и да се менува низ животот (особено во периодот на адолесценцијата). Луѓе-
то не ја избираат својата сексуална ориентација и затоа не постои терапија за нејзина промена. 
Хомофобијата е ирационален страв, проследен со предрасуди и дискриминирање на лицата што се 
хомосексуалци. Декларацијата за човековите права вели дека секој може да влезе во каков било 
сексуален однос, каков што ќе избере и за кој има меѓусебен договор со другото лице.

Главна порака на работилницата „Да зборуваме за предрасудите“
Луѓето чија сексуална ориентација не е хетеросексуална се мета на најразлични предрасуди 
на кои се базира дискриминацијата и насилството што се врши врз нив. Сплетот на предрасу-
ди, проследен со исклучително негативни емоции кон нехетерсоксуалните луѓе, се нарекува 
хомофобичност, а нормите што ја одредуваат хетеросексуалноста како единствено природна 
и нормална и кои претставуваат почва врз основа на која се одржува хомофобичноста, се 
нарекуваат хетеронормативност. Хомосексуалноста не е ниту болест ниту слободно направен 
избор, па затоа не може да се очекува промена на сексуалната ориентација. Прифаќањето 
дека постојат различни сексуални ориентации е важно исто како што е важно прифаќањето на 
која било друга основа на различност меѓу луѓето. Според Декларацијата за човекови права, 
на која се потпираат демократските современи општества,  секој може да влезе во каков било 
сексуален однос, каков што ќе избере и за кој има согласност од другото лице. Секој поединец 
може да придонесе во заштитата на правата на ЛГБТ-популацијата. 
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Работилница 1: Сексуални ориентации 

Цели
Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да :

•	 знае дека постојат различни сексуални ориентации и да дознае некои нивни основни обележја;

•	 прифати дека сексуалната привлечност и општење може да се базираат на различни сексу-
ални ориентации;

•	 изгради став на прифаќање на лицата со различни сексуални ориентации како нормален 
дел од низата различности меѓу луѓето.

Материјали:
•	 работен лист за учесниците: Сексуални ориентации17;

•	 работен лист за наставникот/наставничката:  
Сексуални ориентации18;

•	 селотејп;

•	 ножици.

Главна активност (20 мин.)
Сите застануваат во линија, па едукаторот/едукаторката најпрво ја објаснува целата активност, по што 
дава знак за забрана за зборување, која ќе важи додека да даде знак за престанување на забраната. 

Едукаторот/едукаторката ја организира активноста така, што секому на грбот, по случаен из-
бор, без да види, му лепи по едно прашање, кое претходно е исечено како посебна картичка 
од работниот лист за учесниците: Сексуални ориентации. 

Потоа секој влече, по случаен избор, по една картичка, која е претходно исечена, од истиот ра-
ботен лист, со одговор на некое прашање, и внимателно го чита. На даден знак сите почнуваат 
да се движат во целосна тишина и да ги читаат прашањата што ги имаат другите на грбот, не 
знаејќи го своето, и се обидуваат да најдат кое е тоа на кое треба да му го придружат, со ле-
пење, одговорот што го имаат извлечено. Во меѓувреме, наставникот/наставничката, со помош 
на сопствениот работен лист, проверува дали секое прашање го добива адекватниот одговор 
и, ако е потребно, веднаш кажува дека даден одговор не е поставен на своето место, па оној 
што го залепил одговорот треба да бара друго прашање за да му го придружи (доколку времето 
налага скратување на активноста, тогаш учесниците може да се поделат во две групи, па во 
рамки на секоја група да се бара соодветното прашање за извлечениот одговор). 

Откога сите ќе завршат со овој дел, едукаторот/едукаторката вели дека сите, без зборување, 
ќе треба да се наредат во една линија, но така, што броевите на нивните прашања на грбот да 
одат по ред. И овој дел се прави во целосна тишина, а учесниците можат да си помагаат само 
со разни движења, мимики и гестови за успешно да се наредат во низата.

Кога секој е на своето место, се формира круг без менување на местата, а забраната за збо-
рување престанува. Секој ги одлепува прашањето и одговорот што му биле залепени на грбот 
(другите му помагаат во тоа), па, еден по еден, по ред, ги читаат гласно пред другите. 

17 / 18. Адаптирано од: http://parentingteens.about.com, http://advocatesforyouth.org и http://familydoctor.org/familydoctor/en/teens/
puberty-sexuality/homosexuality-facts-for-teens.html
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Дискусија/кратко предавање (15 мин.)
1. Како се чувствувавте додека го баравте соодветното прашање за одговорот што го извле-

ковте? 

2. Дали прочитавте прашања чии одговори не ви беа познати, притоа? Кои, на пример?

3. Дали слушнавте некои факти во врска со различните сексуални ориентации што ве изнена-
дија? Кои беа тие?

4. Какви сè ориентации се споменаа? Кои се разликите меѓу нив? Дали се тие нормални или 
не се?

5. Колку сексуалните ориентации се исклучиви меѓу себе? 

6. Кога во животот лицето открива каква сексуална ориентација има? Дали може да открие 
подоцна дека повеќе ѝ припаѓа на друга сексуална ориентација? 

7. Дали сексуалните ориентации може да се сменат со наговарање, притисок, лекови, тера-
пии, навреди и слично?

8. Дали припадниците на сите сексуални ориентации се подеднакво прифатени меѓу луѓето? 
Зошто?

9. Како се чувствуваат оние што ѝ припаѓаат на нехетеросексуалната ориентација? Дали за-
грозуваат некого со тоа?

10. Дали сте слушнале што вели Декларацијата за човековите права во врска со сексуалната 
ориентација?

