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„Да бидеш сексуално
различен е исто како кога
имаш некој што лесно и
постојано те потчукнува по
рамото, повторувајќи го тоа
без да престане.
На почетокот не ти се
допаѓа, по некое време
силно те иритира, и конечно,
почнуваш постојано да
мислиш на тоа. Стресот во
справувањето со тоа чувство,
секојдневно, почнува да
се вградува во твоето тело,
како негов нераскинлив дел“
Геј момче, 16 години
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Кому му е наменета оваа
публикација

Оваа публикација има за цел да информира за здравјето и за квалитетот на животот на една маргинализирана, исклучена и со тоа
високо дискриминирана група млади, врз основа на нивната сексуална ориентација и родов идентитет. Текстот се потпира на истражувачка евиденција од студијата HBSCM: „Oднесувања поврзани со здравјето на децата од училишна возраст (11-15 год.)“, која
во Северна Македонија се спроведува на секои четири години, од
2002 година до денес.
Публикацијата им е наменета, пред сè, на креаторите на политиките во областа на образованието, но и на оние задолжени за грижата и заштитата на децата и младите, на професионалците што
ги застапуваат и ги применуваат овие политики: политичарите,
професорите, наставниците, психолозите, педагозите, медицинарите, судиите, полицајците, социјалните работници, како и на
сите останати членови на заедницата. Со еден збор на сите оние
за кои сметавме дека треба да знаат и умеат, за да се охрабрат
да ги отворат прашањата за сексуалноста и родовите прашања, на
вистинскиот начин.
Оваа публикација им е наменета и на младите, кои во недостиг
од информации засновани на истражувачка евиденција, немаат
можности да се запознаат и да разговараат на теми од сексуалноста, за подобро да ги разберат и да ги артикулираат своите чувства и ставови во однос на неа, а потоа и во односот со другите,
поинакви од нив. Наодите во оваа публикација имаат за цел да
им помогнат на младите да ги доживеат ЛГБТ-младите, како рамноправни на себе, врсници и соученици, со кои бездруго ги делат
сите останати животни предизвици, како и голем дел од прашањата поврзани со идентитетот, припадноста и интимните релации.
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Овој текст им е наменет и на сите заинтересирани за тоа кои се
и како живеат ЛГБТ-младите во Северна Македонија, во 21 век,
со очекување дека нивниот интерес и ангажман во подобрување
на условите за оваа група млади, може да придонесе кон побрзо
менување на состојбите.
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Вовед, или за што
станува збор

Што разбираме кога говориме за сексуалноста и за родовите
идентитети и зошто се тие предмет на нашиот истражувачки интерес? Кој е контекстот и во кои улови поставуваме истражувачки
прашања, поврзани со „табу-темите“ за сексуалноста на младите?
Сексуалноста се врзува за сексуалните чувства, мисли, привлечности и однесувања кон другите. Сексуалноста може да биде многу различна и лична, и е многу важен дел од тоа кои сме, и како
се доживуваме себеси. Таа игра клучна улога во формирањето на
идентитетското чувство за себе, за тоа кој сум јас, што претставувам и како ме гледаат другите. Сексуалноста се врзува за нашата
сексуална ориентација, или преференции, кои покажуваат кој нè
привлекува, емотивно, духовно, ментално и физички. Таа може да
биде истополова (хомосексуална), кон спротивниот пол (хетеросексуална), или и кон двата пола (бисексуална) ориентација. Секој може и има право да се доживува себеси како геј, лезбијка,
бисексуалец, „стрејт“, пансексуалец (привлечност независно од
родовата определба), а можно е и човек да не е сосема сигурен/а
во својата сексуалност.
Сексуалноста исто така се врзува и за капацитетот на човекот за
изразување сексуални чувства. Повеќе од потребата за репродукција, сексуалниот нагон е важен дел од човековото емоционално
изразување и од длабоката поврзаност со другиот/та.
Не е сосема јасно дали и во која мера човековата сексуалност е
резултат на генетски или на хормонални фактори, колку е под
влијание на искуствата од детството и воспитувањето, или на
општествените и културните норми на заедницата. Откривањето
на сопствената сексуалност може да биде многу ослободувачко,
возбудливо и позитивно искуство, но може да биде и многу тешко,
неизвесно, исцрпувачко и стресно.
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ЛГБТ- младите се соочуваат со единствена и сложена ситуација,
во која се принудени да се конфронтираат со културните очекувања на сексуалното и родовото изразување, зависно од тоа колку
тие (не)соодветствуваат на она што им е веќе „природно“ дадено,
или пропишано, со биолошкиот пол и улога.
За трансродовите млади тоа е уште посложен процес што се одвива во повеќе фази и е голем предизвик, како за младите, така и за
нивните родители и семејства. Борејќи се со изгубената рамнотежа помеѓу чувствата, доживувањето и мислите, каде припаѓаат;
учејќи да се справуваат во од, спротивставувајќи им се на другите,
додека постојано се прашуваат кој/а сум и што сум јас всушност,
тие никако да го пронајдат својот мир. Просторот на себеприфаќање и помирување, на откривање на складот и комфорот со
сопствените очекувања, е основното упориште за нивното здраво
растење и развој. Неуспешното менаџирање на овие постојани и
силни предизвици, со текот на времето, и без соодветна социјална
поддршка, ги остава трансродовите млади пред континуиран ризик од нездрави избори и однесувања, со лоши исходи по нивното
физичко (ХИВ/сида1), ментално и емоционално здравје.
Романтичната љубов е од оние емоционални искуства што се врзуваат за сексуалноста, а неретко го обележуваат и патот на идните интимни релации. Раните романтични врски се поврзуваат со
многу димензии од животот на младите, вклучувајќи ја општата
добросостојба и здравје2. Избегнувањето или забраните да се говори за тоа, може да биде високоризично за младите. Ризиците лесно
можат да се намалат со правовремена информираност и поддршка, што би ја подобрило подготвеноста на младите за сопствените
избори и полесно прифаќање на промените низ кои минуваат како
последица на своите сексуални и емоционални искуства.

1 Kimberly A. Stieglitz. Development, risk, and resilience of transgender youth. The Journal of the Association of Nurses in AIDC, (2010); vol.27(3): pp. 192-206
2 Price M., Hides L., Cockshaw W., Staneva A., Stoyanov S. Young love: Romantic concerns and associated
mental health issues among adolescent help-seekers. Behavioral Sciences (2016); 6(2): pp. 9.
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Што нудат истражувањата за животот на ЛГБТ –
младите, денес
Од 2013/2014 година добросостојбата и правата на ЛГБТ децата и
младите стануваат растечка истражувачка тема во рамките на
јавното здравје3. Многу претходни истражувања на ЛГБТ-младите, остануваат без одговори за самите почетоци на самооткривање
на сексуалноста и прашањата врзани за неа, во раната адолесценција.4 Покрај тоа, многу истражувања ги адресираат исклучиво
ЛГБТ-младите, надвор од репрезентативниот примерок на адолесценти во заедницата.
Меѓународното пилот-истражување (2012/13)5, во кое беа вклучени пет земји, потврди дека е сосема соодветно покрај прашањата
за хетеросексуалните, да се вклучат и оние за истополови и двополови романтични врски меѓу младите. Се потврди дека прашањата беа прифатливи за учесниците и психометриски валидни. Како
резултат, во наредниот HBSC истражувачки циклус (2013/14), седум
земји: Англија, Бугарија, Белгија (од француско говорно подрачје),
Исланд, Северна Македонија, Унгарија и Швајцарија, го вклучија
прашањето со кое се бара одговор за родот на партнерот од романтичната врска на младите. Во просек 1,5% од момчињата и 1,7% од
девојчињата се изјасниле за истополови привлечности, што ја потврди дистрибуцијата на ЛГБ-врските кај младите од иста возраст и
во многу други земји.6
На овој начин идентификувани, испитаниците можеа да понудат
голем дел од одговорите за здравјето на ЛГБТ- младите, без притоа
да мора да се декларираат како припадници на ЛГБТ-заедницата.7
Таквата истражувачка постапка се покажа како посоодветна за

3 Counsel of Europe. Human rights commissioner, LGBTI children have the right to safety and equality,
comments (2014)
4 Dankmeijer P., Kuyper L., Setting the Agenda for LGBT Youth Research. Journal of Gay & Lesbian Issues in
Education (2006); 3(2-3): pp. 95–101.
5 Young H., Költő A., Reis M., Saewyc E. M, Moreau N., Burke L., et al. Sexual Health questions included in
the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: an international methodological pilot investigation. BMC Medical Research Methodology (2016); 16(1): pp. 169.
6 Költő A, Young H, Burke L, et al. Love and Dating Patterns for Same- and Both-Gender Attracted Adolescents Across Europe. J Res Adolesc. 2018;28(4):772–778.
7 Költő A., Windlin B., Young H., Moreau N., Magnusson J., Burke L., et al. Romantic Experiences: An optional package by the Sexual Health Focus Group. Poster presented at the HBSC Spring Meeting 2016; 15-17 June
2016; Stockholm, Sweden, 2016
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истражување на здравјето и квалитетот на животот на ЛГБТ-децата, за кои се настојува да бидат интегрален дел од заедницата
во која живеат и од која очекуваме да учи како да ги почитува
нивните родови и сексуални различности и права.
Имено, досегашните истражувања покажуваат дека хомосексуалните и бисексуалните (ЛГБ) млади, почесто страдаат од ментално
здравствени проблеми, повеќекратни психосоматски тегоби и ризични однесувања, како резултат на својата сексуална ориентација
или родова различност, поради што се и многу почесто изложени на
разни форми на вербално, физичко и сексуално насилство, во споредба со хетеросексуалните млади8 9. Тие почесто злоупотребуваат
психотропни супстанции, повеќе се опиваат, се однесуваат промискуитетно, и имаат долги периоди на депресивни расположенија, со
суицидни идеи10. Често се склони кон екстремни однесувања, во
обидите да ја намалат напнатоста што никогаш не ги напушта.
Трансродовите млади се соочуваат со уште посложени предизвици.
Квалитативна студија која истражува три главни теми од нивниот
живот, како: родовиот идентитет и изразување, сексуалноста и сексуалната ориентација, и ранливоста односно здравствените теми,
ни открива дека кај повеќето трансродови млади чувството дека не
му припаѓаат на биолошкиот пол се јавува од најрани години, кај
некои и пред пубертетот; дека живеат изложени на постојани негативни реакции на нивното нетипично родово однесување; како и
дека чувствуваат конфузија помеѓу својот родов идентитет и сексуалната ориентација. Во врска со ранливоста, и здравствените проблеми, овие млади издвоиле четири најголеми тешкотии: отсуство
на безбедна средина, лош пристап до здравствените услуги, несоодветна професионална поддршка во адресирање на нивните ментално здравствени проблеми и недостиг од континуитет во грижата од
страна на нивните семејства и заедницата11.

