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Овој прирачник настана како еден од резултатите од тренингот „Подигнување на 
капацитетите на младинските работници во работата со ЛГБТ-млади“, одржан во 
Суботица (Србија) од 7 до 15 декември 2016 година, поддржан од програмата „Ерасмус 
плус“ – Клучни активности 2 (KA2) „Градење капацитети во областа на работење со 
млади“ (Capacity building in the field of youth) и од „Младински прозорец за Западен 
Балкан“ (Western Balkans Youth Window) со програмата „Подигнување на капацитетите 
на младината“ (Capacity Building in the field of youth).  

Тренингот го реализираше Асоцијацијата „Дуга“, Шанац, Србија, организација која е 
носител на проектот, во соработка со партнерските организации: „Субверзивен фронт“ 
(Subversive Front) од Македонија, „Индепендент – Зеница“ од Босна и Херцеговина, 
„Бонсаи“ од Хрватска и „ЛГБТ-форум Прогрес“ од Црна Гора. 

Главната цел на проектот „Подигнување на капацитетите на младинските работници во 
работата со ЛГБТ-млади“ е зголемување на соработката на младите од пет држави 
(Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора), преку неформално 
образование, да ги зголемат своето знаење и способности за адекватен и 
сензибилизиран пристап во работата и во поддршката на ЛГБТ-младите во регионот. 

 

Координатор на проектот   
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Сексуална ориентација и родов идентитет 
 

Јелена Зулевиќ, м-р, психолог 
 

Последните години дојде до значителни промени во начинот на кој се 
концептуализираат и се дефинираат сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 
Долго време во западните општества сексуалната ориентација беше дефинирана низ 
четири клучни компоненти: како биполарна (хомо/хетеросексуално) и 
еднодимензионална категорија (базирана, пред сè, на сексуалната активност), 
константна и базирана на искуствата на машката сексуалност. Денеска преовладува 
пристапот кој сексуалната ориентација ја опишува како континуирана (Кинсиева скала 
на која хомо/хетеро се само движење на точка на скалата), повеќедимензионална 
(покрај сексуални активности, важни аспекти претставуваат романтичната, еротската, 
емоционалната привлечност/фантазии/поврзаност, самоидентификување и сл.), 
флуидна (може да се менува и да варира во текот на животот, иако кај многумина, 
многу рано се воспоставува шаблон кој останува стабилен во текот на целиот живот) 
(Garnets & Kimmel, 2003).  
 

Сексуалната ориентација, значи, претставува само една компонента во сексуалноста, 
која ја карактеризираат емотивна/романтична и сексуална привлечност (вклучувајќи 
желби, фантазии, вљубување, врска) во однос на лице од одреден пол. 
Хомосексуалноста се дефинира преку емотивна и еротска привлечност (која може, но 
не мора да вклучува и сексуални односи) насочени кон лица од истиот пол (Garnets & 
Kimmel, 2001). Особено е важно да се нагласи дека таа е независна од родовиот 
идентитет.  

Денешното сфаќање на полот и на родот, исто така, се сменило од дихотомната 
концептуализација кон континуум, при што терминот пол обично се поврзува со 
биолошките карактеристики (хромозоми, секундарни полови карактеристики, 
анатомски ендокринолошки аспекти врз основа на кои лицето се одредува како машко 
или женско). Родот/родовиот идентитет, од друга страна, се однесува на субјективните 
доживувања за припадноста кон полот и на општествените сфаќања/конструкции на 
полот. Обично се совпаѓа со биолошкиот пол, но во некои случаи (на пример, кај 
транссексуалните лица кои сакаат хируршки да го прилагодат полот) не се совпаѓа. Кога 
родот и полот не се усогласени, говориме за родова дисфорија која може да биде 
изразена во поголема или во помала мера (Marković-Žigić i sar., 2015).  
 
Родовиот идентитет е независен од сексуалната ориентација и не треба да се мешаат. 
Тоа значи дека не сите транссексуални лица се истополово сексуално ориентирани, 
ниту истополовите лица имаат нужно и ненормативно родово (само)идентификување. 
Општеството, сепак, често ги става во иста категорија, па се соочуваат со слични 
проблеми на дискриминација, стигматизација и предрасуди, поради што постои 
историска поврзаност на овие групи во движењето за човекови права (и станала 
прифатена скратеница која ги опфаќа сите нив - ЛГБТ+). 
Истражувањата на преваленцата на нехетеросексуалноста покажуваат голема крос-
културна варијабилност во зависност од поставените дефиниции (на пример, во 



истражувањата е утврдено дека двојно е помал бројот на оние кои се идентификуваат 
како бисексуални/геј од бројот на оние кои изјавуваат дека учествувале во истополови 
сексуални активности (Black, Gates, Sanders, & Taylor, 2000, и Savin-Wiliams & Ream, 
2007). Сепак, од бројни истражувања може да се заклучи дека околу 2 до 4 отсто од 
возрасната популација е само истополово ориентирана и овој процент е сличен и за 
адолесцентите. Овие автори, сепак, напоменуваат дека традиционалните мерки за 
сексуална ориентација не се сигурни, особено во адолесценцијата. 

Прашањето за сексуалната ориентација кај децата и кај младите е чувствителна тема, 
како во општествен контекст, така и во експертските кругови, во кои постојат големи 
несогласувања во врска со различните аспекти: од идеи дека сексуалната ориентација е 
вродена (генетика или пренатални хормони), преку теорија за воспитувањето и за 
влијание на средината, па до денеска доминантното сфаќање за комплексната 
интеракција на различни фактори. Поради тоа, некои автори ја доведуваат во прашање 
оправданоста на терминот „геј-адолесцент“, меѓу другото поради тоа што според 
сфаќањето на многу автори, сексуалноста се креира токму за време на овој период. 

Покрај прифаќање на сите споменати тешкотии во концептуализација и во дефинирање 
на термините, треба да се напомене дека за занимавање со темата дискриминација, 
која нехетеросексуалните млади ја доживуваат во школите, не е од клучно значење која 
дефиниција ќе ја прифатиме, ниту, пак, која е нивната „вистинска“ сексуална 
ориентација, односно родов идентитет. 

Дискриминацијата и тешкотиите на кои се изложени, всушност, најчесто потекнуваат од 
претпоставената сексуална ориентација и ненормативното родово изразување (па се 
регистрираат случаи на врсничко насилство над лица кои врсниците ги перципираат 
како „феминизирани“, „геј“ итн., честопати пред тие самите да дојдат до 
самоидентитетските ознаки за сопствената ориентација/родов идентитет). 

Извори: 
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i  izazovi nakon nje. U Miletić & Milenković (ur.) Priručnik za LGBT psihoterapiju. Udruženje za 
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Savin-Williams, R. C.& Ream, G. L. (2007). Prevalence and Stability of Sexual Orientation Components During 
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ЛГБТ+ идентитет 
Јелена Зулевиќ, м-р, психолог  

Што всушност значи кратенката ЛГБТ?  

Своевремено, за сите лица што имале поинаква сексуалност од хетеросексуалната, се користел 

еден термин – хомосексуалност или геј. Меѓу нив, сепак, не се видливи жените, но и многу 

други групи кои не се вклопуваат во едноставната поделба на хомосексуално-хетеросексуално. 

Поради тоа, денеска вообичаена е употребата на кратенката која опфаќа мноштво групи: 

лезбијки, геј-мажи, бисексуални лица и трансродни лица (ЛГБТ). Кон оваа кратенка подоцна 

се приклучени и други идентитети: ЛГБТТИКА (Т - трансродни, Т - транссексуални, И – 

интерсексуални, К - квир, А - асексуални лица). Секогаш кога се размислува за исклученоста и за 

додавање нови идентитети, постои опасност за изоставање некои. Поради тоа денеска се 

користи кратенката ЛГБТ+, со идеја дека со неа се опфатени сите оние сексуални и родови 

идентитети кои отстапуваат од хетеронормативата. 

Како што веќе е кажано, сексуалната ориентација е компонента на сексуалноста која се 
карактеризира со емотивна, романтична и сексуална привлечност во однос на лица од 
одреден пол. Трансродноста е нешто посложен поим, затоа што не се однесува на 
сексуалната привлечност, туку на родовиот идентитет. Родовиот идентитет (начинот 
на кој се доживуваме себеси) најчесто се поистоветува со полот. Трансродните лица 
себеси не се доживуваат во согласност со традиционалните бинарни опозиции на 
машко или женско или, пак, нивното однесување или изразување не се поврзува со 
вообичаените родови улоги. За разлика од транссексуалните лица кои сакаат хируршки 
да го прилагодат биолошкиот пол, кај трансродните лица најчесто оваа желба не 
постои. Интерсексуалност е поим кој се однесува на лица со генитални карактеристики 
на двата пола (стариот назив беше хермафродити). Поимот квир се врзува со сите 
самоидентификации кои отстапуваат од хетеронормативноста, но без потреба јасно да 
се означи со одредени категории. 

Многу истражувања укажуваат на тоа дека процентот на истополово ориентираните 

бил константен во текот на историјата (5-10 отсто) без разлика за кој дел од светот, 

култура или религија станува збор. Денеска се само повидливи поради движењата за 

човекови права. ЛГБТ+ лицата повеќе не мора да се кријат како порано. 

Тоа што се менувало низ историјата е односот што општеството го заземало кон 

искажувањето на истополовата сексуална ориентација или сексуалните односи меѓу 

лица од ист пол. Во Античка Грција, не само што била прифатена, туку и целосно 

вообичаена и институционализирана (за неа е пишувано како за дел од секојдневниот 

живот, претставена е со многубројни цртежи на грчките вази итн).  

Се смета дека во текот на Средниот век, под влијание на црквата, истополовата 
сексуална ориентација станала дел од религискиот дискурс и почнала да се смета за 
грев. Сепак, многу историчари нагласуваат дека не може така да се поедностават 
работите, бидејќи тоа не се случувало во сите општества. Тие истакнуваат дека таа не 
била на ист начин третирана во христијанството низ годините, но факт е дека во тоа 
време истополовите сексуални односи биле сместени во контекст на грев. 



