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За Младински образовен форум

Младински образовен форум е младинска заедница која создава простор 
за дебата, слободно изразување и  младинско организирање, охрабрува 
активизам, ги штити и унапредува младинските  права и политики. МОФ ги 
остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка 
и преку мотивирање и поддршка на младите.

МОФ е основана во 1999 година, а е активна на национално ниво, спроведувајќи 
ги своите програмски активности во повеќе градови во Македонија преку МОФ 
центрите во: Скопје, Тетово, Струга, Битола, Велес, Куманово, како и во други 
градови. Во младинските клубови на МОФ на годишно ниво членуваат повеќе 
од 1000 корисници, кои се активни во програмските области: Дебата, Учиме 
право и Медија/Арт.
 
Активностите на организацијата се реализираат преку четири програми: 
Дебатна програма, Учиме право програма, Програма за истражување, анализа 
и креирање младински и образовни политики и Програма за младински 
активизам. Во рамките на организацијата функционира и првото младинско 
интернет радио во Македонија, Радио МОФ.

Визијата на МОФ гласи: Македонија е интегрирано општество во кое постои 
развиена критичка мисла, слобода на изразување и квалитетно образование 
кое гради активни граѓани. Младите во Македонија се суштински вклучени 
во одлучување и спроведување политики и се лидери во промоција на 
аргументирана дискусија и во почитување на човековите права и слободи.
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За Програмата за истражување, анализа
и креирање младински и образовни политики

Програмата за истражување, анализа и креирање младински и образовни 
политики станува дел од структурата на Младински образовен форум 
во 2011, како резултат на потребата за младински и образовни политики 
креирани врз основа на факти. МОФ во претходните години работеше на 
реализација на истражувањето за корупцијата во високото образование во 
рамки на регионална платформа и спроведуваше истражувања во соработка 
со други организации. Воспоставувањето на програмата беше логичен чекор 
за унапредување на капацитетите кои ги имаше организацијата на ова поле и 
влијанието кон застапување политики креирани на факти.

Оттогаш, програмата има издадено над 20 публикации со истражувања, 
анализи и информации за младинските права. Покрај спроведување 
истражувања и анализи, програмата работи на развој и застапување на добри 
политики за млади и образование и поддршка на младински организации 
и тела на самоорганизирање, како средношколски заедници, локални 
младински совети и други форми.

Меѓу најзначајните успеси на програмата се вбројуваат: консултации и 
застапување за измени во новиот Закон за високо образование (2018), 
предлог-измени на Закон за средно образование за поголеми права за 
средношколците, фасилитација и поддршка на основањето на 12 локални 
младински совети, прв мониторинг на работата на Агенцијата за млади 
и спорт, изработка на повеќе локални младински стратегии и политики, 
петиција за прогласување на екстерното тестирање за пилот со над 25.000 
потписи, мониторинг на студентски избори, развој на етички кодекси за 
повеќе универзитети, менторирање и обука на млади истражувачи, поддршка 
за воспоставување на Националниот младински совет на Македонија, 
мониторинг на спроведување на повеќе политики и други процеси. 
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За проектот
Oбразовни центри за советување и алумни
стипендисти на Фондациите Отворено општество

Проектот има за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на Младинскиот 
образовен форум со знаењето и искуството на алумни стипендистите на 
Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти 
и пошироката јавност во Македонија. Младите и студентите во Македонија 
немаат можност да спроведат истражувања и истражувачка академска 
работа поради ограничени ресурси − финансиски и менторски. Недостасуваат 
податоци базирани на истражувања во областа на младите и образованието, 
што резултира со политики развиени на нерелевантни информации, наместо 
на докази базирани на факти. Со овој проект беа искористени капацитетите на 
алумни стипендисти, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за 
прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да 
придонесат во креирање квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат 
политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија.

Во склоп на проектот беа поддржани пет истражувања, кои беа менторирани 
од алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество и други искусни 
истражувачи. Петте истражувања се на следниве теми:

1. Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р. 
Македонија 
2. Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици 
и проблеми
3. Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието 
4. Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното 
и високото образование
5. Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап 
кон младинската емиграција во Македонија
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За истражувањето 

Сексуалното насилство може да се манифестира во најразлични форми, а 
резултира со психичка, физичка повреда и/или страдање на жртвата. Најчесто 
жртвите се жени, а општествениот проблем е голем бидејќи вознемирувањето 
се премолчува од срам и страв од последиците кои следуваат доколку 
приказната излезе во јавноста.

