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Вовед
Политичката нестабилност и социјална нееднаквост
доминираа во пост-Југославија, за време и по нејзиното распаѓање
(Bilic, 2016; Sajo, 1998). Во транзицискиот период на овие
постсоцијалистички општества, недовербата во државните
институции
придонесе
кон
зголемена
наклонетост
кон
Православната црква (Inglehart & Baker, 2000; Tomka, 2011). Црквата
стана сèприсутна општествена и политичка сила која креираше
идеологии и норми кои ги дефинираа општествените очекувања во
многу земји, вклучувајќи ја тука и Македонија. Како последица,
улогата на црквата како трансцедентален морален авторитет, ги
зацврсти конзервативните ставови и политики, зајакнувајќи го
патријархалниот бинарен родов режим кој ги делигитимизираше
сексуалната и родова различност (Stulhofer & Sandfort, 2005).
Ваквата клима дополнително беше експлоатирана од страна на
национализмот во регионот, особено во Македонија каде
сексуалните малцинства се сметаа за закана на идеалите за
мажественост, плодност, углед и национален идентитет (Pryke,
1998; Stojanovski, Kotevska, Milevska, Mancheva, & Bauermeister,
2015; Trost & Slootmaeckers, 2015). Недовербата во државните
институции се зголеми поради сомнеж за корупција кај владините
тела и ограниченото владеење на правото. Ваквите прашања се
особено важни и нагласени кај онаа популација која е
маргинализирана и ранлива. Во македонскиот контекст, тоа се
членовите на сексуалните и родови малцинства.
Моделот на стрес кај малцинските групи посочува дека
сексуалните и родови малцинства (СРМ) мора да се справат со
структурите кои ги ословуваат како „други“ и кои придонесуваат за
јакнење на малцинскиот статус и идентитет (Meyer, 2003). Како
последица, СРМ лицата доживуваат стресори поради нивниот
идентитет како членови на малцинство, како на пример
дискриминација, кои според овој модел кај нив резултира со
влошени психосоцијални, здравствени и економски исходи (Meyer,
2003). Поради високиот степен на дискриминаторски практики со кои
СРМ лицата се соочени, СРМ заедницата искусува свесни и несвесни
процеси кои произлегуваат од стресот поради статусот на
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малцинство (Meyer, 2003). Процесите на стрес кои произлегуваат од
статусот на малцинство во себе може да содржат разни фактори како
на пр. себеприкривање, особено нагласено со искуство на „другиот“
(Meyer, 2003). Себеприкривањето кај СРМ популацијата се користи
како форма на заштита од влијанието на дискриминацијата и
последиците од дискриминаторските предрасуди. Иако во некои
сфери од живеењето себеприкривањето може да биде корисно, како
на пример при обезбедување на вработување, тоа истовремено има
и негативни последици, како социјална изолација, што при
формирање на идентитетот се поврзува со негативни исходи по
менталното здравје меѓу СРМ лицата (Cohen, Blasey, Barr Taylor,
Weiss, & Newman, 2016; Hatzenbuehler, 2011; Hatzenbuehler, Keyes,
& McLaughlin, 2011; Potoczniak, Aldea, & Deblaere, 2007). Во
Македонија на пример, трансродовите лица имаат потешкотии при
себеприкривањето на својот автентичен и вистински идентитет. При
барање работа или место на живеење, трансродовите лица
наидуваат на проблеми поради својот трансродов идентитет бидејќи
името и физичкиот изглед кој сакаат да го покажат не соодветствува
со нивните лични документи за идентификација (Stojanovski et al.,
2015). Понатаму, Европското истражување за мажи кои имаат секс
со мажи (МСМ) покажува дека само 26% од МСМ во Македонија се
„аутирани“ (ECDC, 2013). И двете прашања кои го обработуваат
себеприкривањето како процес на стрес кај малцинските групи,
активно ги вклучува СРМ лицата.
Друг процес кој произлегува од статусот на малцинство што
СРМ лицата го доживуваат е интернализацијата на хомофобичната,
трансфобичната и хетеросексистичката култура во Македонија.
Хегемонистичките маскулини сфаќања за родовиот идентитет и
сексуалноста навлегоа длабоко во заедницата на СРМ, особено
помеѓу геј-мажите (Димитров & Костовски, 2013). Вакви примери беа
манифестирани меѓу СРМ лицата кои не сакаа да бидат видени во
јавност во друштво со други СРМ лица, особено со други „педери“
(Димитров & Костовски, 2013; Stojanovski et al., 2015).
Интернализираната дискриминација во самата заедница претставува
сериозен проблем што води до срам, грижи поврзани со менталното
здравје и ја ограничува социјалната кохезија во самата СРМ заедница
(Димитров & Костовски, 2013).
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Иако загрижувачки, реакциите на стрес кај малцинските групи
се поврзуваат и со влошени психосоцијални резултати, на пример
загрозено ментално здравје и економски можности. Извештаите од
источноевропскиот регион посочуваат дека сексуалните и родови
малцинства се соочуваат со висок степен на дискриминација кој ги
ограничува нивните можности за економски напредок, пристап до
услуги и добросостојба (Takács, Kelly, Ptóth, Mocsonaki, &
Amirkhanian, 2013). Една неодамнешна студија во Естонија покажа
дека 45% од мажите кои имале секс со мажи во својот живот, биле
склони кон суицидални мисли, додека 11% од нив имале обиди за
самоубиство (Rüütel, Valk, & Lõhmus, 2017). Во Македонија
искуствата со дискриминација поради сексуалната ориентација и
родов идентитет придонесуваат за негативни исходи по менталното
здравје, вклучувајќи покомпулсивна тенденција кон депресија како
индикатор на депресивна симптоматологија и социјална
анксиозност. СРМ заедницата во Македонија има за 37% повисок
степен на социјална анксиозност и за 7% повисок степен на
компулсивна тенденција кон депресија. Сепак, 95% од високиот
степен на социјална анксиозност и 41% од оној за тенденцијата кон
депресија е многу повеќе резултат на доживеаното искуство од
дискриминација врз основа на идентитетот, отколку од самиот
идентитет (Stojanovski, Zhou, King, Gjorgjiovska, & Mihajlov, 2017).
Освен тоа, загрозеното ментално здравје се поврзува и со влошено
сексуално здравје, вклучувајќи и зголемен ризик од ХИВ и сексуално
преносливи болести (Bloor & Wood, 2006).
Постојат исклучително голем број истражувања за процесите
на специфични стресори кај малцинските групи во кои се вклучени
СРМ лицата. Сепак, постојат малку информации за тоа како да се
поддржат СРМ лицата во Источна Европа, а особено во Југоисточна
Европа во однос на процесите на специфичен стрес кај малцинските
групи со кои се борат. На пример, во изминатите 10 години и повеќе
откако постои активизмот за СРМ правата во Македонија, се
чувствува недостаток од кохерентност и поврзаност меѓу потребите
и желбите на заедницата, и од активностите за застапување на разни
невладини организации кои се борат за правата на СРМ заедницата
(НВО), активисти, и владата. Иако истражувањата меѓу СРМ лицата
укажуваат на бројни штетни последици по нив поради
маргинализираната позиција што ја имаат во општеството, на
3

македонската СРМ заедница сепак ѝ недостига организација и
мобилизација, а нивните потреби и желби не се проценети на
сеопфатен начин. Токму поради ова, постоечките информации за
потребите на оваа заедница не може да се користат во бројните
активности за застапување и креирање политики.
Со спроведување на една сеопфатна и национална процена на
потребите на СРМ заедницата во Македонија, овој извештај ги
објаснува и понудува важни информации за потребите на самата
заедница, прикажани онака како што се идентификувани од нив
самите и од невладините организации кои работат со нив. Овој
проект има за цел да го зголеми знаењето и да ја подигне свесноста
за критичните прашања кои влијаат врз СРМ заедницата, и оттука да
придонесе кон создавање помобилизирана и поорганизирана СРМ
заедница, како и да обезбеди подобро разбирање за нивните
потреби. Во овој извештај се говори за идентификуваните потреби
на заедницата во бројни области, вклучувајќи го здравството,
образованието,
економските
можности,
вдомувањето
и
обезбедувањето услуги. Исто така, ќе се говори за празнините
помеѓу ефектите од тековните активности за застапување и
посакуваните услови и потреби на членовите на СРМ заедницата.
Исто така, дискутираме и за недостатокот од правно признавање и
заштита на заедницата. Онаму каде е релевантно, вклучени се и
наоди за одредени подгрупи и субпопулации.
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1. Методи
Во соработка со Субверзивен фронт, спроведовме национална
процена на потребите на членовите на СРМ заедницата во
Македонија. Процената на потребите е претежно квалитативен
проект кој опфати фокус групи и интервјуа со членови на
заедницата, како и интервјуа со лица кои се вработени и ангажирани
во невладините организации кои работат на СРМ прашањата. Се
ангажираше
консултант
за
истражување
за
развивање,
спроведување, анализа и дисеминација на наодите. Консултантот за
истражување е добро обучен за квалитативни и квантитативни
истражувачки методи, во чиј фокус е јавното здравје. Консултантот
за истражување работеше со тим од двајца дополнителни
истражувачи. Дополнителните истражувачи од страна беа обучени
за квалитативни истражувачки методи од страна на консултантот,
вклучувајќи интервју и модерирање на фокус групи, како и анализа
на квалитативни податоци. Улогата на еден од двајцата членови на
тимот беше фокусирана на фокус групи со членови на СРМ
заедницата, додека другиот работеше на спроведување интервјуа со
вработените и ангажираните лица во невладините организации.
Двајцата спроведоа едно пилот модерирање, а потоа заедно со
консултантот за истражување одржаа дополнителен дебрифинг,
како и состаноци за добивање повратни информации и обуки. Потоа
се одржа уште едно пилот модерирање со уште една обука. Низ
целиот процес на прибирање податоци, се одржуваа состаноци за
споделување повратни информации/дебрифинзи и обуки (вкупно
четири состаноци). Консултантот за истражување учествуваше во
сите интервјуа и фокус групи.