Нешто подоцна, односно во 19 век, со неа почнува да се занимава медицината. 

Всушност, самиот термин „хомосексуалност“ првпат го употребил еден лекар 

(К.М.Бенкерт) во 1869 година. Пред тоа за неа не постоело некое посебно име ниту, 

пак, „хомосексуалците“ биле набљудувани како група. Токму затоа што зборот 

„хомосексуалност“ настанал во контекст на медицинскиот дискурс, кој ги 

патологизирал сите нехетеросексуални идентитети, овој збор се избегнува и се 

препорачува „истополова сексуална ориентација“. 

Интересот на медицината за истополовата сексуална ориентација донел некои добри и 

некои лоши работи. Од друга страна, „преземајќи “ ингеренции за оваа област од 

човековото однесување, медицината престанала да гледа на истополовата сексуална 

ориентација како на грев ниту, пак, ја третирала во контекст на вина, искупување, 

неморалност и слично. Од друга страна, таа донела нови етикети затоа што 

хомосексуалноста станува нарушување, а нарушувањата треба да се лечат. Списокот 

методи што биле употребувани при обидите за лекување, од 19 век па сè до 60-тите 

години на минатиот век, може еднакво да се гледа и како иновативен и застрашувачки. 

Во стручната литература може да се пронајдат податоци дека лезбијките и геј-мажите 

биле подлегнувани на разни хируршки процедури (лоботомија, кастрација, 

вазектомија, стерилизација, клиторидектомија – отстранување клиторис, 

хистеректомија – отстранување матка), потоа хемиски процедури (хормонски инјекции, 

сексуални стимуланси, сексуални депресанти), па психолошки процедури 

(апстиненција, аверзивна терапија), и разни други (терапија со електрошокови, 

потопување во студени бањи итн.)1 Речиси да нема потреба да се каже дека ниедна од 

овие процедури не довела до промена на сексуалната ориентација, но многу пациенти 

останале сериозно оштетени до крајот на животот. Тоа се само некои од причините 

поради кои професионалните здруженија денеска не советуваат какви било обиди за 

менување на сексуалната ориентација, а во многу земји постојат посебни закони кои 

ова експлицитно го забрануваат. 

Интересно е тоа што во времето кога со истополовата сексуална ориентација почнува 

да се занимава медицината, таа станува дел од законската регулатива.2 

Денес хомосексуалноста е декриминализирана во сите земји од западната 

цивилизација. Уште во 1974 е избришана од ДСМ (Американската психијатриска 

класификација), а нешто подоцна и од Светската класификација на болести (ИЦД), што 

значи дека не се смета за нарушување или болест, туку само за варијабилност на 

сексуалниот идентитет. Етичкиот кодекс на лекари и на психолози строго забранува 

нејзино насилно менување (затоа што се знае дека тоа не е ефикасно, а многу сериозно 

му штети на лицето). Исто така, денес се знае дека сексуалната ориентација не влијае 

на можноста лицето да води исполнет живот, да биде задоволно со себе, да биде 

продуктивен член на државата, да заработува, да се издржува себеси и семејство итн.  

                                                           
1Некои од суровите начини за лекување хомосексуалност, од не така далечното минато, можат да се 

најдат во книгата «Making us crazy» , Kuchins & Kirk, 1997, The Free Press, New York, str. 59 

 
2Тоа, всушност, било оправдувањето на некои лекари за прилично суровите интервенции на кои ги 

изложувале пациентите. 



Поради сето тоа, може да се каже дека денес, од општествена институционализација, 

преку истребување демони, затворање и сурови обиди за насилно лекување, 

сексуалната ориентација стана дел од темата човекови права. 

Повеќе не се поставува прашањето како да се смени лицето, туку како да се смени 

општеството за подобро да одговори на потребите на своите членови.  

Денес се поставуваат сосема други прашања, прашања кои се однесуваат на 

дискриминацијата, насилството, правата на брак, посвојување деца, права на 

истополовите семејства. На ЛГБТ+ лицата им се нуди психотерапија како еден од 

начините за надминување на општествената дискриминација на која често се 

изложени. Медиумите и јавниот простор се помалку или повеќе отворени за ЛГБТ+ 

лица, ги гледаме во филмови, за тоа се говори... Сè изгледа поинаку, сè дејзтвува 

подобро. А потоа се слуша прашањето: „Па, добро, зошто имаат потреба да зборуваат 

за тоа, што уште сакаат?“ Во делот кој следува ќе се обидеме да одговориме на тоа 

прашање.  

Ако е потребно да се наведат причините поради кои е важно дискриминацијата да се 

намали, тоа е затоа што и понатаму постои висок процент на самоубиства кај ЛГБТ+ 

тинејџерите, висока стапка на насилство (физичко, психолошко и други видови) на кои 

ЛГБТ+ популацијата е изложена, дискриминацијата во некои важни сегменти на 

животот, како што се образование, здравство, право на вработување. Факт е дека од 5 

до 10 отсто од популацијата припаѓа на лезбијска, геј, бисексуална или трансродна 

популација, што значи дека сите ние познаваме и имаме во поширокото семејство, 

соседство и меѓу соработниците некое лице чии права сериозно се загрозени. Поради 

тоа, проблемот со дискриминацијата не е само проблем на ЛГБТ+ заедницата, туку на 

целото општество, кое со тој проблем мора да се фати во костец. 

ЛГБТ+ популацијата не е единствена група (има различни политички и религиски 

уверувања, ниво на образование, занимања, интереси итн.). Како и во пошироката 

популација, исто така, не постои согласување ни кај нив за тоа дали треба или не треба 

да се слави Денот на гордоста, дали треба да се легализираат истополовите бракови и 

да се дозволи посвојување деца, дали треба да се влезе во ЕУ... Мора да се сфати дека 

тие не се некоја организирана група која има единствени ставови. Стереотипите што 

обично постојат за лицата со поинаква сексуална ориентација ги прикажува на еден 

премногу упростен и неточен начин, што го отежнува разбирањето. ЛГБТ+ лицата се 

дел од нашето општество, еднакво разновидни како и остатокот од општеството, кое 

единствено е поинакво само според преференција на партнерот/партнерката од 

одреден пол и ништо повеќе.  

Всушност, тоа не е баш точно. Има уште нешто. Тоа се проблемите со кои се соочуваат 

поради својата сексуална ориентација. И не мислиме само на некои спорадични 

непримерни шеги, коментари и слично (иако тие не го прават животот полесен). 

Мислиме на многу сериозни егзистенцијални проблеми и насилства за кои 

пошироката популација ништо не знае или многу малку знае. Мислиме на лица кои се 



маргинализирани, а самите поединци/поединки премногу се исплашени јавно да 

говорат за тоа.   

Екстремни примери на општествена дискриминација која е случува во училиштата, 

државните институции, здравството, семејството... се наведени на друго место. Тука ќе 

опишеме нешто друго. Нешто што можеби не изгледа како премногу важно, но нешто 

што можеби може да објасни зошто на главната интернет-страница на секоја ЛГБТ+ 

организација постои и телефон за превенција на самоубиство.  

Ќе раскажам приказна која се наоѓа на почеток на книга на еден помалку познат 

терапевт (Хинкла). Почнува со опис на еден постар седокос човек во 

седумдесеттите години од својот живот, кој помалку вознемирено почнува да 

зборува за своите проблеми, осаменоста и за тагата што ја чувствува. Објаснува 

дека сè уште нема закрепнато од смртта на својот цимер, кој починал две години 

претходно. Терапевтот потоа прашува: „Колку долго бевте цимери?“, „Четириесет 

години“, следи одговор. 

Оваа приказна прикажува многу од тоа што е важно за истополовите заедници. Тие не 

се препознати како заедници. Кога двојката ќе раскине, дури и по многу долга врска, 

заедницата и најблиската околина тоа често не го препознаваат, било тоа затоа што 

врската била скриена поради страв од осуда, било затоа што не ја сметале за доволно 

сериозна (барем не како што се смета традиционалниот брак). Во емоционално-

психолошка смисла, лезбијските и геј-врските се целосно исти како и 

хетеросексуалните, со исти проблеми, конфликтни и дилеми. Но, за нив  често не 

може да се говори. ЛГБТ+ лица не можат да стават слика од партнерот/партнерката во 

канцеларија, да зборуваат на работа, да покажуваат фотографии од летување, да го 

видат партнер/партнерка на семејна вечера... Не станува збор за некоја потреба да се 

истакнува сопствена сексуална ориентација, како што често се мисли. Едноставно, се 

работи за тоа дека хетеросексуалните лица можат слободно да зборуваат за различни 

аспекти од својот живот, а да не се ни свесни дека со тоа ја откриваат и својата 

ориентација. За ЛГБТ+ лицата тоа е ризично. Барем во повеќето семејства и на 

повеќето работни места, денеска, кај нас. 

Поради сето тоа се јавува еден специфичен вид на чувство на изолираност, константно 

вложување напори да не кажат нешто погрешно. Затоа не треба да се заборави дека не 

се ризикува да се добие само поглед на неодобрување – познати се случаи на сериозно 

физичко насилство на улици, во превоз, во семејството... Дури и само поради 

претпоставена поинаква сексуална ориентација. Луѓе добиваат отказ од работа, 

остануваат без средства за живот. Родители се откажуваат од деца. Лекари не сакаат да 

им земат крв. Издавачите на станови одбиваат да им издадат стан. Не е тоа некој 

имагинарен, претпоставен ризик. Многу е реален и многу ЛГБТ+ лица со време учат 

како да се прилагодат и да живеат со нив. 

Истополовите партнери/ки немаат право на наследство по смртта на 

партнерот/партнерката, ни по десет години заеднички живот. Немаат право да 

донесуваат медицински одлуки во име на својот партнер/партнерка, кога тој/таа не се 



во состојба, туку таа одлука ја носи семејството дури и кога со години одбивале секаков 

контакт со него/неа. Немаат право на бенефиции кои ги имаат признаените двојки 

(здравствено осигурување, наследување пензија). 

