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Благодарност 

 

Почитувани, 

 Со голема чест и задоволство Ви го претставуваме прирачникот за 

социјална работа со ЛГБТИ луѓе. Овој прирачник дава детален преглед кон 

потребите и проблемите со коишто се соочуваат ЛГБТИ луѓето во Република 

Македонија во нивното секојдневие, поточно кога тие или нивните блиски 

имаат потреба од социјален/социјална работник/работничка. 

 Сексуалните и родовите малцинства сè уште не се еднакви пред 

законот, а образованието и државните институции надлежни да обезбедат 

едукативни материјали и содржини кои не се наврeдливи и се инклузивни 

за сексуалните и родовите малцинства се реткост во нашето образование. 

ЛГБТИ луѓето како такви се невидливи во учебниците на нашето 

образование. Поради тоа, идентификувана е потребата социјалните 

работници/чки да добијат можност да научат што е можно повеќе за ЛГБТИ 

заедницата и како можат да ѝ пристапат, но исто така како да ги заштитат 

своите клиенти при нивната работа. 

 Една од главните цели на овој проект е можноста за проширување на 

знаењата на социјалните работници/чки за тоа како да бидат пристапни, 

коректни и достапни за ЛГБТИ заедницата кога е во прашање нивната 

потреба од социјална помош. Поради тоа, проектот, покрај овој прирачник, 

како задача има првин да ги обучи социјалните работници преку 

неформални методи и средина во која имаат можност да разговараат со 

ЛГБТИ лица, да ги постават своите прашања и да ги осознаат различностите 

кои постојат. 

 При обучувањето, утврдени се теми на работа кои се содржани во 

овој прирачник и ги адресираат прашањата кои социјалниот/ата 

работник/чка треба да ги знае при работење со ЛГБТИ луѓе. 

 Би сакале да ја изразиме нашата најдлабока благодарност до сите 

социјални работнички и работници кои придонесоа во пишувањето на овој 

прирачник, во обучувањето на нивните врсници и нивните напори во 

имплементација на прирачникот. 

 

   Ангелина Иванова 

Извршна директорка  
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Историјат 

 

Осврнувајќи се низ историјата, истополовата сексуална ориентација 

бележи корени многу одамна. Некои од најраните докази за постоење на 

хомосексуалноста се наоѓаат во карпестата уметност. Така, на островот 

Сицилија постојат цртежи од средно камено време кои прикажуваат фигури 

со еректирани фалуси во хомосексуален акт. 

Во грчката, римската и вавилонската цивилизација, во 

аристократските и воените кругови, хомосексуалноста била санкционирана 

со социјални кодови. Платон и Вергилиј опишуваат различни видови 

сексуалност, додека Сафо од островот Лезбос ја искажува својата љубов 

кон жени преку поезија. Помалку познати се египетските кралски слуги 

Нимотеп и Нинум од 2500 година п.н.е. Иако женети, тие биле закопани 

како брачна двојка, а фреската на нивниот гроб ги прикажува во нежна 

прегратка, речиси бакнувајќи се, идентично како на фрески на други брачни 

гробови на хетеросексуален пар. На етрурските гробници, како и на слики 

од Помпеја, се зачувувани примери на хомоеротска уметност. 

Нехетеросексуалноста е позната и во предколонијална Латинска Америка, 

Кина и Јужна Азија. Ставовите кон тие лица се менуваат со тек на времето 

од силна осуда до отворено прифаќање. 

Сепак, истополовата сексуална ориентација (со акцент на 

истополовите односи) 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 XIX 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 мажи помлади од 18 

години. Законот е сменет дури во 1994 година, по повторното обединување 
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на Германија. Во Русија, болшевиците во 1917 година ги укинуваат сите 

хомофобични 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 

сексуална ориентација. Постојат записи за тоа дека геј-мажи биле исфрлани 

од партизански одреди и од Комунистичката партија. Прогонот на лицата со 

истополова сексуална 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 XX 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. 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 сексуална ориентација, не се случувало ништо страшно; 

односно не доаѓало до пад на моралот во општеството, не се зголемувал 

бројот на лицата со истополова сексуална 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 
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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 сексуална 

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 1996 година, Федерацијата 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 сексуална ориентација, а облик на 

истополово партнерство е признаен во Словенија (2006 г.) и во Хрватска 

(2014 г.). 

Во сите земји, на лицата со истополова сексуална 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 и Хрватска, а во Србија и Црна Гора 

само со стерилизација и извршена хируршка интервенција. 

Македонија исто така не може да се пофали со одобрување кога се 

работи за правата на ЛГБТИ заедницата. Сериозен проблем претставува 

недостаток на легислативата - сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет не се препознаени во антидискриминациските закони како 
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забранет основ на дискриминацијата, ниту се спомнуваат во законите кои 

се однесуваат на кривичните дела од омраза. 

Неколку организации во Македонија биле активни по прашањето на 

ЛГБТИ правата, како на државно така и на регионално ниво – МАССО, ЕГАЛ, 

Центар за граѓански и човекови права. Нешто помлада е организацијата 

ЛГБТ Јунајтед, која во 2013 направила неколку улични акции по повод 

IDAHOBIT. Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија 

во 2014 година организирала голема јавна кампања против хомофобијата и 

трансфобијата во која биле вклучени и јавни личности во Македонија. 

Организацијата Субверзивен фронт е основана со цел критички да 

пристапува по прашањата за родот и сексуалноста и делува во Скопје. Во 

2013 година е одржана првата Недела на гордоста во Скопје каде што била 

планирана диксусија и проекција на ЛГБТИ филмови. Посетителите и 

организаторите биле нападнати од триесетина луѓе и биле нападнати со 

шишиња и други остри предмети. Настанот бил организиран во просториите 

на ЛГБТИ Центарот за подршка во Скопје - кој што е основан во 2012 година 

од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права - кој што нуди 

бесплатна правна помош, психолошка подршка и организира разни дебати 

и тренинзи. Во 2015 година, Владата на Република Македонија предложи 

промена во Уставот во кој го вклучува амандманот 33 кој што го дефинира 

бракот и сите други видови на животно партнерство исклучиво како 

заедница помеѓу маж и жена. 

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 ЛГБТИ со хетеросексуалните и цисродовите лица и кон 

остварување на нивните еднакви човекови права. 
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Митови и заблуди 

Вовед 

Да се биде „различен/на“ звучи како позитивно или негативно искуство за 

вас?  

За ЛГБТИ (лезбејки, геј, бисексуални, транс и интерполови) лицата, 

секојдневниот живот може да биде фрустрирачко и болно искуство во 

нашето општество. Бидејќи тие се различни во нивната сексуална 

ориентација и/или родов идентитет, ЛГБТИ лицата се угнетени. Тие 

страдаат од социјална, верска, економска, политичка и правна 

дискриминација. Голем дел од оваа дискриминација се базира на митовите 

во кои луѓето веруваат за оние кои не се идентификуваат како 

хетеросексуалци или како цисродови луѓе. За да се третираат ЛГБТИ лицата 

подеднакво во нашето општество, треба да ги отфрлиме овие митови. Она 

што е најпотребно е отстранувањето на ирационалниот страв и омраза што 

некои луѓе го имаат за интимни истополови односи. Овој ирационален страв 

и омраза се нарекува хомофобија, бифобија и/или трансфобија. 

Мит #1: Во ред е да се јават имиња на ЛГБТИ лицата како „педер“ и 

„буљаш“ бидејќи се „девијантни.“   

  Факт: Геј маж или лезбејка е лице кое има сексуални и романтични 

чувства спрема неговиот или нејзиниот сопствен пол. Машките лица обично 

сакаат да бидат нарекувани „геј,“ додека женските лица обично 

преферираат да бидат нарекувани „лезбејки,“ иако терминот „геј“ често е 

прифатлив за двата пола. Да се нарече некој „педер“ или „буљаш“ е 

навредлив за голем дел од заедницата. Некои луѓе во заедницата на ЛГБТИ 

го усвоиле зборот „квир“ со кој ја опишуваат нивната нехетеросексуална 

ориентација и/или бинарност во родовиот спектрум, т.е. не ги прифаќаат 

доминантните норми и вредности во општеството поврзани за родот, за 

родовиот идентитет или за сексуалната ориентација. За некои во 

заедницата, овој термин се користи како политичка изјава или како 

сеопфатен термин за сите припадници на ЛГБТИ заедницата. Зборот педер 

или буљаш пак е навредлив збор за геј мажите и најчесто се користи во 

форма на шега или навреда при што се опишува не-машко однесување на 

некој (така виден) хетеросексуален маж или кога некој сака да се опише 

како никаквец. 



 

10 

 

Мит #2: ЛГБТИ лицата се ментално болни.  

  Факт: Хомосексуалноста се смета за нормална во повеќето култури 

низ светот. Во 1973 година, Американското психијатриското здружение ја 

отстрани хомосексуалноста од списокот на ментални нарушувања и изјави 

дека хомосексуалноста е онолку здрава колку и хетеросексуалноста. Во 

1990, Светската здравствена организација (СЗО) ја тргна хомосексуалноста 

од „Меѓународната класификација на болести“ (ICD10), која започна да се 

применува во земјите членки на СЗО од 1994 година. Во 2001 година, 

Кинеската асоцијација на психијатри официјално потврдува дека 

хомосексуалноста не може да се третира како заболување. Додека пак во 

јуни 2018 година, СЗО изјави дека и транс идентитетот не е ментално 

растројство со донесувањето на МКБ-11 (Меѓународна класификација на 

болести и сродни здравствени проблеми). Како што е предвидено, сите 

категории поврзани со транс луѓето се отстранети од поглавјето за ментални 

и бихевиорални нарушувања. Во исто време, се воведоа нови категории 

поврзани со трансродовите луѓе: родова неусогласеност во адолесценцијата 

и зрелоста и родова неусогласеност во детството. Овие категории се 

вклучени во поглавјето 17 на МКБ за состојби поврзани со сексуалното 

здравје. Затоа, СЗО изјави дека лицата кои се транс или родово различни 

не значи дека имаат ментално растројство. 

Мит #3: ЛГБТИ лицата не се „стабилни личности.“  

  Факт: Сексуалната ориентација и психичкото здравје не се во 

директна каузална врска. Но, предрасудите и општествените 

хетеронормативни притисоци на кои се изложени (неприфаќањето од 

блиските, чувството дека ги разочарале блиските и пријателите, 

предрасудите и нееднаквиот третман во институциите) кај многу лица од 

ЛГБТИ популацијата може да предизвика депресија, анксиозност, намалена 

самодоверба, автоагресија и самоказнување, а во некои случаи и 

самоубиство. Во земји каде се негуваат традиционални и патријахални 

вредности овој притисок е поголем. 

Мит #4: ЛГБТИ лицата се малкумина и „се кријат“ во кариерата како што 

е театарот, дизајнот на ентериер и козметологијата. 

Факт: Геј мажи, лезбејки, бисексуални и трансродови лица се 

наоѓаат во сите сфери на животот, социо-економски статус, етничка 

припадност и во сите професии. 
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Мит #5: Геј мажи сакаат да се облекуваат како жени; геј мажите сакаат 

да бидат жени и лезбејките сакаат да бидат мажи. 

Факт: Геј мажи и лезбејки, во најголем дел, се чувствуваат удобно 

со нивните идентитети како мажи и жени и немаат желба да го прилагодат 

својот родов идентитет. Некои геј мажи се облекуваат како жени (на 

пример, за дрег шоу). Многу мажи кои уживаат во облекување во женска 

облека (crossdressers) се хетеросексуални и тоа не влијае воопшто на 

нивната сексуална ориентација. Исто така, хомосексуалците не може да се 

препознаат по надворешниот изглед или стереотипно „машко“ или 

„женско“ однесување. Маж кој е „феминизиран“ никако не мора да значи 

дека е геј, ниту пак значи доколку некоја жена е „машкоданка“ мора да 

биде лезбејка и обратно. Донесувањето одлука базирана на надворешниот 

изглед може да доведе до многу недоразбирања, пречки во 

професионалниот однос, особено ако се работи за однос клиент - социјален 

работник.  

 

Мит #6: ЛГБТИ лицата се закана за децата. 

Факт: Најголемиот дел од случаите на малтретирани деца - од 90 до 

95 проценти - вклучуваат хетеросексуални мажи и се извршени врз жени на 

возраст под 18 години. Нема статистика или потврда која кажува дека 

ЛГБТИ лицата влијаат врз сексуалното созревање на децата, истото може 

да се каже за тоа како лицата со мал раст исто така немаат влијание врз 

растот на другите деца. 

 

Мит #7: ЛГБТИ лицата се промискуитетни. 

Факт: ЛГБТ лица не се ниту повеќе ниту помалку сексуално 

промискуитетни од хетеросексуалците. Како и хетеросексуалците, многу геј 

мажи и лезбејки се вклучени во моногамни врски или живеат со својот/ата 

партнер/ка долги години. Некои геј мажи и лезбејки исто така може да 

изберат да останат во целибат, а други може да имаат повеќе партнери, 

исто како што и некои хетеросексуални лица прават. 

 

Мит #8: Родителите предизвикуваат нивните деца да станат геј, 

лезбејки, бисексуалци, трансородови и/или интерполови лица. 

Факт: Причините за тоа дека одредена сексуална ориентација се 

развива се непознати. Тековните истражувања укажуваат на тоа дека 

станува збор за многу сложена материја која вклучува биолошки и еколошки 

влијанија. Исто како што не можеме да објасниме што е причината што 
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некои луѓе се хетеросексуални, не може да се објасни ниту причината зошто 

некои луѓе се геј, лезбејки, бисексуални, трансродови или интерполови 

лица. 

 

Мит #9: Геј маж или лезбејка ако го сретнат „вистинското“ 

хетеросексуално лице, тогаш тие може да се вљубат и да бидат 

„излечени“. 

Факт: Овој мит произлегува од предрасудата дека хомосексуалноста 

преставува избор (определба), тренд, болест или резултат на заведување. 

Како резултат од општествените или семејните притисоци може да има 

случаи на геј мажи или лезбејки кои излегуваат на состанок со лице од 

спротивниот пол, но тие не чувствуваат никакво задоволство и исполнетост. 

„Секој хомосексуалец, ако се потруди, може да стане хетеросексуалец.“ - 

Оваа предрасуда произлегува од погрешното уверување дека 

хомосексуалноста е резултат на „заведување,“ на избор или на болест. 

 

Мит #10: Ако некој пријател или пријателка ви каже дека е геј, лезбејка, 

бисексуалец/ка, трансродово или интерполово лице, тогаш тоа значи 

дека тие сакаат да имаат сексуален однос со вас. 

Факт: Да се биде геј вклучува повеќе од сексуалната активност на 

една личност. Кога пријателите „се аутираат“ пред  вас (ја откриваат 

нивната сексуална ориентација и/или родов идентитет) тогаш тоа значи 

дека тие ја стекнале вашата доверба и се подготвени да ги запознаете 

целосно. Ако ЛГБТИ личност избира да се аутира пред вас, тогаш таа 

личност решила да сподели дел од нивниот идентитет со вас. Таквото 

објавување значи само дека овој пријател ви верува, не дека тој или таа би 

сакале да станат сексуално интимни со вас. Самото споделување на ова, е 

подеднаква слобода, како што е и на хетеросексуално лице да споделува 

интима со своите пријатели околу врските и односите. 

 

Мит #11: СИДА (Синдром на стекнат имунолошки дефицит) е болест на 

геј мажите. 