2. Примерок
Со цел регрутирање испитаници за процена на потребите,
истражувачкиот тим користеше намерен и верижен примерок.
Самиот метод на избор на примерок вклучува две стратегии. Прво,
намерно беа одбрани лица со различна сексуална ориентација и
родов идентитет со цел да обезбедиме застапеност на различни СРМ
подгрупи. Ова беше направено со цел да да се обезбеди
репрезентативност преку избор на испитаници од сите географски
5

региони на земјата, вклучувајќи го главниот град, западна
Македонија, централна Македонија, јужна Македонија и источна
Македонија. Во делот на резултатите, се известува според
сексуалната ориентација и родовиот идентитет на испитаниците во
примерокот. Понатаму, намерно одбравме испитаници од различни
етнички групи. Истражувачкиот тим користеше и верижен примерок.
Ваквиот примерок обично се користи во истражувања со популација
која има искусува маргинализација и живее во маргинализирани
средини. Како дел од верижноста, ги замоливме испитинаците кои
беа дел од фокус групите или интервјуата да помогнат во
регрутирање други лица за кои сметаат дека би биле заинтересирани
да учествуваат во ова истражување. Ги користевме двете стратегии
сè додека не се обезбеди големина на примерок од 70 членови на
СРМ заедницата и 10 членови – вработени и ангажирани во
невладини организации.

3. Инструменти за прибирање податоци
Како дел од процената на потребите, развивме водич за
работа со фокус групи и интервјуа во соработка со невладините
организации и членовите на заедницата. Водичите беа создадени со
цел да добиеме поголемо разбирање за петте главни области. Прво,
истражувачкиот тим имаше за цел да добие информации за тоа како
општеството влијае врз потребите на СРМ заедницата и нивното
секојдневно живеење. Второ, ги разгледавме прашањата за кохезија
на заедницата, учество во заедницата и обидите за активизам. Потоа
ги испитавме потребите на СРМ членовите поврзани со
вработувањето, образованието, здравството, правда и политичките
реформи, како и организација и јакнење на заедницата.
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Табела 1. Пример прашања за процена на потребите на
заедницата и вработените во НВО секторот
Област на
интерес

Пример за прашања

Вработување

▪ Како се чувствувате на вашето работно
место?
▪ Какви се вашите искуства со
дискриминација на работа?
▪ Што би сакале да добиете во смисла на
помош и заштита при вработување?

Образование

▪ Какви беа вашите искуства во образовниот
систем, во средно и на факултет?
▪ Какви промени сметате дека се потребни во
програмите на образовниот систем во однос
на СРМ лицата?

Здравство

▪ Какви се вашите искуства во пристап до
услугите за физичко и ментално здравје?
▪ Кои се вашите незадоволени потреби во
однос на физичкото здравје?
▪ Во однос на менталното здравје?
▪ Зошто токму тие аспекти ги идентификувате
како главни потреби?

Правни и
политички
реформи

▪ Колку се чувствувате заштитено од страна
на законот и правниот систем?
▪ Каков вид на правна и политичка заштита би
сакале да добиете? Зошто?

Организација и
јакнење на
заедницата

▪ Што мислите за СРМ заедницата во
Македонија?
▪ Што сметате дека може да се подобри?
▪ Кои се бариерите за да бидете дел од
активностите за застапување и
организирање?
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Прашањата беа поставени за да се добијат одговори од
перспективата на членовите на заедницата, но и од перспективата
на вработените и ангажираните во невладините организации. Покрај
горенаведените прашања, вклучивме и дополнителни прашања за
вработените/ангажираните
во
невладините
организации.
Прашањата опфатија:
❖ Каков вид услуги, обиди за застапување и програми нуди
Вашата организација со цел да излезе во пресрет на
потребите на СРМ заедницата?
❖ Како Вашата организација одлучи да ги обезбедува овие
конкретни услуги, обиди за застапување и програми?
❖ Кои се охрабрувачките фактори, но и бариерите во пристапот
до СРМ заедницата и задоволување на нејзините потреби?
❖ Какви подобрувања сметате дека се потребни во рамки на
вашата организација и пошироката НВО заедница со цел
задоволување на потребите на СРМ лицата?
Горенаведените прашања беа дел од водичите наменети за
фокус групите и интервјуата кои се користеа за време на постапката
за прибирање податоци за процена на потребите со испитаниците.
Во оние случаи кога испитаниците предлагаа дополнителни фактори
кои не беа вклучени во самите водичи, истите ги разгледавме и ги
земавме предвид за следните фокус групи и интервјуа, доколку беа
релевантни за проектот. Фокус групите и интервјуата беа дигитално
аудиоснимени и траеја приближно еден час. 10 фокус групи со
членовите на заедницата беа спроведени на македонски јазик,
додека три интервјуа беа спроведени на англиски јазик (на барање
на испитаниците). Девет интервјуа со вработените/ангажираните од
невладините организации беа спроведени на англиски јазик, а едно
интервју беше спроведено на македонски јазик.

4. Аналитички методи
Прво беше извршена транскрипција на дигиталните аудио
записи. Кога фокус групата или интервјуто беа модерирани на
англиски јазик, тогаш и записот беше транскрибиран на англиски,
кога сесиите беа модерирани на македонски јазик, истите беа
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транскрибирани на македонски. Транскриптите ги анализиравме на
секој јазик одделно. Три лица ги анализираа податоците користејќи
квалитативни методи: (1) консултантот за истражување; (2)
локалниот истражувач од Македонија кој се фокусираше на делот од
студијата со кој беа опфатени аспектите на членовите на
заедницата; и (3) истражувачот од САД кој се фокусираше на делот
од
студијата
со
кој
беа
опфатени
аспектите
на
вработените/ангажираните во невладините организации. Секој од
нив помина дополнителна обука за квалитативни анализи. Подолу е
достапен преглед на користените методи за обука и материјали:
Метод за обука
и материјали

Цел на методот и
материјалите

Број на методи
и материјали

Состаноци лице- Општо запознавање на
в-лице
истражувачкиот тим со
квалитативната анализа.
Фокусот беше ставен на
целта на оваа стратегија,
што може да научиме, што
не може да научиме,
модераторите и пречките за
спроведување на
квалитативна анализа.

Еден состанок
по
завршувањето
со прибирање
на податоците.

Публикации за
квалитативните
методи

Вкупно четири
публикации.

Овие пишани материјали и
публикации беа одбрани со
цел запознавање на
истражувачкиот тим со
различни пристапи на
квалитативни анализи,
методи и чекори.
Материјалите беа
фокусирани на:
▪ Анализа на содржина
▪ Тематска анализа
▪ Наративна анализа

Состаноци по
Skype

Се користеа со цел
дополнително развивање на
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Три состанока
по Skype

вештините за квалитативна
анализа на тимот,
вклучувајќи посебни
стратегии во користење на
секој метод споменат
погоре. Консултантот за
истражување одговараше
на секое прашање што
тимот го имаше по однос на
методите и пристапите што
требаше да се користат.
Онлајн видео
туторијали

Се користеа за обука за
софтверот за квалитативна
анализа на податоци,
Atlas.ti

Шест видеа

Како што споменавме погоре, истражувачкиот тим користеше
три пристапа на квалитативна анализа: (1) анализа на содржина; (2)
тематска анализа; и (3) наративна анализа.
❖ Анализата на содржина се користеше со цел да се започне со
разбирање на феноменот на различните потреби на
заедницата на сексуални и родови малцинства. Користевме
насочувачки (користејќи ги прашањата од истражувањето како
водич), како и конвенционален начин за развивање на
кодовите, кој овозможи да се развиваат истражувачките
кодови од транскриптите. Целта на анализа на содржината е
да истражи кој што кажал, кому кажал и со каков ефект
(Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013).
❖ Тематската анализа беше користена со цел да се
идентификуваат обрасците низ транскриптите, посебно за
фокус групите, посебно за интервјуата, а потоа и вкрстено.
Целта на тематската анализа е да ги карактеризира, истражи
и да извести за обрасците или темите кои се откриваат во
транскриптите (Brickell, 2006; Seidman, 2014).
❖ Наративната анализа е уште една форма на текстуална
анализа. Во контекст на оваа проценка на потребите,

10

користевме
анализа.

структурна,

интерактивна

и

перформативна

➢ Структурната наративна анализа повеќе го испитува
начинот на кој приказната била раскажана, отколку што
било кажано.
➢ Интерактивната наративна анализа го испитува
процесот на дијалог меѓу лицето кое ја раскажува
приказната и оние кои ја слушаат како форма на кокреирање, нешто што е особено важно за фокус групите.
➢ Перформативната наративна анализа ја проширува
интерактивната анализа фокусирајќи се на она што се
„прави“, а не што се кажува. Во оваа анализа,
ефикасноста на раскажувањето приказни (на пр.
анимација, гестови, избор на зборови и др.) стана важен
аналитички концепт.