8 Russell S.T., Franz B.T., Driscoll A.K. Same-sex romantic attraction and experiences of violence in adolescence. American Journal of Public Health (2001); 91(6): pp. 903–906.
9 Berlan E.D., Corliss H.L., Field A.E., Goodman E., Bryn Austin S. Sexual orientation and bullying among
adolescents in the growing up today study. Journal of Adolescent Health (2010); 46(4): pp. 366–371.
10 Russell S.T., Joyner K. Adolescent sexual orientation and suicide risk: Evidence from a national study.
American Journal of Public Health (2001); 91(8): pp. 1276–1281
11 Grossman H. A., D’Augelli RA. Transgender youth: Invisible and vulnerable: Journal of Homosexuali- ty,
PubMed. (2006) 51(1): pp 111-128. Слични резултати во македонскиот контекст покажа и истражувањето:
Димитров, Славчо. 2018. Трансродовото искуство. Скопје, Коалиција МАРГИНИ.
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Ваквите наоди укажуваат на потребата од посеопфатни истражувања на здравјето и квалитетот на животот на ЛГБТ децата и
младите, особено во средини каде што се тие однапред маргинализирани и исклучени, или каде што темите за сексуалноста се
одбегнувани „табу-теми“. За таквите средини е карактеристично
институциите на системот (образовните, здравствените, социјалните и сл.) во своите политики и практики да ја преземаат традиционалната вредносна матрица наместо да се дистанцираат од
неа, и да се држат строго до своите професионални начела, обврски и цели, во заштита на овие млади.
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Каде и во какви услови
живеат денес младите во
Северна Македонија

Еден од начините да им се приближиме и да ги разбереме младите
денес, нивното изразување и претставување, е да ги истражиме
условите и односите во и вон средината во која тие учат и растат.
Така подобро ќе разбереме колку се младите слободни и вклучени во своите избори, што ги интересира, како се реализираат во
својата средина, и како се носат со актуелните и сложени предизвици, не само на својот развој туку и на глобалните движења, на
пошироката заедница и светот.
По независноста во 1991 година, веќе 28 години Република Северна
Македонија е меѓу најсиромашните земји во Европа. Една третина
од населението во земјата е под прагот на сиромаштијата.12
Причините се многубројни: од војните во соседството проследени
со блокади и бегалски кризи, меѓуетничките тензии и конфликти
на нејзина територија, процесите на приватизација, политичката
незрелост, високата корупција, неефикасното судство и многу
други. Како последица, моменталната невработеност од 23% е сè
уште меѓу највисоките во Европа, со бруто-домашен производ
по глава на жител од 6.10013 УСД, но и со највисока стапка на
социјална нееднаквост од 36,10 GINI коефициент.14
Децата и младите најмногу ги чувствуваат последиците од сиромаштијата во Македонија. Семејствата со помали деца, на пример,
се многу посиромашни од сиромашните семејства во просек, што

12 https://www.theodora.com/wfbcurrent/macedonia/macedonia_economy.html
13 https://knoema.com/atlas/North-Macedonia/GDP-per-capita
14 https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/wealth-distribution-income-inequality
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особено се гледа во руралните, земјоделски средини, на кои отпаѓа 40% од сиромашното население.
На прашањето во какви услови живеат младите во нашата земја,
на скалата на семејна имотност, (HBSCM, 2018) го добиваме податокот дека 42% од учениците во С. Македонија потекнуваат од
сиромашни семејства, додека само 19% живеат во релативно добростоечки семејства15.
Македонија е мултиетничка, мултиконфесионална држава, поставена на вредностите на традиционалната култура, која тешко држи
чекор со глобалните економски, политички и социјални движења
и со новите технологии во светот. Традиционалните пристапи и решенија, некритички преземени од минатото, не се во состојба да ги
препознаат и отворат вистинските прашања на младите, поврзани
со нивните права. Напротив, инсистирајќи на традиционалните родови модели на мажот и жената, тие генерираат меѓуродови нееднаквости и насилство, што силно влијае врз слободите и добросостојбата на младите. Како последица, сведоци сме на прифаќање на
родовите нееднаквости, насилството врз жените и девојчињата, и
на вистински прогон на сексуалните и родовите различности и однесувања. На ЛГБТ младите, неуката и ригидна заедница гледа со
страв, омраза и дискриминација, не избирајќи средства да ги казни
и исклучи „неподобните“ од своите редови.
Во такви околности, институциите на системот се користат, а во
многу случаи и злоупотребуваат, за попречување на слободата и
правото на информирање, доведувајќи ги младите под ризик да
учат исклучиво од своите несигурни и „недозволени“ лични искуства. Најсилен пример е децениската забрана на сексуалното
образование во нашите училишта. Сведоци сме, исто така, колку малку родово фокусирани теми се застапени во училишните
планови и програми, како на пример, интимните релации, еднаквоста, насилството, родовите и сексуалните различности и сл. Наместо тоа, на секој чекор се соочуваме со исклучивоста на хетеронормативните граници на родово-идентитетските формации и
нивните непомирливо зададени улоги и позиции во заедницата.

15 Л. Ќ.Унковска и др. HBSCM Национален извештај, во печат
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На прашањата поврзани со родовите еднаквости и права, момчињата и девојчињата на 15 години даваат одговори во кои улогите и очекувањата од мажот и од жената се дискриминирачки
не само за жената, туку и за мажот, без речиси никаква свесност
за променливоста на таквата состојба (табела 1). На прикажаната
табела повеќе од половината момчиња од албанските паралелки
на 15 години сметаат дека е подобро жената да се посвети на мајчинството отколку да „тера кариера“, односно дека треба да има
помал авторитет од мажот во семејството. Истите ставови со незначајни меѓуродови разлики ги делат и нивните врснички, албанските девојчиња. Меѓу момчињата од македонската заедница
преваленцата е пониска, но исто загрижувачка.

Ставови за родовите норми
и права на учениците од две
етнички заедници

Девојчињата би требало
повеќе да се насочат да
бидат добри мајки и сопруги
отколку да тераат кариера

Македонски
паралелки
(15 год.)

55%

25%

48%

10%

Таткото треба да има
поголем авторитет од
мајката во семејството

Поважно е за момчињата
отколку за девојчињата да
бидат успешни во училиште

Албански
паралелки
(15 год.)

64%

28%

54%

14%

37%

13%
4%

26%

Момче
Девојче
Табела 1. Ставови за родовите улоги и еднаквости, на 15-годишни
ученици од македонските и од албанските паралелки во С. Македонија
(според HBSCM наоди, 2018)

Притоа, момчињата се во исто толку сложена положба како и девојчињата. Нееднаквоста и дискриминацијата врз жената ставена
на плеќите на момчињата е преголем товар со кој тие сосема е
извесно не можат да се носат.
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Во изложеноста на предизвиците, да бидат секогаш посилни, подобри и моќни, можеме да го побараме и изворот на сите видови
насилства врз жената, како единствен, повторно традиционално поставен, излез од улогата што тешко се остварува.
Овие наоди се силна евиденција и за тоа колку малку учениците
знаат, и колку малку учат за родовите не еднаквости и права на
момчињата и девојчињата, во заедницата. За да очекуваме да бидат чувствителни и за правата на секој човек, независно од неговата припадност и различност.
Родово заснованата нееднаквост се забележува во сите сегменти на функционирање на општеството, што се одразува на сите
полиња на социјални релации, и на целиот хабитус на мажот и
жената, во заедницата. Без свесност за можноста за промени, и за
последиците од таквите состојби.
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Сексуалноста и
родовите идентитети во
традиционална заедница
- истражувачки
предизвик

Истражувањата во полето на сексуалноста и родовите прашања,
во една традиционална и слабо организирана заедница, бара истражувачки пристап со голема чувствителност, умешност и високо професионален однос на истражувачот кон темите и процедурите. Особено кога станува збор за ЛГБТ-деца во улогата на
испитаници. Од друга страна, оправданоста за овие истражувања
е толку поголема, колку што е заедницата позатворена, поисклучива и помалку знае, токму поради зголемените ризици по младите поради таквата состојба.