Заклучок 
Постојат разни сексуални ориентации, во зависност кон кого се чувствува романтична или 
сексуална привлечност, и тие се сметаат за нормални (хетеросексуалност – кон спротивниот 
пол, хомосексуалност – кон истиот пол, бисексуалност – кон обата пола, асексуалност – лицето 
не чувствува сексуална привлечност кон кој било пол). Луѓето поретко ѝ припаѓаат само на 
една сексуална ориентација. Лицето може да ја открие сопствената сексуална ориентација во 
своето детство, но и многу подоцна, па дури може и да ја смени во животот, откривајќи дека 
повеќе се наоѓа себеси во некоја друга. Сексуалната ориентација не се менува под какво било 
дејство што доаѓа однадвор; може само да се потисне или прикрие. Припадниците на нехете-
росексуалните ориентации во голема мера се неприфатени и неразбрани од својата околина, 
особено како резултат на нејзиното незнаење и страв, а често се и дискриминирани. Тие никого 
не загрозуваат со сопствената ориентација; таа се однесува на нивниот интимен живот и тие 
се еднакви со сите други луѓе, со еднакви човекови права. Декларацијата за човекови права 
вели дека секој може да влезе во каков било сексуален однос, каков што ќе избере и за кој има 
меѓусебен договор со другото лице.

Завршна активност (5 мин.)
Сите се делат во групи по четворица. Сите членови на една таква група се вртат еден кон друг 
со грб, па на даден знак истовремено се движат низ патека што е претходно одредена во прос-
торијата (составена од разместени столчиња и клупи), но цело време заедно, без да ги одделат 
грбовите и без да ги употребат рацете.
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Рефлексија
1. Што правевме денеска?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како можеме да го користиме наученото во секојдневниот живот?



Работен лист за учесниците: Сексуални ориентации 

1. ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ БИДЕ ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕЦ/ХЕТЕРОСЕКСУАЛКА? 
Хетеросексуалец/хетеросексуалка е лице што чувствува сексуална или романтична 
привлечност кон лица од спротивниот пол (маж што го привлекуваат жени, односно 
жена што ја привлекуваат мажи).

2. ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ БИДЕ ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА? 

Хомосексуалец/хомосексуалка е лице што чувствува сексуална или романтична 
привлечност кон лица од ист пол (маж што го привлекуваат мажи, односно жена што 
ја привлекуваат жени).

3. ДАЛИ ХОМОСЕКСУАЛНОСТА Е БОЛЕСТ? 

Хомосексуалноста не е болест. Несигурноста или непријатноста за сопствените 
сексуални чувства може да предизвика анксиозност и стрес, па дури да дојде и до 
физички проблеми, како, на пример, несоница, гадење и главоболка. Од 1990 година 
хомосексуалноста не е на листата на ментални нарушувања.

4. КОЛКАВ ПРОЦЕНТ ОД ПОПУЛАЦИЈАТА СЕ ХОМОСЕКСУАЛЦИ? 

Се проценува дека од два до десет проценти од луѓето се хомосексуалци.

5. ДАЛИ, ОСВЕН КАЈ ЧОВЕКОТ, ИМА ХОМОСЕКСУАЛНОСТ И МЕЃУ ДРУГИТЕ 
ЖИВИ СУШТЕСТВА? 

Да, забележана е хомосексуалност кај повеќе од 1.000 животински видови.

6. ДАЛИ ЛУЃЕТО СЕ САМО ХОМОСЕКСУАЛЦИ ИЛИ САМО ХЕТЕРОСЕКСУАЛЦИ? 

Многу помал дел од луѓето се само хомосексуалци или само хетеросексуалци, а 
за поголем дел од луѓето може да се каже дека се доминантно хомосексуалци или 
доминантно хетеросексуалци, што значи дека претставуваат некоја комбинација, во 
помала или поголема мера, на овие два екстрема.

7. КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ НЕКОЈ ДА БИДЕ ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА? 

Никој не ги знае точните причини зошто некој е хомосексуалец или хомосексуалка. Некои 
научници велат дека хомосексуалноста е резултат на генетски (вродени), а некои на 
социјални (како некој/а бил/а растен/а) и на индивидуални фактори (минато искуство).

8. ДАЛИ СЕ СТАНУВА ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА АКО ПОТЕКНУВАШ 
ОД ПРОБЛЕМАТИЧНО СЕМЕЈСТВО? 

Не, сексуалната ориентација не зависи од тоа дали нечие семејство е 
проблематично.

9. НА КОЈА ВОЗРАСТ НЕКОЈ ДОЗНАВА КАКВА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА ИМА? 

Некој својата сексуална ориентација ја согледува во раното детство, па некои 
испитувања велат дека првата свесност за хомосексуалната привлечност се јавува на 
девет години за машките и на десет години за женските, но некој може да ја дознае 
и многу подоцна. Сексуалната ориентација може и да се менува низ животот.

10. КАКО НЕКОЈ ДА ОТКРИЕ ДАЛИ Е НАВИСТИНА ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/
ХОМОСЕКСУАЛКА? 

Процесот на лично откривање дали е некој со хомосексуална ориентација може да 
потрае, но, на крајот, самото лице ќе дознае што го/ја прави среќен/на и со што се 
чувствува удобно.

11. ДАЛИ МОРА ДА ИМАШ СЕКСУАЛЕН ОДНОС СО НЕКОЈ ОД ИСТ ПОЛ ЗА ДА 
ЗНАЕШ ДАЛИ СИ ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА? 

Не, не мора да имаш сексуален однос со некого за да знаеш дека си хомосексуалец/
хомосексуалка, исто како што не мора да имаш сексуален однос со некого за да 
знаеш дека си хетеросексуалец/хетеросексуалка.



12. ДАЛИ ВЕДНАШ МОЖЕ ДА СЕ ЗАКЛУЧИ ДЕКА НЕКОЈ Е ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/
ХОМОСЕКСУАЛКА АКО ЧУВСТВУВА ПРИВЛЕЧНОСТ ИЛИ ИМА СЕКСУАЛЕН 
ОДНОС СО НЕКОЈ ОД ИСТИОТ ПОЛ? 

Не мора да значи дека некој е хомосексуалец/хомосексуалка само зашто 
почувствувал/а привлечност или имал/а сексуален однос со некој од ист пол, бидејќи 
можеби се работи само за експериментирање со сопствената сексуалност, што 
особено е карактеристично за адолесценцијата и за раната младост.