5. Резултати
Во овој дел од извештајот е достапен преглед на наодите од
анализата и спроведените активности за собирање податоци за
процена
на
потребите.
Наодите
содржат
демографски
карактеристики за членовите на заедницата и вработените во
невладините организации кои учествуваа во истражувањето.
Понатаму, наодите информираат за содржината на квалитативните
податоци, главните обрасци и теми и појаснуваат како темите биле
дискутирани и прикажани во фокус групите и интервјуата. Овој дел
од извештајот е поделен во следните секции:
❖ Демографски карактеристики;
❖ Институционални и структурни фактори кои ги создаваат
потребите и придонесуваат кон специфичните потреби на
заедницата, и
❖ Потребите на заедницата во однос на здравство, образование,
вработување, организација и јакнење на заедницата, и
правда.
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5.1. Демографски карактеристики
Во овој дел од извештајот се известува за демографските
карактеристики на членовите на заедницата кои учествуваа во фокус
групите.
Членови на заедницата
Во Графикон 1 прикажан подолу се известува за степенот на
образование на членовите на заедницата кои учествуваа во фокус
групите. Поголемиот дел од испитаниците, 49% имаат
универзитетска диплома (завршени додипломски студии), 37% имаат
диплома за завршено средно образование, 9% се во процес на високо
образование (постдипломски студии), а 6% со завршено основно
училиште.
Графикон 1. Степен на образование на членовите на заедницата
кои беа дел од фокус групите и интервјуата (n=70)
100%

80%
60%
40%
20%

49%

37%

9%

6%

0%
Основно
образование
(n=4)

Средно
образование
(n=26)

Додипломски
студии
(n=34)

Постдипломски
студии
(n=6)

Во Графикон 2 информираме за етничката припадност на 70
членови на заедницата кои учествуваа во фокус групите. Шеесет и
седум проценти се идентификуваа како Македонци, 14% како
Албанци, 7% Роми, 4% Срби, 3% Турци и 4% како друго. За
времетраењето на проектот за процена на потребите, од разни
причини беше тешко да ги интегрираме членовите на заедницата со
немакедонска етничка припадност да учествуваат во него, пред сè
бидејќи беа загрижени за својата приватност, доверливост и
постоење на религиски празници во тој временски период.
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Графикон 2. Етничка припадност на членовите на заедницата
кои беа дел од фокус групите и интервјуата (n =70)
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Друга
(n=3)

0%
Македонска
(n=47)

Албанска
(n=10)

Во следните три графикони се известува за полот, родот и
сексуалната ориентација на членовите на заедницата кои учествуваа
во фокус групите и интервјуата. Како што се гледа на Графикон 3,
64% од примерокот се идентификува како биолошки мажи, а 36% како
биолошки жени. Сепак, поголема разновидност во одговорите се
појави кога лицата беа запрашани „Со кој род моментално се
идентификувате?”
Во
Графикон
4
се
известува
за
самоидентификуваниот род на испитаниците во проектот за процена
на потребите. Како што може да се види, 43% се идентификувале
како цисродови мажи, 27% како цисродови жени, 17% како
трансродови жени, 7% како трансродови мажи, а 4% од испитаниците
се изјасниле како родово-флуидни, и 1% како родово квир. Можноста
истовремено да се дадат два одговора ни овозможи подобро да ги
разбереме испитаниците кои беа дел од оваа процена на потребите.
Графикон 3. Пол на членовите на заедницата кои беа дел од
фокус групите и интервјуата (n =70)

36%

Машки
(n=45)

64%
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Женски
(n=25)

Графикон 4. Род на членовите на заедницата кои беа дел од
фокус групите и интервјуата (n =70)
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Следно за што се известува е самоизвестената сексуална
ориентација на испитаниците. Севкупно, 41% се самоидентификуваа
како геј-мажи, 26% како лезбејки, 13% како бисексуалци/ки, 13% како
стрејт (но не цисродови), 4% како квир, 1% како пансексуалци/ки, а
1% од испитаниците не беа сигурни како да ја идентификуваат
својата сексуална ориентација.
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Графикон 5. Сексуална ориентација на членовите на заедницата
кои беа дел од фокус групите и интервјуата (n=69)

5.2. Перцепции за општеството, културата и
владата
Во овој дел од извештајот се фокусираме на наодите поврзани
со влијанијата врз СРМ заедницата и невладините организации на
структурно и институционално ниво.
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Владини и невладини фактори
Општо гледано, ситуацијата во Македонија за лицата кои
припаѓаат на сексуалните и родови малцинства и понатаму останува
небезбедна, непријателска и тешка. Национализмот е главниот
проблем кој ги прикажува сексуалните и родови малцинства како
абнормални и во многу негативно светло. Медиумското
портретирање, вообичаено за медиумите контролирани од владата,
ги прикажува сексуалните и родови малцинства како болни и
девијантни. Понатаму, генерално постои недостаток на политичка
волја за идентификување и излегување во пресрет на потребите на
сексуалните и родови малцинства. Ова различно влијаеше врз
врската (или недостаток на истата) што сексуалните и родови
малцинства ја имаат со владините институции. Ваквиот недостаток
на заштита од страна на владините институции инепријателските
врски, доведе до чувства на изолираност, страв и недостаток на
доверба кај сексуалните и родови малцинства, а социјалниот
прогрес го доведоа во „ќор сокак“.
Како што кажа една испитаничка од лезбејската заедница,
„Што се однесува до правата што ги имаме како заедница, мислам
дека нема да ги имаме, ги немаме” истиот член на заедницата
забележа,
„Нека [владата] нè признаат како заедница [во оваа земја
тоа е сè што сакам]. Да не зборуваме за [еднакво право] на
брак, само да бидеме заштитени со закон. На овој [правен]
начин немаме заштита.”
Слични мислења беа искажани и од други членови на
заедницата што може да се види од следната изјава дадена од една
трансродова жена, „...сè додека немаме закони во Македонија, сè
e џабе. Ајде да ставиме сè настрана, дискотеки и такви работи,
но законите треба да бидат на прво место, да имаме наши закони,
тоа е најважно...а после сè друго.” Заедницата постојано
зборуваше дека би сакала да ги подобри односите помеѓу
невладините организации и владата со цел да се поттикнат промени,
особено во однос на правната заштита.
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Вработените во невладините организации кои учествуваа во
процената на потребите забележаа потешкотии во работењето со
владата, и еден борбен однос со поавторитарен, националистички
орган кој поттикнува страв. Сепак, и тие истакнаа дека се потребни
подобри односи за да се постигне напредок за заедницата. Земено
предвид скорешната промена на владината политика, се чини дека
се отвораат можности за унапредување на правната заштита на
заедницата. Токму затоа, невладините организации и СРМ
заедницата треба да бидат подготвени да делуваат тогаш кога
таквите можности ќе се создадат со цел промена на политиката.
Понатаму, вработените во невладините зборуваа и за
проблемите со кои се соочуваат при обид да се создаде кохезивен
граѓански сектор по однос на прашањата за СРМ. Со цел
надминување на бариерите за соработка, невладините предложија
неколку препораки кои вклучуваат развивање на сет водечки начела
кои би можеле да ја регулираат сферата на невладиниот сектор.
Ваквите водечки начела би можеле да се искористат за развивање
на холистички пристап на соработка со цел задоволување на
потребите на СРМ заедницата, а истите се дадени во Табела 2.
Табела 2. Водечки начела за НВО заедницата
Водечки начела

Цел

Транспарентност

Невладините организации зборуваа за
транспарентноста како начело да се
ограничи дуплирањето на активности и
како начин за развивање синергии како
еден кохезивен СРМ граѓански сектор.

Одговорност

Невладините организации зборуваа за
одговорноста како начело, така што
невладините организации се одговорни кон
своите постапки, одлуки и политики
преземени во име на заедницата. На ваков
начин потребите на заедницата ќе се стават
на прво место.
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Пристап
ориентиран кон
заедницата

Невладините зборуваа и за пристапи
базирани врз потребите на заедницата како
начело што ќе помогне на заедницата да се
почувствува како дел од носењето одлуки,
дел од активностите и политиките. Ваквото
начело би обезбедило еднакво чувство на
сопственост меѓу невладините организации
и заедницата во однос на работата што ќе
се преземе и приоретизира.

Дијалог

Невладините организации зборуваа и за
дијалогот како начело да се обезбеди
редовна комуникација помеѓу невладините
и заедницата. Дијалогот би помогнал да се
ублажат предизвиците со кои невладините
се соочуваат при стапување во партнерства
едни со други.

Конструктивен
конфликт

Невладините зборуваа и за
конструктивниот конфликт како начело што
би можело да помогне при решавање на
потенцијалните конфликти кои постојат со
НВО заедницата, но на начин кој е корисен
и кој овозможува поглед нанапред.

Солидарност

Невладините организации зборуваа и за
солидарноста како начело за намалување
на јавните поделби и обединување кон
еден единствен фронт, особено во врска со
обидите за застапување.