Предизвици на патот до фактите за сексуалните и
родовите различности кај младите
Првиот предизвик со кој се соочуваат истражувачите на теми од
сексуалноста и родовите прашања, особено имајќи ги предвид
ЛГБТ- младите, се врзува за правата и заштитата на испитаниците, поточно за условите во кои тие живеат и растат, во заедница што не ги препознава, не сака да знае за нив и не може да
гарантира за нивните права. Сиромашна, традиционална, насилна и со чести злоупотреби и непочитување на човековите права,
Северна Македонија не остава голем простор ЛГБТ-младите да
станат безбедно видлива, а со тоа и еднакво вклучена група млади
во истражувачките процедури. Таквиот истражувачки контекст
треба да се земе како зададена, непроменлива варијабла, што има
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влијание врз учеството на испитаниците, како и врз нивните одговори. И со тоа истражувачот останува да се носи.
И покрај тоа, или токму поради тоа, прашањата: „Како живеат и
растат ЛГБТИ-младите во Северна Македонија?“; „Колку се еднакви и слободни, во својот развој и избори?“; Колку умеат да
се изборат за себе во судир со животните предизвици?“: „Како
ги штитиме и кој гарантира за нивните права?“, се прашања што
мора да бидат поставени, објективно и етички коректно, во строга
научно-истражувачка рамка.
Конечно, на ЛГБТ децата и младите треба да им се врати самопочитта и достоинството токму во оваа средина за да можат да станат дел од истражувачката евиденција, на која натаму ќе се градат политиките за еднаков развој на сите деца.
Дури потоа можеме да сметаме на активистичките и пропагандни
напори ЛГБТ-младите да станат прифатени и еднакви, наспроти
хомофобичноста, насилствата или сентименталноста, која исто
така често и несебично знаеме да им ја понудиме.
Следниот предизвик со кој се соочува истражувачот на сексуалните и родовите различности е слабата информираност и ниското
академско ниво на знаења, на сите нивоа, од образованието, до
востановените политики и практики на детска заштита: здравствената, социјалната, правната итн., што ја отежнува еманципацијата и автономијата на истражувачот во односот кон овие теми.
Во отсуство на научно-истражувачки амбиент, изостанува и автентичниот интерес, што креира истражувачи, често и самите заглавени помеѓу морализмот и сентименталноста, без конкретни
идеи за употребливоста на добиените податоци. Од друга страна,
токму отсуството на релевантна истражувачка евиденција, силно
недостасува младите безбедно да ја истражат и да ја разберат сопствената сексуалност и да научат како да ги артикулираат сексуалните чувства и однесувања.
Третиот предизвик е непознавањето на самиот развоен период на
раната адолесценција, кој многу малку се истражува. Процесите
на адаптација и акомодација на младите на силните физиолошки, телесни и психолошки промени за време на пубертетот, како
и нивното секојдневно справување со личните животни искуства,
се главните обележја на овој период.
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Адолесцентите се хетерогена група, со растечки развојни потреби, врзани за различни периоди и животни околности. За разлика од возрасните, тие ги немаат потребните знаења и вештини и
долготрајните подготовки што би им помогнале во искористување
на можностите и во справување со предизвиците на патот кон возрасната доба.
За да успеат, на младите им е неопходна поддршката од возрасните, кои низ институциите на системот, вклучувајќи го и семејството, треба да научат како да го поттикнуваат развојот, да ја
градат самодовербата и да ги олеснат врските на младите со другите и со заедницата. Овие транзициски процеси исто така мора
континуирано да се штитат за да почувствуваат младите дека се
независни во донесувањето одлуки и во своето дејствување.
Кога сето тоа не е доволно истражено и разбрано, тогаш често доведува до стереотипни и површни толкувања на младите и на нивните однесувања, како и погрешни проценки на капацитетите на
младите и на нивните улоги во сопствените животи и во животот
на задницата.
Во контекстот на таквото крупно (недо)разбирање, и отсуство на
младинско учество, ЛГБТ-младите немаат речиси никакви шанси
да се изборат за свој простор и реализација.

Студијата HBSCM во истражување на ЛГБТ-младите
– нови можности
Во надминување на овие состојби, истражувачкиот тим на студијата HBSC (Health behavior in school aged children /HBSC/ study)16
од Северна Македонија, примени поинакви, еднакво релевантни
пристапи и методи на безбедно идентификување на ЛГБТ децата
и младите, кои досега останувале скриени и недостапни за научно-истражувачката постапка. Новите пристапи овозможија и во
поврзување на прашањата за сексуалното здравје и однесувања,
како и за родовите прашања, со добросостојбата и правата на децата и младите, воопшто.

16 https://hbscmacedonia.wordpress.com
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Истражувањето што вообичаено се спроведува на секои четири
години, во 48 земји од Европа, Северна Америка, Канада и Русија,
меѓу кои и во Северна Македонија, во 2014 година даде дел од одговорите поврзани со родовите прашања, раните романтични врски, сексуалното однесување (односи, ризици, заштита и преференции) кај македонските 15-годишни ученици17.
Од истото истражување, низ повеќе циклуси, дознаваме за непроменливоста на трендот на раните сексуални искуства на младите
во С. Македонија, во период од 14 години (HBSCM, 2006 – 2018), кои
задржуваат висока меѓуродова диспропорција од 12:1, со пријавени
36 – 38% сексуални искуства кај момчињата, наспроти 3 – 5% кај
девојчињата, на 15 години, и во двете етнички заедници, македонската и албанската.18 Што е уште еден податок за родовите нееднаквости и за нивната непроменлива „статус кво“ позиција.
Во поглед на вљубеноста и раните романтични врски, последните
наоди (HBSCM, 2018) покажуваат дека момчињата (86%) почесто
се вљубуваат од девојчињата (71%), со значајни меѓуетнички разлики во групата девојчиња. На прашањето „во кого“, 96,8% од вљубените одговараат во момче/девојче од спротивниот пол, додека
за истополова или двополова вљубеност се изјаснуваат 2,5% момчиња, односно 4% девојчиња (табела 2).

17 www.hbsc.org
18 Лина Ќ.Унковска., Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и
сексуални искуства? За сексуалноста и сексуалното здравје низ родовата припадност, улоги, однесувања
и детските права. Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години, во Македонија - СЗПМЗ
(2016) стр. 50
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Пропорции на вљубени млади од примерокот (2986)
од 13 и 15 годишни момчиња (1468) и девојчиња (1518)

1226 (97,5%)

Вљубен/а во
девојче,
девојчиња

16 (1,5%)
1242 (53,2%)

Вкупно:

19 (1,5%)

Вљубен/а во
момче,
момчиња

1035 (96%)
1054 (45,1%)

Вкупно:

Вљубен/ а
и во двете
момче,
девојче

13 (1%)
27 (2,5%)
40 (1,7%)

Вкупно:

1258 од 1468 (86%)
Вкупно

1078 од 1518 (71%)
2336 од 2986 (78%)

Вкупно:

Момче
Девојче
Вкупно

Табела 2. Пропорции на ученици на 13 и 15 години вљубени во спротивен, ист
и двата пола.

Студијата (HBSCM) од 2018 година, со учество на учениците од 13
и 15 години, во најширок опсег досега, се занимава и со прашањата
на сексуалноста и родовото самоопределување, истовремено истражувајќи ги нееднаквостите во здрвјето и правата на ЛГБТ-младите, како и на хетеросексуалните млади, што овозможува и натамошно следење на состојбите.
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Метод на истражување
HBSCM истражувањето во 2018 година беше спроведено според
стандарден истражувачки протокол, со додаток на неколку проверени опционални прашалници: за сексуалното здравје и однесувања, за родовото самоопределување, за семејното насилство и
за сексуалното вознемирување и злоставување, поврзани со прашањата за менталното и социјалното здравје, односно со ризичните однесувања на младите.
Во истражувањето што беше спроведено во 149 основни и
средни училишта во целата земја, доброволно учествуваа
3.225 ученици, 1.567 момчиња и 1.658 девојчиња на 13 и 15 години, од паралеки со македонски и албански наставен јазик.
Истражувањето беше спроведено анонимно, со пасивно одобрение (passive consent) на родителите, во соработка со Институтот
за јавно здравје (ИЈЗ); и поддршка на министерствата за образование и наука (МОН) и за здравство (МЗ). Испитаниците беа
слободни да го прекинат своето учество од кои било причини, и
во кој било момент од анкетирањето. Од добиените податоци, по
нивно прочистување и усогласување со стандардите на меѓународниот координативен центар на студијата HBSC, со седиште во
Единбург, Шкотска, се формираше националната база на податоци, од која беа изведени два потпримерока, на ЛГБТ-младите од 13
и 15 години и на хетеросексуалните млади, од истата возраст. За
таа цел се користеа повеќе критериуми на избор (табела 3).

Примерок
Националниот примерок, од кој беа изведени двата потпримерока, беше изготвен по пат на систематски случаен избор, при што
за единица анализа беа земени основните и средните училишта
во целата земја. Од примерокот по пат на стратификација со посебни критериуми, беа издвоени два потпримерока: од хетеросексуални млади и од ЛГБТ-млади. Хетеросексуалната подгрупа
млади (N=2261) на 13 и 15 години е формирана од сите испитаници
што одговориле дека се вљубени во момче, или во девојче од спротивниот пол (табела 2).
За избор на ЛГБТ-групата се користени повеќе критериуми на
избор (табела 3).
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ЛГБТ Примерок
Вкупно
ЛГБТ млади

1. Истополово ориентирани млади
Привлечени и вљубени во
момче, момчиња

14

Привлечени, но не и вљубени во
момче, момчиња

22 (1,5%)

8

Привлечени и вљубени во
девојче, девојчиња

11

Привлечени, но не и вљубени во
девојче, девојчиња

28 (1,8%)
17

2. Бисексуално ориентирани млади

8

Привлечени и вљубени и во двете
момче, девојче

Момчиња
17 (1,1%)

16

Девојчиња
39 (2,5%)

9

Привлечени и од двете, момчиња и
девојчиња, но не и вљубени

23

3. Трансродови млади

Се чувствува како момче

13
Друго:

23 (1,5%)

10

Вкупно:

Се чувствува како девојче

16
Друго:
Вкупно:

Момче

Вкупно

Девојче

Друго

23

20 (1,4%)

4
20

Вкупно 1 + 2 + 3 = 149

Табела 3. ЛГБТ примерок формиран од истополово ориентирани, бисексуално
ориентирани и трансродови млади на возраст од 13 и 15 години, според одговорите
на одредени прашања од студијата HBSCM.
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Покрај прашањето за вљубеност, „Се чувствувам вљубен/а во
момче, девојче, или двете“, за избор на ЛГБТ-примерокот е користено и прашањето за привлечност: „Ме привлекуваат момчиња,
девојчиња, или двете“, како и прашањето за родова припадност:
„Се чувствувам како момче, девојче, или ‘друго’“. Оттука и изборот на испитаници е направен според три критериуми:
а)

вкрстување на двете прашања, за вљубеност и за привлечност, со избор на истополова, или двополова алтернатива;

б)

со изразена истополова, или двополова привлечност, меѓу
испитаниците што не се вљубени; и

в)

со вклученост на трансродови млади, преку избор на испитаници што се чувствуваат како момче, девојче, или „друго“,
спротивно на нивниот биолошки пол (табела 3).