13. ДАЛИ Е НОРМАЛНО ТИНЕЈЏЕРИТЕ ДА СЕ ПРАШУВААТ ЗА СВОЈАТА 
СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА? 

Сосема е нормално тинејџерите да се прашуваат за својата сексуална ориентација. Исто 
така, нормално е да имаат сексуални чувства за партнери од ист и/или од различен пол. 
Подоцна, низ времето, ќе се открие каква е нивната вистинска сексуална ориентација.

14. КАЈ КОГО Е ПОЗАСТАПЕНА ХОМОСЕКСУАЛНОСТА: КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИТЕ ИЛИ 
КАЈ ВОЗРАСНИТЕ? 

Хомосексуалното однесување е повообичаено кај адолесцентите отколку кај 
возрасните, иако мал број адолесценти себеси ќе се опишат како хомосексуалци, 
затоа што се плашат да не бидат одбиени и дискриминирани или можеби се 
несигурни или несвесни за својата ориентација.

15. ДАЛИ НА ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ ИМ СЕ ДОПАЃА КОЕ БИЛО ЛИЦЕ ОД ИСТИОТ ПОЛ? 

Не, како и на хетеросексуалците така и на хомосексуалците не им се допаѓа кое било лице 
од истиот пол, туку она кон кое ќе почувствуваат сексуална или романтична привлечност.

16. ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИСИЛИ ИЛИ ДА СЕ УБЕДИ НЕКОЈ ДА НЕ БИДЕ ВЕЌЕ 
ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА И ДА СТАНЕ ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕЦ/
ХЕТЕРОСЕКСУАЛКА, И ОБРАТНО? 

Некои луѓе се ставени под притисок за да ја сменат својата сексуална ориентација, 
но тоа не е можно, па така само им се предизвикува стрес, анксиозност и депресија.

17. ДАЛИ ИМА НЕКОЈ ЛЕК ИЛИ ТЕРАПИЈА ЗА ПРОМЕНА НА СЕКСУАЛНАТА 
ОРИЕНТАЦИЈА? 

Не, луѓето не ја избираат својата сексуална ориентација и затоа не постои терапија 
за нејзина промена. Некои велат дека нудат терапија за промена на сексуалната 
ориентација, но тоа што го прават тие, всушност, е да им помогнат на лицата да ја 
потиснат својата сексуална ориентација, а не да ја „излечат“.

18. ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ КОЈ Е ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА 
СПОРЕД НАДВОРЕШНОСТА? 

И покрај развиените стереотипи за тоа како треба да изгледа некој хомосексуалец/
хомосексуалка, не постои сигурен надворешен показател за тоа кој е со таква 
сексуална ориентација.

19. ДАЛИ ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ СТАПУВААТ ВО ВРСКА СО НЕКОЈ ОД ИСТ ПОЛ 
САМО ЗА ДА ИМААТ СЕКСУАЛЕН ОДНОС? 

Не, исто како и кај хетеросексуалците, и хомосексуалците градат врска во која се 
врзуваат за другото лице и сексуално и емоционално.

20. ДАЛИ Е НОРМАЛНО ПОНЕКОГАШ ВО МИСЛИТЕ, ВО СОНИШТАТА ИЛИ ВО 
ФАНТАЗИИТЕ НА ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕЦ/ХЕТЕРОСЕКСУАЛКА ДА СЕ ПОЈАВУВА 
ЛИЦЕ ОД ИСТИОТ ПОЛ И ОБРАТНО – КАЈ ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА 
ДА СЕ ПОЈАВУВА ЛИЦЕ ОД СПРОТИВНИОТ ПОЛ?

Да, нормално е да се мечтае за лице од ист или од различен пол и тоа не значи 
дека е некој дефинитивно хомосексуалец/хомосексуалка или хетеросексуалец/
хетеросексуалка. Кога постои и сексуална и емоционална привлечност кон 
истиот пол, тогаш станува збор за хомосексуалност, а имањето само фантазии 
или сексуален однос со ист пол не значи дека лицето мора дефинитивно да е 
хомосексуалец/хомосексуалка.



21. ДАЛИ ТИЕ ШТО ВЕЛАТ ДЕКА СЕ ХЕТЕРОСЕКСУАЛЦИ ЗНАЧИ ДЕКА НИКОГАШ 
НЕМАЛЕ НЕКАКВО ХОМОСЕКСУАЛНО ИСКУСТВО? 

Не, многу од тие што велат дека се хетеросексуалци некогаш во животот имале 
некакво сексуално искуство со лице од истиот пол, бидејќи биле љубопитни, 
експериментирале или им било убаво. Секому му е дозволено да пробува да види 
што ќе му се допадне.

22. ДАЛИ ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ СЕ ЛУЃЕ ШТО СЕ НЕЗАДОВОЛНИ ОД СВОЈОТ ПОЛ И 
САКААТ ДА ГО ПРОМЕНАТ? 

Не, хомосексуалците не сакаат да го променат својот пол.  

23. ДАЛИ ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ СЕ ЛУЃЕ МЕЃУ КОИ ИМА НАЈМНОГУ ХИВ-
ПОЗИТИВНИ? 

Не, најголема група ХИВ-позитивни има меѓу хетеросексуалните жени.

24. ДАЛИ ХОМОСЕКСУАЛКИТЕ (ЛЕЗБИЈКИТЕ) ГИ МРАЗАТ МАЖИТЕ, А 
ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ ГИ МРАЗАТ ЖЕНИТЕ? 

Не, тоа што хомосексуалците сексуално и емоционално ги привлекуваат припадници 
на сопствениот пол воопшто не значи дека ги мразат тие од другиот пол. Напротив, 
има многу хомосексуалци што имаат многу добри пријатели кои се со различен пол 
од нивниот.