Општествени и културни фактори
Поради општествените и културни фактори кои со векови се
вкоренети во општеството, членовите на заедницата зборуваа и за
дополнителните предизвици со кои се соочуваат во живеењето на
автентичен начин. На пример, патријахалните и мизогини учења се
сè уште присутни, особено во текот на детството. Како што кажа
еден геј член на заедницата, машките се воспитуваат „да не плачат
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како девојче“ и да не бидат „женско петле“, а девојчињата се
воспитуваат да бидат „љубовници или жени на фудбалери.” На тој
начин заедницата и општеството генерално, имаат одредени
верувања со кои ја потиснуваат различноста во општеството и
културата, и ја оневозможуваат различноста, еднаквоста и
инклузивноста. Како што може да се види од цитатот подолу на една
цисродова испитаничка лезбијка,
„Постои генерален проблем со дискриминацијата во
општеството. Не само ЛГБТ лицата, ова ги вклучува
самохраните мајки, разведените жени и децата со посебни
потреби. Сè што не е стереотип (или е дел од таа норма) е
дискриминирано”
Ваквите предизвици особено беа нагласени кај оние кои не
живеат во главниот град, како што забележува друга цисродова
испитаничка лезбијка,
„...сега хомофобијата е на многу експлицитно, радикално
ниво и нормално е заедницата да се плаши, да чувствува
страв, особено во малите места, не е лесно да се биде
различен во мало место.”
Ова укажува на уште поголемо отуѓување со кое се соочени
оние членови на заедницата кои живеат надвор од главниот град.
Ваквите проблеми создадоа страв кај сексуалните и родови
малцинства, како и загриженост за недостатокот од отвореност кон
различностите. На пример, помала е веројатноста „мажествените“
геј мажи да се дружат со „феминизираните“ геј мажи затоа што тие
сметаат дека таквите мажи негативно влијаат врз сликата што
општеството ја има за геј мажите. Понатаму, постои еден општ страв
да се биде виден во јавност со други лица од сексуалните и родови
малцинства. Како што кажа еден цисродов геј член на заедницата,
„...тие [сексуалните и родови малцинства] се сè уште исплашени да
зборуваат за тоа [теми поврзани со сексуалните и родови
малцинства]... да имаат контакт со други геј лица, едноставно не
сакаат да бидат видени во јавност со... затворени се, не
комуницираат, тоа...и нема прогрес.”
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Членовите
на
заедницата
пројавија желба за едукативни и
медиумски кампањи за борба против
хегемонистичките
сексистички,
хомофобични
и
трансфобични
вредности кои моментално постојат.
▪ ТВ и медиумски дебати
Членовите на заедницата предложија
на прашања во врска со
aктивности како телевизиски и
сексуалните и родови
медиумски дебати за прашања или
малцинства
теми по однос на сексуалната
▪ Развивање на
ориентација и родов идентитет.
хуманитарни и
Други примери за борба против
волонтерски
перцепциите на општеството споменати
активности
од страна на членовите на заедницата
▪ Подобрување на
се
однесуваат
на
развивање
активностите за
хуманитарни и волонтерски програми
општествено
и
активности,
неповрзани
со
вмрежување
сексуалната ориентација или родов
▪ Формирање групи за
идентитет, туку општо со целата
поддршка на семејства
заедница и општествените потреби.
Ваквите настани треба да бидат промовирани со цел општата јавност
да ја воочи дополнителната вредност што СРМ заедницата им ја дава
на земјата и општеството. Членовите на заедницата нагласија дека
на ваквите настани би поканиле сојузници/поддржувачи, како и
други лица за унапредување на социјалното вмрежување меѓу
сексуалните и родови малцинства и оние кои не припаѓаат на
сексуалните и родови малцинства. Ова би поттикнало дијалог и
разбирање помеѓу општата јавност и сексуалните и родови
малцинства. Ваквите активности би помогнале во разбивање на
многуте негативни стереотипи што се појавуваат, а би создале
култура што ја почитува различноста. И последно, членовите на
заедницата споменаа и дека програмите за поддршка на
семејствата би биле од корист за да се почне да се работи со
родителите и да се подобри нивното разбирање за сексуалните и
родови малцинства што секако дека би придонело кон разбивање на
заблудите дома.

Примери за борба против
негативното прикажување
на сексуалните и родови
малцинства

Невладините организации исто така нагласија дека преку
разни програми имаат за цел да работат на ваквите општествени
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прашања. Невладините ги споменаа речиси истите причини поради
кои работат на ова поле. Зборуваа за лични искуства во врска со
дискриминацијата или за искуства на свои пријатели што самите ги
посведочиле.

5.3. Перцепции за здравствената заштита и
услугите
Во овој дел од извештајот се фокусираме на наодите во однос
на здравствените потреби на членовите на СРМ заедницата.
Членовите на заедницата зборуваа за бројни грижи и прашања во
врска со своето ментално и физичко здравје.
Перцепции за менталното здравје
Фокус групите дадоа добар увид во менталното здравје на
сексуалните и родови малцинства во Македонија. Членовите на
заедницата зборуваа како поради општествената стигма и
дискриминација, искусиле депресија, анксиозност, стрес и страв
од тоа да бидат видени како дел од заедницата.
Понатаму, членовите на заедницата зборуваа како
дискриминацијата што ја имаат доживеано се интернализирала во
рамките на заедницата, вклучувајќи ја и нивната неможност да се
одлепат од негативното хегемонистичко прикажување на нивното јас
и на заедницата. Членовите на заедницата изразија недостаток на
разбирање за услугите за ментално здравје и структурата на
системот за ментално здравје во Македонија. Општо гледано, се
забележува генерално избегнување да се користат услугите за
ментално здравје и тоа од три причини:
1. Страв да се пристапи до услугите за ментално здравје поради
лични или индиректни хомофобични и дискриминаторски
искуства кога истите ги користеле услугите;
2. Грижи за професионалноста и доверливоста кај давателите
на услуги за ментално здравје; и
3. Финансиски бариери за пристап до услугите.
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Општо земено, системот за
ментално здравје кој е одраз на
општеството во целина, од страна
на заедницата се смета за
хомофобичен, сексистички и
▪ Зголемена потреба за услуги
трансфобичен.
Испитаниците
за ментално здравје
кои
користеле
услуги
за
▪ Недоверба во јавните
ментално здравје сметаат дека
интитуции за ментално
услугите не биле афирмативни
здравје
на
идентитетот,
биле
▪ Недостаток од доверливост
хостилни и
неетички. Една
и приватност
цисродова лезбијка испитаничка
▪ Хомофобични психолози и
добила непристоен предлог од
психијатри
добро познат психијатар како
▪ Интерес за онлајн апликации
начин да ја излечи, „…Ќе ти
и услуги за ментално здравје
покажам дека не си геј, ќе те
достапни преку паметни
средам, дојди со мене ако
телефони
сакаш, ако сакаш, со мене, да
имаш секс, едноставно да имаш.” Друга цисродова лезбијка пак
кажа, „Имам пријателка....кога нејзините дома разбраа дека е
лезбијка, мајка ѝ ја прати на психолог и ѝ дадоа некакви седативи.”

Потребите и перцепциите на
заедницата за менталното
здравје

Членовите на заедницата пројавија потреба од користење на
услугите за ментално здравје, но за оние кои го афирмираат
идентитетот и се нудат од психолози едуцирани и обучени за
потребите на СРМ заедницата. Моментално такви психолози многу
недостасуваат, особено во државните здравствени институции.
Испитаниците уште и забележаа дека недостатокот на
професионализам во здравствениот систем кој го третира
менталното здравје претставува главен проблем, како што се довери
еден цисродов испитаник,
„Може и ќе најдеш психолог, некои се стварно дискретни,
кои се држат до [стандардите]. Ама знам за многу примери
на психолози кои не ја држат дискрецијата на ниво. И баш
поради тоа...се плашиш многу, нормално…од кај да знам
дека ќе го одберам вистинскиот [психолог].”