ЛГБТ примерокот од хомо, бисексуални и трансродови млади,
иако хетероген по својот состав и особености, е формиран како
група што споделува заеднички својства во полето на сексуалноста, вон рамките на бинарниот, хетеронормативен модел, и по тоа
се одвојува од примерокот хетеросексуални млади.
Втората причина за вакво групирање во единствен ЛГБТ-примерок, беше поединечно малиот број испитаници од лезбијки, геј,
биполово и трансродови млади, кој збирно (N=149) дава далеку
подобри можности за споредбени анализи. Треба да се напомене
дека и покрај релативно малата пропорција на ЛГБТ-испитаници во групата момчиња и девојчиња од 13-15 години, добиените
вредности од 1,5% – 2%, хомосексуални, 1,1% – 2,3% бисексуални,
односно 1,4% – потенцијално трансродови млади, не отстапуваат
значајно од добиените пропорции во други земји (11).
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Обработка на податоците
За утврдување на состојбите на широк опсег на индикатори на
здравјето кај двете избрани (под)групи млади: ЛГБТ-младите, и
хетеросексуалните момчиња и девојчиња, на 13 и 15 години, беше
применет сет од статистички анализи19.
Целта на анализите беше да обезбеди истражувачка основа за
опис и споредба на обрасците на однесување поврзани со здравјето, преку утврдување на нееднаквости во здравјето помеѓу групите, земајќи ја предвид и меѓуродовата перспективата на утврдените состојби.

19 За статистичка обработка се користеше програмата SPSS-22, со која се обработуваа одговорите
на поединечни и на групи прашања. Се формираа критериуми според дистрибуцијата на скорови и
стандардните отстапувања, за целиот примерок, и за соодветните возрасти. Се правеа споредбени
анализи на одговорите на повеќе групи индикатори, помеѓу ЛГБТ+ и хетеросексуалните испитаници, со
утврдување на значајности за меѓугрупните и меѓуродовите разлики. Поради различната големина на
двата примерока, за утврдување на значајноста на разликите како најсоодветен беше применет т-тестот
и стандардната девијација. Статистичките отстапувања се пресметуваа на ниво од 0,01 и 0,05 значајност,
обележени во секој табеларен приказ на резултатите, со * (0.05) и со ** (0.01).
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Гласот на младите и на
ЛГБТ-младите за условите
во кои живеат и растат –
најнови HBSCM наоди

Како живеат денес младите во Северна Македонија, во своето непосредно окружување, училиштето, врсниците и семејството?
Училиштето е клучното, често и единственото место на припадност за младите под ризик, кои од него очекуваат поддршка и
поттик за напредување.
Особено во услови на недостиг на семејна поддршка, училиштето, доколку е отворено и поддржувачко, може да одигра пресудна
улога во заштитата на менталното и социјалното здравје на децата, а со тоа и да обезбеди подобри услови за академски постигнувања, со силен позитивен ефект врз идните професионални избори и животни перспективи.
Може ли нашето образование да одговори на потребите и интересите на учениците, е важно прашање. Можат ли актуелните образовни планови и програми успешно да го пополнат растечкиот јаз
помеѓу развојните потреби на младите, глобалните предизвици и
новите технологии, без утврдување јасни цели, процедури и практики засновани на детски права и на поттикнувачка и безбедна
заедница, еднаква за сите?

Колку младите го сакаат училиштето
Македонските ученици сѐ помалку го сакаат училиштето. Во
периодот од 16 години, трендот на приврзаност кон училиштето е
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во постојан пад и е за 1/3 понизок денес, од тоа како учениците ја
рангирале својата приврзаност во 2002 год. (табела 4). Привлечноста
на училиштето уште повеќе опаѓа со возраста, па едвај 30% од
15-годишните ученици денес изјавуваат дека го сакаат училиштето.
Многу го сакам
училиштето

2002 год.
70%

Девојче

2006 год.

2010 год.

67%

67%

2014 год.

56%
64%

51%

61%

55%

Moмче

2018 год.

48%

44%

Табела 4. Трендови на приврзаност кон училиштето низ HBSМ истражувачки циклуси
2002 – 2018, на учениците од 11 до 15 год., во Северна Македонија

Од друга страна, интересно е дека одговорите на ЛГБТ-младите, не
го следат овој тренд. Тие повеќе го сакаат училиштето од нивните хетеросексуални врсници (табела 5), што ја потврдува претпоставката
дека училиштето е важен ресурс на поддршка, токму за различните
и ранливите млади. Сепак, практиката покажува дека нашите училишта не го препознаваат доволно социјалниот капитал што го поседуваат, го користат спорадично и несистематски во поддршка на
најранливите, како ЛГБТ-момчињата, на пример (табела 5).

Приврзаност кон
училиштето

Многу го сакам
училиштето

Вкупно приврзаност
кон училиштето

ЛГБТ млади**
(138)

(55)

Хетеросексуални млади**
(2250)

40%
55%**

(83)

49.3%

(138)

(1216)

33%

(1034)

33%**

(2250)

33.3%

Момче
Девојче
Вкупно
Табела 5. Приврзаност кон училиштето кај ЛГБТ младите и хетеросексуалните млади
на 13 и 15 години.
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За разлика од ЛГБТ-младите, интересот за училиштето кај хетеросексуалните млади се задржува на ниски 33%. Податок што говори пред се колку малку образованието одговара на потребите на
младите воопшто, на нивните специфични интереси и прашања
што ги окупираат.
Ниту потенцијалот на наставниците, како силни модели за следење и персонификација на училиштето во безбедно и пријатно
место за учење и развој, не е доволно искористен. Кај поголемиот
број ученици (60%), и во двете групи изостанува наставничката
поддршка, која со возраста уште повеќе опаѓа наместо да се зголемува. Од своите наставници, учениците многу малку учат за
сочувството, грижата и почитувањето на другиот, особено кога е
посебен и различен од мнозинството.
Тоа создава огромен притисок врз младите да ги следат обрасците на изразување и однесување што им ги наметнува средината,
честопати следејќи ги медиумските фабрикувани идоли, што е
далеку од тоа како младите се чувствуваат и мислат за себе. Да се
биде различен е закана пред исклучување од групата, на која тие,
по која било цена, се обидуваат да припаднат.
Што е тоа што стои на патот, училиштето да стане вистинското
место на припадност и поддршка, за сите ученици, независно од
тоа кои се и од каде доаѓаат? И зошто младите сѐ помалку го сакаат училиштето?
Пред десетина години младите во Македонија беа на врвот на
листата од 34 земји по тоа колку го сакаат училиштето20. Земји
како Хрватска, Естонија, Финска, на пример, беа на дното и се
интересираа што е тоа што го прави толку привлечно нашето
училиште. Ние сметавме дека тоа е, пред сѐ, дружењето, заедништвото, припадноста, важни за социјализацијата и квалитетот
на животот на младите. Но во истата проценка не беа вклучени и
ниските академски очекувања од нашите ученици, со кои речиси никој сериозно не се занимаваше. Многу добриот и одличниот успех на крајот од учебната година, без големи напори и јасни
критериуми, беше масовна појава, на општо задоволство и без да

20 Curry C. et al. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in
School-Aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey
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се поведе сметка за долгорочните последици од таквиот однос
кон знаењата на нашите млади. Напротив, на ваквата практика
набргу се надоврза и високото образование. Во лажната слика на
компетентноста се загубија и другите квалитети, како солидарноста, другарството, емпатијата, ферплејот, истрајноста, важни за
здрава социјализација на младите, но и за идните животни избори
и постигнувања. Училиштето ја загуби својата единствена и незаменлива развојна позиција во животот на младите.
Денес, кога ги имаме резултатите од меѓународните проверки на
знаењата на учениците од С. Македонија, кои се рангирани меѓу
најслабите, подобро ги разбираме разликите. Образовниот систем во Финска во последната декада ја презеде одговорноста на
себе за академските постигнувања и падови на своите ученици и
наставници, гледајќи во образовните реформи највисок државен
приоритет и единствен излез. За само десет години финското образование произведе академски супериорни и подготвени млади
луѓе, кои ангажирано и критички гледаат на светот во кој живеат,
вклучувајќи ја тука, се разбира, и училишната заедница. За разлика од нив, нашето образование, во светот на брзи промени, растечка несигурност и неизвесни исходи, продолжува да подготвува
маса од пасивно некритични, нетолерантни и несигурни млади
луѓе. Училиштето го губи не само својот академски туку и својот
социјален потенцијал.
Просторот на слободи и права на ЛГБТ-младите во вакви околности е стеснет, или го нема. ЛГБТ-младите се и до четирипати почесто малтретирани од своите врсници во училиштата, во споредба
со другите млади, момчињата значително повеќе од девојчињата.
И тоа е тренд што расте наместо да се намалува, со тенденција
на навикнување и нормирање на таквите однесувања како оправдани. Малтретирањето има најразлични форми, од емоционално,
физичко, сексуално до сајбермалтретирање (табела 6).
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Малтретирање и видови
малтретирање во училиште
(два и повеќе пати во
последните месец дена)

ЛГБТ млади**
(13 и 15 год.)

Малтретирање во училиште
два и повеќе пати во
последните 30 дена (општо)

Хетеросексуални
млади** (13 и 15 год.)

23%**
15%*

Дофрлување погрдни зборови,
навредување, исмејување,
омаловажување

17%*

28%

19%

9%

Сајбер малтретирање –
Испраќање текст пораки
со навредлива и злобна
содржина, споделување без
дозвола фотографии и видеа
на Инстаграм и Јутјуб

7%*

27%*

21%*

Физички напади – удирање,
буткање

6%**

10%*
6%

29%**
14%

10%**
11%

Момче
Девојче
Табела 6. Пропорции на ЛГБТ млади и хетеросексуални млади
(11 и 13 год.), жртви на малтретирање во училиште.