25. ДАЛИ ХОМОСЕКСУАЛКИТЕ (ЛЕЗБИЈКИТЕ) САКААТ ДА БИДАТ МАЖИ? 
Не, лезбијките не сакаат да бидат мажи. Некои од нив изгледаат помажествено затоа 
што така подобро се изразуваат себеси, но истото може да се забележи и кај некои 
жени што се хетеросексуални.

26. КОГА Е НАЈДОБРО НЕКОЈ ДА ИМ КАЖЕ НА ДРУГИТЕ ДЕКА Е ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/
ХОМОСЕКСУАЛКА? 

Како и со секоја лична информација, па така и со оваа, секој сам си одлучува кога и кому 
ќе му каже за својата сексуална ориентација. Кажувањето е здраво, но не е секогаш 
лесно, ниту позитивно искуство. Може да му се каже на некој во кого се има доверба.

27. ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ БИДЕ БИСЕКСУАЛЕЦ/БИСЕКСУАЛКА? 

Бисексуалец/бисексуалка е лице што чувствува сексуална или романтична 
привлечност кон лица од обата пола (на пример, маж што го привлекуваат и мажи 
и жени, односно жена што ја привлекуваат и мажи и жени). Некои од нив се повеќе 
привлечени од мажи, некои од жени, а некои од обата пола подеднакво.

28. ДАЛИ НЕКОЕ ЛИЦЕ Е ПРВО БИСЕКСУАЛЕЦ/БИСЕКСУАЛКА, ПА ПОТОА 
ОТКРИВА ДЕКА Е ХОМОСЕКСУАЛЕЦ/ХОМОСЕКСУАЛКА ИЛИ ОБРАТНО? 

Нема правило. Некои прво имаат бисексуална ориентација, па подоцна откриваат 
дека ги привлекуваат само мажи или само жени. Но, може и обратно: некој да 
смета дека е хомосексуалец/хомосексуалка, па подоцна во животот да открие дека, 
всушност, го привлекуваат обата пола.

29. ДАЛИ БИСЕКСУАЛЦИТЕ СЕ ЗБУНЕТИ ЛИЦА ЗАШТО НЕ ЗНААТ КОЈ ПОЛ, 
ВСУШНОСТ, ГО САКААТ? 

Не, бисексуалците не се збунети во однос на тоа кого сакаат. Тие знаат кого сакаат: 
ги сакаат и мажите и жените.

30. ДАЛИ БИСЕКСУАЛЦИТЕ ЧЕСТО МЕНУВААТ ПАРТНЕРИ? 

Бисексуалците менуваат исто толку партнери колку и другите луѓе – некои го прават 
тоа често, а некои воопшто немаат никакви сексуални врски.

ДАЛИ БИСЕКСУАЛЦИТЕ МОЖАТ ДА ОСТАНАТ ВО ВРСКА СО ПРИПАДНИК НА 
ЕДЕН ПОЛ ПОДОЛГО ВРЕМЕ? 
Да, како и секој така и бисексуалците имаат подеднаква способност да бидат во 
врска само со едно лице подолго време.

31.



ДАЛИ РОДИТЕЛИТЕ НА ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ И НА БИСЕКСУАЛЦИТЕ СЕ СО 
ИСТА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА КАКО И НИВНИТЕ ДЕЦА? 

Не, повеќето родители на хомосексуалците и на бисексуалците се хетеросексуалци.

ШТО ЗНАЧИ ДА СЕ БИДЕ АСЕКСУАЛЕЦ/АСЕКСУАЛКА? 

Асексуалец/асексуалка е лице што не сака да влегува во какви било сексуални 
односи со кого било. Тоа не значи дека не сака да има блиски и интимни односи 
со некого, туку само дека не чувствува сексуална привлечност кон кој било пол и 
не сака да има сексуален однос. Тоа не е нарушување на ниско ниво на сексуална 
желба, затоа што таму лицето е вознемирено поради тоа, а овде тоа се доживува 
како нормално.

ДАЛИ СЕКСУАЛНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ ШТО НЕ СЕ ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИ СЕ 
КАРАКТЕРИСТИЧНИ САМО ЗА НЕКОИ ПРОФЕСИИ, ОПШТЕСТВА, СЕМЕЈСТВА? 

Лица со нехетеросексуална ориентација може да се најдат во која било фамилија, 
општество, професија и за тоа нема правило.

ШТО Е ХОМОФОБИЈА? 
Хомофобијата е ирационален страв, предрасуди и дискриминација кон лицата што се 
хомосексуалци. Таа може да се изрази на најразлични начини, и тоа од упатување 
погрдни имиња и задевања, до сериозни кривични дела, какви што се навредите и 
убиствата. Таа најчесто е резултат на страв и на незнаење. 

НА КОЈ ДАТУМ Е МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА БОРБАТА ПРОТИВ 
ХОМОФОБИЈАТА? 

На 17 мај, бидејќи на тој ден во 1990 година Светската здравствена организација ја 
избришала хомосексуалноста од листата ментални нарушувања.

ШТО ВЕЛИ ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ 
СЕКСУАЛНИ ОРИЕНТАЦИИ? 

Декларацијата за човекови права вели дека секој може да влезе во каков било 
сексуален однос, каков што ќе избере и за кој има меѓусебен договор со другото лице.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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Работилница 2: Да зборуваме за предрасудите

Цели 
Како резултат на учеството во работилницата, се очекува учесникот/чката да:

•	 разбере што е хомофобија и што е хетеронормативност;

•	 знае за принципот на еднаквост од Универзалната декларација за човековите права;

•	 може да ги идентификува предрасудите насочени против лицата со нехетеросексуална 
ориентација; 

•	 прифати дека сексуалната ориентација не смее да биде основа за дискриминација;

•	 изгради позитивен став за борба против дискриминацијата, особено онаа што е заснована 
на сексуалната ориентација и хомофобијата.

Материјали:
•	 креда или дебела самолеплива (селотејп-) лента; 

•	 два листа А4 формат – на едниот пишува  
СЕ СОГЛАСУВАМ, а на другиот НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ.

Главна активност (5 мин.)