21

Кога беа запрашани дали сакаат услуги за ментално здравје
или дали истите би ги користеле, исклучително голем број од
испитаниците одговорија потврдно. Како што кажа еден од
испитаниците во фокус групата, „Дефинитивно.” Сепак,
финансиските бариери се главната причина за пристап до услугите
за ментално здравје што се нудат надвор од државниот здравствен
систем; како што кажа една лезбијка:
„…немаме пари за психолози бидејќи платите се
мизерни…кога имав потреба од нив [услуги за ментално
здравје], ја стварно немам 1500 денари да платам за една
сесија.”
За да се адресираат ваквите хомофобични искуства,
заедницата предложи разни начини за надминување на бариерите за
пристап до услугите за ментално здравје. Заедницата предложи дека
ваквите услуги би сакала да ги добива од невладините организации,
а беа заинтересирани и за онлајн-базирани услуги или апликации на
паметен телефон со цел пристап до психотерапија. Повеќето од
членовите на заедницата беа особено заинтересирани за онлајн
базирана терапија; на тој начин би се подобрила доверливоста,
отвореноста за споделување, приватноста и достапноста на
терапијата. Кога беа запрашани за користење мобилни апликации и
тераписки сесии преку камера во одредени фокус групи, еден геј
испитаник (П1) кажа, „Да, дефинитивно.” Друг геј маж (П2) во фокус
групата одговори, „Тогаш дечко ти ќе стане љубоморен” на што сите
се смееја. Првиот испитаник (П1) се зафркаваше, „Цел ден со
психијатарот“ на што друг геј маж (П4) од фокус групата
реплицираше, „Кај си (дечко ти прашува)…еве со психијатарот, си
муабетиме хаха.” Иако опишано на комичен начин, овој наратив
открива зголемена потреба за ментално здравје.
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Физичко и сексуално здравје
Општо гледано, членовите на заедницата во детали
разговараа за услугите за сексуално здравје кои главно ги користат
од невладините организации. Приближно 3-4 невладини
организации на заедницата ѝ нудат услуги за сексуалното здравје:
една невладина организација се фокусира на сексуалното и
репродуктивно здравје; друга на ХИВ превенција; третата
организација работи со оние членови на заедницата кои се
дијагностицирани со ХИВ; а четвртата организација работи
исклучиво со сексуалните работници. Оваа група на невладини
организации вложи огромни напори за да допре до заедницата и да
овозможи достапност на услугите. Неодамна дојде до клучна
пресвртница кога благодарение на нивните обиди за застапување
кај владата, се обезбеди пристап до стратегии за третман и
превенција од ХИВ. Иако Глобалниот фонд ги повлече своите
активности од Македонија поради промена во рангирањето на
земјата од страна на Светската
Потреби за сексуалното и
банка од земја со низок во земја
физичко здравје
со среден развој, обидите за
застапување
на
невладините
▪ Потребни се услуги за СРМ
организации обезбеди гаранции
надвор од главниот град
од Владата дека ќе го пополни
▪ Ромите, членови на
финансискиот јаз настанат со
заедницата, се соочуваат со
повлекувањето на Глобалниот
насилство, дискриминација
фонд. Ваквите напори и резултати
и финансиски бариери во
за обезбедување пристап до
пристап до услугите
услугите се за пофалба.
▪ Надостаток од информации
на локален јазик, особено за
Сепак,
членовите
на
теми поврзани со здравјето
заедницата кои живеат надвор
за трансродовите лица
од главниот град зборуваа за
▪ Подобра стратегија за
потешкотиите
со
кои
се
дисеминација на
соочуваат
во
пристап
до
информации
услугите за физичко и сексуално
▪ Нема достапни услуги од
здравје бидејќи голем дел од нив
здравствена природа за
се нудат само во Скопје.
трансродовите лица
Членовите
на
заедницата
дискутираа за обидите истите да ги донесат во нивните градови, но
кажаа дека за тоа е потребна посебна организација од заедницата, а
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одредени предуслови мора да бидат претходно исполнети за да
може да се овозможат ваков вид услуги.
Членовите на заедницата од ромска националност
отворија прашања во однос на пристапот до услугите за
сексуално здравје и кажаа дека услугите што можеле до неодамна
да ги добијат во својата општина повеќе не се во функција. Поради
фактот што таквите услуги повеќе не се нудат во општините каде
живеат, ваквата ситуација создава бариери во пристапување до
услугите за сексуално здравје. Ромите кажаа дека поради ова треба
да одат до Гази Баба каде искусуваат дискриминација од страна на
заедницата која живее во таа област и се физички малтретирани.
Ваквите проблеми особено беа нагласени од страна на
трансродовите Роми.
Членовите на заедницата кажаа дека недостигаат
информации за услуги во однос на сексуалното и физичко здравје
достапни на локалните јазици. Ова беше особено релевантно и
важно за припадниците од немакедонската етничка заедница,
особено за Ромите и Албанците. Понатаму, трансродовите лица
зборуваа за проблемот на кој наидуваат во пристапот до
информации кои се релевантни за нивните потреби на локален
јазик. Моментално не постои невладина организација која работи за
потребите на трансродовата заедница со што се создава дупка од
потребни информации во самата заедница. Нејсе, трансродовата
заедница развива систем на поддршка меѓу своите членови,
споделувајќи средства и информации меѓу себе, особено за
прашања како што е на пример безбедноста. Ваквиот органски напор
го отсликува системот што трансродовата заедница го развила
самостојно со цел задоволување на потребите на истата.
Образование и размена на информации
Членовите на заедницата разговараа и за многу потреби во
однос на образованието и размената на информации. Потребите на
заедницата во однос на образованието и размената на информации
се однесуваат на неколку теми:
•

Обука на едукатори во основно и средно училиште, како и на
универзитет во однос на ЛГБТИК прашања;
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•
•
•
•

Кампањи кои би ја едуцирале општата популација за теми
поврзани со сексуалноста и родовиот идентитет;
Промени на учебниците со што би се отстраниле погрешните
и штетни прикажувања и истражувања за СРМ заедницата;
Вклучување на теми поврзани со сексуалноста и родовиот
идентитет во изучувањето на религиите и
Воведување и подобрување на едукацијата за сексуално
здравје во државниот образовен систем.

Членовите на заедницата и
вработените
во
невладините
организации
ја
препознаа
потребата од зголемување на
▪ Образовни програми потребни
напорите
за
едукација
на
за општата популација
општеството за теми во однос на
▪ Обука за едукатори на сите
сексуалноста,
родовиот
нивоа за теми поврзани со
идентитет и сексуалното здравје.
сексуалните и родови
Актуелните
општествени
малцинства
уредувања не ги адресираат
▪ Промени на учебниците со
соодветно
прашањата
за
цел соодветно да ги
сексуалноста
и
родовиот
рефлектираат
идентитет. Зборовите како геј,
истражувањата за СРМ
лезбијка, транс итн. и нивните
▪ Да се подобри вклученоста и
соодветни концептуализации се
едукацијата во однос на
недоволно познати или користени
религијата и СРМ
во
општеството.
Ваквата
▪ Да се развијат сеопфатни
ситуација создава бариери за
програми за сексуално
вклучување на сексуалните и
образование и да се изнајдат
родови малцинства во дискусија
можности за нивно
со јавноста за овие прашања.
вклучување во училиштата
Генерално,
општеството
има
негативна перцепција и став за сексуалните и родови малцинства на
што во голема мера влијаеше претходната власт. Членовите на
заедницата ја искажаа потребата за борба против негативните
стереотипи и веруваат дека јавните дебати и информативните
кампањи би биле од корист. Покрај тоа, СРМ заедницата забележа
дека вообичаениот вокабулар што се користи во рамки на
заедницата е недоволно познат надвор од неа.