Факт: СИДА е (синдром) предизвикан од вирусот ХИВ (англиски: 

Human Immunodeficiency Virus). Вирусите ги инфицираат сите видови на 

луѓе, без разлика на нивната сексуална ориентација и/или родов идентитет. 

Во светот, поголемиот дел од преносот на ХИВ се јавува преку 

хетеросексуален контакт. ХИВ се шири преку размена на телесни течности, 

како што се крв, семена и пред-семена течност и мајчиното млеко. Некои 
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луѓе се имаат заразено од ХИВ при споделувањето на интравенозни игли. 

Историски гледано, токму предрасудата дека ХИВ е „хомосексуална чума“ 

и ги засега само геј мажите придонела во лошото справување со масовното 

ширење на вирусот. Епидемијата на ХИВ успеа да здружи голем број на геј 

мажи во Соединетите Американски Држави во 80-тите години на XX век. 

Статистичките податоци, како и постоењето на здруженијата за 

хетеросексуални мажи и жени, како и деца, па дури и бебиња заразени со 

ХИВ, укажува на фактот дека ХИВ вирусот не се појавува само кај геј 

мажите. Така што, ако ХИВ вирусот не се открие на време, и инфицираното 

лице не започне анти-ретровирусна терапија (АРТ) ќе се здобие со СИДА - 

синдромот на имунолошки децифит. Но доколку лицето кое живее со ХИВ 

редовно и одговорно ја прима терапијата, нема да дојде до СИДА и ќе живее 

долг живот како сите други лица. 

 

Мит #12: Сексуалната ориентација може да се промени. 

Факт: Истражувањата покажаа дека сексуалната ориентација не 

може да се промени. Иако е можно за лица (од која било сексуална 

ориентација) да го променат своето однесување, на пример со избирање да 

дејствуваат или да не дејствуваат според своите сексуални чувства, 

основната сексуална ориентација на еден човек останува константна при 

текот на целиот живот. Сепак, поради социо-културни влијанија некои лица 

откриваат многу доцна во животот дека не се хетеросексуални. Истото се 

случува при притисокот од средината за формирање на семејство како и 

„традиционалните“ или „природните“ перцепции за истото. Пример, едно 

лице може да стапи во хетеросексуална врска која ќе доведе до брак и 

формирање на семејство и поради намален притисок за доаѓање до тоа ниво 

да си потврди дека вистински чувствува сексуална привлечност и/или кон 

сопствениот пол. 

 

Мит #13: Геј мажите и лезбејките не се способни да бидат родители. 

Факт: Истражувањата покажаа дека достапните податоци не 

поддржуваат негативни стереотипи за истополови родители, и наспроти 

покажуваат подобри резултати од хетеросексуалните родители. На пример, 

децата израснати од геј или лезбејски родители не се со поголема 

веројатност да бидат хомосексуалци или лезбејки, како и тоа дека не е 

поголема  веројатноста да имаат проблеми во развојот или во односите со 

пријателите/врсниците во споредба со другите деца кои имаат 

хетеросексуални родители. Истражувањата што се занимаваат со тоа каков 
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е сексуалниот идентитет на децата што растат со родители кои не се 

хетеросексуални покажуваат дека тие се поотворени за нетрадиционалните 

родови улоги и кон хомосексуалноста како појава. Има многу национални 

организации кои го поддржуваат истополовото родителствување, 

вклучувајќи ја и Американската академија на педијатрија, Американската 

академија за семејни лекари, Американската адвокатска комора и 

Американската психолошка асоцијација. 

 

Мит #14: ЛГБТИ лицата бараат „специјални права.“ 

Факт: ЛГБТИ луѓето ги сакаат и бараат истите права како и 

хетеросексуалните, вклучувајќи го и правото на живот и да работат во 

атмосфера без дискриминација и омраза, право да бидат заштитени од 

какви било форми на насилство и вознемирување, и право да формираат 

доживотно, посветено партнерство, како и родителство. 

 

Мит #15: Хомосексуалните бракови или граѓанските заедници 

претставуваат закана за хетеросексуалните бракови. 

Факт: Не постојат докази за поддршка на верувањето дека 

истополовите бракови ги поткопуваат хетеросексуалните бракови или дека 

ја нарушуваат традиционалноста. Љубовта е она што е традиционално, а не 

омразата и насилството. 

 

Мит #16: ЛГБТИ лицата не треба да бидат наставници, бидејќи ќе ја 

доведат својата сексуалност во училницата. 

Факт: Сексуалноста не е ниту повеќе, ниту помалку централен или 

дефинитивен дел од животот на ЛГБТИ лицето онолку колку што е и кај 

хетеросексуалното лице. Сексуалноста нема да влијае врз просветната и 

професионалната работа и пристап на ЛГБТИ лице ништо повеќе отколку 

што би било за оној кој се идентификува како хетеросексуалец. Како што и 

хетереосексуалните наставници не треба да им зборуваат на своите ученици 

за сопствениот сексуален живот, така и хомосексуалните наставници исто 

така не треба. Бидејќи истата не е заразна/пренослива не дава причина за 

да ЛГБТИ лице биде ограничено во извршувањето на просветна работа. 

 

Мит #17: Да се биде лезбејка, геј или бисексуалец/ка е само фаза. 

Факт: Многу луѓе експериментираат со својата сексуалност, но за 

лезбејките, геј и бисексуалните луѓе, привлечени од истиот пол или од 

двата пола, нивната сексуална ориентација не се менува во текот на нивниот 
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живот, исто како што и кај хетеросексуалните луѓе кои се привлечени од 

спротивниот пол. 

 

Мит #18: Да се биде ЛГБТИ лице е избор/начин на живот. 

Факт: Луѓето не избираат од кого се тие привлечени, без оглед на 

тоа дали се лезбејки, геј, бисексуалци, или хетеросексуалци. Од овој мит 

произлегуваат предрасудите дека сексуалната ориентација може да се 

промени, дека е само минлива фаза, дека е „тренди“ да се биде ЛГБТИ, 

кои секако го отежнуваат пристапот и професионалниот однос со лицата кои 

припаѓаат на ЛГБТИ заедницата. 

 

Мит #19: ЛГБТИ лица можат да се излечат. 

Факт: Не постојат валидни научни докази кои покажуваат дека 

сексуалната ориентација на лицето може да се промени, ниту пак лицето 

дека со кој било вид на терапија би можело да се „излечи,“ но обидот за 

промена на сексуалната ориентација може да биде крајно штетен и лицата 

да доживеат страшни трауми, физичка болка, губење на самодовербата и 

на психичката добросостојба. Од позиција на хетеросексуалци може да се 

сфати овој тежок и болен процес кога хетеросексуалните луѓе „би се 

ставиле во нивна кожа“ и кога би се обиделе да замислат колку тежок и 

болен чин би бил доколку некој ги лекува и се обидува присилно да им ја 

смени сексуалната ориентација. Современата психологија е насочена низ 

психотерапевтските средби да им помогне на ЛГБТИ лицата и нивните 

семејства да ја прифатат својата различност и да пронајдат начин како да 

ги пребродат траумите со кои секојдневно се соочуваат, неприфатеноста од 

општеството, блиските, пријателите, работодавците и институциите. 

Етичкиот кодекс на Комората на психолози во Македонија наложува дека 

тие не смеат да вршат дискриминација врз основа на сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет и дека во својата практика мораат ЛГБТИ 

лицата да ги третираат еднакво како и хетеросексуалните клиенти, и да им 

пружат психотерапевтски услуги кои ќе ја подобрат нивната добробит. 

 

Мит #20: Да се биде ЛГБТИ значи дека не можеш да бидеш 

религиозен/на. 

Факт: Иако некои религии/вери во своите гледишта сѐ уште ја 

осудуваат ЛГБТИ заедницата, многу од ЛГБТИ луѓето се религиозни или ги 

следат учењата на религијата. 
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Мит #21: Бисексуалните луѓе се збунети. 

Факт: Многу луѓе во текот на својот живот можат да бидат 

привлечени од двата пола, но тоа никако не значи дека се чувствуваат 

збунети околу својата сексуална ориентација. 

 

Мит #22: Бисексуалните луѓе се само геј или лезбејки кои уште не го 

признале тоа. 

Факт: Некои геј мажи и лезбејки во почетокот на процесот на 

аутирање им е полесно да се идентификуваат како бисексуални додека пак 

има луѓе кои прво се идентификуваат како хетеросексуалци, геј мажи или 

лезбејки, подоцна можат да се идентификуваат како бисексуалци, но многу 

луѓе среќно се идентификуваат како бисексуалци целиот свој живот. 

 

Мит #23: Модерно е да се биде ЛГБТИ 

Факт: Во земјите на Балканот (како и Македонија), ова уверување е 

мошне широко распространето. Позади овој мит стои уверувањето дека 

хомосексуалноста не е природна појава односно дека хомосексуалноста е 

зло/болест која е пренесена како „мода“ од западните земји. Некои луѓе 

пак, веруваат дека хомосексуалноста е измислена од западните земји како 

би се спречил наталитетот во светски размери, како и тоа дека поединец 

кој сака да биде авангарден или да стекне некаква лична корист (слава, 

финансиски средства, имотна корист, полесно заминување во странство и 

сл.) се аутира себе си во јавноста како припадник/чка на ЛГБТИ заедницата. 

Овој мит може да направи пречки во работата со лицата од ЛГБТИ 

заедницата и стручните работници да не ги сфатат сериозно вистинските 

припадници на ЛГБТИ заедницата. Водечките студии за развојот на 

нехетеросексуалниот идентитет зборуваат за тоа дека избирањето на 

сексуалната ориентација е невозможно и дека не е избор, исто како и 

родовиот идентитет. 

 

Мит #24: ЛГБТИ лицата можат да го/ја привлечат секого/ја што го/ја 

гледаат. 

Факт: Некои лезбејки/геј мажи се попривлечни жени/мажи, а некои 

не, исто како што е тоа случај со хетеросексуалците. Сексуалната 

привлечност нема директна врска со сексуалната ориентација или родовиот 

идентитет. Не постојат истражувања во кои се докажува овој мит.  
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Обука за сензибилизација на социјални работници за работа со 

ЛГБТИ луѓе 
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Општествена исклученост на ЛГБТИ 

луѓе 

 

Лезбејките, геј мажите, бисексуалните и трансродовите луѓе 

продолжуваат да се соочуваат со исклучување и дискриминација во сите 

сфери од животот. Младите ЛГБТИ луѓе се особено ранливи при искусување 

на отуѓување од семејството, пријателите и врсниците и со тоа уште повеќе 

се зголемува нивната маргинализација и ризикот за социјална исклученост.  

Семејството како прва алка во процесот на самоспознавање може да 

претставува поддржувачка или отфрлувачка средина за младиот човек. 

Доколку не постои можност слободно и искрено да го изрази својот 

идентитет, младиот човек се соочува со бројни потешкотии во семејството. 

Ова не води само до дисфункционални односи и комуникации во 

семејството туку и до невозможност за воспоставување на квалитетни врски 

во сите сегменти на животот. Честопати, младите ЛГБТИ луѓе ја искусуваат 

општествената исклученост уште во рамките на семејството, при „coming 

out“ или обелоденување на својата сексуална ориентација/родов идентитет 

пред своите родители, браќа и сестри.  Семејството наместо да биде 

сигурно место, станува извор на притисок и на насилство (заклучување во 

соба, ограничување контакти, притисоци да се променат и да станат 

„нормални,“ исфрлање од дома итн.), што младите лица ги прави уште 

поранливи. Домашното насилство, распаѓањето на блиските релации 

помеѓу членовите, обвинувањето и „преземањето на вината“ стануваат 

секојдневие за младите ЛГБТИ луѓе. Беспомошноста и притисокот во 

семејството честопати станува неподнослив за самите млади лица, при што 

одлучуваат да го напуштат домот, а со тоа го зголемуваат ризикот од 

бездомништвото, сексуални ризици и ХИВ.  

Наодите покажуваат дека младите за кои се знае дека се лезбејки, 

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 

ЛГБТИ лицата ги поднесуваат, се извор на голем стрес и влијаат на нивното 

ментално здравје.  
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Сè поголем број на млади луѓе се соочуваат со врсничкото насилство 

и врсничкото злоставување кое се манифестира со негативни постапки кои 

се во облик на вербално, психичко, физичко, социјално, економско или 

сексуално насилство. Многу истражувања укажуваат на сериозно врсничко 

насилство на кое ЛГБТИ адолесцентите (или тие што врсниците така ги 

доживуваат) се изложени секојдневно. Педесет отсто од ЛГБТИ 

адолесцентите ги губат пријателите откако ќе им ја откријат својата 

сексуална ориентација (каминг аут, излегување од сенка), доживуваат 

секојдневно малтретирање од страна на врсниците (од дофрлување и од 

навредување со погрдни термини поврзани со нивната сексуална 

ориентација и/или родов идентитет, преку туркање, удирање, шутирање, 

организирано претепување до сексуално вознемирување, силување, па 

дури и до убиства). Врсничкото насилство и исклученост почнува уште од 

најрана возраст, понекогаш дури и пред оформувањето на вистинската 

слика за својот родов идентитет или јасната претстава за сексуалната 

орентација. Средината водена од претпоставките за нечиј „поразличен“ 

идентитет или орентација ги насочува навредите, понижувањата и 

агресијата токму кон најранливите ЛГБТИ млади. Секојдневната изложеност 

на ризици по нивното ментално и физичко здравје носи сериозни последици 

во градењето на самодовербата и сликата за себе. Тоа само по себе 

повлекува поголеми шанси за експериментирање со дрога и алкохол (два 

пати поголеми се шансите ЛГБТИ младите да експериментираат со дрога и 

алкохол за разлика од своите врсници). Чувството на исполнетост и среќа 

го доживуваат само третина од ЛГБТИ младите, што од друга страна го 

зголемува ризикот за самоповредување и самоубиства. Излезот од таквата 

безизлезна ситуација за голем број на млади ЛГБТИ луѓе е бегство од 

таквата средина, преселба во друг град, па дури и држава. Многу студии 

покажуваат дека многу повеќе геј и лезбејки живеат во градовите отколку 

во руралните средини. 

Исклученоста на младите луѓе во социјалната средина не се 

рефлектира само во училиштата и училишната средина. Соседството, 

роднинските и пријателските врски честопати се прекинуваат и младите 

ЛГБТИ луѓе се соочуваат со неприфаќање и изолација. Ваквите социјални 

интеракции кај младите ЛГБТИ луѓе го зголемуваат ризикот од бројни 

ментални проблеми - почнувајќи од континуиран стрес, анксиозност, 

депресија, па сè до најсериозни суицидни идеи. 
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Чувството дека не си сакан/а, дека си неприфатен/на од никој и 

отфрлен/на од сите во општеството за младите луѓе во периодот на 

адолесценција и рана младост може да има трајни и непоправливи 

последици во градењето на сликата за себе како возрасна личност со свое 

достоинство и интегритет. Воспоставувањето на пријателство со врсник или 

пријател на кои може да се довери и кои ќе им пружат поддршка и 

прифаќање е еден од успешните модели за излегување од безизлезната 

ситуација за младиот човек.  