При крајот на 2017 година започна движењето #meТoo, поттикнато од низа 
сведоштва на жени кои биле сексуално злоупотребувани и уценувани во 
холивудската индустрија од страна на продуцентот Харви Вајнстајн.

Жените во Република Македонија секојдневно се соочуваат со сексуалното
вознемирување, па токму затоа македонски активистки поттикнати од светските 
случувања на движењето #meТoo поведоа кампања на социјалните мрежи со 
хаштагот #сегакажувам. Фокусот на кампањата беше да се денормализира 
насилството и микроагресиите што се вршат врз жените и девојчињата. 
Кампањата поттикна голем број жени да проговорат и да споделат сведоштва 
за сексуално вознемирување во македонското општество и предизвика голем 
број реакции.

Ваквите кампањи се од огромна важност за отворање на „горливи“ теми, но и 
за подигнување на свеста во општеството.
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Вовед

Насилството врз жените, согласно Декларацијата за елиминација на 
насилство врз жените  на ООН (1993), се дефинира како секој акт на родово 
базирано насилство кое опфаќа физичка, сексуална или психолошка повреда 
или страдање на жените, вклучувајќи ги и заканите за такви акти, принуда 
или своеволно лишување од слобода во јавниот или приватниот живот 
на жената. Сексуалното вознемирување често опфаќа малтретирање или 
принуда на жртвата, чија моќ за спротивставување и одбрана е намалена 
поради социјалната или економската моќ над жртвата која често ја поседуваат 
вознемирувачите. Ваквото однесување остава трајни лузни врз жртвите и 
може да доведе до привремен или продолжен стрес или депресија, форми на 
одмазда и/или изолација.

Сексуалното вознемирување за прв пат станало дел од американското 
законодавство како резултат на борбата на жени – активистки за граѓански 
права за сексуална дискриминација, поттикнати од серија случаи на сексуално 
вознемирување во 1970-тите и 1980-тите. Многу европски земји подоцна се 
вклучуваат во борбата против овој вид вознемирување и дискриминација и 
усвојуваат низа закони и мерки со цел да се справат со насилството врз жените. 
Нашата земја досега нема развиено одделна политика за адресирање на 
насилството врз жените, иако постои Националниот план за акција за родова 
еднаквост (2013-2016), кој го вклучува полето на „жените и вработувањето“ и 
„жените и насилството“. Покрај ова, степенот на реакција на жртвите е низок, 
а сексуалното вознемирување сè уште останува табу-тема. Како реакција 
против сексуалното вознемирување, во 2018 година се поведеа кампања 
на социјалната мрежа Фејсбук во Македонија под хаштагот #сегакажувам, 
која е поттикната од светските случувања поврзани со истата проблематика 
(кампањата #metoo, 2017).

Токму поради значајноста на оваа тема, недостигот од истражувања кои го 
опфаќаат овој проблем во земјата, како и недостигот на политики за справување 
со него, презедовме истражувачки активности и анализи за различните 
форми на сексуално вознемирување на жените преку споделените исповеди 
од жртвите на социјалната мрежа Фејсбук, под хаштагот #сегакажувам, 
со цел подобро да се разбере проблематиката и да се преземат мерки за 
унапредување на родовата еднаквост.
 
Проблем
 
Проблемот кој го опфаќа ова истражување се искуствата на сексуално 
вознемирување споделени како статус под хаштагот #сегакажувам, како и 
реакциите во форма на коментари од страна на останатите корисници на 
социјалната мрежа Фејсбук. За таа цел, анализирани се 60 статуси, од кои 
речиси 90% се објавени на 16.01.2018 година, а останатите во текот на следните 
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10 дена, проследени со 951 коментар. Статусите кои ги анализиравме се јавно 
споделени, односно „public“ и се анализирани во периодот од 20.02.2018 до 
20.04.2018 година. 
 