Образовни потреби во врска со
сексуалниот и родов идентитет
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Членовите на заедницата зборуваа и за одредени прашања во
образовниот сектор кои бараат внимание. Многу школски учебници
сè уште користат научно невалидни истражувања и прикази на
сексуалните и родови малцинства. На пример, одредени
професори на Институтот за психологија сè уште предаваат за
хомосексуалноста како болест и перверзија, како што кажа една
цисродова лезбијка,
„...изучувале на часовите по психијатрија дека
[хомосексуалноста] е меѓу растројствата,
хомосексуалноста меѓу педофилијата, зоофилијата...”
Ваквиот начин на размислување се разобличува со сегашните
истражувања, истото се смета за штетно по здравјето на сексуалните
и родови малцинства, и истовремено е неетичко (Brickell, 2006;
Seidman, 2014). Токму поради овие причини потребно е да се
направат дополнителни напори од страна на образовните комисии за
да се измени понудата на часови и предавања со цел соодветно да
го отсликува мислењето на научните сознанија во однос на
сексуалните и родови малцинства.
Истовремено се појавија и дополнителни потреби за едукација
во поглед на сексуалното здравје. Членовите на заедницата
забележаа дека едукација за сексуалното здравје во голема мера
недостига во училиштата што е особено загрижувачко поради
здравствените потреби на заедницата и
генерално на
општеството. Во моментов во земјата не постои задолжително
сеопфатно сексуално образование, со што се создаваат бариери за
научно валидните истражувања и информации за сексуално здравје.
Членовите на заедницата и невладините организации го препознаа
ова како предизвик и потреба, па како што кажа еден цисродов
испитаник, „тоа [сексуалното образование] е ужасно потребно.”
Вработување
Општо кажано, геј-мажите, лезбијките и бисексуалците не
потрошија многу време во фокус групите за дискусија на прашања
по однос на вработувањето. Имаше дискусии за тоа дека причината
поради која немаат вработување е и недостатокот од правна заштита
врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.
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Сепак, постои загриженост меѓу трансродовата заедница во
однос
на
вработувањето,
вклучувајќи
проблеми
со
дискриминација при вработување. Ова е особено значајно бидејќи
за време на интервјуата беше истакнато дека трансродовите лица во
Македонија немаат механизам за правна заштита со цел да ги
променат личните документи за идентификација. Во Македонија
единствениот матичен број го означува полот, што значи дека дури
и кога имињата би се смениле, при вработување работодавецот би
бил во можност да открие дека кандидатот е трансродово лице. Ова
создава бариери за трансродовите лица дури и да аплицираат за
работа. И кога би биле вработени, би се соочиле со дискриминација
на работа од колегите и од претпоставените. Поради социјалната
ексклузија и понискиот степен на образование во рамки на
заедницата, трансродовите лица зборуваа и за проблеми при
аплицирање на работни места кои не се поврзани со давање услуги.
Како што забележа една трансродова жена,
„…од каде, како ќе живееме? Никој не сака да нè вработи...од
што ќе живееме на пример...и ние сакаме да живееме, луѓе
сме!”
Следствено на ова, трансродовите жени, особено од ромската
заедница, се потпираат на сексуална работа како форма за
остварување приходи. Ова ја зголемува нивната ранливост во
општеството поради грижите за физичко и сексуално насилство врз
нив. Уште повеќе, ваквата ситуација е дополнително експлоатирана
од општеството, како што беше случај со една трансродова жена,
Ромка, инаку сексуална работничка која беше избркана од својот
стан и од семејството кога се дозна дека е трансродово лице.
Организација и јакнење на заедницата
Невладините организации и членовите на заедницата кажаа
дека во Македонија е доста тешко да се работи на организација и
јакнење на заедницата на сексуални и родови малцинства.
Невладините организации изразија фрустрации поради ограничената
вклученост на заедницата во обидите за застапување и организација.
Голем број од вработените во невладините организации кои ги
интервјуиравме ја потврдија оваа фрустрација. Како што забележа
еден член од невладина организација, „и јас, јас би кажал дека
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заедницата…доста сум критичен кон некои, мислам на
заедницата…треба да се повклучени” а друг член од невладина
кажа, „Сакаме да ги решиме нивните [на заедницата] прашања,
но за тоа треба напор, хм, и чекори што треба да се направат од
страна на заедницата, од самата заедница, не мислам дека тој
расчекор некогаш ќе биде надминат.” И покрај сè, невладините
организации сепак признаа дека треба дополнително да се работи со
заедницата за да се обезбеди нивна вклученост, но и дека треба да
бидат одговорни кон нив. Како што кажа еден вработен во невладина
организација,
“…треба да постои посилна заедница за невладините
организации да имаат поголема одговорност кон неа, но тоа
е магичен круг бидејќи треба да постојат и невладини кои
работат на јакнење на капацитетите на заедницата за таа
да биде позаинтересирана, на тој начин и тие ќе бидат
поодговорни [кон заедницата]…”
Препознавајќи ја ваквата фрустрација, можеби на заедницата
треба да се пристапи на поинаков начин со цел да се стекне доверба
кај нејзините членови и да им се обезбеди чувство на сигурност
доколку одлучат да се вклучат во организација и активизам, како што
прокоментира една невладина организација кога дискутиравме за
пристапот кој го користат за учество на заедницата. Оваа
организација „се среќава со членовите на заедницата онаму каде се”
физички (пр. во нивниот дом или куќа) и ментално (пр. се плашат да
бидат во друштво со други СРМ лица). Преку „среќавајќи ги онаму
каде се” оваа невладина организација успева да ја стекне нивната
доверба без да врши притисок врз нив да бидат активни. Иако за ова
е потребно повеќе време, ваквиот пристап се покажа како
поефикасен за стекнување долготрајна доверба и поддршка од
заедницата со која работат. Како што спомена еден вработен во
невладина организација од заедницата:
„Имате луѓе кои доаѓаат во канцеларија, нема да им се
допадне и не доаѓаат. Во ред. Но да се допре до нив, не може
да работите на јакнење на заедницата без да допрете до
неа, без да ги познавате нивните проблеми...Знам дека се
соочуваат со разни проблеми и запознаен сум со нивните
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проблеми. Луѓето кои сум ги сретнал, со кои сум
разговарал, потребно е до допреме до нив, во оваа земја тоа
е потребно.”
Невладините организации ја препознаваат потребата од
подобро разбирање на потребите на заедницата, нешто што е
поддржано со овој извештај, како и со други идни публикации.
Активностите за пристапување до заедницата како „сретни ги онаму
каде се“ се корисни за оваа невладина организација во остварување
на својата мисија и може да бидат алатка која би се користела низ
целиот невладин сектор. НВО заедницата презема чекори во оваа
насока кои треба да се одржуваат и да функционираат и во иднина.
И додека невладините изразија загриженост поради
недостатокот од ангажираност на заедницата, СРМ заедницата
искажа интерес за поактивно вклучување, но зборуваше и за
одредени предизвици за да се вклучат. Дел од ваквите предизвици
се однесуваат на лични грижи, како и перцепции на ниво на заедница
упатени кон невладиниот сектор и граѓанското општество. На лично
ниво, заедницата зборуваше за стравот од тоа „да се биде аутиран“
заради
општествена,
институционална
и
структурна
дискриминација. Членовите на заедницата кажаа дека доколку
сакаат да бидат поактивни во обидите за организација на
заедницата, истовремено може да се соочат и со сериозни
последици во разни аспекти од животот, вклучувајќи го
семејството, работата и образованието. Ова особено беше
истакнато од страна на помладите членови на заедницата кои се сè
уште финансиски зависни од своите семејства.
Се чини дека постои одредена некоординираност помеѓу
активностите кои невладините ги преземаат и информациите кои се
споделуваат и добиваат од страна на СРМ заедницата. СРМ
заедницата кажа дека е недоволно запознаена со услугите што се
нудат од невладините, но и со активностите што невладините ги
спроведуваат. Ваквите нецелосни информации ја намалуваат
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довербата меѓу заедницата и
невладините организации. Како
што забележа еден вработен во
невладина организација, „Не е тоа
▪ Да се зголеми соработката со
мала работа, имам сретнато многу
заедницата
ЛГБТ лица кои воопшто не им
▪ Да се почитуваат различните
веруваат на ЛГБТ организациите.”
искуства на заедницата
Исто
така,
членовите
на
▪ Да се среќаваат членовите на
заедницата изразија недоверба во
заедницата „онаму каде се“
невладините
организации
и
▪ Да се намалат очекувањата
неверување дека она што тие го
за вклученоста на
работат го работат од вистински
заедницата
интерес за подобрување на
животите во заедницата, туку поради [подобар] приход. Како што
кажа еден трансродов испитаник, „...сите проекти што тие [НВОи]
ги работат, ги работат за џабе, ги работат за да имаат работа и да
земаат пари” а еден геј-маж испитаник кажа:

Организирање и застапување на
заедницата

„…многу од активистите не се во активизмот затоа што го
сакаат тоа или имаат страст за направат промени, туку
заради добри грантови и добри пари…и тоа е еден голем
проблем.”
Вака кажано, можеби би било од корист да се променат
стратегиите во смисла на тоа како невладините организации го
спроведуваат информирањето и вклучувањето на заедницата. Еден
начин за такво нешто би било да се основаат групи за советување
на заедницата. Ваквите групи се покажаа како ефикасни во
истражувачката литература за подобрување на резултатите, за
јакнење на довербата меѓу заедницата и оние кои работат во нејзино
име, особено во областа на ХИВ (Dentato, Halgitis, & Orwat, 2012;
Mimiaga et al., 2015; Wade, Harper, & Bauermeister, 2017).
Истовремено ваквите групи придонесуваат и за обезбедување
одговорност и транспарентност, начела посочени од НВО заедницата
како потенцијално корисни што треба да бидат инкорпорирани во
нивната работа. Бидејќи организирањето на СРМ заедницата е битно
и заради нејзино политичко инволвирање, потребни се
дополнителни напори за нејзино организирање на начин што ќе ѝ
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дозволи да биде ко-креатор на активностите, стратегиите,
програмите и политиките, особено важни за нејзиното јакнење.
Законодавна и правна реформа
Постојат многу потреби кои заедницата сака да ги види
адресирани од страна на владата и граѓанскиот сектор. Членовите
на заедницата кажаа дека се потребни закони кои би ги
гарантирале нивните права и би ги заштитувале од штети.
Освен тоа, членовите на заедницата изјавија дека со обезбедување
правна заштита би се намалила анксиозноста и би се зајакнало
чувството на безбедност. Како што забележа една испитаничка
лезбијка која живее надвор од Скопје,
„…секоја поддршка што ЛГБТИ заедницата би ја добила од
страна на владата е значајна. Тие [ЛГБТИ] не треба да
бидат игнорирани. Тоа е она што им треба, да бидат чуени.
Мислам дека тоа е нај...најбитно.”
Како што друга трансродова жена објасни со пример кој ја
отсликува потребата од права и правна заштита кои само владата
може да ги обезбеди,
„Тоа е она што е потребно, да се донесе закон. Закони треба
да се донесат за ние да можеме, да можеме да бидеме
слободни. И ако утре нешто се случи, слободно да можеш да
го пријавиш тоа и да може да ги најдат [сторителите].
Зошто некој да те тепа? Џабе е сега сè кога нема закон! Кога
ќе имаме закони ќе биде подруго. Тогаш нема да се
плашиме…”
Членовите на заедницата сакаат поголемо застапување за
права. Признаваат дека невладините организации работат на овие
прашања, но имаат чувство дека не гледаат конкретни резултати од
тоа, ова поткрепено со фактот дека сексуалната ориентација и
родовиот идентитет намерно беа изземени од последната верзија на
Законот за спречување и заштита од дискриминација од пред
неколку години. Како што кажа еден цисродов геј испитаник, „...16
организации си работат, сите си работат сами за себе, и на крај нема
никаков ефект од тоа” истиот испитаник зборуваше и како се
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почувствувал заради тоа„…она што ме разочарува е што немам
видено видливи резултати, всушност ги немам осетено.” Покрај
општата правда и правни прашања со кои заедницата се соочува,
трансродовите лица кои се сексуални работници/чки доживуваат
поизразена дискриминација и кршење на човековите права.
Кршењето на човековите права вклучува дискриминација во
здравствениот систем, па дури и економско насилство извршено од
страна на полицијата. Како што една трансродова жена и сексуална
работничка кажа,
„Доаѓаат дури и [полиција] инспектори, полиција и
инспектори. Доаѓаат како клиенти, ти ја вади
легитимацијата [беџови] за да те заплашат, за да не
платат, и бесплатно им даваш сексуални услуги [ним].
Ова ги отсликува дополнителните прекршувања на
граѓанските и човекови права со кои трансродовите сексуални
работници се соочуваат во Македонија и кои треба да се решат.