Воопшто, растењето на ЛГБТ+ поединците во нашето општество е отежнато со фактот 

дека не постојат рутински модели на социјализација (модели на други лица или 

двојки на кои би се угледале), а со тоа лицата често многу рано ја препознаваат 

пораката дека тоа е нешто што треба да го кријат, па долго живеат со чувство на срам, 

вина, притисок, страв од отфрлање. И тоа не се нереални проблеми. Различни 

истражувања и искуството од практиката покажуваат дека по „излегувањето од 

сенката“ (каминг-оут  - откривањето на сопствената ориентација на другите, најчесто на 

семејството и на пријателите) семејството прекинува контакт, најдобрите пријатели се 

дистанцираат, соседството почнува да вперува прст... 

На телевизија, наместо позитивни модели, ЛГБТ + лицата често можат да слушнат 

најлоши навреди на своја сметка, за тоа дека се грешни, неморални, дека го 

загрозуваат општеството и цивилизацијата, дека општеството не ги сака... Тоа може да 

доведе до прифаќање и до интернализација на општествените стереотипи така што и 

самите ЛГБТ+ лица почнуваат да веруваат дека со нив нешто не е во ред, дека треба да 

се срамат, да се држат настрана... Постојаните закани или изложеноста на насилство 

воопшто не помагаат во целата ситуација.  

Да, точно е дека речиси сите сме биле некогаш изложени на некоја ситуација на 

насилство (психолошко, физичко...), но треба да помислите дека некој секојдневно се 

соочува со тоа (од родителите, од соседите, во автобус, кога излегуваме во клуб). 

Воопшто, константната свест за тоа дека насилството може лесно да се случи, во тек на 

долг временски период во животот на едно лице, претставува огромен стрес, па дури и 

ако тоа никогаш не се случи. 

Секако, ситуацијата не е така екстремна за секого и секој ден. Но, за голем број ЛГБТ+ 

лица, за жал, тоа е многу почесто отколку што се знае, затоа што истражувањата 

покажуваат дека и кога ќе доживеат насилство, ретко го пријавуваат бидејќи се плашат 

од реакцијата на полиција или од страв дека пријавата ќе придонесе за откривање на 

нивната сексуална ориентација.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Општествена дискриминација и нејзините последици 

На шемата која следи, ќе се обидеме постсистематски да ги објасниме проблемите со 
дискриминацијата за кои говоревме, но и до кои последици таа конкретно води. 

Циклус на дискриминацијата

Изолација, збунетост, 

повреденост, бес, страв

беспомошност, 

лоша слика за себе

(дискриминирани групи)

Системска обука

(стереотипи, митови: низ социјализација)

Засилено

Манифестации на општествено, 

Институционално ниво

Ново учење, 

лични, професионални, 

општествени промени

Резултати

(Не)свесни ставовиi, верувања,

Акции, непријателство кон

Разни општествени групи

Потврдувања

Почетни уверувања и предрасуди

Потоа зајакнување на

Предрасудите и дискриминацијата

Последици

Почетни нееднакви шанси,

губење на мотивацијата, 

потешко вработување

и напредок во кариерата, полоша

материјална состојба

 

Имено, од најраното детство сме изложени на различни стереотипи и на негативни 
предрасуди кон разни општествени групи. Тие дополнително се зајакнуваат со тоа што 
сме склони да ги забележуваме само примерите што се вклопуваат во нив, а ги 
занемаруваме или, едноставно, не ги забележуваме другите (на пример, стереотипот 
за феминизираните геј-мажи доведува до тоа само тие што ги сметаме за 
феминизирани да ги гледаме како геј, целосно несвесни за сите други геј-мажи кои не 
се вклопуваат во тој стереотип). 

Многу стереотипи и предрасуди кон ЛГБТ+ популацијата се изразито негативни, а кај 
поединците што ги усвојуваат доведуваат до екстремно дистанцирање, непријателство 
и до подготвеност на насилство кон одредени групи. Тоа нè доведува до следното 
(долниот „круг“ на сликата). Припадниците на дискриминираните групи како 
последица на општествените непријателства, често имаат почетни нееднакви шанси (на 
пример, ромските деца се откажуваат од школување поради малтретирањето од 
врсниците или ЛГБТ+ лицата кои се изолираат и се повлекуваат од општеството поради 
навредите и насилствата). Покрај тоа, може да дојде до губење на мотивацијата, 
отежнато напредување во кариерата, полоша материјална состојба, итн. Потоа тие 



факти (кои се последица на дискриминацијата) ги користиме за само да ги потврдиме и 
да ги засилиме почетните уверувања и предрасуди: „Па, да, ромските деца 
едноставно не сакаат да одат во училиште“ или „Толку е повлечен, мора поради 
тоа да станал геј“. 

Општествената дискриминација, за жал, не е единствениот проблем со кој многу 
маргинализирани групи мора да се соочат. Како и остатокот од општеството, тие се 
изложени на исти стереотипи и предрасуди за себе, па се случува, на некое ниво и да 
ги прифатат како точни (интернализирана хомофобија или терминот што денеска се 
користи - интернализиран хетеросексизам)3. Доаѓа до градење лоша слика за себе, 
збунетост, чувство на беспомошност, вина, но и до сериозни проблеми (суицидалност, 
депресија итн.) Наместо да биде знак за околината и за општествената задница да 
пружат појасна и поголема поддршка на овие луѓе, за да не се чувствуваат изолирани 
или осамени, тие често само ги поткрепуваат своите првобитни предрасуди и циклусот 
на дискриминација продолжува.  

Од лева страна на шемата, со испрекинати стрелки, прикажана е алтернативата – 
прекинување на циклусот на дискриминација со новите учења, намалување на 
предрасудите и на негативните стереотипи, промени на општествено ниво. Треба да се 
има на ум дека општеството ќе биде толку успешно и продуктивно колку што се 
успешни поединците што го сочинуваат. Наместо енергијата да се троши на агресија, 
општеството би имало далеку повеќе корист од поддршката што ќе им ја обезбеди на 
своите граѓани. 

____ 

И покрај сето ова, повеќето ЛГБТ+ лица воспоставуваат долги, стабилни и 
исполнувачки врски со партнери/партнерки кои ги сакаат, градат одредени стратегии 
кои им помагаат да водат нормални и среќни животи. Доколку примарното семејство 
се дистанцира, неговата улога најчесто ја презема мрежата блиски пријатели, поради 
што пријателствата во ЛГБТ+ заедницата можат за ја преземат функцијата на семејство, 
кое се нарекува „семејство по избор“ (family of choice), а кое го заменува 
„семејството по потекло“ ( family of origin). 

Така, кога се поставува прашањето што, всушност, тие сакаат, одговорот гласи – ништо 
посебно. Само општеството да препознае и да разбере. Не станува збор за посебни 
права, туку за остварување права кои мнозинството граѓани веќе ги имаат – право на 
живот ослободен од насилство, право на достоинство, на љубов... 

Важно е да се сфати дека не се работи за некои нови права, туку само за потребата да 
се осигура дека, преку разбирање на специфичните проблеми со кои една голема 
општествена заедница се соочува, да се обезбеди почитување на нивните граѓански 
права кои веќе се гарантирани со Уставот. На пример, полицијата сериозно да ги сфати 
заканите или пријавеното насилство, обвинителството да ги процесира случаите со 
насилство, ЛГБТ+ поединците/поединките да добијат јасна порака дека ќе бидат 
заштитени и дека ќе бидат почитувани нивните права без разлика на поинаквата 

                                                           
3Во литературата на англиски се спомнува синдромот selfhatred, што во слободен превод би значело 

синдром на самоомраза, а воспоставен е кај припадниците на некои маргинализирани групи, како што се 

Афроамериканците, Евреите, ЛГБТ-популацијата и Ромите. 



сексуална ориентација. Иако навидум премногу е банално да се бара тоа, примерите 
од практиката покажуваат дека тоа честопати не е така. Затоа е неопходно да се 
зборува за тоа, да се сензибилизираат институциите и експертите/експертките, како и 
да се испрати јасна порака до сите членови/членки на општеството, вклучувајќи ги и 
ЛГБТ+ лицата, дека ќе бидат заштитени и дека општеството ги почитува. 
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ЛГБТ+ млади и врсничко насилство 
 

Подготвиле: Самир Рујовиќ, Ана Бојчевска, Наѓа Лабудовиќ, Александар 

Талијан, Алден Хусковиќ, Милош Чолан, Јелена Зулевиќ 

Наодите покажуваат дека младите за кои се знае дека се лезбијки, геј или бисексуалци, 
минуваат низ значително повеќе вербално и психичко насилство од врсниците, како и 
од родителите и од други возрасни лица. Овие закани за физичко насилство, како и 
вербалното малтретирање што ЛГБТ+ лицата ги поднесуваат, се извор на голем стрес и 
влијаат на нивното ментално здравје. Насилството кон ЛГБТ+ лицата често се поврзува 
со негативни исходи, како што се проблеми во училиште, користење психоактивни 
супстанци, конфликти со правниот систем и суицид. Хомофобичното насилство 
претставува сериозна закана за учениците, родителите, наставниците и за работниците 
во училиштата.  

Многу истражувања укажуваат на сериозно врсничко насилство на кое ЛГБТ+ 
адолесцентите (или тие што врсниците така ги доживуваат) се изложени секојдневно. 
Педесет отсто од ЛГБТ+ адолесцентите ги губат пријателите откако ќе ја откријат својата 
сексуална ориентација (каминг-оут, излегување од сенка), доживуваат секојдневно 
малтретирање од страна на врсниците (од дофрлување и од навредување со погрдни 
термини поврзани со нивната сексуална ориентација, преку туркање, удирање, 
шутирање, организирано претепување до сексуално вознемирување, силување, па 
дури и до убиства). Уште пошокантно е тоа што податоците покажуваат дека многу 
наставници и вработени во училиштата одбиваат да интервенираат, затоа што сметаат 
дека тие самите (жртвите) го предизвикуваат насилството. Како резултат на тоа, за 
многу ЛГБТ + ученици времето минато на училиште не значи учење туку буквално 
борба за преживување и претставува силно трауматско искуство (Wyss, 2004). 
 