Извршена е категоризација на секој статус одделно според неколку критериуми, 
а тоа се: форма на сексуално вознемирување, позиција на вознемирувачот, 
пријава на вознемирувачот и потекло на приказната. Коментарите исто така 
се категоризирани во три категории: позитивни коментари, кои претставуваат 
поддршка на жртвата/кампањата, негативни коментари, кои ја осудуваат 
жртвата/кампањата, и неутрални коментари, односно категорија „друго“ за 
коментари кои не припаѓаат на ниту една од горенаведените категории.
 
Содржината на споделените статуси и коментари е анализирана преку 
користење на квалитативниот приод и критичка дискурзивна анализа, која 
става нагласок на функцијата и значењето на текстот во конкретен општествен 
и политички контекст, при што се анализирани две содржински категории  
споделена приказна и споделен коментар.
 
Единица на анализа е сексуално вознемирување во Македонија.

Единица на содржина е споделена приказна/коментар, односно содржина 
којашто е вклучена во кампањата „#сега кажувам“.
 
Постапка

Квантитативен метод
Најпрво, селектирани се и кодирани статусите со хаштагот #сегакажувам, 
во кои е споделена приказна за сексуално вознемирување. Пресметана е 
застапеноста на формите на сексуално вознемирување, местата каде што се 
случува тоа, позицијата на вознемирувачите, зачестеноста на пријавување 
на вознемирувањето и потеклото на приказната. Потоа, селектирани се и 
коментарите кои се реакција на статусите. На крај, пресметана е застапеноста 
на позитивните, негативните и неутралните коментари. Анализираните статуси 
и коментари се споделени во периодот од 16.01.2018 година до 26.01.2018 
година, од кои најголем број се споделени на 16.01, токму кога започнува 
кампањата.
 
Квалитативен метод
Извршена е категоризација на секој статус одделно според неколку критериуми, 
а тоа се: 

- форма на сексуално вознемирување (сексуален напад/силување, 
непосакуван физички допир, вербално и психолошко вознемирување и 
самозадоволување во јавност);
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- местото на коешто е извршено вознемирувањето (основно или средно 
училиште, високообразовна институција, јавен простор, здравствена 
институција, работно место, спортски клуб, дома, јавни институции и друго 
место);

- позиција на вознемирувачот (позиција на моќ, соученик, јавна личност, сопруг, 
другар, партнер, колега, роднина или непознат);

- пријава на вознемирувачот (пријавено, непријавено, вид на самоодбрана 
или не се знае);

- потекло на приказната (лична или прераскажана во име на друг).
 
Исто така, и коментарите се категоризирани во три категории и нивни 
поткатегории: 
 
- позитивни коментари, кои ја претставуваат поддршката на жртвата/кампањата 
(поттикнување да се открие идентитетот на вознемирувачот, предложување 
форма на физичко насилство како метод на самоодбрана, поддржување на 
кампањата и осуда за жените кои манипулираат со сексуалноста, поттик за 
објавување на искуствата на вознемирување на мажите, совети за системска 
заштита, навредување на вознемирувачот како метод на утеха на жртвата и 
друго); 

- негативни коментари, кои ја осудуваат жртвата/кампањата (укажување дека 
жртвите носат дел од вината, оправдување на машкото однесување, осуда за 
премолчувањето на искуствата на вознемирување мажи, осуда за прикривање 
на идентитетот на вознемирувачот, толеранција на одредени форми сексуално 
вознемирување, кампањата создава впечаток дека машките се насилници и 
ги генерализира, насилство како метод на самоодбрана и друго);

- неутрални коментари, односно категорија „друго“ за коментари кои не 
припаѓаат на ниту една од горенаведените категории.