6. Дискусија и препораки
Сексуалните и родови малцинства во Македонија имаат
исклучително големи потреби во однос на здравство, образование,
вработување, правна и политичка заштита, како и кохезија на
заедницата и општеството. Овој извештај, како сеопфатна кампања
за процена на потребите на национално ниво, се обиде да ги разјасни
потребите на заедницата. Многу теми се појавија, особено околу
чувството за безбедност, загрозеното ментално здравје и
неможноста за пристап до одредени права и услуги. Со цел да се
одговори на ваквите потреби, подолу се дадени препораки и
размислувања групирани по области.

6.1. Здравствени услуги и потреби
Препорака 1: Да се креираат нови пристапи во адресирање
на потребите на ЛГБТИ заедницата во однос на менталното
здравје, вклучувајќи поголем обем на психолошки услуги
обезбедени од страна на невладините организации. Како што
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кажавме погоре, се појавија многу потреби поврзани со менталното
здравје на сексуалните и родови малцинства во Македонија.
Членовите на заедницата искусуваат дискриминација и неетичко
однесување од страна на психолозите кои од друга страна, не се
соодветно обучени за теми во врска со сексуалната ориентација и
родов идентитет. Оттука ваквата препорака е особена битна со цел
одговарање на потребите на заедницата кои се поврзани со
менталното здравје, и тоа на етички начин, базиран на научно
толкување без да се нанесува штета на заедницата.
Препорака 2: Да се зголемат напорите за застапување со
цел измена на учебниците кои се користат на факултетите за
психологија за да се обезбеди користење на доследни
истражувања во однос на сексуалноста и родовиот идентитет.
Една од причините поради која членовите на заедницата искусуваат
дискриминација кога пристапуваат до услугите за ментално здравје
е токму поради тоа што учебниците на факултетите за психологија,
сексуалната ориентација и родовиот идентитет ги третираат како
болест. Оттука, потребни се дополнителни напори за да се обезбедат
точни научни докази со цел идните генерации на стручњаци за
ментално здравје адекватно да одговараат на потребите на СРМ
заедницата.
Препорака 3: Да се следи работењето на владините
институции, особено на Министерството за здравство за да се
види како ќе го пополнат настанатиот финансиски јаз наменет за
финансирање на услугите за превенција и третман на ХИВ,
поради губење на финансиите од Глобалниот фонд. Со оглед на
тоа што Глобалниот фонд повеќе не е присутен во земјата, владата
ќе мора да преземе чекори за да го пополни настанатиот финансиски
јаз. Неодамна се постигна договор со кој таа се обврза да обезбеди
финансирање на услугите за превенција и третман на ХИВ.
Невладините организации и заедницата треба да ги следат
владините активности и нивната отчетност кон договореното.
Препорака 4: Да се зголемат напорите за да се обезбеди
полесен пристап до услугите за физичко, сексуално и и ментално
здравје, особено на ромската заедница и оние кои живеат надвор
од главниот град. Oпшто гледано, на заедницата ѝ се обезбедени
голем број услуги за физичко здравје, сепак се чини дека постои
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нееднаква распределба меѓу подгрупите на СРМ заедницата и
географските региони. Ова е особено случај со Ромите кои не се во
можност да пристапат до услугите во своите општини, па поради тоа
кога се обидуваат да дојдат до нив, се соочуваат со дискриминација
и напади. Покрај тоа, членовите на заедницата кои живеат во други
градови наидуваат на дополнителни предизвици кога се обидуваат
да пристапат до услуги за заштита кои се пријателски настроени кон
нив.
Препорака 5: Да се зголемат напорите за создавање на тим
од стручни здравствени работници во Македонија кои би биле
сензитивни на потребите на трансродовата заедница со цел да се
обезбеди соодветно задоволување на нивните потреби за
физичко, сексуално и ментално здравје. Tрансродовите поединци
во Македонија имаат големи проблеми во пристап до соодветна и
родово афирмативна здравствена заштита. НВО заедницата во
партнерство со доктори сензибилизирани за овие прашања, треба да
почнат да создаваат тим на стручни здравствени работници кои ќе
бидат сензитивни за потребите на транс заедницата. Ова значи
креирање на ростер од доктори кои можат да нудат услуги и
информации за оваа заедница.
Препорака 6: Да се истражат нови технологии како на пр.
телемедицината и телетерапијата за да се зголеми бројот на
услуги наменети за оние членови на заедницата кои се соочуваат
со потешкотии при пристапот до услугите. Како што кажавме
погоре, членовите на заедницата кои живеат надвор од главниот
град се соочуваат со посебни предизвици во пристапот до услугите
за здравствена заштита која е афирмативна и пријателски настроена
кон СРМ заедницата. Оттука, новите стратегии како телемедицината
и телетерапијата може да бидат корисни за заедницата и да се
задоволат нејзините потреби.

6.2. Правни услуги и потреби
Препорака 7: Да се лобира за измени на законот за
антидискриминација со цел вклучување на сексуалната
ориентација и родовиот идентитет како посебни основи за
дискриминација. Членовите на заедницата и вработените во
невладините организации ја искажаа потребата од легислатива која
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би ги штитела правата на СРМ заедницата во Македонија. Многу е
важно да се постигне оваа цел бидејќи на тој начин ќе се зголеми
чувството на сигурност кај членовите на заедницата. Освен тоа,
истражувачките наоди покажуваат дека ваквата заштита на
човековите права се поврзува и со подобро ментално здравје на СРМ
заедницата.
Препорака 8: Да се следи спроведувањето на пресудата на
Управниот суд по однос на правното признавање на родот на
трансродовите лица и за добивање на соодветна државна
документација. Невладините организации и заедницата треба да
соработуваат со цел да обезбедат спроведување на неодамнешната
пресуда на Управниот суд за правото на трансродовите лица на лични
документи издадени врз основа на вистинскиот род. Преку следење
на имплементацијата, а во соработка со владата, ќе се обезбеди
одговорност и ќе се создадат услови за соодветна и стабилна
имплементација.

6.3. Организација и јакнење на заедницата
Препорака 9: Да се зголеми видливоста за темите поврзани
со сексуалните и родови малцинства во медиумите преку јавни
настапи и кампањи. Членовите на заедницата кажаа дека
моменталното јавно мислење за СРМ заедницата е негативно и дека
претходната влада влијаела за таквата ситуација. Со цел да се
надмине ваквата состојба и да се смени негативната клима,
членовите на заедницата сметаат дека е потребно да се спроведат
повеќе јавни кампањи и дебати, базирани на научни докази.
Препорака 10: Да се развијат програми и активности кои
ќе овозможат социјално вмрежување во рамки на заедницата на
сексуални и родови малцинства, како и интеракција со широката
популација, што би можело да придонесе за позитивни промени
во заедницата. Друг начин за справување со негативното мислење
е да се развијат програми и активности спроведени од страна на СРМ
заедницата и граѓанското општество кои би се перципирале
позитивно од страна на општата популација. Ваквите активности би
вклучиле хуманитарни и волонтерски настани што би вклучиле СРМ
и не-СРМ членови и би биле медиумски покриени за да го прикажат
„доброто“ што заедницата ѝ го дава на земјата.
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Препорака 11: Да се овозможи поголемо ангажирање на
членови на заедницата во креирањето на услуги, развивање на
програми и обиди за застапување, а ваквите напори да бидат
усогласени со нивните реални потреби што ќе придонесе кон
подобра транспарентност и одговорност. Со оглед на
моменталниот начин на работа, членовите на заедницата не се
чувствуваат поврзани со невладините организации и имаат
негативни ставови за
граѓанскиот сектор. И невладините
организации ги препознаваат ваквите чувства. Оттука би било од
корист да се подобри информирањето на заедницата и напорите за
вклучување со цел обезбедување транспарентност и одговорност.
Еден начин за да се направи ова е преку формирање на Групи за
советување на заедницата кои би помогнале во вклучување на
заедницата во програми и развивање на политики.
Препорака 12: Да се вложат дополнителни напори за да се
вклучат потребите на трансродовата заедница во активностите за
застапување и обезбедување услуги. НВО заедницата треба да ги
зголеми напорите за ангажирање на трансродовите лица во
активностите кои се спроведувани од страна на невладините
организации. Ова би ја подобрило транспарентноста и одговорноста
и би овозможило гласот на транс заедницата да стане дел од
напорите за подобрување на статусот на СРМ заедницата.
Препорака 13: Да се зголемат напорите за обезбедување
финансиски средства за ангажирање на членовите на заедницата
во подготовка на предлог проекти и други механизми за
прибирање финансиски средства. Со цел да се обезбеди
вклучување на членовите на заедницата во своите активности,
невладините организации треба да изнајдат начини како да ја
вклучат заедницата во процесот на добивање грантови. Ваквиот
процес ќе придонесе кон разноликоста на мислења во однос на
активностите и политиките кои ќе се развиваат, а дополнително
може да создаде и простор за економски развој и јакнење на
капацитетите на членовите на заедницата кои ќе бидат дел од него.
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6.4. Законодавна и правна реформа
Владини одговори
Препорака 14: Да се подобри политичката заштита на
сексуалните и родови малцинства, вклучувајќи ја легислативата
за спречување на дискриминацијата која ќе биде изменета и
дополнета и која ќе ги содржи сексуалната ориентација и
родовиот идентитет. Членовите на СРМ заедницата се граѓани на
Македонија и ги имаат истите гарантирани човекови права. Оттука
Владата на Македонија треба ефективно и соодветно да ги почитува,
заштити и исполни своите обврски со цел заштита на човековите
права на сите свои граѓани. Ова ќе придонесе кон јакнење на
чувството за безбедност, унапредување на менталното здравје и ќе
ја подобри општествената кохезија во земјата.
Препорака 15: Да се идентификуваат начини за да се
обезбеди спроведување на пресудата на Управниот суд по однос
на правата на трансродовите лица за промена на нивните лични
документи кои ќе соодветствуваат со нивниот родов идентитет.
Земено предвид новата судска пресуда од Управниот суд, Владата на
Македонија во соработка со граѓанското општество и СРМ заедницата
треба да развие правила и регулативи за обезбедување соодветно
спроведување на судската пресуда.
Невладини одговори
Препорака 16: Да се соработува со владините агенции
одговорни за спроведување на пресудата на Управниот суд за
правата на транс лицата по однос на личните документи и да се
обезбеди нејзино соодветно спроведување и мониторинг на
истото. Невладините организации треба да стапат во контакт и да
соработуваат со Владата на Македонија и релевантните институции
по однос на развивање правила и регулативи кои ќе обезбедат
соодветна имплементација на пресудата на Управниот суд со која им
се дозволува на транс лицата да ги сменат своите документи за
идентификација.
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6.5. Специфични препораки од НВО секторот
Препорака 17: Да се зајакнат напорите за подобра
соработка меѓу невладините организации за обезбедување
услуги и застапување во име на ЛГБТИ заедницата и да се намали
удвојувањето на активности и ресурси. Како што покажа ова
истражување за процена на потребите, постојат тензии во рамки на
самата НВО заедница што се одразуваат врз СРМ заедницата. Воедно
постои и дуплирање на активности и програми кои ги адресираат
потребите на СРМ заедницата. НВО заедницата треба да изнајде
начин за да ја подобри соработката, а ова може да значи вклучување
на надворешен модератор кој би одржал обуки за групна динамика
и групни процеси со цел постигнување транспарентност,
одговорност, солидарност, дијалог базиран на потребите на
заедницата и конструктивен конфликт со што би се помогнало да се
реализира мисијата и потребите на заедницата.