Каде и колку се дружат младите вон училиште
Наспроти искуствата со насилства и малтретирање, адолесценцијата е период на голема приврзаност кон врсниците. Врсниците се клучен фактор на социјална поддршка21 и на развојот на

21 Bokhorst C. L., Sumter S. R., Westenberg P. M. Social support from parents, friends, classmates, and
teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceive d as most supportive? Social
Development. 2010; 19: 417–426.
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социјалните компетенции22. Времето поминато со врсничката
група го надминува она со родителите, кои остануваат примарни
само во ситуации кога младите се соочуваат со предизвици на кои
врсниците немаат одговор23. Младите што имаат поддршка од другарите имаат помалку емоционални и бихејвиорални проблеми и
се социјално покомпетентни24, што влијае врз општата добросостојба и го зголемува задоволство од животот25.
И во случај на врсничката поддршка, ЛГБТ момчињата и девојчињата ја чувствуваат многу помалку, во споредба со нивните
хетеросексуални врсници, при што ЛГБТ-девојчињата и многу поретко другаруваат надвор од училиштето (табела 7).
ЛГБТ млади**
(13 и 15 год.)

Висока поддршка од
врсниците

Дружење со пријателите
вон училиште
пред 20 часот

Хетеросексуални
млади** (13 и 15 год.)

35%**

64%**
70%**

48%**

42%
24%**

54%
43%**

Момче
Девојче
Табела 7. Поддршка од врсниците на ЛГБТ младите и хетеросексуалните млади (13 и
15 год.)

22 Buhrmester D. Intimacy of friendship, interpersonal competence, and adjustment during preadolescence
and adolescence. Child Development. 1990; 61(4): 1101-1111.
23 Nickerson A., Nagle R. J. Parent and peer attachment in late childhood and early adolescence. Journal of
Early Adolescence. 2005; 25: 223 – 249.
24 Colaros L. G, Eccles J. S. Differentials effects of support providers on adolescents’ mental health. Social
Work Research 2003; 27: 19-30.
25 Wilkinson R. B. The Role of Parental and Peer Attachment in the Psychological Health and Self-Esteem of
Adolescents. Journal of Youth Adolescence. 2004; 33:479–93.
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Со развојот на комуникациските технологии, електронската комуникација станува интегрален дел од животот на младите и сѐ
почеста замена за нивните директни контакти, преземајќи ја улогата на главен фактор на социјализацијата. Меѓутоа, во услови на
висока нетолеранција и неказнивост на насилствата и говорот на
омраза, електронската комуникација често станува алатка за напади и малтретирања, особено кон различните и/или ранливите
групи млади. Речиси една третина (30%) од ЛГБТ-момчињата се
жртви на сајбермалтретирање, трипати повеќе од нивните хетеросексуални врсници (табела 6).

Семејството во поддршка и заштита на младите
Колку е семејството, во нашата заедница, заштитничко и отворено кон сексуалното изразување и родово определување на
своите деца?
Семејството е најсилниот ресурс и прибежиште на младите, особено во периоди на нагли промени и пресвртници во нивниот
живот, какви што се: првите одвојувања од дома, влегувањето во
пубертет, првите врзувања и пријателства, првите интимни релации, искуствата со загуби, преселбите, поразите и сл. Поврзаноста со родителите, преку грижата, поддршката и признанијата, има
големо влијание, како во ставовите и однесувањето на младите26,
така и во академското и професионално функционирање во подоцните периоди од животот.
Младите од семејства во кои отворено се разговара, се посреќни
и позадоволни со својот живот и имаат повисока самодоверба27.
Добрата семејна атмосфера ги намалува ризиците од психосоматски и психосоцијални проблеми и самоубиствени идеи28. Наспроти тоа, ниската семејна кохезија како и зачестените семејни
конфликти, негрижата и запоставувањето во детството, се повр-

26 Colaros L. G, Eccles J. S. Differentials effects of support providers on adolescents’ mental health. Social
Work Research 2003; 27: 19-30.
27 Wilkinson R. B. The Role of Parental and Peer Attachment in the Psychological Health and Self-Esteem of
Adolescents. Journal of Youth Adolescence. 2004; 33:479–93.
28 Kang B. H, Kang J. H, Park H. A, et al. The Mediating Role of Parental Support in the Relationship between
Life Stress and Suicidal Ideation among Middle School Students. Korean J Fam Med. 2017;38(4):213–219.
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зуваат со депресивни расположенија, анксиозност и агресивност
во адолесценцијата, но и во возрасната доба29.
Во споредба со повеќето земји, младите од Македонија чувствуваат голема поддршка од семејството и лесно зборуваат со родителите за прашањата што ги загрижуваат. Чувството делумно доаѓа и од доминантната патронизирачка позиција на македонското
традиционално семејство во воспитувањето на децата30.

Семејна поддршка

Висока поддршка
од семејството

Лесно зборува со
родителот /мајката/
за прашања што
ги загрижуваат

ЛГБТ млади**
(13 и 15 год.)

Хетеросексуални
млади** (13 и 15 год.)

54%**

88%**

68%**

74%**
90%

82%**

91%**
89%

Момче
Девојче
Табела 8. Семејна поддршка на ЛГБТ-младите и хетеросексуалните млади
(13 и 15 год.)

Сепак, речиси една половина од ЛГБТ-момчињата и една третина
од ЛГБТ-девојчињата не ја чувствуваат родителската поддршка
како доволна, за разлика од високата пропорција на нивните
хетеросексуални врсници, кои ја имаат. ЛГБТ-момчињата се и
помалку отворени (74% : 91%) во споделување на своите проблеми
со родителот (мајката), отколку сите останати (табела 8).

29 Timmons A. C., Margolin G. Family conflict, mood, and adolescents’ daily school problems: moderating
roles of internalizing and externalizing symptoms. Child Dev. 2015;86(1):241–258.
30 Ќостарова-Унковска Л., Ѓеоргиевска-Наневска Е., Колку еднакво и здраво живеат младите во
Македонија, Национален извештај HBSCМ, 2014, Малинска, 2017, XXIV 189p
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Покрај разликите во поддршката, ЛГБТ-младите се многу почесто изложени и на ризици од разни видови насилство во кругот на
семејството и пошироко. Прашањата за семејното насилство и
сексуалното злоставување, на кои одговараа сите испитаници од
примерокот, беа формулирани на следните начини:
а)

Дали родител или друг возрасен во домот те тепал, удирал,
клоцал, или се обидел физички да те повреди на кој било
начин; и ...те пцуел, те навредувал, те понижувал, ти се
заканувал или правел што било да се чувствуваш несакано?
(табела 9)

Видови семејно насилство,
најмалку еднаш во
последните 12 месеци

ЛГБТ
млади**
(13 и 15 год.)

Хетеросексуални
млади**
(13 и 15 год.)

29%**

Физичко насилство (тепање,
шутирање, шамари ...)

15%

Емоционално насилство
(погрдни зборови, навреди,
омаловажување...)

22%**
17%

Момче
Девојче
Табела 9. Пропорции на ЛГБТ млади и хетеросексуални млади
(13 и 15 год.), жртви на семејно насилство во последните 12 месеци
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9%**
10%

10%**
12%

в) Дали некој, најмалку пет години постар од тебе, или возрасен, те
допирал, или те милувал, или те терал да го/ја допираш по телото
на сексуален начин; и... се обидел, или имал, орален, анален, или
вагинален полов однос со тебе (табела 10)?31

Видови сексуално
злоставување, најмалку еднаш
во последните 12 месеци

Сексуално вознемирување
(допир и милување)

Сексуално злоставување
(обид за, или остварен
сексуален однос)

ЛГБТ
млади
(13 и 15 год.)

Хетеросексуални
млади
(13 и 15 год.)

16%**
4%

5%**
2%

21%**
3%

4%**
0.4%

Момче
Девојче
Табела 10. Искуства на сексуално злоставување на ЛГБТ младите и
хетеросексуалните млади (13 и 15 год.), во последните 12 месеци

И покрај недопустливо високите пропорции на сите видови насилства и во двете групи испитаници, впечатлива е високата изложеност на момчињата од ЛГБТ-заедницата на повеќекратни
малтретирања и злоупотреби, во семејството и пошироко, што ги
става во категорија на високоризични жртви на неказнива тортура (табела 9, 10).

31 Зададените прашања за семејно насилство и сексуално злоставување се дел од скалата за семејно
насилство, која е конструирана како додаток на мандаторниот прашалник на студијата HBSC за 2018
година. Прашањата, формулирани на овој начин, се проверени во неколку пилот-истражувања (2016
год.) во Албанија, С. Македонија и во Романија. Во Северна Македонија, скалата е зададена во три
различни средини и на три возрасти испитаници, од 11, 13 и 15 години, при што секое од прашањата е
дискутирано низ фокус групи со децата, по повеќе основи: содржината и разбирливоста на прашањето,
потребата и користа од информациите што ги дава, односно чувството на лагодност, доверба и
безбедност кај испитаниците при одговарање. Резултатите од пилот-истражувањата покажаа дека по
сите три основи има оправданост за задавање на овие прашања. Прашањата се разбирливи за децата,
кои веруваат во нивната оправданост. Прашањата се зададени во осум земји во рамките на студијата
HBSCM 2018, со свесност за нивната чувствителност и силни гаранции за заштита на правата на децата и
на слободно учество во истражувањето. Еден од заклучоците беше дека прашањата се најсоодветни за
ученици на 13 и 15 години. Во С. Македонија тие се зададени на сите три возрасти, со модификација на
текстот на прашањето за сексуално злоставување во групата на 11-годишните ученици.
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Наодите покажуваат дека до својата 13-та и 15-та година, ЛГБТмомчињата се четирипати почесто изложени на физичко и двапати повеќе на емоционално насилство, во домот, во споредба со
нивните хетеросексуални врсници (табела 9). ЛГБТ-момчињата се
и повеќе од петпати (во просек) почести жртви на сексуално злоставување, од хетеросексуалните момчиња (табела 10).
Овие наоди ги издвојуваат ЛГБТ-момчињата од С. Македонија
како најранлива подгрупа во рамките на веќе маргинализираната
ЛГБТ-заедница.
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Менталното и
емоционалното здравје на
ЛГБТ-младите со нивните
животни искуства