Проблемите со кои се соочуваат младите ЛГБТИ луѓе често пати се 

комплексни и излегуваат надвор од семејната и врсничката средина. Во тој 

поглед институциите на системот како најодговорни за решавање на бројни 

системски проблеми наместо да претставуваат поддржувачка средина, тие 

ги поставуваат првите бариери кон остварување на правата на младите 

ЛГБТИ лица. Хомофобијата и трансфобијата која ја доживуваат лицата во 

институциите резултира со високо ниво на стигма и дискриминација кон 

младите ЛГБТИ лица. Здравствениот сектор, образовните институции, 

социјални и приватни институции демонстрираат несензитивност и 

неедуцираност за прашањата на геј мажите, лезбејките, бисексуалците и 

трансродовите лица. Негативните ставови кон оваа група, неразбирањето 

на проблемите, застарените знаења и отпорот за учење на нови информации 

за ЛГБТИ популацијата ги прави здравствените работници да се чувствуваат 

неудобно во работа со оваа ранлива група. Одбивање на третман, 

непружање на здравствена грижа, стигматизирачки вербални изјави и 

непочитување на личноста е секојдневие за голем број на младите ЛГБТИ 

лица.  

Религиските и културни вредности, воспоставени норми и 

легислативи во социјалната заштита дополнети со предрасудите на 

давателите на услуги во институции се најчестите бариери во пружање на 

социјални права и услуги на младите ЛГБТИ лица. Стравот дека ќе бидат 

обележани и дискриминирани од страна на стручните лица во овие 

институции ги одвраќа лицата да ги адресираат своите потреби и проблеми 

во центрите за социјална заштита. Постоечките политики и програми за 

социјална заштита не вклучуваат специфични мерки кои ги поддржуваат 

ЛГБТИ луѓето или младите, иако тие вклучуваат сектори кои се особено 

релевантни за ЛГБТИ луѓето.  
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Отсуството на капацитети во училиштата за третирање на прашањата 

на младите ЛГБТИ ученици е уште еден од низата на клучни алките која 

недостасува во инклузијата на оваа таргет група во образовниот процес. 

Наставните програми не го инкорпорираат сексуалното и репродуктивно 

здравје, сексуалните малцинства и различности како дел од концептот на 

интегрирано образование. Наставниците и стручните тимови во основните 

и средни училишта не се подготвени да се справат со предизвиците со кои 

се соочуваат младите ЛГБТИ ученици, не ги познаваат доволно спецификите 

и потребите на истите, а следствено на тоа не можат да излезат и во пресрет 

на решавање на нивните конкретни проблеми. На таков начин, младите 

ЛГБТИ луѓе не го чувствуваат училиштето како заштитничка средина од која 

ќе можат да добијат помош и поддршка тогаш кога им е најпотребна.  

При кршење на човековите права, малтретирање и насилство многу 

мал број на ЛГБТИ луѓе ги пријавуваат и документираат случаите на повреда 

на нивните права пред полицијата и другите надлежни институции. 

Причините за ваквите состојби се идентификуваат во недовербата на ЛГБТИ 

лица во државните органи и институции за полициско постапување во 

случаи на кривични дела и насилство врз нив. Ова особено се однесува на 

младите геј мажи, лезбејки, бисексуалци и трансродови лица кои што 

поради стравот од хомофобија и трансфобија не се осмелуваат да го 

пријавуваат ниту семејното насилство, партнерското насилство или пак 

друго насилство од омраза. Стравот дека ќе бидат дополнително осудувани, 

исмевани или навредувани, при што нема да добијат соодветна помош и 

заштита ги одвраќа младите ЛГБТИ лица да ги пријавуваат случаите на 

насилство. 

Законските и подзаконските акти се особено значајни за 

инклузивност или исклученост на одредена таргет група во едно општество. 

Во Македонија иако постојат антидискриминаторски закони, сепак тие не се 

поставени до степен каде младите луѓе ќе можат слободно да зборуваат и 

да ја изразуваат својата сексуална орентација или родов идентитет. 

Недостатокот од сензибилизиран пристап на полициски службеници, 

обвинители, судии и други релевантни актери се причина повеќе за 

документирање, приавување и покренување на судски случаи, дури и кога 

законските регулативи го дозволуваат тоа.  

Ранливоста на младите ЛГБТИ луѓе се рефлектира во сите сфери на 

нивното секојдневно живеење. Негативниот социјалниот притисок кој го 
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чувствуваат, малтретирањето и заканите, обележувањето и 

дискриминацијата ја вбројуваат младата ЛГБТИ популација меѓу 

најранливите групи на млади на кои им е потребна системска поддршка во 

нивното социо-економско и психолошко созревање во возрасни единки.   
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ЛГБТИ идентитет: потешкотии, 

ризици, интерсекциски пристап 

 

Потешкотии и ризици 

 

  ЛГБТИ луѓето се соочуваат со многу потешкотии при нивното 

движење низ општество во кое хетеро- и цис-нормативитетот е стандардот; 

сè што е надвор од овој „стандард“ е веднаш класификувано како 

девијантно. Иако многу западни општества имаат тенденција да бидат 

поотворени и повеќе прифатливи, ЛГБТИ лицата се соочуваат со многу 

потешкотии ширум светот. Иако македонскиот Закон за социјална заштита 

е наменет за нормализирање на еднаквоста и недискриминацијата во 

Македонија, актуелизирањето на овие цели е многу потешко во пракса - 

македонската заедница не нуди никакво место за инклузија на ЛГБТИ 

лицата. Гледајќи ги Rainbow Map и Index на ИЛГА-Европа, во кои е 

прикажана националната ситуација со човековите права на ЛГБТИ лицата 

низ цела Европа, може да се види дека Македонија постигнала 14% - најлош 

резултат во Западен Балкан. Исто така, според Националниот демократски 

институт (НДИ) анкета за ЛГБТИ заедниците на Балканот, 89% од 

македонското население сметаат дека еднаквиот брак е неприфатлив. 

Дополнително, 58% од анкетираните Македонци велат дека ќе се обидат да 

ги „излечат“ своите деца од нивната различност, додека само 5% изјавиле 

дека тие целосно ќе ги поддржат нивните деца. Слично на тоа, 34% од 

македонските испитаници рекле дека ќе престанат да разговараат со некој 

пријател или сосед по откривањето дека тие се идентификуваат како 

ЛГБТИ. 

Ваквите ставови кон ЛГБТИ поединците во Македонија ефикасно ја 

изложуваат оваа популација на многу тешкотии и ризици, при што најважно 

е социјалната исклученост и маргинализацијата. Честопати, ова се 

преведува како недостаток на признавање на ЛГБТИ луѓето како 

полноправни членови на општеството, со што се дистанцираат од целосно 

учество во области како што се вработување, домување, образование, 

здравство, правда и правни услуги, психосоцијална поддршка, животна 

средина, култура, пристап до поддршка на семејството итн. Социјалната 



 

24 

 

стигма поврзана со тоа што си дел од ЛГБТИ заедницата честопати доведува 

до отфрлање и хомофобија. Како резултат на тоа, ЛГБТИ поединците се 

изложени на поголем ризик да доживеат нетолеранција, дискриминација, 

малтретирање и закана од насилство отколку нивните цисродови, 

хетеросексуални колеги. Ова ги прави ЛГБТИ лицата чести цели на 

злосторства од омраза и насилство, особено во училиштата и работното 

место. На пример, студиите направени од страна на Геј, Лезбејската и 

Директната образовна мрежа (GLSEN) покажаа дека повеќе од 87% од ЛГБТИ 

студентите доживеале малтретирање или напад врз основа на нивната 

сексуалност или родов идентитет. Не само што ваквите инциденти го прават 

фокусот на студиите многу потежок за ЛГБТИ студентите, но, исто така, ги 

отстрануваат образовните институции како безбедни простори за ЛГБТИ 

студентите. За жал, ваквите инциденти се прошируваат и на работното 

место. На пример, 1 од 25 приговори за дискриминација на работното место 

се прават од ЛГБТИ вработени. Ваквата дискриминација на работното место 

резултира со социоекономски нееднаквости за ЛГБТИ лицата кои 

произлегуваат од нестабилноста на работата и високите стапки на обрт на 

вработувањето. Значи, логично е зошто ЛГБТИ луѓето имаат поголема 

стапка на невработеност и сиромаштија, како и страдањето од разлика во 

платите, во споредба со не-ЛГБТИ луѓето.  Надвор од училишните и 

работните контексти, анкетата на НДИ покажа дека 66% од анкетираните 

ЛГБТИ лица доживеале вербално насилство, а 27% доживеале физичко 

насилство во Македонија. Важно е да се забележи дека овие податоци не се 

веродостојни поради активната опресија на ЛГБТИ заедницата во 

Македонија, што им отежнува на ЛГБТИ луѓето да пријавуваат злосторства 

од омраза и дискриминација. 

Во обид да избегнат злосторства од омраза, многу ЛГБТИ лица ја 

кријат својата сексуалност и/или родов идентитет. Иако прикривањето на 

сексуалноста и/или родовиот идентитет може да обезбеди итно 

ослободување од физички напади, тоа може да предизвика големо 

психолошко нарушување на ЛГБТИ поединците, бидејќи тие кријат важен 

дел од нивниот идентитет од сите околу нив. Покрај големите психолошки 

проблеми, ЛГБТИ поединците доживуваат повисоки стапки на анксиозност, 

самоповредување и самоубиствени идеи. Истражувањата покажуваат дека 

младите членови на ЛГБТИ заедницата како целина се исклучително 

ранливи на психолошки проблеми, при што 60 отсто од учесниците 

пријавуваат дека нивниот стрес и депресија се директно поврзани со 
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нивниот нехетеросексуален идентитет. Важно е да се забележи дека 

психолошкото вознемирување што го доживуваат ЛГБТИ поединците не е 

предизвикано од нивниот ЛГБТИ идентитет, туку поради хомофобијата, 

стигмата и дискриминацијата со која се соочуваат. 

Намалената психолошка благосостојба, намалената самодоверба и 

доверба кон другите и зголемениот стрес кој се јавува кај ЛГБТИ луѓето, ја 

зголемува можноста тие да се вклучат во високо ризични однесувања. 

Таквите високо ризични однесувања вклучуваат начини на исхрана и 

вежбање, ризикување при сексуални односи, злоупотреба на супстанции и 

ризично користење на медикаменти. Членовите на ЛГБТИ заедницата имаат 

помала веројатност да се вклучат во вежбање поради хомофобични и 

трансфобични навреди. На пример, едно истражување покажа дека 58% од 

транс-поединци избегнуваат да играат одредени спортови поради нивниот 

родов идентитет. ЛГБТИ луѓето исто така се изложени на поголем ризик да 

преземат поголеми сексуални ризици, честопати поради тоа што не 

добиваат соодветно/правилно сексуално образование. Небезбедните 

сексуални практики, тогаш, може да го зголемат ризикот на индивидуата да 

се инфицира со различни СПИ, како што е ХИВ. Освен тоа, ЛГБТИ луѓето се 

изложени на зголемен ризик од сексуален напад, главно поради тоа што се 

со помала веројатност да го пријават истиот поради страв поради само-

аутирањето на себе си и поради соочувањето со дискриминација врз основа 

на нивниот сексуален и/или родов идентитет. Исто така, ЛГБТИ луѓето 

имаат поголема веројатност да користат алкохол, тутун и други супстанции 

во споредба со општата популација, со што известуваат за повисоки стапки 

на злоупотреба на супстанции. Иако користат алкохол, тутун и други 

супстанции од слични причини како и општата популација, нивната 

веројатност за учество во такви ризични однесувања се интензивира со 

лични и културни стресови поставени околу нивната сексуалност и/или 

родов идентитет. Покрај загубата на образовни и професионални можности 

и послабото ментално здравје, средини кои придонесуваат за социјално 

исклучување на ЛГБТИ лицата резултира со зголемено бездомништво кај 

ЛГБТИ лица. Иако точните причини за бездомништво се разликуваат, тие 

често се фокусираат околу ЛГБТИ лицата кои се исфрлаат од дома поради 

нивниот родов и/или сексуален идентитет или поради тоа што избегале од 

навредлива околина. 

Припадниците на ЛГБТИ заедницата се соочуваат со многу бариери 

за здравствената заштита што им отежнува да најдат и да добијат 
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компетентна здравствена заштита. Цис- и хетеро-нормативните 

претпоставки за ЛГБТИ лицата можат сериозно да влијаат врз квалитетот на 

третманот и да ги одвратат ЛГБТИ луѓето да бараат иден третман поради 

страв од дискриминација. Нечувствителност кон маките на ЛГБТИ луѓето од 

страна на здравствените работници, како и дезинформации и незнаење, 

прават да барањето на здравствена заштита стане потешко за ЛГБТИ луѓето. 

ЛГБТИ поединците кои имаат поддршка од нивните семејства, 

пријатели и поголеми социјални мрежи имаат тенденција да развијат 

подобри механизми за справување кога се соочуваат со стигматизација, 

дискриминација и вознемирување. Ова е затоа што поддршката од 

родителите, семејството и пријателите нуди капацитети при изградбата на 

самодоверба и позитивно чувство за себе во ЛГБТИ децата и тинејџерите, 

затоа што ги учи ЛГБТИ децата и тинејџерите како да се справат со потсмев 

и дискриминација од страна на другите. Родово варијантните млади кои 

добиваат поддршка од нивните семејства се исто така со помал ризик за 

здравствени и ментални проблеми, што доведува до поголема целокупна 

благосостојба и подобро приспособување од оние чии родители се 

неподдржувачи. Така што, ЛГБТИ лицата со поддржувачки социјални мрежи 

се многу поверојатни да веруваат дека ќе имаат добар живот и дека ќе 

станат среќни и продуктивни возрасни лица. Но сепак, во семејствата каде 

не се прифаќаат различниот родов и/или сексуален идентитет, само околу 

1 од 3 млади луѓе веруваат дека ќе имаат добар живот како возрасна ЛГБТИ 

личност. Отфрлањето и недостатокот на поддршка од семејството е особено 

опасно бидејќи може да доведе до многу од ризиците опишани погоре. 

Интерсекциски пристап 

  ЛГБТИ искуството е различно за секого - не постои само едно 

хомогено искуство што може да се искористи за колективно опишување на 

искуствата на сите ЛГБТИ лица. Така, додека сите членови на ЛГБТИ 

заедницата во Македонија се соочуваат со многу предизвици, тоа е особено 

тешко за луѓето кои припаѓаат на повеќе малцински групи бидејќи се 

соочуваат со поголема дискриминација. Иако постојат многу системи на моќ 

што можат да влијаат на искуството на ЛГБТИ во Македонија во различни 

прашања, најистакнатите се чини дека се етничкиот идентитет, јазикот и 

местото на живеење.  
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 Додека Македонија е дом на македонско мнозинство, исто така има 

значајно висока населеност на Албанци и Роми. Додека овие две малцинства 

се соочуваат со голема дискриминација во општеството едноставно поради 

тоа што се Албанци или Роми, Албанците и Ромите кои исто така се ЛГБТИ 

се особено обесправени. На пример, ЛГБТИ Ромите имаат потешкотии со 

пристапот до сексуалните здравствени услуги во голема мера поради тоа 

што услугите кои тие би можеле да ги добијат во нивната сопствена општина 

повеќе не се функционални. Како резултат на тоа, честопати треба да 

патуваат во други општини за да добијат сексуално-здравствени услуги, што 

доведува до зголемени искуства од дискриминација на Ромите од локалната 

заедница. Исто така, недостасуваат информации за сексуалното здравје и 

услугите за физичко здравје на малцинските јазици, што е особено 

проблематично за сите не-македонски идентитети, но особено за Ромите и 

Албанците. Ова е засилено со фактот дека зборовите и фразите не се 

секогаш преведени правилно од еден јазик на друг, создавајќи предизвици 

во достапната литература за ЛГБТИ прашања. Како резултат на тоа, 

застарената и неточна литература и терминологија значително го 

намалуваат квалитетот на грижата и почитта на ЛГБТИ поединците.  