Најголемото истражување на национален примерок од повеќе од 8.500 ученици (од 
сите 50 држави) во САД, кое на годишно ниво го спроведува организацијата ГЛСЕН за 
искуствата на младите ЛГБТ+ лица во американските училишта, во 2011 година 



покажало дека повеќето млади ЛГБТ+ лица не го доживуваат училиштето како 
сигурно место и дека повеќето се соочени со пречки и предизвици кои негативно 
влијаат на нивните академски достигнувања и на чувството на благосостојба. Во текот 
на 2011 година, кога е спроведено истражувањето, големо мнозинство доживеало 
малтретирање на училиште поради својата сексуална ориентација. Анкетираните 
изјавувале дека не се чувствувале сигурно во училиштето во текот на месецот што ѝ 
претходел на анкетата, поради што повеќето избегнувале одредени места (тоалетите, 
соблекувалните, салите за физичко) од страв за својата безбедност. Интересно е дека 
повеќето ученици никому во училиштето не му го пријавиле насилството и 
малтретирањето на кое биле изложени (The 2011 National School Climate Survey4). 
 
Ваквите искуства имаат длабоки и значајни последици кај овие адолесценти: намалено 
самовреднување, самоомаловажување, чувство на страв, срам, вина и претераната 
самокритичност. Ова, исто така, е период кога настанува и може да дојде со силно 
искажување на интернализираната хомофобија и на разни други автодеструктивни 
однесувања, вклучувајќи самоубиствени нагони и самоповредување. Податоците 
покажуваат дека ЛГБТ+ учениците, во споредба со хетеросексуалните ученици, имаат 
значително поголема зачестена појава на депресија, самоубиствени нагони и 
самоповредување. ЛГБТ+ адолесцентите се со двојно поголем ризик да се обидат да 
извршат самоубиство во споредба со хетеросексуалните врсници (Russsell & Joyner, 
2001). 
 
Искуствата на транс-адолесцентите (или, повоопштено, тие со ненормативен 
идентитет) се уште покомплексни затоа што честопати трпат повеќекратна 
дискриминација, патологизирани се од експертите и се соочуваат со уште поекстремна 
изолација.  

Квантитативните истражувања (Mishna, F. et al. 2009) откриваат дополнителни 
специфичности на врсничкото насилство над ЛГБТ+ младите. Трите главни 
идентификувани бариери се однесуваат на: невидливост на насилството кое оваа група 
го трпи, разводнување на мотивите за насилството (непрепознаено и неименувано, 
како да се случува во вакуум), страв од одмазда не само од врсници, туку и од 
возрасни (вклучувајќи ги родителите, учителите и институциите). Како облик на 
насилство поттикнат од предрасудите (анг. bias-based bulling), тоа е особено 
деструктивно затоа што опфаќа цел социјален контекст на млади лица (од приватна 
семејна сфера, преку школите, соседството, сè до општествените институции и до 
поширокото општество) често без каква било заштита и интервенција на возрасните. За 
младите ЛГБТ+ лица не постои сигурно место, а често ни возрасни лица на кои би 
можеле да им се обратат за помош. Со откривање на својата сексуална ориентација, 
честопати ризикуваат да ја изгубат поддршката како од врсниците, така и од 
семејството и од другите возрасни. Пошироката општествена средина не само што 
осудува, туку директно и индиректно поттикнува хомофобично насилство и негова 
стигматизација. Семејството наместо да биде сигурно место, станува извор на притисок 
и на насилство (заклучување в соба, ограничување контакти, притисоци да се променат, 
исфрлање од дома итн.), што младите лица ги прави уште поранливи. Товарот на 
вината за насилството неретко се префрла на самото лице кое го трпи насилството, како 
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од семејството, така и од институциите и од експертите од кои би требало да се очекува 
заштита, што има дополнителни деструктивни последици. Врсничкото насилство кон 
младите ЛГБТ+ лица често трае долго, тие често стануваат мета на организирани напади 
на врсниците на секојдневно ниво, па неретко се принудени да менуваат или да го 
напуштат училиштето.  

По сето изложено, се поставуваат прашањата: Зошто наодите од истражувањата се 
прилично оскудни? Зошто не постојат валидни истражувања кои ги адресираат ЛГБТ+ 
врсничкото насилство во повеќето балкански земји? Зошто е овој тип насилство толку 
невидлив? 

Една од причините може да се побара во непостоењето свест за ЛГБТ+ млади и за 
насилствата над нив, како и во убеденоста дека бројот на случаите на такви насилства е 
премногу мал за да се смета за значаен. Бидејќи истражувањата и процедурите не се 
регистрираат како посебно насилства, се одржува магичниот круг на невидливоста. 
Другата причина за фокусот на жртвите се должи на мислењето дека тие се виновни 
затоа што самите го предизвикале насилството, па често се препорачува да „не 
привлекуваат толку внимание“, имплицирајќи дека нивна е вината за преживеаното 
насилство. 

Истражувањата покажуваат дека во случаи на насилство, учениците прво се обраќаат за 
помош во потесната околина (пријателите, семејството, браќата, сестрите), а многу 
помалку бараат поддршка од полицијата, социјалните работници, психолозите, 
министерствата (Labris, 2010). За жал, многу експерти не се доволно обучени, па со 
своите обиди да помогнат, учествуваат во понатамошно виктимизирање на ЛГБТ+ 
учениците/ученичките, а нивните проблеми остануваат непрепознаени од системот (на 
пример, во истрагите на Министерството за образование и слично). 

Стратегии за намалување на насилствата: Испитаниците идентификувале неколку 
успешни стратегии за намалување на ЛГБТ+ насилствата. Една од нив е дополнително 
зајакнување, финансирање и воспоставување ЛГБТ+ младински програми во постојните 
организации, училишта и центри за млади во заедницата. Акцентот е ставен на 
помагање на ЛГБТ+ младите да создадат чувства дека имаат заедница, простор каде да 
се обратат и да не бидат жртви на насилство, каде можат да бидат свои, да бидат 
прифатени и почитувани. Важна е и јавно искажаната политика во училиштата за нулта 
толеранција за хомофобично насилство, како и потребата за едукација на просветниот 
кадар во врска со сензибилизираниот и со непатологизираниот пристап на темата 
сексуална ориентација и родов идентитет. Содржината на училишните учебници кои 
промовираат неадекватен и патологизирачки пристап на сексуалните идентитети, 
секако е посебен проблем (многу училишта во регионот имаат сличен проблем со 
застарени учебници со хомофобични содржини). 

Наведените и бројни други наоди говорат за тоа дека ЛГБТ+ младите 
претставуваат значајна група ученици кои трпат специфични предизвици и се 
соочени си бројни пречки во училиштата, што во голема мера влијае на нивното 
ментално здравје и на академскиот успех и претставуваат ранлива група со 
зголемен ризик од дискриминација, насилство и од општествено исклучување. 

Положбата на ЛГБТ+ учениците во Србија  



Во Србија не постои истражување кое сеопфатно би ја претставило положбата на ЛГБТ+ 
учениците. Истражувањата што се занимавале со врсничко насилство во училиштата, 
генерално покажале спорадични случаи во кои може да се претпостави дека биле 
поврзани со сексуалната ориентација и со родовиот идентитет (наведени примери на 
дофрлување погрдни термини). Еден од проблемите претставува токму невидливоста 
на овие ученици за наставниците, носителите на одлуки и за експертите. Од друга 
страна, овие ученици имаат тенденција да ги кријат проблемите што ги доживуваат за 
да избегнат понатамошна стигматизација и проблеми во семејството. 

Најобемно истражување за насилството во училиштата во Србија беше спроведено во 
рамките на проектот „Училиште без насилство - кон безбедна и поттикнувачка 
средина“, спроведено од УНИЦЕФ во соработка со Министерството за образование и 
спорт на Република Србија. Дел од истражувањето беше спроведено од Институтот за 
психологија, а резултатите се објавени во неколку публикации. Добиените податоци 
укажуваат на релативно висока преваленца на сексуално вознемирување во 
повисоките одделенија (Popadić и Plut, 2007), но со истражувањето не е опфатено 
насилството што е поврзано со сексуалната ориентација или ненормативниот родов 
идентитет. 

Податоците на невладините организации, сепак, сугерираат дека младите ЛГБТ+ лица 
трпат сериозно насилство во училиштата. Годишните извештаи на организацијата „Геј-
стрејт алијанса“ (ГСА) од Белград 5, наведуваат бројни случаи на насилство што ЛГБТ+ 
младите го доживуваат во училиштата и на несоодветно реагирање на училиштата за 
заштита на овие ученици 

Ученик С.Р.(16) од Белград: „(...)Секој ден моите подготовки за училиште се како 
подготовки за војна, која само продолжува и се шири (…)Понекогаш ме удираат, 
понекогаш се собираат околу мене и почнуваат да викаат и да бројат од 10 до 
нула и тогаш почнува таа прекрасна шутка од која подоцна лечам модринки 
(…)дури и кога се дома, сакаат да испратат некоја заканичка преку „Фејсбук“, 
чисто да ме потсетат на војната што ме очекува утре и задутре и до крајот 
на школувањето, а можеби и потоа (…)“ 

Ученик С.Р.(17) од Белград: „(…)Ретко кога воопшто имам помислувано да кренам 
рака на себе, но овојпат помислив, сакав да истрчам на улица, да ме прегазат, но 
веројатно ни тогаш никој не би го подигнал моето шугаво тело, никој не би 
обратил внимание на трупот кој лежи, всушност, некој би, но не тие што ме 
знаат (…)Ако минувам низ школскиот ходник, повремено може ненадејно да ме 
погоди некоја топка снег ако е зима или што било што им е безвредно, а им е при 
рака. Обично по тоа оди коментарот: „Е, извини педер, намерно беше“. 
Сопнување, дофрлување …“ (Извештај ГСА, 20106). 