Теоретска основа

Една од најшироко прифатените дефиниции, која се базира на идејата 
за човековите права, е понудена од страна на Светската здравствена 
организација. Таа најмногу се однесува и произлегува од потребата да се 
дефинира насилството од аспект на здравјето на луѓето, сфатено како целина 
на физичката, психолошката и социјалната благосостојба. Таа гласи:

„Насилство е секоја намерна употреба на физичка сила или, пак, моќ, која 
може да биде реална или во форма на закана, насочена кон себе, кон друго 
лице или кон некоја група или заедница, а која завршува (или постои голема 
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веројатност да заврши) со физичка повреда, со смрт, со психичка штета, 
со нарушувања во развојот или лишеност (депривација)“.1

Сексуалното насилство може да се манифестира низ различни форми. 
Најбруталната форма секако е сексуалниот напад (силувањето), кое може 
да е извршено врз една жртва или да е масовно. Не помалку сериозна е и 
сексуалната експлоатација, која исто така има широк опсег на варијации. 
Најшироко распространета варијанта на сексуалното насилство во 
адолесценцијата сигурно е сексуалното вознемирување, кое исто така има свои 
„видови и подвидови“: кибер вознемирување, хомофобично малтретирање, 
меѓуврсничко вознемирување итн. Кибер-сексуалното вознемирување е 
форма за која е карактеристично тоа што агресијата се врши преку социјалните 
мрежи, СМС и електронски пораки. Хомофобичното малтретирање, пак, е 
сексуално вознемирување при кое жртвите се лица за кои врсниците сметаат 
(основано или неосновано) дека се нехетеросексуално ориентирани или, пак, 
тие самите се декларираат на тој начин.2 Тука насилството се врши токму 
поради нивната претпоставеност или реална сексуална ориентација. Во 
рамките на училиштата, сексуалното вознемирување може да се одвива на 
две релации: „ученик – ученик“ (меѓуврсничко вознемирување) и „наставник 
(или друг возрасен во училиштето) – ученик“.3

Во многу земји сексуалното вознемирување веќе неколку децении се третира 
како форма на дискриминација, односно како насилство кое е родово базирано. 
Покрај релативно долгата историја на справување со овој проблем, сè  уште е 
проблематично да се најде единствена дефиниција која би ги опфатила сите 
форми низ кои  се манифестира тоа. 

Елементите, коишто се заеднички на сите дефиниции и кои се достапни во 
литературата, се следниве4:

- Жртвата/жртвите што трпат вознемирување го доживуваат однесувањето на 
тој/таа што го врши како нешто непријатно;

- Однесувањето на тој/таа/тие што го вршат вознемирувањето се прави со 
намера да се нанесе емоционална повреда на жртвата/жртвите, односно тој/
таа да се омаловажа, или пак да се создаде непријателска атмосфера во 
опкружувањето за самата жртва или за повеќемина;

- Емоционална повреда што има некаква врска со сексуалноста или полот на 
жртвата/жртвите;
1 Кенинг Н. Прирачник за врснички едукатори на теми од областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права, Х.Е.Р.А. 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување, стр. 77, Скопје, 2014
2 Кенинг Н. Прирачник за врснички едукатори на теми од областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права, Х.Е.Р.А. 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување, стр. 77, Скопје, 20
3 Кенинг Н. „Провокативните“ девојчиња и „нечувствителните момчиња“: меѓуврсничко сексуално вознемирување и креирање 
полово нееднаква атмосфера во основните училишта,  Рев. за соц. пол. год. 2 Бр. 3 Стр. 247 - 266, Скопје, јули 2009
4 Кенинг Н. Прирачник за врснички едукатори на теми од областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права, Х.Е.Р.А. 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување, стр. 78, Скопје, 2014
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- Жртвата често е во некаква подредена положба во однос на тој/таа/тие 
што го вршат вознемирувањето или не е во состојба да даде информирана 
согласност.

Доколку јасно се земат предвид сите наведени елементи што се застапени во 
основата на сексуалното вознемирување, станува несомнено јасно дека тоа е 
поврзано со сексуалноста само поради тоа што таа се користи за изразување 
и потенцирање на агресијата, односно на намерата да се нанесе повреда. Ова 
е многу важно да се истакне за да може јасно да се стави дистинкција помеѓу 
сексуалното вознемирување и додворувањето, кое честопати се манифестира 
на слични начини како некои форми на сексуално вознемирување.