 

  Ова прашање за пристап до информации на локални јазици, исто 

така, претставува проблем за трансродовите лица, кои често имаат 

потешкотии да добијат информации релевантни за нивните потреби. Транс 

лицата се веројатно една од најмаргинализираните групи во Македонија. 

Ова се гледа преку фактот дека во моментов не постојат невладини 

организации кои исклучиво се фокусираат на задоволување на потребите на 

трансродовата заедница или интерполовата заедница во Македонија. Ова е 

штетно за транс заедницата со тоа што создава празнини во знаењето. И 

покрај тоа што нема формална институција која работи специјално за и со 

трансродовите лица, самата транс заедница има развиено систем за 

поддршка во рамките на заедницата преку која поединците ги споделуваат 

ресурсите и информациите едни со други. Најголем дел од времето, овие 

информации се однесуваат на безбедноста на трансродовите лица. 

Ваквите споменати проблеми сe уште полоши за трансродовите 

Роми, кои се соочуваат со дискриминација не само поради тоа што се Роми, 

туку и за тоа што се трансродови лица и имаат хомо или би ориентација - на 

пример. Ова води да транс жените, особено во ромската заедница, да се 

свртат на сексуалната работа како единствена форма на приход. Со тоа се 
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зголемува ризикот дека тие ќе бидат жртви на физичко и сексуално 

насилство - кое ги става во здравствен ризик од инфицирање со разни СПИ 

кои потоа не можат лесно да ги третираат/излечат. Дополнително, 

трансродовите сексуални работници/чки имаат поголема веројатност да 

доживеат дискриминација и непочитување на нивните човекови права, како 

што е дискриминацијата во здравствениот систем и економското насилство 

што го засилува полицијата. Овие опасности и ризици ги прават 

трансродовите поединци особено ранлива група во Македонија. Така, 

интерсекциските идентитетите на овие индивидуи се соединуваат при што 

ги зголемат нивните ризици во Македонија. 

Интерсекционалноста се протега повеќе од само етничката 

припадност и јазикот; таа исто така вклучува физичка локација на лицето. 

Во овој контекст, физичката локација се подразбира на различни видови 

животни средини во Македонија, главно рурални и урбани средини. 

Честопати им е полесно на ЛГБТИ луѓето да живеат во урбанизирани 

средини, како што се градовите, бидејќи им овозможуваат на ЛГБТИ 

поединците да одберат во кои области од својот живот сакаат да бидат 

аутирани, како и на кого. Руралните области, сепак, им отежнуваат на 

ЛГБТИ лицата да биде аутирани, бидејќи тоа што е аутирана личноста во 

еден дел од животот, како на работа пример, ја прави многу поголема 

веројатноста дека семејството, пријателите и пошироката заедница на 

поединецот ќе дознаат. Тоа е веројатно така затоа што ЛГБТИ лицата што 

се израснати и живеат во рурални средини имаат многу поголема 

веројатност да ги напуштат своите родни места споредбено од општата 

популација. Понатаму, дихотомијата помеѓу руралните и урбаните средини 

се протега до пристап до здравствена заштита. Многу членови на ЛГБТИ 

заедницата во Македонија забележале дека е тешко да се пристапи до 

услугите за физичко и сексуално здравје надвор од Скопје. Иако биле 

направени обиди да се обезбедат услуги за различни градови низ 

Македонија, таквите напори бараа организирање на заедницата и присуство 

на одредена критична маса што треба да се исполни пред да се обезбедат 

таквите видови услуги. Така што, постои значителна разлика не само на 

менталитетот и ставовите кон ЛГБТИ луѓето, туку и на физичките ресурси 

што им се на располагање на ЛГБТИ лицата во руралните и урбаните 

средини во Македонија, кои го обликуваат искуството на ЛГБТИ луѓето во 

Македонија.  
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Принципи на социјална работа 

  

Практиката на работа со лица кои се наоѓаат во положба од социјален 

ризик подеднакво е чувствителна за секој поединец, семејство и/или дете 

со кое таа се остварува. Социјалните работници/чки покрај почитувањето 

на домашните и меѓународните законски прописи, во својата работа се 

водат од некои општоприфатени принципи на работа како што се: 

почитување на човековото достоинство и фундаменталните права, 

недискриминација, постигнување на очекувани резултати, индивидуален 

пристап кон услугата, обезбедување сигурност за сите корисници, активна 

позиција, партиципативност на корисниците и нивно оспособување сами да 

носат одлуки, континуиран и холистички пристап, партнерство со 

заедницата и други учесници/чки, услуги обезбедени од обучени 

професионалци/ки, транспарентност и отчетност, право на живот на детето, 

опстанок и развој, најдобар интерес за детето, право на учество на детето, 

право на семејество на детето. 

Почитување на човековото достоинство и фундаменталните 

права претставува темел врз кој се гради секојдневната пракса на 

социјалните работници. Почитувајќи го човековото достоинство како 

неотуѓиво, а поединците како еднакви според сопственото достоинство, 

неопходно е подеднакво да се почитуваат и основните човекови права на 

сите поединци/ки кои се обратиле за право и/или услуга кај 

социјалниот/ната работник/чка. Во контекст на овој принцип постојат 

одредени специфики поврзани со работата со ЛГБТИ лица: 

● Никогаш не претпоставувајте ја сексуалната ориентација 

на некој поединец/ка. Водејќи се од претпоставката дека сите лица 

се хетеросексуални може во најмала рака да го/ја повреди 

поединецот/ката, но уште повеќе може да му/ѝ се обезбедат 

погрешни информации и совети на лицата кои не се 

хетеросексуални. На ист начин може да се повреди достоинството и 

да се нанеси штета доколку при работењето се водиме од 

претпоставката дека некое лице е ЛГБТИ (особено доколку во 

претпоставката се вклучени разни стереотипи и предрасуди) и при 

тоа се занемарат или нецелосно се согледаат потребите на лицето со 

кое се работи.  
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● Користење на соодветна терминологија. Во праксата многу 

е важно да се користи терминологија која ја користи и ЛГБТИ 

популацијата и која е прифатена од нивна страна како ненавредлива 

и соодветна. Кога се работи со трансродово лице, добро е да се 

добие одговор за начинот (родот) на кој лицето сака да им се 

обраќаме. Односно: „со кои заменки преферирате да ви се 

обраќаме?“  

 

Недискриминација, базирана на почитување на правото на индивидуата на 

еднаква заштита на своите права и слободи, без разлика на нивната 

сексуална ориентација или родов идентитет. Иако, генерално во светски 

рамки, социјалните ставови кон ЛГБТИ лицата се променети, тие сè уште 

искусуваат дискриминација и исклучување како на индивидуален план така 

и од страна на институциите. Република Македонија е во процес на 

донесување на нов Закон за спречување и заштита од дискриминација во кој 

за прв пат ќе биде препознаена дискриминацијата по однос на сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет, но и подеднакво се определуваат мерки 

за заштита од истата. Покрај неправењето непосредна и посредна 

дискриминација, социјалните работници/чки во својата пракса потребно е 

да посветат внимание на непоттикнување на омраза по кој било основ кон 

ЛГБТИ лицата. 

Индивидуален пристап кон услугата претставува принцип кој се 

темели на ставот „секој случај е сам за себе.“ Тоа значи дека при 

работењето се утврдуваат специфичните потреби и ризици на 

лицето/семејството кон кое се пружа услугата и/или правото. Кога станува 

збор за работа со ЛГБТИ лица, социјалните работници неопходно е да бидат 

запознаени со спецификите на работа со овие лица како и со членовите на 

нивните семејства со цел да адекватно постапат. 

● За да се обезбеди добра инклузивна пракса социјалните 

работници/чки е потребно да бидат обучени за работа со ЛГБТИ-

лицата. Проширувањето на знаењата и разбирањата на спецификите 

поврзани со ЛГБТИ ја олеснува комуникацијата и претпоставува 

пружање на услуга „по мерка“ на лицето. Разликите меѓу ЛГБТИ 

лицата, подеднакво како и меѓу хетеросексуалните и цисродовите 

лица, придонесуваат за постоење на специфични потреби и 
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проблеми со кои тие се соочуваат, воедно и бројни потешкотии при 

остварување на правата и услугите од областа на социјална заштита. 

 

● Социјалните работници/чки е потребно да ги познаваат 

алтернативните семејни структури кои ЛГБТИ лицата ги имаат 

создадено. Имајќи го предвид фактот што голем број лица не ја 

откриваат својата сексуална ориентација, но и тоа дека голем број 

од оние кои ја откриле, не наишле на поддршка и разбирање од 

сопственото семејство, соодветно е да се знае дека партнерот/ката 

и пријателите, без разлика на нивната сексуална ориентација и/или 

родовиот идентитет, претставуваат алтернативна семејна структура 

на ЛГБТИ лицата. Ова е особено важно да се земе предвид во 

секојдневната пракса на социјалните работници/чки.  

 

● Покажување на прифаќање и топол однос кога некое лице ќе 

каже дека е ЛГБТИ е дел од добрата пракса. Секако, 

социјалниот/ната работник/чка се тие кои ја создаваат атмосферата 

и го прилагодуваат амбиентот на начин кој придонесува 

клиентот/ката да се чувствуваат слободни да ја изразат својата 

сексуална ориентација и/или родов идентитет. 

 

Пракса базирана на лично искуство. Личните искуства, изградениот 

систем на вредности, убедувања и ставови на социјалниот/ната 

работни/чка во некои случаи може да ја попречи добрата пракса, особено 

доколку се има недоволни познавања за лицата со кои се работи. Прв чекор 

кон добрата инклузивна пракса и професионална компетентност 

претставува разбивањето на постоечките стереотипи и предрасуди и 

усвојување на научно-втемелените ставови. Клучно е социјалните 

работници/чки да бидат искрени кон самите себе си, односно да ги 

преиспитаат сопствените ставови кои што ги имаат кон ЛГБТИ лицата и да 

ги препознаат предрасудите кои може да им влијаат при работењето со нив. 

Исто така е важно да се процени дали сексуалната ориентација или 

родовиот идентитет на клиентот/ката е релевантна за решавање на 

проблемот кој настојуваме да го решиме. 

Етичките принципи се сметаат за целосно усвоени од страна на 

социјални работници/чки кои работат со ранливи категории и лица во 

социјален ризик. Но кога се работи со ЛГБТИ лица, значајно е да се 
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потенцира дека податоците кои се изнесени во разговорот остануваат 

професионална тајна. Подеднакво е важно доколку се работи со дете кое ја 

соопштува сопствената сексуална ориентација и/или сопствениот родов 

идентитет пред стручниот/ата социјален/на работник/чка, истото да не 

биде пренесено на родителите, особено не без нивна согласност. На тој 

начин не само што ги штитиме информациите и ја зголемуваме довербата 

кај клиентот/ката, туку и спречуваме настанување на дополнителни 

проблеми и ризици кај детето во однос на нивното семејство. Поради тоа 

веќе работиме на вештините за аутирање кај клиентот/ката со што 

поставуваме пример за како прифаќањето треба да биде - доверливо и 

прифатливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

  

Слики од одржаните обуки со социјалните работници во 

Р. Македонија 
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Правна рамка поврзана со ЛГБТИ луѓе 

во Република Македонија 

Вовед  

Според рангирањето на ИЛГА Европа12 во однос на постоечки закони, 

прописи и останати правни акти поврзани со заштитата и остварувањето на 

човековите права на ЛГБТИ луѓето во 49 европски земји, Република 

Македонија е позиционирана на 41-во место, најниско рангирана од сите 

земји во регионот на Југоисточна Европа. Македонија сè уште значително 

заостанува зад европските земји воопшто и во однос на спроведувањето на 

одредбите за еднаквост и недискриминација во постоечките закони каде 

што една од основите по која се забранува дискриминација е сексуалната 

ориентација. Родовиот идентитет како дефиниран поим, а и како основа за 

дискриминација, за жал никаде не постои во македонските закони, што ги 

прави транс луѓето невидливи во македонскиот правен систем. Сепак, од 1-

ви јули 2018 година, стапи во сила Конвенцијата на Советот на Европа за 

спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, 

односно Истанбулската конвенција. Со спроведувањето на оваа конвенција 

во македонското законодавство, трансродовите луѓе за прв пат се правно 

признаени и тоа во делот на заштита од домашно насилство и родово 

базирано насилство. Конечно, интерполовите (интерсексуалните) луѓе 

никаде не се видливи во македонското опшество воопшто, ниту во правниот 

систем, ниту во јавниот и медиумски простор. Согласно ова, предмет на 

овој краток преглед на македонското законодавство ќе се фокусира само на 

законската рамка која ги штити граѓаните и граѓанките на РМ од 

дискриминација врз основа на сексуална ориентација која впрочем е и 

единствената постоечка правна рамка која некако ги засега правата на оваа 

заедница во државата. 

Постоечки закони 

Дискриминацијата сама по себе наједноставно објаснето означува 

ограничување, оневозможување, забрана или попречување во 

остварувањето на правото на еднаков третман и недискриминација на 

индивидуи - физички или правни лица. Правото на еднаков третман и 

недискриминација ѝ овозможува на индивидуата рамноправност кон 
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можностите кои ги нуди општеството, а посебно во областа на човековите 

права и слободи. Всушност степенот на почитување и примена на принципот 

на еднаков третман и недискриминација во остварувањето на човековите 

права на граѓаните и граѓанките во една држава е во правопропорционален 

однос со нејзиниот демократски развој. Колку е повисок степенот на 

почитување и примена на овој принцип, толку е подемократска државата. 

Уште повеќе, со оглед на тоа што принципот на еднаков третман и 

недискриминација е суштински врзан со остварувањето на малцинските 

права во една држава, може да се заклучи дека колку е повисок степенот 

на почитување и примена на овој принцип, толку повеќе малцинствата во 

една држава ги уживаат сопствените права. Кога станува збор за 

малцинските права, во случајот правата на сексуалните малцинства, важно 

е да се напомене дека во светот во 70-ина држави истополовиот сексуален 

чин е криминализиран, а до 1996 год. и Македонија беше дел од ова 

неславно друштво.  

Дваесет и две години подоцна, заклучно со моментот на пишување на овој 

прирачник, Македонија не може да се пофали со значително унапредена 

правна рамка за заштита на човековите права на ЛГБТИ луѓето. Имено, 

постојат само 6 закони во македонското законодавство во чии одредби за 

еднаквост и недискриминација, лезбијките, геј мажите и бисексуалните 

луѓе се заштитени од дискриминација. Овие закони се: 

 

1. Законот за основање на национална агенција за европски образовни 

програми и мобилност 

2. Законот за заштита на правата на пациентите 

3. Законот за јавно здравје 

4. Законот за високо образование 

5. Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

6. Законот за волонтерство 

 

 Истотака, во Законот за работни односи во Член 6 став 1 стои 

неумесно избраниот термин „полова насоченост“ како една од повеќето 

основи врз кои е забранета дискриминација, што не соодветствува со 

воспоставената правна пракса во светот на употреба на терминот 

„сексуална ориентација“ која во себе ги вклучува сите аспекти на 

сексуалната ориентација, а не само сексуалниот акт. Сè уште важечкиот 

Закон за спречување и заштита од дискриминација, усвоен во 2010 година 

за жал не ги експлицитно вклучува сексуалната ориентација и родовиот 
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идентитет како основи за дискриминација, иако досега Комисијата за 

заштита од дискриминација има разгледувано и одлучувано по претставки 

за дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, 

користејќи ја отворената клаузула „други основи.“ 

Следни чекори 

Клучен напредок во правната рамка за заштита на правата на 

сексуалните и родовите малцинства во РМ ќе биде вклучувањето на 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за 

дискриминација во новиот Закон за спречување и заштита од 

дискриминација кој е во собраниска процедура во моментот на пишувањето 

на овој прирачник. Со правното препознавање на ЛГБТИ луѓето во овој закон 

и со усогласувањето на останатите клучни закони од областите кој овој 

закон ги покрива - работата и работните односи, образованието, науката и 

спортот, социјалната сигурност (социјална заштита, пензиско и инвалидско 

осигурување, здравствено осигурување и здравствена заштита), 

правосудство и управа, домување, јавно информирање и медиуми, пристап 

до добра и услуги, култура и т.н. се овозможува посеопфатна заштита од 

дискриминација на ЛГБТИ луѓето во РМ во сите горенаведени области. 