Во извештаите на ГСА за состојбата на човековите права на ЛГБТ+ лицата во Србија, кои 
е објавуваат на годишно ниво од 2009 година, постојат многу примери за сериозна 
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http://gsa.org.rs/wp-content/uploads/2012/04/GSA-izvestaj-2010.pdf 
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дискриминација и за екстремно секојдневни физичко насилство над ЛГБТ+ учениците 
во српските средни училишта. Сепак, нивните и примерите од истражувањата на други 
невладини организации не говорат јасно за зачестеноста на ваквото насилство, затоа 
што често се спроведувани на нерепрезентативни примероци, со скромни средства и 
со огромни тешкотии (училиштата не соработуваат и не ги задаваат прашалниците, 
недостига соработка од Министерството за образование и сл.) Земајќи го сето ова 
предвид, особено интересно е да се нагласи податокот што се наведува во извештајот 
од 2009 година (стр. 61) за состанокот на Борис Дитрих, директор за застапување на 
ЛГБТ програмата на „Хјуман рајтс воч“ (ХРВ) и на претседателот на ГСА со Драгутин 
Брчин, специјален советник на министерот за образование, за време на посетата на 
Дитрих на Србија, кон крајот на октомври 2009 година. Запознавајќи го претставникот 
на ХРВ со образовниот систем на Србија, Брчин со голема убеденост и со сигурност 
тврдел дека Министерството за образование не регистрирало ниту еден случај на 
насилство или дискриминација врз основа на сексуална ориентација меѓу стотината 
илјади ученици и студенти. Сепак, насловите во медиуми за случаи на насилство над 
ученици поради претпоставена сексуална ориентација говорат за тоа дека оваа тема е 
особено актуелна.7 
 
Во другите земји од Балканот (Македонија, Хрватска, БИХ, Црна Гора) има неколку 
пријавени случаи за злосторство поради претпоставена сексуална ориентација, но има 
малку податоци поврзани со нив. Тоа што загрижува е фактот што жртвите одлучуваат 
да не ги пријават своите случаи во полиција (најчесто од страв од понатамошна 
виктимизација, аутирање и сл.) 

Сериозното насилство на кое ЛГБТ+ младите се изложени останува непрепознаено 
како од Министерството за образование, така и од експертите и од големите 
истражувачки тимови. Истовремено, загрижувачките податоци на невладините 
организации се дискредитираат како невалидни и не се споменуваат во стручните 
публикации, со што дополнително се засилува невидливоста на овој проблем.  
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Историјат 

Криминализација на истополовата ориентација 
 

Подготвиле: Петра Бежјак, Ева Ротар, Б.Д. 

 

Ставовите кон лицата со истополова ориентација се менуваат со текот на времето. Тие 
зависеле од контекстот и се движеле од силна осуда до отворено прифаќање. Некаде 
во 7 век почнува верскиот, но и правниот прогон на тоа што се нарекувало грев, 
содома, односно сексуална настраност. Сепак, истополовата ориентација (со акцент на 
истополовите односи) оттогаш, во повеќето западни земји станува казниво дело, а во 
некои арапски земји, во кои владее шеријатскиот закон, и денеска подлежи на смртна 
казна. Интересно е да се забележи дека во текот на историјата, прогонот најчесто се 
одвивал над мажите. Прогонот на геј-мажите се укинува во Француската револуција во 
19 век, додека другите европски земји токму тогаш го заоструваат прогонот. Во 
Германија на сила бил параграф 175 од пруското казнено право, кој предвидувал казна 
до пет години затвор. Нацистите во 1935 година го заостриле законот. Дотогашната 
казна, која предвидувала до шест месеци затвор, е зголемена на казна од пет години 
затвор. По војната, во Демократска Република Германија се враќа на сила стариот 
закон, кој важи до крајот на 50-тите години на минатиот век, кога истополовите односи 
престануваат да бидат казниви. Од 1978 година се казнувал само односот на мажите со 
помлади од 18 години. Законот е сменет дури во 1994 година, по повторното 
обединување на Германија. Во Русија, болшевиците во 1917 година ги укинуваат сите 
хомофобни прописи, а директорот на московскиот Институт за социјална хигиена, во 
своето дело „Сексуална револуција во Русија“, од 1923 година, се залага за целосно 
немешање на државата и на општеството во сексуалните односи во кои никој не е 
повреден. Сепак, во 30-тите години на минатиот век, во СССР истополовите односи 
повторно се осудуваат, овојпат како „производ на декадентната буржоазија“, со 
предвидени депортации до пет години.    

 

На просторите на Југославија, за време на владеењето на фашистичките власти исто 
така доаѓа до прогон на лицата со истополова ориентација. Постојат записи за тоа дека 
геј-мажи биле исфрлани од партизански одреди и од Комунистичката партија. 
Љубовните односи на познатите личности од тоа време, како тој на поетите Владимир 
Назор и Иван Горан-Ковачиќ, се игнорирале. Иако во тоа време отворено се знаело за 
тој однос, подоцна во нивните биографии тоа е ублажено, односно се избегнувало да 
се пишува за тој аспект од нивните биографии и се раскажувало за тоа како за 
пријателство. Прогонот на лицата со истополова ориентација е продолжен и по Втората 
светска војна, особено во периодот од 1948 година, па сè до крајот на 60-тите години на 
минатиот век. Постојат многу сведоштва за прогони, апсења и за затворски казни. 
Според податок од 1950 година, во полициските картотеки во Југославија постоел попис 
на геј-мажи. Една од главните причини зошто истополовите односи во 20 век се 
сметани за казниво дело е тоа што постоел страв од заведување на младите, односно 
идеја дека младите можат да се навикнат на хомосексуалност.  



Според член 186, став 2 од Кривичниот закон на СФРЈ од 1959 година, за 
„противприроден блуд меѓу лица од машки пол“ се предвидува затворска казна до 
една година. Постојат податоци дека на некои мажи, претежно ситни криминалци, 
шверцери на девизи, свештеници на католичката црква, сопственици на големи 
недвижности и организатори на илегално преминување граница, им се припишува 
„противприроден блуд“ како дополнително казнено дело. Од 1951 до 1977 година, 
околу 500 мажи во СФРЈ биле казнети за „машки противприроден блуд“, односно 
„хомосексуалност“, со условни затворски казни или кратки затворски казни. Во Хрватска 
и во Србија8 биле осудени 300 геј-мажи, а во другите четири поранешни републики 
уште 200 лица. Во исто време, во Западна Германија се осудени околу 100.000 мажи, во 
Велика Британија - 70.000, во Италија - 30.000, а во Австрија, која тогаш имала помалку 
жители од СФРЈ, дури - 12.000 мажи. Од сите социјалистички држави, се чини, 
Југославија во тоа време била најлиберална во врска со истополовите односи. 
Истражувањата на кои се повикувале југословенските правници покажувале дека во 
другите земји, каде што не се казнува истополовата ориентација, не се случувало ништо 
страшно; односно не доаѓало до пад на моралот во општеството, не се зголемувал 
бројот на лицата со истополова ориентација, немало демографски пад ниту, пак, 
традиционалното сфаќање за семејството било загрозено. 

За споредба, во САД во тоа време, при изработка на моделот на казнен закон од 1962 
година, Американскиот институт за право дал препорака сексуалниот чин меѓу две лица 
од ист пол, кој се извршува во тајност, меѓу две возрасни лица со обострана согласност, 
да не се смета за казниво дело. Потоа, во 1974 година, на Меѓународниот конгрес за 
казнено право во Хаг, донесена е резолуција со која истополовите односи меѓу 
возрасни лица со обострана согласност не би требало да бидат забранети со казнено 
право. За казниво однесување се сметаат само следните дела во истополовите односи: 
однос со употреба на насилство, манипулација на малолетници од возрасни, 
злоупотреба на позицијата, проституција и комерцијализација.  

Во Југославија, по уставните измени од 1974 година, доаѓа и до промена во законската 
положба на лицата со истополова ориентација. Тогаш се укинува заедничкиот Кривичен 
закон на СФРЈ, а овластувањата се пренесуваат на републичките и на покраинските 
закони. Односот меѓу полнолетни мажи, кои со заемна согласност стапуваат во однос, е 
декриминализиран дури во 1977 година во Хрватска, Словенија, Војводина и во Црна 
Гора. Србија таквиот однос го декриминализира дури во 1994 година, Македонија - во 
1997 година, Босна и Херцеговина - во 1996 год., а Република Српска - во 1998 година. 

Во сите земји на поранешна Југославија возраста за согласност за стапување во 
истополови сексуални односи е изедначена со хетеросексуалните во текот на 90-тите 
години на минатиот век. Антидискриминациони закони се на сила (со варијации) во 
сите земји, освен во Македонија, а прашањето за спроведувањето на истите, исто така, 
варира и зависи, меѓу другото, од тоа колку време минало од нивното усвојување (на 
пример, во Црна Гора е воведен дури во 2010 година). Бракот е илегален за сите лица 
со истополова ориентација, а облик на истополово партнерство е признаен во 
Словенија (2006 г.) и во Хрватска (2014 г.). 

                                                           
8Напомена: постои несогласување во изворите за апсење во врска со овие казнени дела. Се чини дека 
српските извори тврдат дека во Србија немало такви случаи на апсење, а во Хрватска имало, додека 
хрватските извори го наведуваат спротивното – во Хрватска немало апсење, но во Србија имало. 