Како се носат ЛГБТ-младите со личните негативни искуства, во
сиромашна, традиционална, необразована и склона кон насилства
заедница? И како учат да се справуваат со нив и да продолжат со
својот развој?
Многу млади лезбијки, геј, трансродови и меѓуполови (ЛГБТИ) млади не живеат исполнет и среќен живот поради стигмата, дискриминацијата и стравот од насилства.
Тоа што најмногу влијае врз нивното ментално здравје и добросостојба се чувството на срам и нелагодност што се „различни“, како и
притисоците на средината да ја отфрлат или да ја негираат својата
сексуалност / или родова определба, со постојано вербално и физичко малтретирање во врска со тоа. Хомофобијата и сексуално/родово
заснованото насилство се најсилната бариера ЛГБТ-младите да живеат квалитетен и исполнет живот.
Сексуално заснованите насилства влијаат врз квалитетот на животот на ЛГБТ-младите. Наодите откриваат проблеми со спиењето,
апетитот, концентрацијата, во релациите со другите, со висока веројатност да ескалираат во долготрајни депресивни расположенија
и склоности кон самоповредување и самоубиствени идеи.32
Менталното и емоционалното здравје се врзуваат за состојби на
остварување на оптималниот потенцијал на човекот, што се огле-

32 Liu T.R., Mustanski B., Suicidal Ideation and Self-Harm in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth,
American Journal of Preventive Medicine, Volume 42, Issue 3, 2012 – pp 221-228
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дува во неговото активно учество, продуктивна работа и успешно
справување со предизвиците. Менталното здравје e капацитет за
носење здрави одлуки за себе и за другите, и се смета за најсилен
ресурс на успешно решавање на проблемите, за предвидување и
планирање, и за чувството на задоволство од животот.
Да се биде со добро ментално и емоционално здравје, за младите значи успешно справување со предизвиците на својот развој и стекнување вештини со кои тие одат напред, во чекор со сите останати.
Социјалните компетенции на младите се тесно поврзани со менталното здравје во детството и младоста, со нивните животни искуства
и со релациите со другите.
Менталното здравје не може да опстане во социјален вакуум, без
присуство на другиот, преку кој се пресликува сѐ што чувствуваме
и доживуваме во дадениот момент. Само во релација со другиот, и
преку другиот, спознаваме што знаеме, умееме и што чувствуваме,
и како тоа да го артикулираме за да бидеме појасни и поразбирливи
за себе и за другите.
Оттука и клучните заштитни фактори на менталното здравје се семејната поврзаност и социјалната поддршка од барем еден грижлив
возрасен. Добрата комуникација со родителите и приврзаноста кон
врсниците, ја зајакнуваат самодовербата и ја олеснуваат адаптацијата на младите на промените.
Наспроти тоа, малтретирањето, исклученоста од врсничката група,
како и отсуството на признанија и поддршка од семејството и од наставниците, се фактори директно поврзани со нарушување на менталното здравје. Исто е и со честата и континуирана изложеност на
стрес, што создава долготрајни обрасци од физиолошки, психолошки
и психосоматски реакции и склоност кон ризични однесувања.
Во прикажаните индикатори на менталното и емоционалното
здравје, ги гледаме првите непосредни реакции на ЛГБТ-младите на
условите и искуствата со кои живеат. Повторно ЛГБТ-момчињата,
наспроти девојчињата, покажуваат знаци на многу повисока чувствителност со далеку поизразени психосоматски симптоми (табела
11) од нивните хетеросексуални врсници, што ги приближува до типично „женскиот“ профил на однесувања и психосоматски реакции
на високо стресни ситуации. Или е тоа сликата, знакот на препознат-
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ливост во пробивање на сите видови одбрана на „мажествената“, хетеронормативна улога на момчето, која тоа никако да ја одигра.
Пропорциите на сите индикатори се високо двоцифрени кај момчињата од ЛГБТ-групата (табела 11), во споредба со нивните хетеросексуални врсници, што создава впечаток на долготрајни периоди на анксиозност и раздразливост, тесно врзани за чувството на
губење контрола, пад на енергијата и безволност.

Психосоматски тегоби два
и повеќе пати во неделата

ЛГБТ млади
(13 и 15 год.)

Хетеросексуални
млади (13 и 15 год.)

46%**

Повеќе психосоматски
тегоби истовремено

22%**
45%

46%

40%**

Чувство на нервоза

27%**

46%

Раздразливост

27%**

45%

12%**

22%

Болки во стомакот

30%

24%**
17%

10%

28%**

Главоболки

29%

Тешкотии со концентрација

5%**

27%**
41%**

10%**
23%

16%**
29%**

Момче
Девојче
Табела 11. Индикатори на менталното и емоционалното здравје кај ЛГБТ младите и
хетеросексуалните млади (13 и 15 год.).
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Ваквите реакции на ЛГБТ-момчињата се одразуваат на нивното
физичко (пад на имунитетот) и на социјалното здравје (повлекување, самоисклучување и изолација), како и на менталното и емоционалното здравје (депресија и самоубиствени идеи), (табела 12).
Загрижувачки се разликите во пропорциите на ЛГБТ и хетеросексуалните млади, особено меѓу момчињата, во степенот на лоши
чувства и безнадежност (депресивни расположенија), односно барање решенија во посегнување по сопствениот живот како одговор на сопствената позиција и искуства (табела 12).

Депресивни расположенија
и суицидни идеи

ЛГБТ
млади
(13 и 15 год.)

Лоши чувства на тага и
безнадежност, континуирано
во текот на две недели

Сериозно размислување
за самоубиство

Хетеросексуални
млади
(13 и 15 год.)

44%**

24%**
43%

47%

36%**
16%

25%**

Планирање самоубиство

15%*

6%**
13%

4%**
9%*

Момче
Девојче
Табела 12. Индикатори на менталното и емоционалното здравје кај ЛГБТ младите и
кај хетеросексуалните млади (13 и 15 год.).

Она што би било голем дел од решението на проблемите на ЛГБТ-младите, е да бидат поддржани и безбедни во истражувањето
и изразувањето на сопствената сексуалност. Тоа би можело да го
намали стресот, анксиозноста и да ги олесни депресивните кризи
и расположенија.
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Меѓу изјавите на ЛГБТ-младите од различни средини наоѓаме
сведоштва за овие наоди:
„Да бидеш сексуално различен е исто како кога имаш некој што
лесно и постојано те потчукнува по рамото, повторувајќи го
тоа без да престане. На почетокот не ти се допаѓа и малку негодуваш, по некое време силно те иритира, и конечно, почнуваш
постојано да мислиш на тоа. Стресот во справувањето со тоа
чувство, секојдневно, почнува да се вградува во твоето тело,
како негов нераскинлив дел.“ — Геј момче, 16 години
„Да растеш како геј изгледа толку лошо, на толку многу начини,
што е исто како да растеш во екстремна сиромаштија, толку
никаде и во ништо не гледаш излез и олеснување.“ — Геј момче 18 год
„Геј младите продуцираат помалку кортизол и хормони што го
регулираат стресот. Нивниот систем е толку константно активен во младоста, што тие луѓе завршуваат како безволни,
истрошени возрасни33.“
Анес Флент, клинички психолог од Универзитетот Калифорнија
во Сан Франциско, во едно свое интервју вели: „Сите тие ситни
удари, проследени со нашето постојано приспособување на нив,
се претвораат во автоматски мисловни реакции, кои никогаш
не се доведуваат во прашање, ниту престануваат, дури ни по
30 години. Сеедно дали ќе го препознаеме тоа или не, нашето
тело ја носи ‘трагата’ во себе, до некогаш и до крајот на животот. Како деца, немаме алатки да го процесираме стресот, а
како возрасни, не можеме да ја препознаеме траумата во него.
Нашата инстинктивна, мисловна реакција станува проблем,
а не решение на проблемот, затоа што со вознемирувачките
содржини се справуваме на ист начин како кога сме биле деца.“
За намалување на тешкотиите, младите од Северна Македонија,
општо земено, лесно се одлучуваат за користење лекови, до кои
најчесто доаѓаат сами или со посредство на родителите и/или
пријателите.

33 Parra A. L., Benibgui M., Helm L. J. et al. Minority Stress Predicts Depression in Lesbian, Gay, and Bisexual
Emerging Adults via Elevated Diurnal Cortisol. Emerging adulthood, Sage Journals, 2016
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Користење лекови почесто
од еднаш неделно
во последните месец ден

ЛГБТ млади
(13 и 15 год.)

Хетеросексуални
млади (13 и 15 год.)

24**

За смирување и нервоза

15**

За тешкотии со спиењето

7

6**

20**

6**

19**

7**

24**

За болки во стомакот

8**

16**
13

Момче
Девојче
Табела 13. Пропорции на ЛГБТ млади и хетеросексуални млади во користење лекови
за разни видови тегоби, во последните месец дена.

ЛГБТ-младите, особено момчињата, и до трипати почесто од хетеросексуалните млади се решаваат за лекови за смирување на
своите тешкотии и психосоматски симптоми (табела 13).
Што друго им останува на младите со проблемите и прашањата на
кои немаат одговор?