Поконкретно, измените и дополнувањата на следниве закони: 

 

1. Кривичен законик 

2. Закон за работни односи 

3. Закон за социјална заштита 

4. Закон за здравствена заштита 

5. Закон за домување 

6. Закон за семејство 

7. Закон за средно образование и 

8. Закон за ментално здравје 

 

со цел заштита на ЛГБТ луѓето ќе сигнализира значително подобрена правна 

рамка за остварување на нивните човекови права. Со иницирањето на 

законски измени за регулирање на правното признавање на родот како и 

за покривање на трошоците за медицинските процедури и хируршките 

интервенции за потврдување на родот, како и за хормонската терапија, 

се очекува дека положбата на транс луѓето во РМ ќе се подобри. Со 

отворањето на општествениот дијалог за проблемите и потребите на 
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интерполовите лица и со зајакнувањето на активизмот за нивните права, се 

очекува дека и спречувањето и заштитата од дискриминација врз основа на 

полови карактеристики ќе биде наскоро стварност во Република 

Македонија. Кога станува збор за положбата на интерполовите лица, треба 

да се нагласи дека посебно позитивно ќе влијае усвојувањето на забрана на 

хируршки и останат вид на медицински интервенции на нивните тела без 

информирана согласност, со што правото на телесен интегритет ќе биде 

заштитено. 
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Работа со семејства и родители 

 

Моето дете е ЛГБТИ. Што сега? 

 Многу родители не се подготвени на зборовите: „Мамо, тато, јас сум 

геј,“ на пример. Останатите родители не се подготвени да дознаат на 

индиректен начин, без разлика дали е тоа преку социјалните мрежи, од 

училишниот педагог или сосед дека нивното дете би можело да биде 

различно.  

 Реакцијата на родителите најчесто е „Како некогаш ќе можам да се 

соочам со тоа?“ Кај други родители реакцијата звучи: „Сега кога знам, како 

можам да го подржам своето дете?“ 

 

„Очајно, деструктивно, дисфункционално. Тоа би бил 

најточниот опис на чувствата кои следеа по објавата на 

нашиот син дека е геј. Како родители чувствувавме осаменост, 

огромна осаменост.“ 

Мајка на геј син 

 Каква и да е реакцијата, постојат невладини организации, кои можат 

да ви дадат информации и совети со кои би можеле родителите да ги 

разберат своите реакции на ваквите вести и како подобро би ја разбрале 

сексуалната ориентација на своето дете и/или нивниот родов идентитет и 

како би можеле да го подржат. Овие организации имаат искуство во 

работата и проблемите со коишто се соочуваат ЛГБТИ лицата и тие често 

добиваат повици од родители, роднини или пријатели на ЛГБТИ лица, кои 

бараат поддршка, совет или сакаат да дознаат повеќе информации за тоа 

како да помогнат на некое блиско лице кое е ЛГБТИ.  

 Неодамнешните истражувања покажаа дека најчеста животна фаза 

за каминг аут (coming out) се доцни тинејџерски години (16 – 19), иако некои 

на овој чекор се одлучуваат и порано. Според истражувањата кои ги 

спровела д-р Кејтлин Рајан (Caitlin Ryan) во рамките на проектот кој се 

занимава со прифаќањето на ЛГБТИ лицата во семејството (Family 

Acceptance Project), просечно доба за осознавање на детето дека е ЛГБТИ 

е 13 години. Во однос на тоа, некои лица чекаат да дојдат во зрели години 
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како би направиле каминг аут (сoming out). Овој тренд се поместува кон сè 

помлади генерации. Факт е сепак дека каминг аут (coming out) може да се 

случи во кој било период од животот.  

 Како би можеле да се советуваат родителите кои знаат (или 

претпоставуваат) дека нивното дете е ЛГБТИ: 

1. Секоја реакција е различна и оправдана. Не постои единствена 

реакција на фактот дека нивното дете е ЛГБТИ. Не постои ниту 

правилна, ниту погрешна реакција. Нивната реакција е важна и тие 

не треба да чувствуваат срам, без разлика на тоа како се чувствувале 

во почетокот. Кај некои личности се појавува страв за сигурноста на 

нивните сакани, некои се чувствуваат виновни за тоа како е можно 

вакво нешто да се случи или пак, тага поради тоа што без детето да 

им ја соопшти сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет, 

тие не забележале, или пак бес зошто детето претходно не им 

соопштило. Други пак, може да се почувствуваат среќни дека 

нивното дете им се доверило, олеснување затоа што сега веќе знаат 

што е тоа што го мачело нивното дете или радост од дознавањето за 

различноста на нивното дете. Сите овие реакции се вообичаени. 

 

2. Шок и неверување. Вообичаената реакција на родителот/ите или 

старателот/ите при откривање на различноста на нивното дете е 

шокот и неверувањето дека тоа се случува, или пак дека нивното 

дете е сигурно во себе за сопствениот идентитет, односно 

родителите не се во можност да поверуваат дека нивното дете не е 

такво како што тие го замислувале - поради оваа ситуација многу 

родители се пронаоѓаат во шок кој е резултат на неисполнети 

очекувања кои ги имале за нивната иднина. Односно во најчестите 

случаи, тоа се формирањето на семејство со партнер/ка од 

спротивниот пол и имањето на деца (внуци). Во вакви ситуации многу 

е важно на родителите да им се посочи дека иако немаат чуено за 

други ЛГБТИ лица, истите постојат и се прифатени од нивните 

блиски. Шокот е природна реакција кој резултира како реализација 

на неможност од исполнување на нивните очекувања - формирањето 

на хетеронормативно семејество. 

 

3. Преиспитување на одгледувањето и самообвинувањето на 

родителите. По шокот и процесот на неверување, најлесно е 
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родителот/ите да се самообвинат за различноста на нивното дете. 

Родителите знаат да се навратат на нивниот процес на воспитување 

и да си речат каде „згрешиле.“ Социјалниот/ната работник/чка 

треба да посочи дека различноста на детето не е резултат на нивното 

воспитување/згрижување, туку дека е одредено биолошки. 

Дополнително, треба да се посочи дека различноста не е нешто што 

може да се промени во животот, туку само дополнително да се 

доразоткрие. Родителите, како такви, треба да ја прифатат 

различноста на нивното дете и да им бидат најголемата поддршка во 

нивниот процес на аутирање. 

 

4. Тага за „изгубеното дете кое го познавале.“ Родителите може и да 

се најдат во позиција на отуѓеност од нивното дете, односно на 

непознавање на истото или пак неверување дека блискоста која ја 

имале била вистинска. Треба да се посочи на родителот/ите дека 

нивното дознавање за различноста е можност за подобро познавање 

на нивното дете. Процесот на аутирање - дали намерен или 

ненамерен - е можност за родителите да бидат вклучени во сите 

аспекти од животот на нивното дете. 

 

5. Страв од дискриминација и насилство врз детето. Родителите, во 

случај да не ги имаат горенаведените реакции/чувства/ставови, 

може да заземат став на неприфаќање поради нивен страв од како и 

дали нивното дете ќе биде безбедно во општеството во кое живее, 

поради стравот да не им се случи нешто. Поради сликата во 

медиумите и јавноста за тоа како се или биле третирани некои ЛГБТИ 

луѓе во Македонија, многу родители заземаат мислење дека тоа би 

се случило и на нивното дете доколку „погрешните“ луѓе дознаат. 

Поради ова многу родители чувствуваат срам од различноста на 

детето и сакаат истата да остане прикриена. Важно е да се посочи 

дека насилството што го доживеале мал број на ЛГБТИ лица, не е 

нешто што се случува секојдневно на сите ЛГБТИ лица. Многу ЛГБТИ 

лица во Македонија имаат одличен круг на пријатели и семејство кое 

знае за нив и не им претставувало проблем/пречка во безбедноста. 

 

6. Срам од средината. Како што е стравот од средината, чувството на 

срам се базира на статусот на родителот/ите како добар/и во 

општеството. Родителите кои чувствуваат срам, сакаат да задржат 
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добар имиџ во очите на околината и да го користат успехот и 

„нормалноста“ на нивното дете како достигнување. Срамот обично е 

базиран на тоа „што ќе речат соседите“ и вообичаени се гласините 

кои ќе ги здобие семејеството поради тоа што темата ќе биде 

сензација за озборување. Ваквите чувства на срам се и тоа како чести 

во помали и рурални средни каде озборувањето влијае врз процесот 

на одгледување на детето, односно вид на „натпреварување“ и 

постигнување на статус како добар родител/и во таа средина. На 

родителите од овие средини треба да им се нагласи дека иднината, 

среќата и добросостојбата на нивното дете треба да е приоритетно 

наспроти статусот во средината. 

 

7. Заземање на став. Во друг случај, родителите може да заземат 

страна спротивна на таа од нивното дете, односно ставови на 

општеството кои биле нормализирани преку родови норми и идеали, 

став од религиско учење или во поретки случаи, став на лажни 

истражувања и наоди кои биле споделувани преку медиумите за 

ЛГБТИ луѓето. Ваквите случаи знаат да бидат потешки за работа со 

тоа што еднаш заземаните ставови тешко се менуваат, особено често 

доколку родителот/ите немале неутрален став за ЛГБТИ заедницата, 

туку им биле наметнати негативни од самото нивно детство или 

адолесценција. Во ваквите случаи треба да се работи и со детето и 

со нивниот/те родител/и, со тоа што социјалниот работник може да 

започне со промена на ставовите, па до користење и/или средба со 

други родители кои имаат позитивни ставови или дете кое е ЛГБТИ. 

 

8. Прифаќањето е процес. Разрешувањето на нивните реакции, 

одговори на реакцијата, информирањето за ЛГБТИ прашањата, 

делење на овие информации со нивното семејство и пријатели – за 

сето ова е потребно време. Ништо не може да се реши преку ноќ. 

Потребно е да си дадат самите себе си време кое им е потребно како 

би ги преиспитале своите чувства. Кога тие ќе одлучат и ќе се 

чувствуваат подготвени, низ оваа ситуација тие можат да остварат 

посилен и поблизок однос со своето дете, отколку претходно што го 

имале. 

 

9. Родителите не се сами. Постојат и други родители и семејства кои 

имаат ЛГБТИ дете или член на семејството. Постојат организации 
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(наведени на последната страна) кои пружаат можност за советување 

и поддршка на сите оние на кои им е потребно повеќе информации 

за процесот на прифаќање.  

 

 Со други зборови, иако не изгледа така, ЛГБТИ лицата се наоѓаат 

секаде околу нас, како и нивните семејства и поддржувачи кои им даваат 

поддршка. Важно е на родителите да им се даде поддршка дека не се сами 

во целиот овој процес. Тие иако може да се чувствуваат изолирано и 

нервозно, разговорот со луѓе кои го поминале овој процес може многу да 

им помогне. Постојат брошури, бесплатни телефонски линии за помош и 

поддршка, интернет страни и луѓе кои ќе ги поделат своите искуства со нив 

како ќе им помогнат да го надминат овој процес. Во овој процес тие ќе се 

соочат со подеми и падови, но треба да имаат до знаење дека многу 

семејства и родители пред нив го надминале овој процес и дека се 

чувствуваат многу подобро отколку како на почетокот на процесот и сега се 

поблиски со своето дете, имаат поблиски и поквалитетни односи во 

семејството и поблиски се со заедницата за која не знаеле ниту дека постои.  

Мислев дека го познавам моето дете 

 

„Мојот син ми кажа: „тато, јас сум истото лице како и 

претходно.“ Поминаа шест месеци и сè повеќе сфаќам дека 

ништо во неговиот живот не се променило. Се променило 

моето сфаќање за него.“ 

Татко на геј син 

Родителите сметаат дека ги познаваат и разбираат своите деца уште 

од самото раѓање, толку многу што поголемиот дел од родителите сметаат 

дека знаат што се случува во главите на нивните деца. Кога детето на своите 

родители ќе им признае „Јас сум геј,“ а тие не знаеле или знаеле и 

негирале, може да се чувствуваат како да не го познаваат своето дете или 

тоа што тоа станало. 

Секој родител има сон, визија за тоа што нивното дете еден ден ќе 

стане, што би требало и што може да стане. Тоа е сон кој се создава во 

однос на личното минато во однос на тоа што тие сакале да станат кога ќе 

пораснат, во склад со културата во која израснале. Поради фактот дека има 

многу ЛГБТИ лица во светот, визијата за иднината на повеќето родители за 
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нивните деца се темели на хетеросексуалниот однос. Неснаоѓањето кое 

може да се јави е природен дел од процесот на тагување. Тие изгубиле 

нешто – сон кој го замислиле за своите деца. Исто така ја изгубиле илузијата 

дека ги знаат и разбираат внатрешните најскриени мисли и чувства на 

своето дете. Но, аутирањето на нивното дете не мора да значи и крај на 

нивните соништа за него туку само промена на нивниот изглед. Сè уште 

можат да имаат близок однос исполнет со љубов. Всушност, нивниот однос 

може да стане постабилен бидејќи сега тие повеќе знаат за своето дете 

отколку порано.  

 Родителите треба да ги имаат предвид овие две работи  

● Нивното дете е истата личност која била и пред тие да дознаат. 

Нивното дете е истата личност која била вчера. Тоа што се сменило 

е нивната перцепција за детето, сликата која ја имале за нив и 

разбирањето на нивната внатрешна состојба, за која мислеле дека 

знаат. Тоа чувство на загуба може да биде тешко, но перцепцијата 

може да се замени со ново, појасно разбирање за нивното дете и 

новите соништа за нив. 

● Ова не е фаза. Важно е да се утврди сексуалниот и/или родовиот 

идентитет на детето бидејќи да се биде ЛГБТИ не е фаза. Додека 

некои луѓе можат да експериментираат, тие коишто дошле до точка 

да им признаат на своите родители дека се ЛГБТИ обично не 

поминуваат низ фаза. Вообичаено е тој/таа добро размислиле пред 

да им признаат на своите родители за својата сексуална ориентација 

и/или родов идентитет.  

 Ова е дел од патување за родителите и нивно запознавање на своите 

деца на подлабоко ниво. 

Зошто моето дете е геј? 

 

„Таа вечер кога мојата керќа ми кажа дека е лезбејка, 

со часови бев на интернет и истражував. Морав да знам 

каде сум згрешила, но помеѓу истражувањата и 

плачењето и уште малку плачење сфатив дека не сум 

направила ништо погрешно. Тоа е едноставно тоа што 

таа е“ 

Мајка на ќерка лезбејка 

 



 

44 

 

 Постојат неколку одговори на овие прашања, ова се некои од 

најважните: 

● Тоа не е нивна грешка. Нивното дете не е ЛГБТИ поради ништо што 

тие или некој друг го направил/е. ЛГБТИ лицата доаѓаат од сите 

типови на семејства - од многу религиозни до атеистички, од 

конзервативни до либерални, од семејства од секоја националност и 

економски статус. Во некои семејства доминантна е мајката, а во 

некои таткото. Некои ЛГБТИ лица се единствено дете во семејството 

додека во некои семејства се најмладо, средно или најстаро дете. 