Во сите земји, на лицата со истополова ориентација им е забрането посвојување деца, 
со тоа што во Хрватска е одобрено индивидуално посвојување и „партнерска грижа“ 
(посвојување во случај на смрт на партнерот) од 2014 година, но исто така се поставува 
прашањето какви сè бариери има во практиката. Вештачкото оплодување за 
истополовите двојки, исто така, е недостапно. Правна промена на полот/родот е 
одобрена во Словенија, Хрватска и во Србија, а во Црна Гора само со стерилизација. Во 
сите овие земји е овозможено служење воен рок. Многу земји од поранешна 
Југославија ги носеле и ги менувале законите под притисок на европската политика и 
можеме да кажеме дека ситуацијата е многу поуредена на хартија, отколку во 
практиката и во реалноста. Правата што денеска се остваруваат од одредени земји се 
разликуваат од земја до земја. Пред сите земји е долг пат кон рамноправност на ЛГБТ+ 
со хетеросексуалните лица и кон остварување на нивните човекови права.  
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Истополова ориентација во време на нацизмот 

Подготвија: Васил, Симона, Филип 
 

Се проценува дека во 1928 година, бројот на „аутирани“ мажи хомосексуалци кои 
живееле во Германија изнесувал 1,2 милиони. Кога дошол на власт, Адолф Хитлер 
добил шанса да ја примени својата расистичка државна идеологија, која предвидувала 
означување на хомосексуалците како паразити, болни луѓе и, пред сè, непријатели на 
државата. Поради тоа геј-организациите биле забранети, а научните работи на тема 
хомосексуалност запалени. 
 
До 1935 година, единствен прекршок кој се казнувал бил аналниот секс, а според 
новиот член 175а, вкупно 10 можни „чинови“ се казнувале, вклучувајќи бакнеж, 
гушкање, па дури и хомосексуални фантазии! На пример, еден човек бил успешно 
кривично гонет под обвинение дека набљудувал некоја двојка како води љубов во 
парк, а притоа гледал само во мажот [Error! Reference source not found.]. 
 
Хершел Гриншпан, Евреин, влегол во германската амбасада во Париз на 7 ноември 
1938 година и петпати пукал во Ернст вон Рат, германски дипломат. Според еден од 
водечките експерти на Третиот рајх, ова не бил политички мотивиран настан, туку 
резултат на хомосексуална љубовна приказна меѓу нацистичкиот дипломат и Евреин. 
Два дена подоцна, серија напади познати како Кристална ноќ (иронична алузија на 
скршеното стакло кое останало на улиците) била причина за прогон на Евреите ширум 
Германија [Error! Reference source not found.]. 
 
Под команда на лидерот на СС (Хајнрих Химлер), полицијата подготвувала 
таканаречени „Розови списоци“, за потоа да почне ужасното казнување на мажите и на 
жените со хомосексуална ориентација (од кои многу се пратени во душевни болници; 
кастрирани по судски налог; околу 100.000 се пратени во концентрационите логори 
Захсенхаузен, Дахау и Матхаузен; се проценува дека 55.000 се убиени). Денешниот 
симбол на Геј-парадата, односно розовиот триаголник, тогаш се користел за 
означување затвореници, додека жените кои биле затворани поради антисоцијално 
однесување (феминизам, лезбијанизам и проституција), морале да носат црни 
триаголници. 
 
Хајнс Дормер, кој минал речиси 10 години во затвори и во концентрациони логори, 
говорел за „потресните крици кои не можете да ги извадите од глава“ од „распеаните 
шуми“, редиците високи столбови на кои осудените мажи биле бесени: „Сите кои беа 
осудени на смрт беа кревани на куки. Урлањето и врисоците беа ужасни, незамисливи 
за човековиот ум“ [Error! Reference source not found.]. 
 
Без разлика на ослободувањето од логорите, прогонот на хомосексуалците продолжил 
и во поствоена Германија. Тие се соочувале со понатамошно гонење и со исклучување 
од општеството, а дури и многу од тие што ги преживеале розовите триаголници, 
повторно биле апсени како хомосексуалци. 
 
Злосторствата направени над хомосексуалците не биле вклучени во судењата за воени 
злосторства во Нирнберг. Ниту еден СС-претставник, ниту СС-доктор (кој изведувал 



операции над хомосексуалците) никогаш не биле осудени за своите ѕверства. Иако 
спомениците препознаваат многу жртви на Холокаустот, Германија дури во јануари 
1999 година ја одржа првата официјална меморијална служба за хомосексуалните 
жртви во поранешниот концентрационен логор Захсенхаузен. Тоа се случи 54 години 
по крајот на војната и беше предоцна за многу преживеани геј-жртви, кои го 
проживеале остатокот од животот како криминалци во очите на законот. 
 
Сепак, вистинското извинување се случи во декември 2000 година, кога владата на 
Германија се извини за прогонот на хомосексуалците во Германија по 1949 година и ги 
препозна геј-лицата како жртви на Третиот рајх. Илјадници хомосексуалци кои 
страдале за време на Третиот рајх (вклучувајќи околу 50.000 геј-мажи) се ослободени 
од обвиненијата на 17 мај 2002 година. Споменикот на хомосексуалците е откриен во 
мај 2008 година во Берлин [3]. Исто така, постојат и споменици во Амстердам и во 
Утерех. Денес, филмови до ЛГБТ-тематика инспирирани од нацистичкиот период, како 
што се: Cabaret (1972), Bent (1997), Paragraph 175 (2000), A Love to Hide (2005), итн., 
живописно ги отсликуваат овие историски настани. 
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3. http://www.stop-homophobia.com/thegayholocaust.htm 
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Патологизација на истополовата ориентација во медицината и псиологијата 
 

Подготвиле:  

Самир Рујовиќ, Ана Бојчевска, Викторија Бондиќова  
 
До 19 век не постоел посебен термин што би означувал истополово ориентирани лица. 

Терминот хомосексуалност е создаден во тој период од лекари. Во текот на 19 век, 

истополовата ориентација од религискиот преминува во медицинскиот дискурс, па наместо 

грев, станува болест. Тоа било време на просветителство, процвет на науката и на разумот над 

застарените религиски догми и се сметало дека медицината, која била посветена на откривање 

и на лекување болести, ќе гарантира похуман третман отколку религијата и правосудниот 

систем.  

 Во текот на целиот 20 век, во психијатријата 

преовладувало мислењето според кое 

истополовата ориентација е 

нарушување/болест што треба да се лекува. 

За тоа, секако, придонел и фактот што оваа 

појава била истражувана само на примероци 

кои биле лесно достапни – лица во затвор и 

во психијатриски институции.  

Наведениот список на интервенции на кои 

ЛГБТ+ лицата биле подлегнувани низа 

години, покажува дека на експертите за 

ментално здравје не им недостигале идеи за 

иновативни начини за лекување. Една од жртвите на тие третмани бил и познатиот 

математичар и криптограф, Ален Тјуринг. Без разлика на фактот дека имал важна улога за 

време на Втората светска војна (ја измислил машината што се смета за предок на модерниот 

компјутер за да ги дешифрира пораките на нацистите и им помогнал на сојузниците да стекнат 

стратешка предност), по војната е осуден поради тоа што бил во врска со маж. Наместо затвор, 

понудено му е лекување (некој вид хемиска интервенција), што резултирало со значително 

влошување на здравјето и со негово самоубиство.  

Денеска професионалните здруженија се согласуваат со тоа дека обидите да се смени 

сексуалната ориентација не само што се неефикасни, туку можат да бидат и штетни (ја 

продлабочуваат интернализираната хомофобија, го одложуваат самоприфаќањето итн). 

Значајна е емпириската студија за сексуалното однесување меѓу возрасните Американци на 

биологот Алфред Кинсиј (Alphred Kinsey, 1894-1956) која придонела за дестабилизирање на 

општоприфатените ригидни сексуални категории. Кинси говорел дека „светот не можеме да го 

поделиме на кози и на овци“ и на тој начин во центарот на истражувањето се поставило 

однесувањето, а не идентитетот или категориите. Сексуалното однесување, според него, е 

резултат на комплексно влијание на биолошките, психолошките и на социјалните фактори. 

Истражувањето го објавил во два тома: „Сексуално однесување на мажите“ (1948) и 

„Сексуално однесување на жените“ (1953), каде наведува дека 10 отсто од мажите се помалку 

или повеќе хомосексуални, додека 4 отсто од мажите и 1 до 3 отсто од жените имаат 



хомосексуални односи во текот на целиот живот. Според истото истражување, 50 проценти од 

мажите и 28 проценти од жените имале хомосексуално искуство. Истражувањето открило дека 

е многу поголем бројот на Американци кои практикуваат хомосексуални односи или имале 

фантазии за истиот пол отколку што се мислело и дека хомосексуалноста е широко 

распространета. Сепак, истражувањето не можело да се однесува на сите човечки општества. 

Дополнителните истражувања утврдиле дека хомосексуалното однесување е присутно во 

голем број општества, а на некој начин е „нормално“ и општествено прифатливо дури во 64 

отсто од 76 проучувани општества, но и дека во природата се јавува кај нечовечките видови. 

Особено е значајно истражувањето од 1957 година на американскиот психолог и сексолог 

Евелин Хукер (Evelyn Hooker, 1907-1996), која целосно ја променила насоката на 

истражувањата и покажала дека хомосексуалците не се абнормални и дека нема разлика меѓу 

хетеросексуалците и хомосексуалците од психолошка гледна точка. Овојпат истражувањето не 

е спроведено во затвори и во психијатриски установи. Хукер избрала 30 хомосексуални и 30 

хетеросексуални мажи од различни организации на општествената заедница (при што ниту 

еден од нив не бил под некаква терапија). Користела процедура во која од експертите барала 

да го оценат прилагодувањето на мажите, без претходно да ја знаат нивната сексуална 

ориентација. Експертите, врз основа на резултатите, не успеале да ги распознаат 

хетеросексуалците од хомосексуалците. 

Под влијание на уште некои истражувања, експертските тела почнуваат да ја преиспитуваат 

тезата дека истополовата ориентација сама по себе е нарушување. Во 1973 година, 

Американската психијатриска асоцијација (АПА) гласала хомосексуалноста да се исфрли од 

ДМС. Во 992 година е исклучена од ИЦД, Меѓународна класификација на болести на СЗО. 