Сексуалното вознемирување е еден вид манифестација на надмоќ, а не на 
сексуално допаѓање или сексуална привлечност. Сексуалното вознемирување 
не може да се смета за додворување, бидејќи основната карактеристика 
на вознемирувањето е тоа што жртвата го доживува однесувањето на 
вознемирувачот како непожелно. Затоа, пред некое однесување да се 
прогласи за сексуално вознемирување, неопходно е да се земе предвид 
и перспективата на самата жртва.5 Доколку некое однесување што има 
сексуален карактер (односно се однесува на сексуалноста, или е во врска со 
некој интимен дел на телото или е во врска со полот) е непријатно за жртвата, 
а на тој/таа/тие што го вршат им е дадено до знаење (не мора вербално), или 
ако непријатноста се подразбира или ако жртвата не може да даде согласност 
поради возраста наспроти авторитетот на агресорот, тогаш може да се каже 
дека кон неа е упатено сексуално вознемирување. 

Релевантни истражувања

Второто спроведено истражување во Македонија, „Институционален одговор и 
организациски политики во однос на насилството на работното место, Психичко 
вознемирување и сексуално вознемирување“6 (Здружение за еманципација, 
солидарности еднаквост на жените на РМ.Е-СЕ, Фришчиќ Ј, 2014) беше 
реализирано со цел проширување на истражувачиот фокус, посебно во однос 
на утврдување на постапување на надлежните институции (Министерството за 
труд и социјална политика, Државниот инспекторат за труд, Министерството за 
внатрешни работи, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, 
Народниот правобранител и Канцеларијата на Меѓународната организација на 
труд), како и постапувањето на другите актери во превенирање и елиминирање на 
појавите на психичко и сексуално вознемирување на работното место (синдикати, 
здруженија на граѓани, здруженија на работодавачи). Воедно, предметен фокус 
на ова истражување биле и организациските политики и практики во однос на 
5 Кенинг Н. Прирачник за врснички едукатори на теми од областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права, Х.Е.Р.А. 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување, стр. 78, Скопје, 2014
6 Фришчиќ Ј. Гелевска М. Институционален одговор и организациски политики во однос на насилството на работното место, 
Психичко вознемирување и сексуално вознемирување, Здружение за еманципација, солидарности еднаквост на жените на 
РМ.Е-СЕ, Скопје, 2014
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пријавување и постапување во случаи на вознемирување на работното место. 
Добиените сознанија од спроведеното истражување укажаа на потребата од јасно 
пропишување на формалниот мандат и постапување на секоја од надлежните 
институции, но и неизбежната потреба од развивање на интерни организациски 
политики за пријавување и процесуирање на случаите на психичко и сексуално 
вознемирување на работното место.

Друго истражување7 на оваа проблематика, кое го направи „Здружението за 
еманципација, солидарност и еднаквост на жените“, а кое опфаќа 809 испитанички, 
покажува дека приближно 17 проценти од нив биле жртви на некаков вид полово 
вознемирување на работното место. Марија Гелевска од ова здружение, во 
спроведеното истражување истакнува дека половото вознемирување се јавува 
во неколку облици, како вербално и невербално однесување, но и како директен 
физички контакт кој предизвикува сериозни емоционални последици врз жртвата. 
Она што е индикативно е тоа што мал дел од жртвите го пријавиле случајот 
формално во институциите. Гелевска вели дека сепак дел од нив презеле лична 
реакција, односно му укажале на лицето кое ги вознемирило дека се чувствуваат 
непријатно и дека може понатаму ќе следи одредена пријава до работодавачот. 
Резултатите од истражувањето покажуваат дека само една третина од жртвите 
формално пријавиле дека биле жртви на полово вознемирување. Повеќе од 50 
проценти, пак, пријавиле само до раководното лице во организацијата. Причините 
поради кои жените не се осмелуваат да го пријават случајот до институциите се 
во корелација со родовата нееднаквост во македонското општество (Гелевска М). 

Во студијата8 на опсег на различните форми на сексуално насилство во Р. 
Македонија, спроведена врз 5136 испитаници, од кои 745 (14,51%) се мажи и 
4391 (85,49%) се жени (Национална мрежа против насилството на жените 
и семејното насилство, 2017), 97% од жените испитанички и 96% од мажите 
испитаници го препознаваат сексуалниот напад од познато/непознато лице 
(силување), што го прави најпрепознатлив вид на сексуално насилство. 83% 
од мажите испитаници го препознаваат сексуалното вознемирување како вид 
на сексуално насилство наспроти 86% од женските испитанички. Облиците на 
сексуално вознемирување при кое постои физички контакт помеѓу сторителот 
и жртвата, односно непосакуваните допири се најпрепознатливи како облик на 
сексуално вознемирување. Високи 94% од испитаниците ги класифицираат 
непосакуваните допири како облик на сексуално вознемирување. Вербалните 
облици на сексуално вознемирување – гестови и мимики со сексуална конотација 
со 67%, ширење гласини/озборувања со сексуална конотација со 61%, 
недобредојдени шеги и коментари со 60% и дофрлување и свиркање на улица 
со само 50% препознаеност, се облици на сексуално вознемирување кои не се 
доволно препознаени од страна на испитаниците.