Ризични однесувања на ЛГБТ-младите, типични
обрасци и избори
Пиењето алкохол е карактеристика на македонското семејство, кое
ја негува традицијата на држење, послужување и уживање во алкохолот во домашни услови, во секое време. Со исклучок на муслиманската заедница, нашите деца имаат силни модели во возрасните, кои во алкохолот гледаат напиток што опушта, смирува, помага
во релациите со другите, охрабрува, теши, се слави, лекува.
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Македонските деца пробуваат алкохол уште пред пубертетот и
ретко кое дете на 13 или 15 години, никогаш не пробало алкохол.
Затоа и разликите во пиењето, повеќе од еднаш во последните 30
дена, на оваа возраст, не се очекува да бидат значајни меѓу различни групи деца.
Сепак, опивањето два и повеќепати во истиот период им се случува трипати повеќе на ЛГБТ-младите отколку на хетеросексуалните
млади (табела 14). Овој тренд продолжува да расте во подоцнежните години, меѓу момчињата од македонската етничка заедница.

Ризични однесувања
(пиење и опивање во
последните 30 дена)

Пиење алкохол почесто
од еднаш во последните
30 дена

Опивање, 2 и повеќе пати
во последните месец дена

ЛГБТ млади
(13 и 15 год.)

Хетеросексуални
млади (13 и 15 год.)

18%*

6%**

29%*

2%**

Вкупно
Табела 14. Пропорции на ЛГБТ млади и на хетеросексуални млади
(13 и 15 год.), изложени на ризични однесувања

Промискуитетното однесување е уште едно од „решенијата“ за
намалување на стресот меѓу момчињата од Северна Македонија.
Хетеросексуалните момчиња на 15 години пријавуваат пропорција од 38 проценти сексуални искуства, што ја рангира С. Македонија на самиот врв, со Бугарија, Албанија и Грција, меѓу 48
земји. ЛГБТ момчињата, иако во далеку помал број, речиси го удвојуваат овој наод (табела 15).
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Ризични однесувања
(сексуални искуства
и заштита)

Искуство на
сексуален однос

Заштита (користење
кондом) при првиот
сексуален однос

ЛГБТ млади
15 год.

Хетеросексуални млади
15 год.

70%**
13%**

38%**
5%

47%*

62%*

Момче
Девојче
Вкупно
Табела 15. Сексуални искуства на ЛГБТ младите и на хетеросексуалните млади (15
год.)

Заштитата од несакана бременост и сексуално преносливите
болести кај ЛГБТ-младите е исто така намалена, на под 50%
(табела 15), што говори дека секое второ момче, или девојче практикувало сексуално искуство без заштита. Големо прашање е исто
така, колкав процент од овие искуства,, не се акт на заведување и/
или сексуално насилство.
Сексуалните искуства во услови на слаба информираност, висок стрес, ризици од насилства и отсуство на поддршка не можат
да бидат решение на проблемите, напротив. Ефектот е уште поголема вознемиреност, а набргу и повторни обиди, со сѐ покусо
траење на задоволството, за сметка на напнатоста што расте.
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„На свои 16 години, Дејан „се
отвори“, потоа го напушти
домот, се пресели во друг град
и се вработи. Но чувството
на оддалеченост од другите
не се смени. Тогаш одлучи да
го реши проблемот така што
ќе практикува ‘многу секс’,
уверен дека е тоа најлесниот
начин за намалување на
дистанцата и стекнување
блискост. Си мислеше, само
треба да се убедиш себеси
дека ако имаш со некого
секс, добиваш и доза интимни
моменти. Но, таквите искуства
често завршуваа со чувството
на безвредност, како да си
искористил некого, само за
да ти олесни, без самиот да
се вложуваш, што напротив,
само ја блокираше блискоста,
наместо да ја развива.“

Животот на ЛГБТ-младите како траума
- сведоштва
Џон Пaчанкис, истражувач на стресот на Универзитетот Јеил, тврди дека вистинската повреда е направена помеѓу освестувањето
на сопствената сексуалност и размислувањето за тоа како да им
се каже на другите. Дури и релативно мали стресови во овој период имаат огромен ефект – не затоа што се тие директно трауматски, туку затоа што почнуваш да ги очекуваш да се случат... 34 „Не
мора никој да те нарече ‘педер’ за ти да почнеш да го прилагодуваш своето однесување на начин со кој ќе се обидеш да избегнеш
кој било да те нарече така“, вели момче на 18 години.
Дваесетгодишен маж се сеќава на себе како на срамежливо и
затворено момче кога имал само 12 години. Кога другарка му го
прашала што мисли за една нивна соученичка, тој без размислување одговорил: „Личи на машко...“ за потоа да додаде, „...па да, би
можел да имам секс со неа“. За набргу потоа да го фати паника,
која ќе го држи многу долго, околу тоа дали некој друг го слушнал
тоа што го кажал; што можел да помисли; дали сега и другите ќе
раскажуваат за тоа; и што ќе мислат за него...? Ете како ја поминав
целата адолесценција, да бидам внимателен, да не згрешам, преплавен, напнат, да се извинувам, да компензирам...“
„Еднаш се загледав во еден другар од средно, а кога тој ме праша
дали ти тоа ме проучуваш, јас бегло му одговорив: ‘Извини другар, но не си мој тип’. Потоа со недели не можев да се смирам,
што ќе мисли сега тој за мене...? Иако тој тоа никогаш не го
спомна, целото малтретирање продолжи во мојата глава.“
Типично за траумата кај геј-момчињата е нејзината природа на
продолжено траење, тврди Вилијам Елдер, психолог и истражувач
на сексуалната траума. По преживеано едно трауматско искуство,
добивате посттрауматско нарушување кое се решава со психотерапија за 4-6 месеци. Но, кога со месеци и години доживувате
мали стресови, од типот: „Што кажав, добро ли кажав“; „Како ме
разбраа, што ќе мислат сега“, или: „Дали тоа беше поради мојата
сексуалност...?“ – тогаш тоа станува неподносливо ...

34 Pachankis Е. J., Safren А., S. ed. Handbook of Evidence-Based Mental Health Practice with Sexual and
Gender minorities, Oxford University Press, 2019
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Можат ли ЛГБТ-младите да дојдат до решенија на своите трауматски искуства, кога никој не ги препознава како такви? – Или, како
сите овие прашања на различност, исклученост, стигматизација и
насилства да се сместат во единствен сет од егзистенцијални права на ЛГБТ-младите? За потоа да почнат и да се решаваат? Институционално, пред се. А потоа и индивидуално, со лично учество.
Зошто ЛГБТ-младите имаат исто толку голема потреба од едукација и стекнување вештини, колку и сите останати. Имено, само
35% од ЛГБТ-младите покажуваат ефикасност и социјални компетенции во справување со животните предизвици, според скалата
на социјална ефикасност 35, што е двојно пониско во споредба со
нивните хетеросексуални врсници (62%). Сето тоа само се надоврзува на добиените наоди за многу други индикатори на здравјето,
за кои знаеме како влијаат врз процесот на социјализација и на
социјалните компетенции.

35 Minter A, & Pritzker S. Measuring Adolescent Social and Academic Self-Efficacy Cross-Ethnic Validity of
the SEQ-C. Research on Social Work Practice 2016
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Заклучни коментари со
препораки

Сликата на здравјето и животот на ЛГБТ-децата на 13 и 15 години
во Северна Македонија, според добиената евиденција, не е оптимистичка, и делува како горко потсетување до каде сме и колку
малку и бавно, всушност, се движат работите кон нивно вистинско подобрување.
Истражувањето на менталното и социјалното здравје открива
алармантни наоди за невидливите трауматски животни искуства
на голем број ЛГБТ деца и млади, во отсуство на семејна и институционална поддршка, слаба ефикасност и отсуство на социјални
вештини и компетенции за нивно надминување.
Нашиот интерес со ова истражување, беше откривање на нееднаквоста во здравјето меѓу две издвоени групи млади според нивната сексуална ориентација и родов идентитет, следејќи ги приоритетите на европските развојни политики за унапредување на
здравјето и еднакви услови за добро здравје на сите деца.36
Наодите ја потврдија претпоставката за високи и значајни разлики меѓу ЛГБТ-младите и хетеросексуалните млади, на голем број
индикатори на здравјето поврзани со општата добросостојба, но и
со ризиците на кои се изложени само поради нивната сексуална
и родова „неусогласеност“ со хетеронормативниот, рудиментарен
„машко - женски“ модел што тие не успеваат да го следат.
Притоа ЛГБТ-момчињата се под многу повисока изложеност на
здравствени ризици и насилства, од ЛГБТ-девојчињата, што го засилува впечатокот за доминацијата на традиционалната „мачо“ кул-

36 WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. Geneva: World Health
Organization; 2018. Licence
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тура што ги утврдува правилата и не го простува „предавството“.
Напротив, жестоко и долгорочно го казнува, не одговарајќи пред
никого за своите казнени политики и практики.
Општествените услови – економски, социјални и културни – на заедницата што ја делат двете групи млади, и која се покажа високо
селективна во (не)грижата и заштитата на младите, ни откриваат
значаен дел од причините за длабокиот и непремостив јаз меѓу
развојот и перспективите на ЛГБТ-младите и нивните хетеросексуални врсници. Таквата заедница, традиционална, сиромашна,
неука и обесправена, ги открива точките на актуелниот ризик, но
и скриените потенцијали за подобрување на состојбите.
Наодите во овој преглед се потпираат на актуелните животни
околности на децата од 13 до 15 години во С. Македонија, задржувајќи се на најважните развојни ресурси на младите: училиштето,
семејството и врсниците.
Училиштето, како моќен ресурс и појдовно стојалиште за отпочнување на промените и враќање на довербата во институциите на системот, е ставено во прв план, и пред семејството, кое во
традиционална и дезорганизирана заедница нема моќ самото да
се избори за своите деца. Истовремено, токму училиштето и семејството, според добиените наоди, се препознаени како „точки
на застој“ и на големи нееднаквости, со лоши прогнози за иднината на ЛГБТ-младите.
Покрај образовните, огромна одговорност за состојбите имаат и
здравствените институции. Нивниот професионален капацитет
и интерес да се спротивстават на конвенционалните застарени
толкувања и пристапи кон сексуалните и родовите различности,
одамна ревидирани од најголемите и највлијателни научни публикации и стручни асоцијации во светот37, е слаб и ограничен.
Колку напори и знаења се потребни толкувањето на сексуалната