7. Заклучок и идни чекори
Како што кажавме погоре, сексуалните и родови малцинства
и невладините организации кои работат на подобрување на условите
во кои заедниците живеат, се соочуваат со многу потреби и
предизвици. Истовремено постојат и многу охрабрувачки фактори,
како и предности кои придонесуваат кон задоволување на потребите
на заедницата. Преземените чекори треба да се зајакнат како би се
земале предвид потребите на заедницата во процесот на развивање
програми и политики. Горенаведените препораки може да помогнат
во остварување на таа задача.
Како иден чекор во процесот за процена на потребите, би било
пожелно да се организираат тркалезни маси со заедницата низ
целата земја на кои би се презентирале наодите од оваа процена на
потребите за да се поттикне заедницата на размислување за она што
е идентификувано. Исто така, би било од корист да се работи со
секоја локална заедница посебно за да се приоретизира одредена
потреба на сексуалните и родови малцинства низ Македонија. Сево
ова би придонело кон адресирање на различните потреби,
зголемување на довербата, како и транспарентноста и одговорноста,
а работата на граѓанскиот сектор би станала полесно изводлива.
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9. Поимник
Бисексуалец/ка – Лице кое сексуално и емотивно се
привлекува од лица од двата пола.
Геј маж – Маж кој сексуално и емотивно се привлекува
исклучиво од лице од истиот пол. Поради историското
обременување на терминот хомосексуалец, се препорачува
употребата на овој неутрален термин.
Дискриминација – Секое разликување, исклучување,
ограничување и секој облик на ставање на лице или на група лица
во неповолна положба врз некоја основа. Основите или
карактеристиките по кои лицето или групата на лица се доведува во
неповолна положба се различни и може да бидат: сексуална
ориентација, родов идентитет, родово изразување, род, возраст,
раса, етничка и/или национална припадност, верска припадност,
политичка определба, и т.н. Дискриминацијата може да биде
директна или индиректна, институционализирана и дискриминација
по повеќе основи. Вознемирувањето, сексуалното вознемирување,
мобингот и сегрегацијата се исто така видови на дискриминација.
Интерполово (интерсексуално) лице – Лице кое е родено со
хромозомски, хормонски или генитални карактеристики кои не
одговараат на зададените стандарди на машки и женски категории
поради својата сексуална и репродуктивна анатомија. Овој термин
го замени терминот хермафродит кој денес се смета за нестручен и
навредлив. Интерполовоста (интерсексуалноста) може да добие
различни облици и да опфати различни положби на интерполовите
(интерсексуалните) лица.
Квир – Овој збор првенствено се однесува на сè што се
разликува од конвенционалното на некој необичен начин (синоним
за чудно, ексцентрично). На почетокот овој термин имал навредливо
значење за нехетеросексуалните лица, а денеска се употребува за
субверзивно разобличување на постоечките, речиси фиксирани
модели, отфрлувајќи ги разликите и идентитетите. Со ова, сите
ЛГБТИ лица, без разлика, се опфатени со овој термин, и ниту еден
од ЛГБТИ идентитетите не ужива повластена и привилегирана
положба. Овој термин означува пркос кон хетеропатријархалните
норми.
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Лезбијка – Жена која е сексуално и емотивно привлечена од
лице од истиот пол. Лезбијка е еден од најстарите и најпозитивните
термини за хомосексуалните жени, кој во лезбиската феминистичка
теорија не означува само сексуален идентитет кој се спротивставува
на конвенционалните родови очекувања од жената, туку и
општествен и политички идентитет изграден во опозиција кон
машкиот
шовинизам,
патријархатот,
хетеросексизмот
и
фалоцентризмот.
ЛГБТ – Сеопфатен термин кој се користи за означување на
лезбијките, геј мажите, бисексуалните и трансродовите лица. Може
да биде проширен и да ги вклучува квир и интерсексуалните лица
(ЛГБТКИ).
Мизогинија – Омраза кон жените или кон женскиот род
воопшто.
Патријархат – Општествен систем во кој мажот има
доминантна улога во однос на жената. Патријархалниот систем на
вредности и општествени норми ја чини основата на која се
одржуваат постоечките системи на односи на моќ и привилегии кои
се во континуитет доделуваат на мажите.
Полови карактеристики - Хромозомски, гонадални и
анатомски карактеристики на лицето, кои ги вклучуваат примарните
карактеристики (репродуктивните органи и гениталиите и/или
хромозомските структури и хормоните) и секундарните (мускулната
маса, распоредот на влакната, градите и/или растот).
Род – Како општествен конструкт на полот, родот е категорија
која се однесува на економските, социјалните и културните атрибути
со кои се стекнуваат биолошки родените тела. Како индивидуален
конструкт на сопствениот идентитет/изразување, родот ги
потврдува, негира и/или надминуваопштествено зададените и
формирани полови и родови улоги на мажите и жените, како и
целата бинарна основа на машко и женско.
Родов идентитет – Се однесува на личното чувство и
сопствената перцепција на родот, кои може, но и не мора да
кореспондираат со полот доделен при раѓањето. Овде спаѓа и
личното доживување на телото и другите родови изразувања како
што се облекувањето, говорот, гестикулациите и карактерните црти.
43

Сексизам – Дискриминација и/или ставови и однесување кои
ги промовираат стереотипите и репресивните општествени улоги и
норми засновани на нечиј пол/род.
Сексуална ориентација – Емоционална и/или сексуална
привлечност кон, како и способност за интимни и сексуални односи
со лица од ист пол, различен пол или повеќе од еден пол.
Стрејт – Неутрална ознака за хетеросексуалните лица.
Трансродови лица – Општ термин кој се однесува на лицата
чиј родов идентитет и/или родово изразување се разликува од
биолошкиот пол стекнат при раѓањето. Терминот може да вклучува
и трансексуални и интерсексуални лица, трансвестити и лица со
други родови различности/варијанти, но не се ограничува само на
нив.
Трансфобија - Ирационален страв, нетолеранција, омраза,
предрасуди и/или дискриминација кон трансродовите лица.
Хетеронормативност – Претпоставка дека сите луѓе се
хетеросексуални, т.е. дека хетеросексуалноста е идеална и
супериорна во однос на хомосексуалноста и бисексуалноста.
Хетеронормативноста е негативен однос кон хомосексуалноста и
бисексуалноста, кој се практикува на систематско рамниште
(политичкиот и економскиот систем, културата, општеството) и
резултира со систематско непризнавање, исклучување и опресија на
нехетеросексуалните идентитети и сексуални однесувања.
Хетеросексуалец/ка – Лице кое е сексуално и емотивно
привлечено од лице од спротивниот пол.
Хомосексуалец/ка – Застарен клинички термин за оние кои се
сексуално и/или емоционално привлечени кон лица од истиот пол.
Терминот е несоодветен и навредлив за многу геј мажи и лезбијки.
Хомофобија - Ирационален страв, нетолеранција, омраза,
предрасуди и/или дискриминација кон геј мажите и лезбијките.
Хомофобијата се манифестира како неспорно уверување во
супериорноста на хетеросексуалноста кое се поттикнува од
културните и институционални општествени практики. Ова
уверување раѓа насилство кон нехетеросексуалните лица кое пак, се
огледува во физичките и вербалните напади врз нив,
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дискриминацијата при вработување, плаќање даноци, пензионирање
и т.н.
Цисродово лице - Општ термин кој се однесува на лицата чиј
родов идентитет и/или родово изразување се совпаѓа со биолошкиот
пол стекнат при раѓањето.
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