Откако е обезбедена просторија со доволно празен простор за да може групата слободно да 
се движи, едукаторот/ката ја „дели“ просторијата на два дела, приближно еднакви, со исцрту-
вање (ако има креда) или лепење (ако има широк селотејп) на линија. На едниот дел го поло-
жува листот хартија А4 формат на кој пишува СЕ СОГЛАСУВАМ, а на другата листот хартија на 
кој пишува НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ. 

На учесниците им се дава упатство дека треба внимателно да слушаат што кажува едукаторот/
ката и дека за секоја изјава ќе треба да се определат дали се согласуваат или не се согласу-
ваат и, во согласност со тоа, да преминат на соодветната страна од просторијата. Потоа, еду-
каторот/ката ги чита следниве изјави, а по секое читање чека додека учесниците физички се 
распоредат во просторијата:

1. Хомосексуалците може да се препознаат по надворешниот изглед.

2. Хомосексуалноста е вид „мода“ донесена од западните земји.

3. Хомосексуалноста е болест.

4. Секој хомосексуалец, ако се потруди, може да стане хетеросексуалец.

5. Речиси сите хомосексуалци се заразени со ХИВ. 

6. Хомосексуалците се нестабилни личности.

7. Лицата со хомосексуална ориентација не може да бидат добри родители.

8. Хомосексуалците напаѓаат деца и сексуално ги злоупотребуваат. 
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Дискусија/кратко предавање (25 мин.)

1. Дали беше тешко да се определите на која страна од просторијата да застанете? Кај кои 
прашања најмногу се колебавте? Зошто?

2. За кое од тврдењата имаше најголема согласност, а за кое најмала? Од каде произлегува тоа?

3. Врз основа на што одлучивте на која страна на просторијата да застанете? Од каде се ин-
формациите врз основа на кои ја донесовте одлуката?

4. Кои се последиците од уверувањето дека хомосесуалната ориентација е болест, помодар-
ство или, пак, состојба што може да се измени?

5. Како се третираат луѓето со хомосексуална ориентација врз основа на уверувањето дека 
овие тврдења се точни?

6. Кои се последиците од таквиот третман? Дали можете да наведете некои примери? 

7. Дали сте го слушнале терминот хомофобија? Што означува?

8. Дали сте го слушнале терминот хетеронормативност? Што означува? Каква врска имаат 
хетеронормативноста и предрасудите и дискриминацијата кон хомосексуалците?

9. Зошто е важно да се почитуваат правата на сексуалните малцинства и како дискримина-
цијата што се врши врз нив ги засега сите?

10. На кои начини може да придонесете во борбата против хомофобијата и дискримина-
цијата врз база на сексуалната ориентација? Дали во тоа треба да учествуваат само лицата 
што се со нехетеросексуална ориентација? Зошто?

Заклучок 
Многу ставови во врска со лицата чија сексуална ориентација не е хетеросексаулна, а особено 
за мажите-хомосексуалци, се градат врз основа на дезинформации, полувистини или, уште по-
често, врз основа на намерно искривени „факти“. Така, на пример, неосновано се верува дека 
хомосексуалноста е болест или ментално растројство, наспроти тоа што пред повеќе од четири 
децении хомосексуалноста е исфрлена од класификацијата на ментални болести и нарушувања 
и се смета за нормална појава, односно за една од варијациите на сексуалната ориентација. 
Исто така, често може да се слушне дека хомосексуалната ориентација, наводно, е помодар-
ство „увезено“ од западните земји, што е сосема апсурдно со оглед на тоа што ориентацијата 
не е предмет на избор. Сексуалната ориентација не може да се избере или да се наметне, па, 
поради тоа, не може ни да се промени. Таа може само да се потисне, но по цена на сериозни 
психички и телесни последици.

Постојат различни варијации на сексуална ориентација. Хетеросексуалната ориентација е нај-
честа, но застапеноста на другите, начинот на кој тие се јавуваат, се манифестираат и се дожи-
вуваат говорат во прилог на тоа дека не може да се третираат ниту како патолошки, ниту како 
донесена одлука, туку како вроден интегрален дел на личноста.  

Поради неоснованоста на многу тврдења во врска со хомосексуалноста, кои се третираат како 
вистинити, а не се, а и поради негативните емоции што ги придружуваат овие ставови, тие 
претставуваат типични предрасуди. Предрасудите се основа на хомофобичноста, односно на 
ирационалниот страв, антипатија и омраза насочена кон лицата со нехетеросексуална ориен-
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тација. Хомофобијата претставува основа за дискриминација на лицата што не се хетеросексу-
ални, која може да се манифестира на најразлични начини – од нарекување со погрдни имиња, 
исмевање, насилство, различни забрани, па дури и законска дискриминација. Изложеноста на 
дискриминација резултира со најразлични форми на страдање и нарушувања кај нехетеро-
сексуалните лица: ниска самодоверба, изолација, прибегнување кон користење психоактивни 
супстанции, дури и самоубиство. Земајќи предвид дека во вкупната популација ЛГБТ-лицата 
се застапени со околу 5–10%, тоа би значело дека во средините каде што хомофобијата и 
дискриминацијата не се превенираат или дури и не се ни казнуваат, се ставаат под сериозен 
здравствен ризик огромен број луѓе. 

Поширокиот општествен контекст, кој ја обезбедува распространетоста и трајноста на ваквите 
предрасуди, е хетеронормативноста. Терминот изгледа сложено и не е нужно да се знае, но 
самата појава е важно да се разбере. Хетеронормативноста претставува збир на сфаќања во 
врска со родот и со сексуалната ориентација, меѓу кои тоа дека традиционалната поделба на 
машки и женски родови улоги е биолошки одредена, дека единствена природна и нормална 
сексуална ориентација е хетеросексуалната, па, следствено на тоа, секое отстапување од неа 
претставува девијација. Бидејќи овие ставови често се институционализирани, односно се ста-
вени во основата на функционирањето на општеството, врската меѓу хетеронормативноста и 
хомофобијата е нераскинлива. Овие две појави меѓусебно се поддржуваат и се засилуваат. 