37 DSM 5 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) e резултат на повеќе од
10-годишни напори на стотина меѓународни експерти, во сите полиња на менталното здравје; ICD-11Меѓународна класификација на болести (единаесетта ревизија) - Систем на медицинско кодирање,
креиран од Светската здравствена организација, СЗО; за документирање дијагнози, болести, знаци
и симптоми и социјални услови. APA – American Psychiatry association; ACAP - American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry; APA - American Psychological Association; СЗО – Светска здравствена
организација; СЕ – Совет на Европа; Коалиција Маргини - организација за промоција и заштита на
сексуалните и здравствени права на малцинските заедници, Скопје; Хера – асоцијација за здравствена
едукација и истражувања, Скопје, С. Македонија.
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ориентација и родовите идентитети, да биде сместено во полето
на човековите права, нaместо во системите на ментални нарушувања и девијации?38
Инертноста и површноста во грижата и заштитата на здравјето и
правата на ЛГБТ-младите од страна на клучните два институционални бастиона, образованието и здравството, ја мултиплицираат
повредата, која се шири понатаму преку сите други институции
на заштита, сè до семејството, од кое најмногу имаат потреба токму овие млади.
Притоа, одговорноста за ваквата состојба оди долж хиерархиската оска на моќи, од доминантните партиско-политички одлуки,
до пониските ешалони во институциите на системот, за сосема да
се релативизира во нивната неефикасност, неповрзаност и неусогласеност во законите, процедурите и личните уверувања, преточени во рудиментарната практика.
Од друга страна, би било некоректно да заклучиме дека ЛГБТ-заедницата нема сили, не се бори и не вложува големи напори, добивајќи поддршка од сè поголем дел од заедницата, во унапредување на својот статус и почитување на нејзините човекови права.
Но проблемот е во тоа што темите се отвораат пред постојано
исти аудиториуми на поддржувачи и познавачи, што создава лажно чувство на напредување и комфор, додека всушност работите
се одвиваат во ограничен простор на активистички акции и реакции, што ЛГБТ-младите ги пресликуваат во своите однесувања,
многу налик на сите нивни претходници.

38 Канадска психијатриска асоцијација: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244881/;
Светска психијатриска асоцијација: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5032493/; Резолуција
на Американската психолошка асоцијација за диверзитетот на родот и сексуалната ориентација кај децата
и адолесцентите во училиштата: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/about-diversity-schools.pdf;
Резолуција за трансродов, родов идентитет, родово изразување и недискриминација на Американската
психолошка асоцијација: https://www.apa.org/about/policy/transgender.pdf; Психолошката асоцијација
на Јужна Африка – Изјава за ставот кон сексуалните и родовите диверзитети: https://www.psyssa.com/
wp- Соопштение на меѓународната психолошка мрежа за ЛГБТИ-прашања (IPsyNet): https://www.apa.
org/ipsynet/advocacy/policy/statement-english.pdf
content/uploads/2015/12/PsySSA_position_statement_sexual_gender.pdf; Британска психолошка
асоцијација: https://www.bps.org.uk/sites/bps.org.uk/files/Policy/Policy%20%20Files/BPS%20Positions%20Statement%20on%20Therapies%20Attempting%20to%20Change%20Sexual%20Orientation%20
%282013%29.pdf; Панамериканската и светската здравствена организација (PAHO + WHO) и СЗО: https://
www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803:2012-therapies-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-threaten-health&Itemid=1926&lang=en
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Идејата за отворање и разбирање на темите од сексуалноста, без
страв и предрасуди, како и за практикување на правата на еднаков
развој, недискриминација и учество на сите деца, не е во тоа да
сместиме изолирана група деца под заеднички именител, туку да
ја прифатиме одговорноста за разнообразноста на сексуалноста
како здрава појава, пред сè кај себе, сеедно во какви форми и
изрази се јавува и какви чувства носи. Прифаќајќи ја кај себе, сигурно е дека полесно ќе ја прифатиме и кај другиот.
Со други зборови, ЛГБТ-младите мораат да излезат од кругот на
предрасуди, ослободени од претпоставката дека „мораат“ да го поминат секогаш истиот тежок пат за кој се „предодредени“. Идентификувани како припадници на една изолирана група, тие се
двојно обележени и двојно издвоени од сите останати, еднаш по
својата различна сексуалност или родова определба, а вторпат по
тоа што не му припаѓаат на хетеросексуалното мнозинство кое ја
има моќта.
Целта на овој приказ е во разбирање на комплексноста на проблемот, но и во забрзување на промените. Целта е откривање на разнообразноста на сексуалното и родовото изразување и ориентација, до јавната и институционалната сфера, како „човеково право
на постоење и различност“. Тука треба да се постават точките на
мерење на напредокот. Единствено така решавањето на проблемите на ЛГБТ-младите може да води кон поголема толеранција и
доверба меѓу младите, што е придобивка за сите млади.
Валидноста и релевантноста на добиените сознанија може да им
помогне на младите за поотворено и побезбедно справување со
сопствената сексуалност, полесно самоприфаќање и прифаќање
на другите такви какви што се, што конечно води и кон поголема
самодоверба и поздрави релации. Тоа би ја охрабрило и истражувачката практика, за посеопфатно и прагматично отворање кон
детските и човековите права.
Ваквите промени, пред сè, во свеста на луѓето и во начинот на
мислење и заклучување, не се лесно спроводливи, уште повеќе
затоа што бараат децениско време. Но децата го немаат тоа време,
ниту исходите од нивните страотни животни искуства денес, под
прагот на кое било основно детско право, е нешто пред кое смееме
да затвораме очи. Тогаш, што е решението? Имаме ли отворен пат
за промени?
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Препораки
Две линии на влијанија врз промените мора да се водат, поврзано
и едновремено. Едната кон детето, во подигнување на неговата
самодоверба, достоинство и зајакнување на неговите вештини на
справување, а другата кон системот и сите негови институции,
нивно отворање и приближување кон него.
•

На младите треба да им се помогне да се информираат, но
исто толку е важно тие да дојдат до позитивни искуства, со
сопствено учество. А тоа значи да имаат добар план на самозаштита, да научат кога и како да се претстават пред другите со вистинската слика за себе и за својата сексуалност,
и/или родова определба, и да се подготват за справување со
различни реакции на средината, на тоа кои се тие. Младите треба да научат и како да дојдат до безбедни услови, до
поддршка од пријателите, и/или семејството, и до неутрални
територии кога нивните права се загрозени.

•

Втората паралелна линија на промени е: институционалното
зајакнување и меѓусекторското поврзување во решавање на
клучните прашања од развојот и заштитата на ЛГБТ-младите, со унифициран пристап и континуирано следење на промените. Притоа први во следот се образовните и здравствените институции и тела.

Промените мораат да почнат да се случуваат во професионалните, академски кругови, пред се меѓу лекарите, психијатрите, психолозите и сите останати во полето на детската грижа и заштита.
Тие, преку своите стручни тела и асоцијации треба да заземат
единствен, научно заснован став околу важноста на родовите
прашања и сексуалноста, за детскиот / човековиот развој и права,
како и за диверзитетите на сексуалната ориентација, изразување
и родовите идентитети, како нормални „де факто“појави.
Нивните толкувања и понуди за помош, во разговорите со децата,
и со нивните родители, мораат да бидат стручни, професионално
етички, и на нивото на предизвициге, секогаш во полза на детето,
неговата добросостојба и почитување на неговите права на себеизразување, еднаквост и учество.
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Оттука, препораките до стручните тела и асоцијации, во насока
на унифицирање на нивниот став по овие прашања се:
•

прифаќање на универзалноста на исто-половата сексуална
ориентација и изразување, присутни во различни култури.

•

да го разберат и третираат диверзитетот на сексуалната ориентација и однесувања како нормални варијанти на човековата сексуалност, кои се мултифакторски условени.

•

да ги именуваат како ненаучни „третманите“ за промена
на сексуалната ориентација, или доживувањето на родовиот идентитет, и да ја подигаат свеста за нивната штетност и
неетичност. Истовремено, да ги елиминиаат сите обиди за
репаративни, или конверзивни терапии од својата тераписка практика и програми за заштита, сметајќи дека таквите
терапии се потпираат на претпоставката за ЛГБТИ идентитетите како за ментални пореметувања.

•

да ја препознаат социјалната стигма и последователните
дискриминирачки политики и практики во јавната сфера
кон исто-половата сексуална ориентација и трансродовото
изразување и да им се спротивстават со целиот свој професионален кредибилитет, јавно, на секој нивни израз и форма.

•

да ја следат научно-истражувачката мисла и новите сознанија, и да ги имплементираат во својата пракса, со што ќе
влијаат и врз промените во заедницата кон овие прашања.

•

да се залагаат за специјализирана до-едукации на психолозите, психијатрите и стручните служби во медицинските и
образовните установи, и пошироко.

За да биде возможно сето ова, потребна е поголема отвореност
кон истражувачките обиди, кон добрите практики и поголема
храброст и масовност во иницирање и прифаќање на промените.
Конечно, целта на овој извештај е да влијае врз политиките и практиките за унапредување на здравјето, следејќи ги специфичните
потреби и правото на здраво живеење на секое дете во С. Македонија, независно од неговата припадност и нетипичност.
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Но тоа не е доволно и за ЛГБТ-младите да ги уживаат своите права, на долги патеки.
Вистинската цел е да ги ослободиме ЛГБТ-младите за кои денес
зборуваме како за категоризирана, издвоена група (заедница)
млади, од сите зададени, обележани и затворени категории, каде
што под разни, често и хумани изговори им пристапуваме за полесно да ги разбереме и/или да им помогнеме. Секогаш ние овде, а
тие таму, различни, чудни и на безбедна дистанца.
Без никакво условување и само преку целосно прифаќање на
овие млади, како и на одговорноста за нивната општествената позиција, ќе можеме да ги поместиме работите кон еднаквост на
сите деца во заедницата.