Тие доаѓаат од семејства во кои браќата и сестрите се геј и од 

семејства во кои не се. Доаѓаат од семејства на самохрани родители, 

од семејства со два родители и од згрижувачки семејства. Живеат 

во секакви заедници, големи и мали.  

 

 Не е научно докажано истражувањето кое би покажало дека каков 

било фактор на воспитување влијае на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет на детето.  

 

● Тоа не е поради нивниот ген. Многу родители се прашуваат дали 

постои наследна или биолошка предодреденост за сексуална 

ориентација или родов идентитет. Постојат некои истражувања кои 

укажуваат на неколку фактори: од ген, редослед на раѓање и лачење 

на хормони во текот на бременоста, но ништо од ова не е научно 

докажано.  

 

● Сексуалната ориентација и родовиот идентитет не можат да се 

сменат. Сите големи и здравствени институции се согласуваат во тоа 

дека обидите за промена на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет се неуспешни и може да бидат штетни за тоа лице. Во 

контекст на родовиот идентитет ова значи дека трансродовите лица 

не се идентификуваат со родот кој им е доделен при раѓање и секој 

обид за промена на нивниот родов идентитет е штетен и неуспешен. 
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Како би требало родителите да реагираат? 

 

„Кога син ми се аутираше бев очајна, но стравот и 

загриженоста на неговото лице ме спречија да ја изразам 

својата загриженост. Му кажав дека го сакам и дека во ова сме 

заедно. Како поминуваа неделите, мојата тага и загриженост 

исчезнуваа секој пат кога ќе му кажев дека го сакам без 

разлика на сè“ 

Мајка на геј син 

 

 Тие треба да имаат предвид дека колку и да им е овој процес тежок 

(или лесен), на нивното дете му е уште потешко да се аутира само или да 

биде аутирано пред вас. Родителите ги загрижува губитокот на нивната 

љубов спрема детето. Детето го загрижува нивната реакција. Го загрижува 

и помислата на губиток на родителите и домот. Тажен е фактот дека на 

ЛГБТИ лицата такви работи им се случувале и сè уште се случуваат низ 

светот. Нивната реакција ќе биде од големо значење за доброто на нивното 

дете, како и за продолжување на нивниот однос. Иако родителите не можат 

да ја предвидат својата прва реакција на веста, во можност се да одлучат 

каква ќе биде нивната реакција во текот на целиот процес. 

● Како што и претходно спомнавме, д-р. Кејтлин Рајан во рамките на 

проектот кој се занимава со прифаќањето на ЛГБТИ лицата во 

нивното семејство, правела истражувања во кои ги следела 

семејствата во текот на процесот на аутирање. Заклучоците од ова 

истражување јасно ја нагласуваат улогата на родителите во 

здравјето на нивното ЛГБТИ дете: позитивниот одговор и поддршка 

доведува до поздрави деца.  

● Извесно одговорно однесување го смалува ризикот од физички и 

душевни проблеми на вашето дете. Тие вклучуваат разговор со 

децата за неговата/нејзиниот ЛГБТИ идентитет, изразување на 

безусловна љубов кон детето, поддржување на ЛГБТИ идентитетот 

на нивните деца и покрај тоа што може да се чувствуваат неудобно, 

поврзување на нивните деца со други ЛГБТИ деца, како и 

поддржување на слободното родово изразување на нивните деца. 
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● Негативните постапки можат да предизвикаат долготрајни лоши 

последици. Кај повеќето луѓе е јасно дека удирање на детето, 

навредувањето со погрдни имиња, бркањето од дома имаат 

негативно влијание на нивната физичка и душевна состојба. Постојат 

и други типови на однесување, кои некои родители во почетокот ја 

сметаат како исправна, меѓутоа имаат негативни последици за 

децата. Тие ја опфаќаат забраната за контактирање со ЛГБТИ 

пријателите, настани или информации, зборувајќи му на детето дека 

„господ ќе го казни“ ако е ЛГБТИ, присилување на детето да го крие 

својот ЛГБТИ идентитет и недозволувајќи му/ѝ да зборува за тоа, 

вршење на притисок на нивните деца да се однесуваат повеќе или 

помалку мажествено или женствено. Истражувањата на д-р Рајан 

покажуваат дека помеѓу останатите сериозни негативни физички и 

душевни последици, постапките како овие ја зголемуваат можноста 

за депресија и употреба на илегални дроги и супстанци.  

 

 Најважната работа која родителите можат да ја направат во моментот 

кога децата им се аутираат или бидат аутирани е да им изразат безусловна 

љубов, да поразговараат со нив и да ги сослушаат за сè што имаат да им 

кажат. Обидете се својот страв, загриженост, лутина или кое било слично 

чувство на непријатност да го држите подалеку од вашите деца. Запомнете 

дека никогаш не е предоцна за искажување на љубов и поддршка. Кај некои 

родители поддршката и разбирањето се појавуваат веднаш, а кај некои 

треба време. Важно е да се работи на разбирањето.  

Како да се продолжи понатаму? 

 

„Многу е важно да се разговара за тоа, да знаеш дека не си сам, 

дека постојат и други луѓе со исто искуство, кои тоа го 

решаваат на позитивен начин. Корисно во сето тоа е да 

воспоставите добар однос со вашето дете. Родителите 

сакаат да бидат родители. Воглавно, не сакаат децата да ги 

избегнуваат“ 

Мајка на ќерка лезбејка 
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 Кога детето ќе направи каминг аут (coming out), родителите ќе 

почувствуваат дека цело време размислуваат за тоа, дека нивниот ЛГБТИ 

идентитет засекогаш ќе ги преокупира нивните мисли. Но, како времето 

поминува ќе почнат да размислуваат за други работи и ќе тргнат напред. 

Веќе го направиле првиот чекор со тоа што се обратиле за помош од стручни 

лица (социјални работници, психолози и т.н.). Постојат начини кои можат 

да им помогнат во решавање на овие ситуации и чувства кои се јавуваат: 

● Тие треба да се упатат да посетуваат групни состаноци за поддршка 

на родителите на ЛГБТИ лицата. Во Македонија постојат невладини 

организации за заштита на правата на ЛГБТИ лицата т.е. за пружање 

на поддршка на ЛГБТИ лицата и нивните блиски. Повеќето ЛГБТИ 

организации се наоѓаат во Скопје, но истите работат и надвор од 

Скопје. Во последните неколку години бројот на ЛГБТИ 

организациите се зголемува како што се зголемува и бројот на 

темите со кои овие организации се занимаваат. Организирањето на 

поддршка за родителите за ЛГБТИ децата секогаш била важна 

активност за повеќето организации. На групните состаноци т.е. на 

индивидуалните стручни советувања кои ги пружаат наведените 

организации можат родителите да запознаат лица кои имаат слична 

приказна. Можеби тие луѓе ги поминале истите искуства кои во 

моментот ги поминуваат родителите и кои се подготвени да 

сослушаат и поразговараат со нив. Доколку родителите сè уште не 

се подготвени да отидат на состанок, можат да контактираат некоја 

од организациите преку електронска пошта или телефон. На крајот 

на овој прирачник се наведени сите контакти од организации кои 

пружаат поддршка на родителите, членовите на семејствата и 

пријателите на ЛГБТИ лицата. 

 

● Потребно е родителите да истражуваат на интернет и да ги читаат 

останатите публикации на невладините организации кои се 

занимаваат со заштита на правата и поддршката на ЛГБТИ лицата. На 

крајот од овој прирачник се наведени публикации и стручна 

литература кои ќе им дадат одговор на специфични прашања кои се 

поврзани со аутирањето или прашања поврзани со сексуалната 

ориентација или родовиот идентитет на нивните деца. Повеќето 

родители се загрижени за своите деца кога дознаваат за нивната 

сексуална ориентација или родовиот идентитет, и добро е да 

прочитаат и публикација која дава корисни информации за законите 
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кои ги штитат нивните деца или членовите на семејствата на ЛГБТИ 

лицата кои даваат конкретни информации во случај на хомофобично 

насилство или дискриминација. Општо земено, постојат големи 

количини на информации за аутирањето, ЛГБТИ заедницата, 

родителите со ЛГБТИ деца и сè останато поврзано со таа тема.  

 

Што е следно? 

 

„Секогаш кога ќе ја кажеме вистината создаваме 

опкружување во кое е сè помалку присутен срамот поради 

тоа што сме ние, нашите деца или некој кого сакаме што е 

ЛГБТИ.“ 

Татко на ќерка лезбејка 

 

Често родителите ќе кажат дека по нивно искуство најважна е 

безусловната љубов кон нивните деца. Многумина кажуваат дека процесот 

на реакција и одговори на сексуалната ориентација или родовиот идентитет 

ги зближило со нивното дете и ги поврзало како семејство. Како времето 

поминува и се чувствуваат попријатно во врска со тоа сознание, ќе дојдат 

до момент кога ќе можат гласно и гордо да кажат дека се родители на 

ЛГБТИ дете на останатите родители во групата за поддршка на родители на 

ЛГБТИ дете/ца, на своите роднини, пријатели, соседи дури и на луѓето кои 

ги познаваат. 

Многу луѓе не можат да замислат дека некогаш ќе дојдат до таа точка 

откако ќе дознаат за сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет на 

своите деца, но родителите кои успешно ги совладале овие тешкотии и ги 

прифатиле своите ЛГБТИ деца можат да потврдат дека со текот на времето 

и тоа е можно. Тие треба да бидат стрпливи и да имаат трпение со нивните 

деца и дека секогаш се добредојдени во невладините организации кои 

работат на ЛГБТИ теми. 
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Услуги за ЛГБТИ луѓе во Република 

Македонија 

Услуги на психолошко советување за ЛГБТИ луѓе 

Во соработка со група на психолози од Комората на психолози на РМ, 

Субверзивен фронт нуди услуги на психолошко советување и психотерапија 

за лезбијки, геј мажи, бисексуални, трансродови и интерполови луѓе.

Обучени и сензибилизирани психолози кои имаат повеќегодишно искуство 

поврзано со работата со ЛГБТИ луѓе, стојат на располагање за соодветна 

помош и советување за секаков вид потешкотии поврзани со вашата 

сексуална ориентација и/или родов идентитет, но и останати видови 

потешкотии и грижи кои може, но и не мора да произлегуваат од: 

• процесот на соопштување на сопствената сексуална ориентација 

и родов идентитет (coming-out) во рамките на семејството, 

пријателите, колегите и сл. 

• чувствување на анксиозност, депресивност, одбегнување или 

минимизирање на социјална интеракција, како и 

• дискриминација и повреда на правото на еднаков пристап кон 

услугите на здравствена и социјална заштита сторени од страна 

на психолози и/или психотерапевти.   

Услугите на психолошко советување и психотерапија се одржуваат 

во просториите на Субверзивен фронт (бул. „Кузман Јосифовски Питу“, бр 

19/5-28, Скопје) надвор од работното време на организацијата, во сигурна, 

пријателска и доверлива атмосфера. Подолу на дадените контакт 

информации може директно да ги контактирате психолозите за закажување 

на сесија.   

• Елисавета Секуловска, психолог, психотерапевт – пристап: 

когнитивно-бихевиорален и трансакциска анализа – 078 576 804 

• Вида Гаврилоска – психолог, семеен и системски психотерапевт 

– 077 791 100  

• Кристина Лефкова – психолог, семеен и системски 

психотерапевт – 071 218 787 

• Елена Николовска, психолог, семеен и системски советник – 078 

293 014 
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• Марија Трпчевска, психолог, семеен и системски советник – 078 

739 053  

• Давид Тасевски, психолог, семеен и системски советник – 078 

310 947 

• Зорица Николова, психолог, семеен и системски советник – 078 

299 071 

Прв семеен центар 

Еден од модерните/вонинституционалните сервиси кои што ги нуди 

нашето општество е првиот семеен центар. Тој претставува прво 

специјализирано советувалиште кое благодарение на стручен тим составен 

од социјален/на работник/чка, психолог и психотерапевт(к)и врши 

бесплатна поддршка на своите клиенти. Право на советување има секое 

лице коешто има потреба од работа на личен развој, нарушени семејни 

односи, ЛГБТИ или пак лица коишто се под социјален ризик. Услугата која 

ја добиваат клиентите е бесплатна и гарантира дверливост и приватност. 

Советувањето се реализира преку индивидуален и групен начин на работа 

со цел стекнување на вештини и техники за правилно справување со 

одредена ситуација, насоки за обновување или градење релација со другиот 

како и поддршка при реинтеграција во општеството. 

Во рамките на првиот семеен центар се нуди сервис кој овозможува 

бесплатна правна помош на клиентите. Истата е насочена во поддршка на 

лица со повредени човекови права, со акцент на сексуално репродуктивно 

здравје, сексуалност, заштита од дискриминација, здравствена заштита 

како и заштита на социјалните и семејните права. Правната помош е 

опфатена во давање на прва помош на клиентот, која подразбира правилно 

усмерување до соодветниот сервис или институција во нашето општество. 

ДСТ – Доброволно советување и тестирање 

Во сервисите за поддршка на ЛГБТИ лицата во нашето општество се 

вбројува и доброволното советување и тестирање за ХИВ и други СПИ 

(сексуално преносливи инфекции). Во рамките на овој сервис се почитува 

личното право на клиентот, каде услугите се добиваат врз основа на 

доброволна одлука за информирање и тестирање. Услугата која ја добиваат 

е бесплатна. Нискиот степен на неиноформираност ја поттикнува стигмата 

за ХИВ како и навремена превенција и заштита. Пристапот на 
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мултидисциплинираниот тим, гарантира еднаквост од родов, економски, 

образовен и социјален апект кон своите клиенти, како и загарантирана 

доверливост и дискреција. 

 Пред-тест советување е дел со кој започнува самиот процес. Истото 

е спроведено од страна на стручно лице-советувач. Во овој дел на 

подготовка, се потенцирани повеќето информации за ХИВ. Тоа е момент 

кога клиентот/ката ги согледува личните капацитети, за тоа колку е 

подготвен/а да продолжи со испитувањето. Резултатите од ХИВ тестот се 

добиваат за краток временски период од 15-30 минути. 

Пост-тест советување е сведено на нормализација на резултатите од 

веќе направеното испитување. Во случај кога резултатот е позитивен 

клиентот често бара начин и селектира лица за потенцијално споделување 

на резултатите од направениот тест. Овој дел го сочинуваат стручни 

советодавни техники, со акцент на превенција од понатамошен пренос и 

потенцирање на следните чекори за истражување на можностите во 

општеството. 

Сигурна куќа 

Сигурната куќа (телефон: 0800/66-66-6 или 071/210-475) 

претставува уште една алка во ланецот на сервиси за поддршка на ЛГБТИ 

лицата во нашето општество. Таа е акредитирана од страна на 

Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, и 

ги исполнува основните стандарди потребни за оваа форма на згрижување. 