Во Универзалната декларација за човековите права се тврди дека сите човечки суштества се 
раѓаат слободни и еднакви по достоинство и по права. Со други зборови, без разлика на својата 
сексуална ориентација, луѓето се еднакви меѓу себе и треба да имаат еднакви шанси. Затоа, 
дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација претставува кршење на човековите 
права. Во борбата против дискриминација на сексуалните малцинства секој може да даде при-
донес на различен начин – од тоа како ја третира хомосексуалноста, до учество во различни 
кампањи. Ова особено се однесува на тие чија ориентација е хетеросексуална.

Завршна активност (5 мин.)
Поделени во парови (по можност машко и женско), учесниците смислуваат пароли што би мо-
желе да помогнат во намалување на предрасудите и на дискриминацијата по која било основа. 
Секој пар ја кажува својата смислена парола пред целата група. По секоја искажана парола, 
групата аплаудира.

Рефлексија 
1. Што правевме денес?

2. Како се чувствувавте?

3. Што научивме?

4. Како може наученото да го користиме во секојдневниот живот?



ДОДАТОК 1. Сексуално преносливи инфекции 

карактеристики лекување и последици
К
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•	 најчеста бактериска СПИ инфекција кај 
младите луѓе

•	 најчесто постојат многу лесно изразени 
симптоми во вид на засилен секрет од 
гениталните органи, но многу често не постојат 
никакви симптоми, поради што инфекцијата 
тешко се препознава и многу лесно се шири

•	 успешно се лекува со антибиотици, ако се 
дијагностицира навреме и ако се лекуваат двајцата 
партнери

•	 ако не се лекува навреме, води до воспаление на 
внатрешните репродуктивни органи со неплодност 
кај жените и болка и оток на тестисите кај машките

ГО
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О
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А •	 втора по ред најчеста бактериска инфекција

•	 симптомите се поизразени кај машките: густ 
исцедок од мочниот канал („утринска капка“), 
проследен со болка 

•	 се лекува со антибиотици, потребно е лекување на 
двајцата партнери и апстиненција (воздржување) од 
сексуални односи за време на лекувањето

•	 ако не се лекува навреме, доведува до воспаление на 
внатрешните репродуктивни органи, до неплодност 
кај машките и кај женските и можност за настанување 
вонматерична бременост
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•	 најчеста меѓу вирусните СПИ кај младите
•	 симптомите најчесто се во вид на меки 

бели израстоци во форма на брадавички 
во гениталната регија и кај машките и кај 
женските; тие не се секогаш видливи, особено 
ако се во внатрешноста на вагината или во 
аналната регија и кај машките и кај женските 

•	 брадавичките може да исчезнат самите од себе 
или да се отстранат со лекарска интервенција, 
но вирусот останува трајно во организмот; се 
открива со ПАП-тест, па секоја сексуално активна 
девојка треба да прави ПАП-тест редовно кај својот 
матичен лекар 

•	 кај момчињата дијагнозата ја врши дерматовенеролог 
или уролог

•	 постои вакцина што штити од некои типови на овој 
вирус и која е задолжителна кај сите девојчиња на 12 
години

•	 тесно е поврзана со појава на рак на грлото на матката
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ЈА
ЗА •	 ја предизвикуваат мали паразити

•	 симптомите се поизразени кај женските, во 
вид на обилен пенлив вагинален секрет со 
светлокафеава боја и многу непријатен мирис; 
многу често оди заедно со друг вид СПИ, 
поради што може да предупреди за постоење 
посериозна инфекција

•	 лесно се лекува со антибиотици, но потребно е 
лекување на двајцата партнери и апстиненција 
(воздржување) од сексуални односи за време на 
лекувањето 

•	 нема сериозни последици 
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•	 ја предизвикува габичка пренесена преку 
сексуален однос, а може да се предизвика 
и со употреба на антибиотици, на некои 
контрацептиви или со прекумерно миење со 
иритирачки сапуни и употреба на спрејови за 
интимна нега

•	 симптомите се поизразени кај женските, во 
вид на бел густ секрет, печење при мокрење и 
болка при сексуалниот однос

•	 се лекува со антигабични лекови
•	 нема сериозни последици, но може да биде многу 

непријатна
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 •	 предизвикана е од страна на вирус 
•	 симптомите што се јавуваат се слични со 

оние на грип: лошење и повраќање, дијареа, 
губење на апетитот и губење килограми, 
пожолтување на кожата и на белките во очите

•	 не се лекува, туку само се користи антивурусна 
терапија, која има цел да го забави ширењето на 
вирусот во телото и да се намалат оштетувањата на 
црниот дроб 

•	 за хепатит Б постои вакцина 
•	 предизвикува оштетувања на црниот дроб и ако не се 

третира може да предизвика и смрт 
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•	 предизвикан од вирус
•	 некои лица може да се инфицирани, но да 

немаат симптоми 
•	 при пад на имунитетот кај лицето се јавуваат 

знаците на оваа инфекција, односно тоа е 
раничка, која на почеток се јавува само како 
црвенило, а потоа прераснува во раничка што 
е исполенета со течност 

•	 не постои лек за овој вирус 
•	 кога ќе се појави раничката само се користат средства 

за побрзо да заздрави или ја намали болката 



метод предности недостатоци ефикасност

Метод на календар
•	 се избегнува сексуален 

однос во сите денови 
кога јајце клетката може 
да биде оплодена (во т.н. 
плодни денови)

•	 бесплатен

•	 не може да се 
предвиди поради 
нередовноста на 
менструалниот циклус 
кај младите девојки

•	 предвидува 
најверојатни денови, 
но не е егзактен

•	 помалку 
ефикасно 
спречува 
несакана 
бременост

•	 не штити од 
ХИВ и од СПИ

метод предности недостатоци ефикасност

Интраутерина 
влошка/спирала

•	 кај жената ја вградува 
гинеколог и трае околу 
пет години

•	 спречува спојување на 
спермиумите со јајце-
клетката и нејзино 
вгнездување во матката