Во врска со овој историски факт и денес, за жал, постојат многу заблуди (дека станувало збор 

за тајни притисоци, дека ова е една категорија за која се одлучувало со гласање, дека 

претставува непожелно мешање на политиката во објективната медицина, итн.). За пример, 

кога станува збор за ПТСД (посттрауматско стресно нарушување) од кое страдаат многу воени 

ветерани, тоа долго не успевало да стане дел од ДСМ, затоа што со тоа одговорноста за 

лекувањето би паднала на грбот на државата која ги праќала луѓето во војна. На сите повеќе им 

одговарало страдањето и проблемите на поранешните воени ветерани да ги сметаат за 

последица на нивниот неисправен психолошки апарат, а не за последица на војната. Токму 

организациите за човекови права имале одлучувачка одлука во притисоците ПТСД да стане дел 

од ДСМ и со тоа да се признаат проблемите на ветераните кои се последица на војната. Тоа 

подоцна довело до ефикасни начини за третирање на состојбата. Понатаму, кога станува збор 

за истополовата ориентација, притисоците на организациите за човекови права биле јавни 

(носеле транспаренти за време на состанокот на АПА и тоа за да се дозволи изложување на 

истражувања кои оделе во прилог на идејата дека не станува збор за болест). Освен тоа, 

општествените корени на дефинирањето на психијатриска болест се нешто за што се 

дискутирало и пред и по исфрлањето на хомосексуалноста од ДСМ и поради тоа оваа 

категорија не претставува ништо посебно во однос на многу други, кои со текот на времето се 

менувале, се отфрлале или се додавале во ДСМ.  

  



Меѓународен ден на гордоста: Стоунвол револуција 

 
Подготвија: Алден, Милош Чолан, Наша Лабудовиќ, Александар Талијан 

 

Имајќи предвид дека положбата на ЛГБТ+ лицата во САД, а и во светот, била многу 
неповолна, доаѓа до појава на активизам кој претставува начин да се услови и да се 
подобри состојбата на терен. Тоа се однесува на група акции што ги спроведувале 
поединци/поединки, како одговор не само на насилството, туку и на системот кој 
вршел репресија над овие лица. Промените станаа неопходни, како и дејствувањето на 
поединците на масата и во околината со граѓанска непослушност, демонстрации и со 
гласно јавно негодување за да се предизвика вниманието на медиумите и да се повика 
јавноста на конфронтација со оперативниот систем. 

Почетокот на бунтот се случил во барот „Стоунвол ин“, кој и денеска постои, во Гринвич 
вилиџ (Greenwich Village), на 27 јуни 1969 година, а траел три дена. Бунтот почнал околу 
2 часот по полноќ, кога посетителите и посетителките се побуниле против една 
полициска рација. ЛГБТ+ лицата трпеле тортура од извршните органи на власта 
(присилно затворање на ноќниот клуб, чести апсења и рации). Бунтот и револтот биле 
изразен со физичка пресметка на разни начини. Како и денес, постоеле ЛГБТ+ лица кои 
не биле за насилно спротивставување на акциите, а имало и такви кои не биле 
информирани за тоа што се случува во нивниот град.  

Овој бунт се смета за прва ЛГБТ+ револуција. Токму поради овој настан, во светот на 29 
јуни се одржуваат геј-паради.  

Маршот (Парада) на гордоста е годишна прослава на гордоста на заедницата на ЛГБТ+ 
лица. Се одржува во многу градови во светот, често како најважен од поголемите 
настани, вообичаено во јуни, во знак на сеќавање на немирите во Стоунвол, кога 
заедницата првпат се спротивстави на полициската тортура. Овие прослави се 
однесуваат на лезбијска, геј, бисексуална и на трансродна култура и гордост, а 
најважен е нивниот политички карактер, затоа што служат како основа за видливоста 
на ЛГБТ+ лицата во јавниот простор.  

Знамето со боите на виножитото е симбол на заедницата ЛГБТ+ и ја претставува 
разноликоста во рамки на движењето, но како симбол почнува да се користи многу 
подоцна.  



Архивата на српскиот весник „Политика“ содржи напис 

од 1937 година, кој покажува дека др. В. Божовиќ во 

Белград ја извел првата операција за промена на полот. 

Иако недостигаат егзактни податоци, најверојатно 

станувало збор за интерсексуално лице (од раѓање со 

изразени карактеристики на двата пола од самото 

раѓање). 

 

 

Родов идентитет и буквата „Т“ 
 

* Преземено и прилагоденo од Marković-Žigić, D., Zulević, J. & Maksimović, K. (2015). Rad sa transseksualnim klijentima – 

specifičnosti tranzicije i izazovi nakon nje, u: Miletić & Milenković (ur.) Priručnik za LGBT psihoterapiju, Beograd: Udruženje 

za unapređenje mentalnog zdravlja (srpski jezik). Доспапно на: http://www.epsihoterapija.com/files/dokumenta/prirucnik-

za-lgbt-psihoterapiju.pdf 

 
Транссексуалноста претставува поим кој се однесува на родовиот идентитет и е 
независен од сексуалната ориентација. Иако низ историјата, транссексуалните, односно 
трансродните лица вообичаено се сметале за хомосексуалци, тие може да бидат од 
која било сексуална ориентација, затоа што родовиот идентитет и сексуалната 
ориентација денеска се сметаат за независни и релативно стабилни категории. Сепак, 
историски постои поврзаност на овие две групи во ЛГБТ+ движењето за човекови 
права, па кратенката ги опфаќа и нив иако се работи за друг аспект на идентитетот. 
 

Историјат 

Првиот што направил разлика меѓу 
транссексуалноста и хомосексуалноста, 
инсистирајќи дека станува збор за два 
различни феномена, бил Хиршфелд – основач 
на Институтот за наука за сексуалноста во 
Берлин. Покрај своето интересирање и 
залагање за правата на истополово 
ориентираните лица, тој е првиот што напишал 
книга за третирањето на транссексуалноста во 
1910 година. Неговата соработничка, Дора 
Рихтер, минала низ вистински документирана 
генитална операција за промена на полот 
(1931)9. Набргу Хиршфелд се екипирал со тим 
експерти, како што се Еуген Штајнах (австриски 
ендокринолог, кој прв ги идентификувал 
морфолошките ефекти од таканаречените 
полови хормони – тестостерон и естроген во 
1910 година) и Хари Бенџамин, кој подоцна 
станува еден од водечките медицински 
авторитети за транссексуалност од 50-тите 
години на минатиот век. Бенџамин почнал да го промовира зборот транссексуалност за лица 
кои сакаат медицински да го модифицираат своето тело во тело на „спротивниот“ пол. 
Интересно е дека на почетокот таквите операции биле забранувани (сметани се за 
неоправдано повредување на здравото ткиво) и затоа се вршени во тајност. Најпознатиот 
случај на „вистинска“, современа, медицинска промена на полот е од 1952 година, кога Џорџ 
Јоргенсен, млад медицински техничар и фотограф со отслужен воен рок, отишол во Данска 
како маж, за по операцијата да се врати како транс-жена, Кристине Јоргенсен. Операцијата ја 
провел тим дански хирурзи под водство на Кристијан Хамбургер. Медиумската поддршка што 

                                                           
9 Всушност, станувало збор само за кастрација, но не и за реконструкција на женските генитални 
органи, иако ова е претставено како приена на полот. 

http://www.epsihoterapija.com/files/dokumenta/prirucnik-za-lgbt-psihoterapiju.pdf
http://www.epsihoterapija.com/files/dokumenta/prirucnik-za-lgbt-psihoterapiju.pdf


ја имал случајот во следните години придонела проблемот со транссексуалноста првпат да се 
претстави пред меѓународната јавност. Самата Кристине, која тогаш станала јавна личност, веќе 
не се занимавала со својата работа, туку почнала да настапува по разни европски сцени, 
заработувајќи од својата автобиографска приказна. Починала во 62. година од животот. Многу, 
особено МвоЖ (мажи во жени) транссексуални лица, во тие први години од воведувањето на 
медицинската практика станувале фото-модели и забавувачки во разни клубови, најверојатно 
затоа што тогашниот дискриминирачки однос не им овозможувал да работат други 
специјализирани професии. 

Терминот транссексуалност се појавил во стручна употреба во 50-тите години на минатиот век 
за да се опишат лица кои настојувале или навистина живееле во улога на спротивниот пол од 
оној со кој се родени. Во тоа време веќе се вршени операции, но не постоеле јасни медицински 
стандарди. Дури во 1979 година Меѓународното здружение „Хари Бенџамин“, во кое 
членувале експерти што се занимавале со проблемот (денеска применувано о WPATH- World 
Professional Association for Trangender Health), ги издало првите стандарди за третман на овој 
проблем. Ова, веројатно, било клучно за вклучување на оваа дијагноза во новиот ДСМ−III, 
1980. Подоцна, транссексуалноста е заменета со нова категорија «нарушување на родовиот 
идентитет» (Gender Identity Disorder или скратено GID) во ДСМ IV, 1994 година, а денеска во 
употреба е терминот „синдром на родова дисфорија“(ДСМ V).  

Пол и род. За да се разбере концептот на родова дисфорија, неопходно е да се потсети на 
разликата меѓу биолошкиот пол и на родот како социјална улога, која ја вовел американскиот 
психолог и сексолог Џон Мани10, 1955. Оваа дистинкција не била широко прифатена сè до 
појавата на феминистичката теорија во 70-тите години на минатиот век, кога феминистичките 
теоретичарки ја прифатиле за да нагласат дека родот е, всушност, општествена конструкција на 
полот (а не му е биолошки инхерентна).  

Полот се однесува на биолошките карактеристики: генетски материјал (XX или XY хромозоми), 

секундарни полови карактеристики, анатомски и ендокрино-физиолошки аспекти на основа на 

кои лицето се одредува како машко или женско. Родот се однесува на субјективното чувство на 

припадност кон одреден пол. Подразбира однесување, ставови, црти кои општеството ги 

обликува во одредена култура и историски период (облекување, манири, активности, избор на 

професии), што во јавноста го одредува статусот на лицата како машки или женски. 