Овој тип на вонинституционална заштита претставува безбедно живеалиште 

кое згрижува полнолетни лица кои влегуваат во листата на корисници под 

висок социјален ризик. Услов за згрижување во сигурната куќа е лицата да 

бидат полнолетни (+18). Во нив се вбројуваат и постари малолетници (+16) 

кои се подеднакво во ризик. Овие лица често се соочуваат со 

дискриминација во општеството, тие се жртви на семејно, родово базирано, 

физичко, психолошко, економско и/или сексуално насилство. Подеднаков 

е третманот и заштитата за лицата странци во нашата држава. Згрижувањето 

во сигурната куќа е бесплатно, во траење од три до шест месеци, со 

можност за пролонгирање на истото. Престојот вклучува бесплатна храна 

како и основни материјали за лична хигиена. Стручниот 

мултидисциплинарен тим го сочинуваат тим-лидер (менаџер), социјален 

работник, психолог, и негувател. Штитениците се под надзор на вработено 

лице 24/7. Тимот работи на принцип на загарантирана доверливост, 
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дискреција, толеранција и недискриминација по сите основи. Навремено се 

поврзуваат и поддржуваат лицата кои имаат потреба од здравствена и 

правна заштита. Детално се разгледуваат условите за потенцијално 

остварување на социјална парична помош. Со штитениците се работи на 

дневно ниво во пружање на секојдневна психо-социјална поддршка и 

советувачки техники преку кои ги зајакнуваат основните социјални чувства 

на безбедност и доверливост. Се работи на процес на ресоцијализација и 

реинтеграција во општеството. Преку пристапот со активна опсервација и 

комуникација, полесно се воочува интересот и индивидуалната потреба на 

штитеникот. Групната работа подразбира организирани часови по јога, 

фитнес, пливање, пешачење, изучување на јазици и мултикултурни 

активности. Стручните лица потпомагаат и ги линкуваат корисниците за 

изнаоѓање на работно место, со цел поквалитетно вреднување на пазарот 

на трудот. Соработката со биолошките семејства на корисниците се 

остварува по индивидуална желба на корисниците. Потенцијалните жртви 

се пријавуваат на бесплатната телефонска линија или преку пополнување 

на онлајн апликација.  

Младински центри 

Младински центар „Сакам да знам“ - Водно (телефон: 02/3176-950) 

Младински центар „Сакам да знам“ - Шуто Оризари (телефон: 02/2651-955) 

 

Младинските центри обезбедуваат бесплатни услуги, прегледи, 

советувања, тестирања за сексуално преносливи инфекции и се наменети 

за ранливи и маргинализирани групи на млади. Младинските центри „Сакам 

да знам,“ како дел од сервисите на ХЕРА, се лоцирани во амбулантата Шуто 

Оризари и во амбулантата Водно. Истите се отворени секој работен ден, при 

што ги нудaт следните услуги: 

• Дерматовенеролошки прегледи (дијагностика на сексуално 

пренослив инфекции, администрирање на бесплатна терапија) 

• ХИВ тестирање 

• Психо-социјални советувања 

• Правен советник 

• Дистрибуција на кондоми и едукативни материјали 
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Здружение на граѓани ЕГАЛ - Скопје 

Здружението ЕГАЛ (телефон: 02/3220-851) е основано на 3-ти 

ноември 2003 година како резултат на сé поголемиот број активности за 

сексуалното здравје и културата на живеење на веќе видливата ЛГБТИ 

заедница во Република Македонија. Целта на организацијата е да се 

обезбеди примарна превенција од ХИВ/СИДА и други сексуално преносливи 

инфекции кај оваа маргинализирана група на граѓани. Програмите на ЕГАЛ 

најчесто се насочени кон унапредување на здравјето, културта и животот на 

целната група. За таа цел тие развиваат програми за социјален маркетинг 

преку кој ги промовираат превентивните програми, концепти за 

унапредување на здравјето преку организирање на кампањи, наменски 

обуки, трибини, работилници и изработка на промотивни/едукативни 

материјали. 

  Од страна на мултидисциплинарен тим составен од менаџер, 

психотерапевт и социјален работник тие обезбедуваат психосоцијални, 

советодавни и психотерапевтски интервенции кај ЛГБТИ заедницата. 

 

Во моментов ЕГАЛ ги нуди следните услуги/полиња на работа: 

• Здравствен сектор за ЛГБТИ лица 

• Сектор за кулура на ЛГБТИ лицата 

• Сектор за истражување и хомофобија 

• Теренско ДДСТ (Доброволно, доверливо, советување и 

тестирање) за ХИВ/СИДА. 

 

Тесирањето е со Рапид (брзи) тестови за ХИВ на повеќе локации фреквентни 

од МСМ популацијата во Скопје во подвижна лабораторија (комбе), во 

соработка со ХЕРА, Заедно Посилни и Републичкиот Завод за здравствена 

заштита. 

 

Активности кои се извршуваат во канцеларијата се: 

• Врсничка едукација за превенција од ХИВ и други инфекции, 

фокусирано кон МСМ 

• Дистрибуција на кондоми и лубриканти 

• Советувалиште за пред и пост ХИВ тестирање 

• ХИВ теренско тестирање 

• Препраќање во референтни институции за сексуално и 

репродуктивно здравје 
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ЛГБТ Јунајтед Тетово 

ЛГБТ Јунајтед Тетово (телефон: 078/385-571; info@lgbtunited.org) 

е невладина, непрофитабилна и мултиетничка организација, која вклучува 

членови од различни етнички групи и религии. Во склоп на ЛГБТ Јунајтед 

Тетово функционира Центарот на ЛГБТИ Заедницата во Тетово, кој е 

отворен секој работен ден од 12:00 до 20:00 часот. Центарот на ЛГБТИ 

заедницата е место каде припадниците на ЛГБТИ заедницата може да дојдат 

и да се социјализираат, да разговараат за своите проблеми или едноставно 

да се напијат еден филџан чај или кафе и да поминат убаво време заедно 

со други припадници на ЛГБТИ заедницата. Во склоп на Центарот, еднаш 

неделно, најчесто во четврток, се организираат различни настани како што 

се филмските вечери, дискусии, вечери на читање поезија, заедничко 

готвење, работилници и слично. ЛГБТ Јунајтед Тетово исто така еднаш во 

месецот спроведува активности и во градовите Гостивар, Кичево, Дебар и 

Струга. 

Заедно Посилни  

Во рамките на здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ (телефон: 078/235-

632), функционира „Checkpoint“ центар за доброволно и доверливо 

советување и тестирање за ХИВ. Во центарот се спроведува брз ХИВ тест, а 

резултатите се добиваат веднаш (во 15-30 минути). Тимот кој го раководи 

центарот е составен од обучени советувачи и медицински лица и работата 

се базира на основните принципи на доверливост и анонимност на 

клиентите, односно не се бараат името и другите лични податоци коишто 

можат да го откријат идентитетот на лицето. „Checkpoint“ центарот работи 

секоја среда и сабота од 17:00 до 20:00 часот, а се наоѓа на адреса ул. 

„Васко Карајанов“ 2/4 во Дебар Маало, Скопје. Освен стационарното 

тестирање, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ ги нуди своите услуги за доброволно и 

доверливо советување и тестирање за ХИВ во мобилно возило адаптирано 

за ваков вид на услуги. Контакт телефоните 02 3129 200 и 078 235 632 или 

на електронска пошта association@strongertogether.mk. За луѓето кои 

живеат со ХИВ, ЗАЕДНО ПОСИЛНИ нуди услуги за врсничка, психо-социјална 

поддршка и помош за лицата со ХИВ во неповолна економско-социјална 

положба, како и групи за самоподдршка на заедницата. Услугите кои ги 

пружа ЗАЕДНО ПОСИЛНИ се целосно бесплатни.  

 

mailto:info@lgbtunited.org
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Студии на случај: примери и практики 

за работа со ЛГБТИ луѓе 

Студија на случај 1 

XX е родена во Скопје, како лице од женски пол, се идентификува со 

женски род, на возраст е од 28 години, има завршено средно образование 

и е вработена. Запрашана за нејзината сексуална ориентација, таа себе си 

се дефинира како лезбејка. XX не ги познава нејзините биолошки родители 

бидејќи од нејзиното раѓање живее во згрижувачко семејство, не знае дали 

има браќа и сестри. Кога наполнила 18 години таа стапува во брак под 

присила на нејзините родители. Во бракот раѓа едно дете, кое сега има 

полни 12 години. Односите со сопругот се неподносливи, поради што таа се 

разведува. 

 

„Кога разбраа за мојата сексуална ориентација, почнаа 

психички да ме малтретира. Им раскажаа на сите мои блиски 

пријатели исто така и во фирмата во која работев. Добив 

отказ откако претпоставените разбраа за мојата сексуална 

ориентација. Приказната за мојата сексуална ориентација и ја 

раскажа и на мојата ќерка. Од тогаш ќерка ми не сака да има 

никаков контакт со мене.“ 

 

XX не контактира со нејзиното згрижувачко семејство, единствен 

контакт има со нејзините пријатели од Домот за деца без родители. Кај неа 

постои јасен страв од осудата од општеството и вработените во надлежните 

институции во случај на обелоденување на нејзината сексуална 

ориентација, заради што не се осмелува да побара помош од Центарот за 

социјална работа. 

 

Случајот на XX, кој за жал не е изолиран случај, упатува на повеќе 

социјални ризици во кои таа се наоѓа. Како најочигледен и доминантен во 

моментот е ризикот од социјална исклученост, поврзан со ризикот од 

разделување на мајката од своето малолетно дете, што пак понатаму 

претставува скратување на правото на малолетното дете во однос на 

контактите со мајката. Доколку се направи длабинско интервју во Центарот 

за социјални работи, сосема е веројатно дека кај XX ќе се појават повеќе 
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актуелни социјални ризици кои во соработка со стручните работници е 

потребно да се решаваат. Она што е особено важно е тоа дека XX, како и 

генерално лицата кои претпоставуваат дека ќе се соочат со осуда од 

околината, иако ги изнесуваат проблемите со кои се соочуваат, не секогаш 

се подготвени да истраат до крај во процесот на решавање на ризиците во 

кои се нашле. Од таа причина, стручните лица од Центрите за социјална 

работа е потребно заеднички да осмислат стратегија, конкретен план и 

чекори, како и временска рамка, според кои ќе работат во надминувањето 

на состојбите и јакнењето на XX, како и нејзиното социјално вклучување во 

сите сфери. 

Студија на случај 2 

Во студијата за лицето ТТ се опишува состојбата на трансродово 

лице. ТТ е роден во Скопје, како лице од женски пол, се идентификува со 

машки род, на возраст е од 29 години, има завршено средно образование и 

е вработен. Во однос на неговата сексуална ориентација, тој кажува за себе 

дека е бисексуалец. Во моментот живее во сопствен стан заедно со неговиот 

татко. Зборувајќи за односите во семејството, ТТ раскажува дека во 

моментот има добри односи со татко му, но тоа не било секогаш така. 

Постоеле периоди кога, поради лошите односи и неприфаќање од 

биолошкото семејство, ТТ немал место за живеење, односно бил доведен 

во ризик на бездомништво. Во истиот тој период ризикот од социјална 

исклученост се зголемувал поради неможноста на ТТ да најде вработување 

и стабилен извор на финансиски средства.  

 

За својот родов идентитет и за својата сексуална ориентација прв пат 

се аутирал пред негова најдобра пријателка со која израснал. ТТ зборува и 

за бројни физички напади кои ги доживеал во периодот кога бил 

средношколец, како од страна на негови врсници, така и од страна на 

членови од фамилијата. Заради неговиот физички изглед често се 

случувало да биде жртва на напади од околината. 

 

„Искрено во последно време имам сè помалку вознемирувања 

од каков било тип од околината, нo многу често ми се случувало 

да ме задеваат по автобуси, додека пешачам да ми дофрлуваат 

коментари за изгледот и однесувањето и сл. Луѓето сакаа да ми 

покажат дека сум ненормален“ 
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Иако подложен на бројни ризици, ТТ никогаш не побарал помош од 

Центарот за социјални работи. Сметал дека со откривањето на родовиот 

идентитет и сексуалната ориентација пред вработените ќе наиде на уште 

поголема осуда, вербални, а можеби и физички напади. 

 

Она што стручните лица од центарот за социјални работи можат да 

го направат е секако да покажат отвореност и неосудувачки пристап во 

моменотот кога лицето се обратило за помош. Специфично во оваа 

ситуација е моментот кога за лицето дознаваме дека е трансродово, добро 

е стручното лице да го запраша за начинот и родот со кој сакаат да им се 

обраќаме, со цел целосно да покажеме почитување кон нивната личност и 

идентитет. Во однос на утврдување на социјалните ризици и начините на 

нивно решавање заемниот договор преточен во план за работа е 

најпосакуваната опција. 

Студија на случај 3 

ГГ е роден во Скопје, се идентификува како лице од машки пол и 

машки род. Има 39 години и е доктор на науки, работи како вонреден 

професор на еден од факултетите во Скопје. Тој за својата сексуална 

ориентација вели дека има сексуални и романтични чувства кон мажи. Во 

моментов живее во куќа со неговите родители. Има и постара сестра која 

себе си се идентификува како хетеросексуалка. За односите во неговото 

семејство, тој вели дека се „вештачки“ и дека се избегнуваат темите околу 

неговата сексуална ориентација. Во минатото, како помлад се обидувал да 

стапи во интимни и сексуални врски со хетеросексуални жени. 

Потенцијалните „партнерки“ ги претставувал и запознавал со своите 

родители, сакајќи да ја задоволи нивната потреба дека синот им е 

„нормален.“  

 

Тој се аутира пред сестра му за време на пубертетот, а потоа и пред 

блиски пријатели. Сестрата му пружа несебична поддршка и разбирање, но 

го советува дека е подобро да не се аутира пред родителите.  

 

„Односите со семејството се вештачко идеални, разговараме 

кога мора и не ги споменуваме темите за мојата сексуална 

орентација, т.е. не сакаат тоа да го прифатат како реалност“ 
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За односите со околината тој вели дека се добри, но избегнува 

интимни теми врзани за неговиот емотивен и сексуален живот. Во минатото 

тој бил изложен на психолошко насилство од околината и неговите 

родители: 

 

„Психичко насилство сум трпел, од родителите, со кого се 

дружам, каде и со кого одам, зошто не сакам да се женам, го 

срамам семејството и самиот себеси со тоа што го правам, 

никој нема да ме сака и ќе останам сам. Целото семејство, 

роднините и пријателите ми се смееле и ме омаловажувале, ја 

сум срам за нив. Никогаш нема да те прифатиме „таков“  ќе се 

откажеме од тебе, оди тие твоите такви изроди нека те 

згрижат, дома во нашиот дом ќе бидеш тоа што ние ќе ти 

кажеме, а не тоа што ти сакаш, ако не ти се допаѓа оди си од 

тука и не нè спомнувај веќе, ние не сме твои родители, ние не 

сме родители на еден педер (повеќето работи се кажани во 

афект на некоја интерна кавга).“ 

 

ГГ за своето психолошко насилство и притисок кој го трпи од своите 

родители, не се обратил никаде иако постои висок ризик од бездомништво. 

Неосудувачкиот пристап на стручните лица во центрите за социјална работа 

и поддршката која би му ја дале, би помогнал ова лице да се охрабри да го 

напушти својот дом и да се ослободи од притисокот кој со години го трпи, 

особено со неговата 39 годишна возраст.    

Студија на случај 4 

ББ е родена и живее во мал град во Македонија. Има 40 години и е 

мајка на три деца. Има завршено средно образование, невработена е, но 

кажува дека работи доброволна сексуална работа. За својата сексуална 

ориентација таа вели дека емотивно и сексуално ја привлекуваат лица од 

двата пола. 