•	 може да го користат сите жени
•	 соодветен кај жени кои веќе 

раѓале
•	 не се прекинува сексуалниот 

однос
•	 може да се извади било кое 

време? гинекологот да ја 
извади по желба на девојката/
жената

•	 за заштита од несакана 
бременост, нема потреба 
од употреба на додатна 
контрацепција

•	 плодноста се враќа брзо по 
вадењето на спиралата

•	 потребно е прво да 
се направи тест за 
СПИ, па, доколку 
има, прво да се 
излекува за да не се 
пренесе подлабоко 
во матката

•	 бара редовни 
прегледи кај 
гинеколог

•	 се набавува во 
аптека

•	 потребен е лекарски 
рецепт

•	 скап

•	 многу ефикасно 
спречува 
несакана 
бременост

•	 не штити од 
ХИВ и од СПИ  

метод предности недостатоци ефикасност
Орална  

контрацепција 
•	 жената пие едно пилула 

секој ден во исто време 
•	 содржи хормони слични 

на оние што природно 
се лачат кај жените и ја 
спречуваат овулацијата, 
т.е. јајце клетката не се 
ослободува од јајчникот за 
да не забремени жената

•	 нема несакани ефекти по 
плодноста

•	 лесно достапен 
•	 не се прекинува сексуалниот 

однос

•	 не е евтин
•	 се дава само со 

рецепт
•	 мора да се 

употребува редовно
•	 можни придружни 

ефекти (гадење, 
лесно покачување на 
телесната тежина, 
зголемени гради)

•	 ефиксани се 
над 99%

•	 не штити од 
ХИВ и од СПИ

метод предности недостатоци ефикасност
Женски кондом

•	 се става во женскиот 
полов орган при секој 
сексуален однос

•	 спречува семената 
течност да навлезе во 
вагината и оневозможува 
размена на телесните 
течности (семена течност 
и вагинален секрет)

•	 корисен при алергии на 
латекс (материјал од кој се 
прават машките кондоми)

•	 штити од ХИВ и од многу СПИ

•	 во нашата земја не е 
достапен на пазарот

•	 не е евтин
•	 може да пукне или 

да се лизне ако не се 
користи правилно

•	 многу ефикасно 
спречува 
несакана 
бременост

•	 многу ефикасно 
штити од ХИВ и 
од многу СПИ

метод предности недостатоци ефикасност

Машки кондом 
•	 се става на машкиот 

полов орган при секој 
сексуален однос 

•	 спречува семената 
течност да навлезе 
во вагината и 
оневозможува размена 
на телесните течности 
(семена течност и 
вагинален секрет)

•	 се користи само кога имаш 
сексуаелн однос

•	 висока ефикаснот од 98% ако 
се користи според упатството

•	 нема никакви несакни ефекти 
по плодноста на жената

•	 може да го користат сите, со 
искучок на машки алергични 
на латекс

•	 може да се добие бесплатно 
од младинските пријателски 
сервиси Сакам да знам

•	 лесно достапен 
•	 евтин 
•	 штити од ХИВ и од многу СПИ 

•	 може да пукне или 
да се лизне ако не се 
користи правилно

•	 при ставање може 
да се прекине 
сексуалниот однос

•	 мажот треба да го 
извади кондомот 
веднаш по 
ејакулацијата и перд 
песнисот да смекне, 
внимавајќи да не 
испадне спермата од 
кондомот

•	 многу ефикасно 
спречува 
несакана 
бременост

•	 многу ефикасно 
штити од ХИВ и 
од многу СПИ 

ДОДАТОК 2. Контрацепција



Додаток 3. Клучни карактеристики на сексуалното вознемиру-
вање во училишен контекст19

МЕЃУВРСНИЧКО вознемирување Вознемирување ВОЗРАСЕН – УЧЕНИК

 непријателско 
окружување „услуга за услуга“ непријателско 

окружување „услуга за услуга“

аг
ре

со
р

•	 ученик (момче)
•	 група  момчиња
•	 група девојчиња
•	 Ученичка (девојче)
•	 полово мешана 

група

•	 ученик (момче)
•	 група  момчиња
•	 Ученичка (девојче)
•	 група девојчиња*

•	 директор/ка
•	 наставник/чка
•	 лице вработено во 

стручната служба 
•	 друг вработен во 

училиштето 

•	 директор/ка
•	 наставник/чка,
•	 лице вработено во 

стручната служба 
•	 друг вработен во 

училиштето 

ж
рт

ва

•	 Ученичка (девојче)
•	 ученик (момче)
•	 група  момчиња

•	 група девојчиња

•	 Ученичка (девојче)
•	 ученик (момче) *
•	 група  момчиња*
•	 група девојчиња*

•	 ученичка
•	 ученик 
•	 група девојчиња
•	 ученичка (девојче)
•	 полово мешана група

•	 ученичка

•	 ученик

П
ри

м
ер

и
 ш

то
 Е

 с
ек

су
ал

н
о 

 
во

зн
ем

и
ру

ва
њ

е

•	 - непосакувани 
коментари за 
физички изглед

•	 - непосакувани 
допири

•	 - изложување на 
порнографски 
материјал 

•	 - озборување 
со сексуална 
содржина

•	 - непосакувани 
пораки и писма 
со сексуална 
содржина

•	 -непосакувани 
невербални знаци 
со сексуална 
конотација 

•	 - ако ми направиш 
„услуга“ од сексуална 
природа (пр. да 
ми бидеш девојка, 
да дозволиш да 
те допирам и сл.), 
ќе добиеш нешто 
во твоја корист 
(пр. чување тајна, 
физичка безбедност, 
подучување и сл.) *

•	 - непотребни 
коментари за 
сексуалноста 

•	 -шеги со сексуална 
конотација

•	 - непотребни допири, 
особено на интимни 
делови од телото

•	 - изложување на 
порнографски 
материјал

•	 - барање информации 
или коментирање на 
интимниот живот на 
учесниците

•	 - давање невербални 
знаци со сексуална 
конотација

•	 - сексистички 
коментари 

•	 - ако ми направиш 
„услуга“ од сексуална 
природа, ќе добиеш 
нешто во твоја 
корист (пр. оценка, 
препорака)