Поимот трансродност најлесно може да се разбере ако родот не го претставуваме како 

бинарна категорија (машко/женско), туку како континуирана димензија каде М и Ж се наоѓаат 

на краевите, но опфатени се и многу категории меѓу овие две ознаки (значи сите оние чиј 

родов идентитет не се вклопува во традиционалниот бинарен модел на полова/родова 

поделба). Транссексуалноста е само еден облик на трансродноста. 

Поправилен превод на поимот транссексуалност на нашиот јазик, всушност, би бил 

трансполовост (затоа што на англиски секс значи „пол“) и да останел во употреба, би било 

појасно дека буквата „Т“ во кратенката ЛГБТ+ не се однесува на сексуалната ориентација, туку 

на (транс)родов идентитет. 

Кога говориме за транссексуални лица, кај кои постои трајна потреба за хормонско-хируршко 

прилагодување на телото, најчесто се работи за две варијанти: транс-мажи (од женско во 

                                                           
10 Во многу избори, како прв кој ја направил оваа разлика, се наведува Роберт Столер, 
психоаналитичар, чија книга „Sex and Gender” е објавена во 1968 година. Додека Хери Бенџамин е 
опишан како „татко на транссексуализмот“(Green, 2009), за разбирање на транссексуалноста, историски 
клучни се уште три автори, кои со со него соработувале во одредени периоди: Џон Мани, Роверт Столер 
и Ричард Грин.  



машко) и транс-жени (од машко во женско). Обично се употребува изразот „промена на полот“, 

но денеска сè повеќе се користи „прилагодување на полот“ затоа што од перспектива на 

самото лице, тоа (лицето) не се менува, туку само своите телесни карактеристики (пол) ги 

прилагодува на внатрешното чувство на род.  

Транс-лицата во поглед на сексуалната ориентација може да бидат хетеросексуални, 

бисексуални, хомосексуални, асексуални, итн. Поради тоа велиме дека родовиот идентитет е 

категорија која е целосно независна од сексуалната ориентација и не треба да се мешаат. 

Многу трансродни лица сметаат дека не се доволно видливи и дека нивните интереси не се 

доволно застапени во рами на поширокото ЛГБТ+ движење, па поради тоа сега се 

осамостојуваат. Активистичките транс-групи имаат многу значајна улога како области за 

поддршка (општа поддршка поврзана со исклучувања и со дискриминација, групна 

самопомош, поддршка пред, за време и по медицинските третмани итн.) така и во процесите 

на одлучување (на пример, употреба на треминологија во новиот ДСМ-V, носеле медицински 

стандарди за нега итн.). 

 

 

  



Насоки за работа со ЛГБТ+ лица за младински работници 
 

Автори: Милена Ковачевиќ, Адмил Аадиловиќ, Ивана Радоњиќ, Адемир Еминовиќ 
 

Вовед 

 
Насоките се наменети за младинските работници кои имаат или во текот на својот 
ангажман ќе имаат можност да работат со ЛГБТ+ лица. Овој прирачник треба да биде 
водич за сите што не се информирани или претходно не минале низ програма за обука 
за работа со ЛГБТ+ лица. 
 
Насоките се поделени на два дела и тоа во чекори кои треба да се преземат пред 
тренингот, обуката, предавањата или работилниците, а во другиот дел ќе биде објаснет 
и приближен вистинскиот пристап кон ЛГБТ+ лицата кои се учесници. 
 
 
 

Насоки за подготовка на младинските работници/чки /capre тренинг 

 
 

 
Насока 1: Интроспекција на претходно усвоените предрасуди и стереотипи 
(Заборави на тоа што мислиш дека го знаеш). 
 
Една од најважните особини на добриот тренер/ка на некој тренинг е способноста да 
го пренесе знаењето и да им помогне на учесниците да усвојат нови вештини, што би 
било оневозможено доколку учесниците во кој било момент се почувствуваат 
дискриминирани или маргинализирани – тогаш процесот на учење би бил попречен. 
Затоа особено е важно тренерот/тренерката или олеснувачот/олеснувачката да работи 
на надминување на претходно усвоените стереотипи.  
 
Некои од стереотипите можат да бидат следни: 
 
- Хомосексуалноста е болест и може да се излечи; 
- Интересот за учество во истополови сексуални и емотивни врски е само животна фаза, 
а не дел од идентитетот на поединците; 
- Геј-лицата може да се препознаат, тие секогаш мора да бидат во центарот на 
вниманието; 
- Розовата е педерска боја. 
 
Насока 2: Едукација на младинските работници/работнички за ЛГБТ+ популација 
генерално, како и за односите меѓу ЛГБТ+ лицата (Мудроста почнува со желбата 
за знаење) 
 
Младинскиот работник/работничка треба да биде некој кој усвојува нови знаења, а во 



тоа да не го спречуваат усвоените стереотипи. Еден од првите чекори во надминување 
на усвоените стереотипи е едукација и самостојно истражување на темата, имајќи 
предвид дека на секој младински работник му се достапни ресурси за едукација. Освен 
запознавање со основната терминологија, треба да се тежнее кон развивање емпатија. 
Со преиспитување и со отфрлање на стереотипите, како и со едукација, младинските 
работници полесно рамноправно ќе се однесуваат кон членовите и кон членките на 
групата.    
 
Насока 3: Младинските работници/работнички треба да знаат дека неточните 
информации за ЛГБТ+ лицата што се темелат на предрасуди можат да доведат 
до дискриминирање на еден или на повеќе членови на групата 
 
Предрасудите и неточните информации за ЛГБТ+ лицата и понатаму се широко 
распространети во нашето општество. ЛГБТ+ лицата секојдневно живеат во страв од 
повеќекратни лични загуби, како што се губење на семејството, пријателите, кариерата 
и на духовната заедница, заедно со изложеност на малтретирање, дискриминација и 
на насилство. Овие фактори можат да создадат страв од самоидентификување како 
ЛГБТ+ лица. Младинските работници мора да бидат доволно подготвени да се 
спротивстават на неточните информации и на предрасудите кои еден член/ка на 
групата може да ги има кон друг член/ка на групата. Младинскиот работник/работника 
треба да настојува да сфати со какви проблеми се среќаваат ЛГБТ+ лицата за да ја 
спречи дискриминацијата.  
 

Насоки за работа на младинските работници/работнички со група 

 

На самиот почеток, важно е да се напомене дека младинските работици/работнички 
(тренери/тренерки) треба да се однесуваат на ист начин и да посветат исто количество 
внимание на сите членови на групата, без разлика на полот, нацијата, родовата 
определеност, сексуалната ориентација, бојата на кожата и сл. 

Насока 4: Да не се претпоставува сексуалната ориентација на лицата  

Важно е да не спомене дека едно лице никогаш не може да ја знае сексуалната 
ориентација на друго лице. Постојат стереотипи и предрасуди кои велат дека ЛГБТ+ 
лицата може да се препознат според однесувањето, бојата на гласот, начинот на одење 
или, пак, според степенот на ителегенција и слично. Важно е да се напомене дека ова 
се само неточни информации и дека тренерот/тренерката никогаш не треба да 
претпоставува каква е сексуалната ориентација на лицата од групата, затоа што 
едноставно не може да се претпостави дали некој е геј и стрејт. 

 

Насока 5: Почитување на приватноста и на границите на сите членови на 
групата 

Младинските работници/работнички никогаш не треба да вршат притисок на еден или 
на повеќе учесници/учеснички на тренингот за да ја откријат својата сексуална 



ориентација. Треба да се тежнее кон тоа секој член од групата да се чувствува сигурно 
и да се почитуваат неговите физички, ментални и духовни граници.  

 

Насока 6: Сè што ќе се каже во групата, останува во групата 

Во зависност од тематиката на работилницата, тренингот или предавањето, 
учесниците/учесничките можат да изнесат различни информации, лични или од друга 
природа. Младинскиот работник/работничка треба првенствено да обезбеди сигурен 
простор, за секој член од групата да се чувствува безбедно да говори слободно, без 
инхибиции, а во исто време треба да се труди тие информации да не излезат од 
рамките на групата без согласност на учесниците. Сепак, важно е да се нагласи 
одговорноста на самите учесници/учеснички колку и што сакаат за изнесат затоа што 
никој не може да го гарантира однесувањето на другите.  

 

Насока 7: Превенција на можната дискриминација во групата и соочување со 
постоечката дискриминација меѓу членовите и членките на групата 

Овие насоки особено се однесуваат на младинските работници/работнички кои 
работат со адолесценти. Имајќи предвид дека адолесценцијата е период на 
запознавање со себеси, барање на идентитетот, а го карактеризираат бројни физички и 
психички промени, особено е важно да се разбере специфичноста на тешкотиите со 
кои се соочуваат ЛГБТ+ лицата во адолесцентниот период. Со самото тоа, особено е 
важно тренерот/тренерката да биде лице кое навреме ќе ги забележи сигналите што 
би укажувале на дискриминација и да биде способен со тоа да се соочи на соодветен 
начин, за да не се случи тоа.  

Насока 8: Етикетирање, иако го користиме во „позитивна“ смисла, и понатаму е 
дискриминирачко 
 
Како што погоре споменавме, од особена важност е да се третираат сите 
учесници/учеснички рамноправно. Тоа се однесува на случаи на „позитивно“ 
етикетирање. Младинските работници понекогаш може да мислат дека користењето 
на „позитивното“ етикетирање е начин да се охрабрат учесниците (на пример: „Ама, 
сите вие сте ми супер, сите геј-лица се добри луѓе“), за да се постигне некои 
членови/членки да се чувствуваат прифатено, но тоа, всушност, има контраефект. За 
сите учесници да бидат еднакви, потребно е сите да имаат ист третман.  
 

Насока 9: Обраќање во посакуваниот род 

Важно е да се почитуваат потребите на учесниците во врска со родот на припаѓање. Слушајте 

внимателно со кое име и во кој род лицето се претставува и почитувајте го изборот. Доколку не 

сте сигурни, прашајте го лицето со кое име и во кој род сака групата да му се обраќа. Не 

грижете се ако повремено направите грешка, важна е намерата да го почитувате изборот на 

самото лице.  
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