Нејзината мајка е почината, а пак со нејзиниот татко е во конфликтни 

односи. Кога имала 20 години таа била во брак со маж со кого има две деца 

и од кого трпела физичко и психичко насилство. 
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„Мајка ми е почината, со татко ми сум во конфликтни односи, 

особено после разводот. Со мојот поранешен сопруг сега 

односите ми се добри, во минатото беа страшно конфликтни и 

тој вршеше физичко и психолошко насилство врз мене. Бидејќи 

живеам во мал град тој се закануваше дека ќе ја открие мојата 

сексуална ориентација. Тоа за среќа не се случи, но неколку пати 

го пријавував за семејно насилство. И покрај сè, тој успеа да го 

земе старателството над нашите две деца. Со децата 

контактирам редовно.“ 

 

Во доцните триесетти таа останува бремена со трето дете. Таткото 

на детето не е заинтересиран за детето, се сомнева дека не е негово и не 

го признава татковството. 

 

„Останав по трет пат бремена и од неодамна имам 

новороденче. Таткото на третото дете не сакаше да го признае 

татковството и сакаше да абортирам. Со него не сум во никаков 

контакт, ниту пак тој покажува интерес за детето.“ 

 

Бидејќи во градот во кој живее, таа чувствува непријателски и 

осудувачки став од околината, честопати проследен со невистини, лаги и 

потсмев, таа контактира со лица од ЛГБТИ заедницата и организациите за 

правата на сексуалните работници, кои заемно се поддржуваат и си 

помагаат во тешките мигови. 

ББ се обратила повеќе пати во надлежните институции и во центарот 

за социјални работи. Веројатно, бидејќи е видлив стравот од морална осуда, 

ББ не откривала детали за својот случај и чувствува дискриминација. 

Поради тоа, потребна е поголема соработка и сензибилизација на стручните 

служби од центрите за социјална работа. 

Заклучок 

Доколку социјалниот/ната работник/чка се сензибилизирани и знаат 

да ги поставуваат овие прашања, се доверливи личности кои не би ги 

злоупотребиле случаите на овие лица; за себе, за својата професија, како 

и за ЛГБТИ заедницата ќе остават попозитивна слика; но исто така ќе бидат 

дел од решението на проблемите кои горенаведените лица ги имале или сè 

уште ги имаат. Со тоа што социјалниот/ната работик/чка знаат и не се 
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поддржувачи на омразата која ги става ЛГБТИ лицата во вакви ситуации, 

нивните проблеми со текот на работата нема да се присутни со години и 

години во нивните животи, ќе бидат подобро решени и истите нема да 

остават зад себе тешки психички последици. 

Секако случаите земени горе не се единствени и проблемите со 

коишто горенаведените лица се соочиле не се ниту пак единствени. 

Постојат многу ЛГБТИ лица кои живеаат во уште помали средини и 

секојднево трпат анксиозни напади, мисли за одземање на сопствениот 

живот, потешкотии во работењето или учењето. За истите тие не можат да 

проговорат поради чувствата на несигурност и недоверба кои ги имаат кон 

системот за социјална заштита, здравство, граѓанскиот сектор, и т.н. 
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Терминологија 

 

Јазикот кој секојдневно го користиме кажува многу за нашите 

ставови. Доколку јавните личности и граѓаните јавно користат несоодветни 

или дури и навредливи и погрдни термини, не се испраќа порака дека 

луѓето се третираат со почит и еднаквост, и таквата порака го навредува 

нечието достоинство. Затоа, многу е важно да се води сметка за 

терминологијата која се користи во секојдневниот живот, особено во 

секојдневната работа со корисниците. Од друга страна, адекватните 

термини испраќаат поддржувачки пораки и укажуваат на почит и директно 

влијание на квалитетот на нашата работа со корисниците.  

Во јавното претставување и застапување за човековите права на лицата со 

различна сексуална ориентација и/или родов идентитет, во повеќето случаи 

се користи акронимот ЛГБТИ, ЛГБТ, ЛГБТ+, квир заедница, сексуални и 

родови малцинства и слично.  

Л 

Буквата Л во кратенката означува лезбејка, односно жени кои физички 

и/или емотивно ги привлекуваат жени. Во литературата често може да се 

сретне дека зборот лезбејка датира од седмиот век п.н.е., кога грчката 

поетеса Сапфо, родена на островот Лезбос, во своите стихови ја опевала 

женската љубов, која е инспирација за понатамошната употреба на овој 

термин. 

Лезбејството како збор кој значи емотивна и/или физичка љубов меѓу две 

жени почнува да се употребува од 1870 година, а првата употреба на 

именката е забележана во 1925 година.  

Г 

Буквата Г во кратенката означува геј маж, т.е. мажи кои физички и/или 

емотивно ги привлекуваат исклучиво мажи. 

Долго време зборот геј се користел за да означи мажи и жени со 

хомосексуална ориентација, како и да даде опис на целокупната ЛГБТИ 
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заедница. Со постепеното јакнење на видливоста и идентитетот на 

лезбејките, бисексуалните и трансродовите лица, се губи смислата за ваква 

широка употреба, и во последно време означува само машка  истополова 

сексуална ориентација. Понекогаш зборот сè уште се користи за означување 

на животен стил или елементи на ЛГБТИ култура, како на пример: „геј 

парада“ или „геј кафич“ (може да се однесува на локација на собирање, 

која не е резервирана исклучиво само за геј мажи), „геј организација“ и 

т.н. Сепак, во ваквите случаи, сè почесто терминот „геј“  се менува во 

инклузивниот акроним ЛГБТИ.   

Б 

Буквата Б во кратенката означува бисексуални лица, т.е. лица кое 

емотивно и/или сексуално ги привлекуваат мажи, жени и родово различни 

лица. Терминот датира од 1914, а именката е прифатена од 1922 година, но 

во општата употреба започнува да се користи во педесетите години на 

дваесетиот век. Како варијација на зборот бисексуален/на се појавува и 

терминот амбисексуален/на, кој сепак не бил добро прифатен и веќе не се 

користи.  

Т 

Буквата Т во кратенката означува трансродово лице. Терминот 

трансродов/а/о/и потекнува од англискиот збор „transgender“ кој има исто 

значење и означува лице кое има потреба или желба да го потврди својот 

родов идентитет преку физички промени, како и тие кои не се дефинираат 

строго како мажи или жени, туку се наоѓаат измеѓу (квир или родово-

неутрални лица).   

До деведесетите години, овој збор се користел во потесна смисла, се 

однесувал само на лицата кои живеат со својот родов идентитет, спротивно 

на нивниот пол, сепак од неодамна зборот трансродност се користи за да ги 

означи сите кои не ги прифаќаат традиционалните родови улоги на маж (или 

машкост) или жена (женскост).  

Изразот „транс“ често се користи како кратенка од зборот 

трансродов/а/о/и. Иако терминот „трансродов/а/о/и“ се прифаќа како 

коректен, не можеме да кажеме дека секое лице чиј изглед или однесување 
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се различни од оние кои вообичаено се припишуваат на еден род, се 

дефинира како трансродово лице. 

Начинот на кој се пишува и зборува за трансродовите лица, во академските 

кругови и науката постојано се менува, особено поради зголемената 

свесност, знаења и отвореност кон поединците во однос на прашања 

поврзани со трансродовите лица.  

И 

Интерполови лица: лица кои не се раѓаат како машки или женски, туку 

често со или без дефинирани полови органи. За разлика од мажите или 

жените, нивните хромозоми содржат трет маркер кој може да биде во 

различни комбинации, пример: два машки и еден женски, два женски и 

еден машки, и слично. 

Разлика меѓу пол и род 

Полот се препишува на раѓањето и се однесува на биолошкиот статус на 

една личност, т.е. фактот дека е во прашање машки или женски полов орган 

и хромозоми. Полот е примарно поврзан со физичките атрибути, како што 

се хромозомите, нивото на хормони, надворешната и внатрешната 

анатомија.  

Родот се однесува на внатрешното чувство, општествено конструирани 

улоги, однесувања, активности и атрибути кои општеството ги смета за 

соодветни за мажите и жените. Начинот на кој општеството гледа на улогата 

на жените и мажите и што се очекува од нив (општествени учекувања 

поврзани со родовата улога) зависи од многу фактори: културни, политички, 

економски, социјални и религиозни и сл. Подеднакво влијание имаат и 

обичаите, класната и етничката припадност, како и предрасудите кои се 

шират и се дел од одредено општество. Ставовите и однесувањето во однос 

на родот се научени и можат да се променат.  

Однос меѓу сексуална ориентација и родов идентитет  

Најчеста дефиниција за сексуалната ориентација е дека таа претставува 

емотивна и/или физичка привлечност кон лица од ист и/или различен пол. 

За сеопфатно разбирање на сексуалната ориентација, важно е да се зборува 

за три димензии: конкретно сексуално однесување, простор на 



 

64 

 

привлекување или сексуални фантазии и сексуален идентитет (Штулхофер 

А, 2004). 

Иако голем број истражувања во изминатите децении покажаа дека 

сексуалната ориентација не претставува јасна дефинирана категорија, но 

сè уште кога станува збор за сексуална ориентација, најчесто подразбираме 

три категории: хетеросексуална, хомосексуална и бисексуална 

ориентација.  

Родовиот идентитет подразбира сопствено родово искуство кое не мора 

да зависи од полот кој е биолошки детерминиран. Родовиот идентитет е 

индивидуално чувство на секој човек кој може да ги потврди, негира или 

надмине општествено конструираните родови улоги на „мажи“ и „жени“ 

како и целокупниот бинарен концепт на машки или женски.  Родовиот 

идентитет и сексуалната ориентација не се едно исто, ниту пак се заемно 

врзани.  

Трансродов идентитет 

Прашањето за родовиот идентитет во контекст на ЛГБТИ проблематиката е 

многу сложено и затоа во овој дел заслужува поголемо внимание.  

Имено, трансродноста претставува чадор термин кој вклучува повеќе 

идентитети.  

Трансродов (транс) е сеопфатен поим (на англиски јазик се користи 

изразот „umbrella term“ и се однесува на лица чиј родов идентитет, родово 

изразување или однесување не е во согласност со она што типично се 

подразбира под поимот пол. Кога станува збор за сексуалната ориентација 

на трансродните лица, лицата може да се дефинираат како 

хетеросексуални, лезбејки, геј, бисексуални, асексуални, или 

пансексуални, исто како и лицата кои не се трансродови. Така, на пример, 

транс жена, односно лице на кое при раѓање му е запишан машки пол, а се 

чувствува како жена и ја привлекуваат други жени се идентификува како 

лезбејка или геј жена.  Исто така, транс маж, односно лице на кое при 

раѓање му е запишан женски пол, а се чувствува како маж и го привлекуваат 

други мажи, се идентификува како геј маж.  

Поимот трансродов подразбира неколку идентитети: 
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Транссексуалност. Транссексуалните лица се лица кои имаат потреба и 

желба да го прилагодат својот пол со нивниот родов идентитет, а и оние кои 

делумно или целосно го прилагодиле/модификувале своето тело, со цел да 

го усогласат својот родов идентитет и чувството за себе со физичкиот 

изглед на телото. Прилагодувањето/модификувањето на телото вклучува 

хормонална и физичка терапија и/или хируршка интервенција. Овој процес 

се нарекува процес на транзиција. На лицето кое со раѓање му е запишан 

женски пол, а се идентификува и живее како маж, го прилагодило или сака 

да го прилагоди телото на својот родов идентитет се нарекува 

транссексуален, трансродов или транс маж. На лицето кое со раѓање му е 

запишан машки пол, а се идентификува и живее како жена, го прилагодило 

или сака да го прилагоди телото на својот родов идентитет се нарекува 

транссексуална, трансродова или транс жена.  

Важно е да се напомене дека некои лица кои се во процес на транзиција или 

го завршиле тој процес, сакаат луѓето да им се обраќаат или за нив да се 

зборува како за мажи или жени, а не како транс лица. Затоа секогаш е 

пожелно лицето кое работи со транс лица да ги праша со кои заменки и род 

сакаат да им се обраќаат. 

Drag queen (дрег кралица): вообичаено се однесува на мажи кои се 

облекуваат како жени за целите на одредени забави во клубови, барови или 

други прилики. Терминот drag king (дрег крал) се однесува на жени кои се 

облекуваат како мажи за целите на одредени забави во клубови, барови или 

други прилики.  

Асексуалност е отсуство на сексуална ориентација или недостаток на 

интерес и желба за секс. Асексуалните лица имаат емотивни потреби како 

и сите останати и еднакво се способни да стапуваат во интимна врска. 

Асексуалноста не треба да се меша со целибатот - кој е право на избор или 

е одреден од ситуацијата во која лицето се наоѓа. Асексуалните лица може 

да бидат хетеросексуални, геј, лезбејки, бисексуални или пансексуални, но 

да сакаат да бидат во врска или брак со некој при што не сакаат да стапуваат 

во сексуален однос со партнерот/ката. 

Пансексуалност се лица кои може да се каже дека се слични со 

бисексуалните лица (кои се привлечени и кон мажи и кон жени), но се 

разликуваат по тоа што за нив не е битно кој е родовиот идентитет на 
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партнерот, нивниот транс статус или присуството на специфичен полов 

орган. 

Излегување од ормарот/аутирање (англиски: Coming out): 

претставува процес на препознавање, прифаќање и откривање на својата 

сексуална ориентација и/или родовиот идентитет на друго лице и 

идентификација со хомосексуалната/бисексуалната/транс заедница. 

Процесот на аутирање е комплексен како од психолошки така и од социјален 

аспект. Аутирањето не се случува одеднаш, ниту пак лицето не е подготвено 

веднаш да ги прифати сознанијата за сопствениот идентитет. Кога лицето 

ќе ја препознае и прифати сопствената сексуална ориентација и/или родов 

идентитет започнува уште еден комплексен процес кој се одвива во 

социјалната средина на лицето. Аутирањето, односно откривањето пред 

другите не се случува еднаш или само во одреден период од животот. Секое 

откривање на својот родов идентитет или сексуална ориентација пред 

различни лица или пред исто лице во различна ситуација може да 

претставува тешкотија и повторно преживување на процесот на аутирање. 

МСМ – Мажи кои имаат секс со мажи: е одредница за мажи кои имаат 

сексуални односи со други мажи без оглед на тоа дали се декларираат како 

хомо-/би-/ или хетеро сексуални. МСМ е категорија поврзана со 

однесувањето, а не со сексуалната ориентација.  

ЖСЖ – Жени кои имаат секс со жени: е одредница за жени кои имаат 

сексуални односи со други жени без оглед на тоа дали се декларираат како 

лезбејки или би-/ хетеро сексуални. ЖСЖ е исто така категорија која е 

поврзана со однесувањето, а не со сексуалната ориентација.  

Стрејт лица: ова е жаргонски термин кој означува 

хетеросексуалност/хетеросексуални лица. 

Лица кои живеат со ХИВ: Е термин кој се користи за идентификација на 

лица чиј ХИВ статус е позитивен. Терминот „ХИВ позитивен“ во последната 

деценија не е сеопфатен, бидејќи лицата кои користат АРТ (Анти-

ретровирусна терапија) може да добијат статус на неоткриеност (Англиски: 

undetectable) при што ХИВ тестот излегува како негативен. Тоа значи дека 

лицето како и други лица кои го имаат ХИВ вирусот живее со ХИВ, но е 

негативно на тестовите, и тоа лице не може да го пренесе вирусот на друго 

лице кое не живее со ХИВ.   
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