•	 - ако не ми направиш 
„услуга“ со сексуална 
конотација, ќе 
изгубиш нешто (пр. 
оценка, углед)

П
ри

м
ер

и
 ш

то
 Н

Е 
Е 

 

•	 - сите облици 
на однесување 
што се сметаат 
за сексуално 
вознемирување 
тоа НЕ СЕ, ако 
лицето на кое се 
наменети НЕ ги 
доживува како 
НЕПОСАКУВАНИ

•	 -ученичка/ученик 
кои се облекуваат 
или изгледаат 
„атрактивно“

•	 - сите облици на 
однесување што се 
сметаат за сексуално 
вознемирување тоа 
НЕ СЕ, ако лицето 
на кое се наменети 
НЕ ги доживува како 
НЕПОСАКУВАНИ

•	 - употреба на 
вербален или 
невербален 
материјал со 
сексуална конотација 
кој директно е 
во функција на 
предвидената 
наставна содржина

•	 -допирање на телото 
кое е апсолутно 
неопходно (пр. за да 
се покаже вежба, да 
се укаже помош и сл.)

* можно, но многу ретко

19. Табелата е преземена од Кениг, Н. (2011). Насилство: родова перспектива. Скопје: Филозофски факултет.



Додаток 4: Телефонски броеви од услуги за сексуално и  
репродуктивно здравје

Работен лист за наставникот/наставничката: Мрежа на услуги

Институција Услуга Контакт 

ХИВ

Советувалиште за ХИВ/СИДА при 
Клиника за инфективни болести и 
фебрилни состојби, Скопје

Советување и тестирање за ХИВ
Поддршка на лица што живеат со ХИВ
Социјална и правна помош 

02 3147 752

Институт за јавно здравје, Скопје Советување и тестирање за ХИВ 02 3147 060
02 3147-022

Поликлиника „Бит-пазар“, Скопје Советување и тестирање за ХИВ 02 3134 534 
лок.53 

МЛАДИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

Младински центар „Сакам да 
знам“, Водно, Скопје 

Советување за сексуално и репродуктивно здравје 
Гинеколошки прегледи
Прегледи кај кожен лекар 
Советување и тестирање за ХИВ и за други СПИ
Психолошко советување за сексуалност 
Советувалиште за превенција од дроги
Препишување орална контрацепција и кондоми

 02 3176 950

Младински центар „Сакам да 
знам“, Шуто Оризари, Скопје

Советување за сексуално и репродуктивно здравје 
Гинеколошки прегледи
Прегледи кај кожен лекар 
Советување и тестирање за ХИВ и за други СПИ
Психолошко советување за сексуалност 
Социјална и правна помош
Препишување орална контрацепција и кондоми

02 2651 955

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје, Скопје

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми 

02 3298 488 

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје, Штип

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

032 388 558 

Советувалиште за млади, 
Центар за јавно здравје, Куманово

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

031 415 005

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје, Битола

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

047 208 100 
ХИВ

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје,  Кочани

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

033 270 688

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје,  Тетово

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

044 333 499

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје, Прилеп

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

048 427 475 

Советувалиште за млади,  Центар 
за јавно здравје,  Велес

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

043 233 202 

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје, Охрид

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

048 427 475 

Советувалиште за млади, Центар 
за јавно здравје,  Струмица

Советување и тестирање за ХИВ
Гинеколошко советување 
Препишување орална контрацепција и кондоми

034 324 495



СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Прв семеен центар на Град Скопје Психосоцијална поддршка и советување на жени и деца 
жртви на насилство како и на сторители на насилство 02 321 5 905

Шелтер-центар, Скопје Сместување и психосоцијална поддршка на жртви на 
семејно насилство 

02 2772 400
070 520 639

Советувалиште за деца и за 
родители-жртви на семејно 
насилство, Скопје

Грижа и советување за деца и за родители-жртви на 
семејно насилство 02 3214 338

Сојуз на организации на жени во 
Македонија

Поддршка и бесплатна правна помош на семејно 
насилствоСОС линија 02 3134 390

ЕСЕ, Скопје Психолошко советувалиште за семејно насилство 02 3298 295
071 266 101

Шелтер-центар, Организација на 
жени, Струмица

Сместување и психосоцијална поддршка на жртви на 
семејно насилство

034 611 633 
0800 111 33 

Кризен центар „Надеж”, Скопје Сместување и поддршка на жртви на семејно насилство
СОС линија: 02 
15 315 
02 3173 424

Организација на жени на Град 
Скопје

СОС-линија за семејно насилство
Информирање, поддршка и препраќање на жртвите на 
семејно насилство

15700
02 3164 815

СОС-линија за семејно насилство Информирање, поддршка и препраќање на жртвите на 
семејно насилство 15315

Женски форум, Тетово Поддршка на жртви на семејно насилство 044 343 410

ПРАВНА ПОМОШ

Хелсиншки комитет за човекови 
права на РМ Бесплатна правна помош 

02 3119 073
02 3290 469
078 252 812

Ехо, Штип Бесплатна правна помош 032 384 143

Коалиција за заштита на 
сексуалните и здравствените 
права, Скопје

Бесплатна правна помош за сексуални и здравствени права 02 3214 269

Организација на жени - Свети 
Николе Бесплатна правна помош 032 444 620

Флоренс Најтингел, Куманово Бесплатна правна помош 070 582 029 

УСЛУГИ ЗА ЛГБТИ

ЛГБТИ Центар, Скопје Поддршка и советување за млади и за родители 02 3256 174 
078  252 812

Геј-инфолинија Информации за ХИВ и за СПИ 02 3220-851 

Субверзивен фронт Бесплатна психосоцијална поддршка и советување за 
ЛГБТИ лица

02 613 9874
071 986383 

Институција Услуга Контакт 