7 Гелевска М. Истражување за психичкото и сексуалното вознемирување на жената на работното место, Здружение за 
еманципација, солидарности еднаквост на жените на РМ.Е-СЕ, Скопје, 2014
8 Димушевска Е, Трајановска Љ. Студија на опсег на различните форми на сексуално насилство во Р. Македонија, Национална 
мрежа против насилство врз жените и семејното насилство, Скопје 2017 година
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Статистичка обработка

Во нашето истражување обработивме вкупно 60 објавени статуси на кои им беа 
поставени јавни нагодувања за приватност (Privacy settings: Public), на социјалната 
мрежа Фејсбук во 2018 година. Од сите 60 објавени статуси, 7 дисквалификувавме 
поради недостаток на компоненти за сексуално вознемирување, односно 
несоодветна споделена приказна/искуство. 

Применивме две анализи: 

1) Анализа на споделените објави; 
2) Анализа на коментарите 

АНАЛИЗА НА СПОДЕЛЕНИТЕ ОБЈАВИ 
Од вкупно 60 анализирани споделени приказни 4 беа споделени од лица од 
машки пол, додека 56 беа споделени од лица од женски пол (график 1).

График 1: Дистрибуција по пол

За да може полесно да се анализира од дидактичка гледна точка, приказните ги 
анализиравме по: форма на сексуално насилство, каде се случило сексуалното 
насилство, кому му се случило, од кого се случило и дали насилството е соодветно 
пријавено на надлежните институции. Следејќи го горенаведениот модел по 
форма на сексуално насилство кај споделените објави, ги анализиравме следниве 
форми: сексуален напад/силување, вербално и психолошко, непосакуван физички 
допир, самозадоволување во јавност и друго. (График 2). Анализирајќи го график 
2, може да се каже дека најзачестената форма на сексуално вознемирување 
отпаѓа на вербално/психолошко, потоа следува сексуалниот напад/силување, па 
непосакуваниот физички допир. На самозадоволувањето во јавност отпаѓа најмал 
процент од сите форми, но тоа не значи дека не е сигнификантно и значајно за 
анализа. Остатокот од формите припаѓаат на друг облик. 

7%

93%
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График 2: Форма на сексуално вознемирување 

Во однос на тоа каде се случило сексуалното вознемирување, ги класифициравме 
како сексуално вознемирување во: училиште, високообразовна институција, 
јавен простор, здравствена институција, работно место, спортски клуб, дома, 
непозната локација, институции и друго.

 

График 3: Каде се случило сексуалното вознемирување 

Доколку внимателно се анализира графикот 3 во однос на местото на случување 
на сексуалното вознемирување, забележуваме дека најголемиот број на случаи 
на сексуално вознемирување е највисоко во образовните средини. Значајно е 
да се спомене дека од 12 случаи на сексуално вознемирување во образовните 
средини, 9 случаи се случиле во средното образование, додека 3 (едно за 
време на екскурзија)  во основното образование. Важно е да се напомене дека 
и поголем број од случаите се случиле токму на работното место. Следните 
најчести локации се: високообразовните институции, здравствените институции 
и останатите. 

28%
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41%
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Во однос на тоа кому се случило сексуалното насилство, анализиравме: лично 
(жртвата сама објавува), сведоштво (лицето објавува приказна на друго лице) и 
нејасно (не е прецизирано кому се случило сексуалното вознемирување).

График 4: Кому се случило сексуално вознемирување

Од графикот 4 се гледа дека 28% од споделените приказни всушност претставуваат 
сведоштво (споделена туѓа приказна), додека најголем дел од приказните (70%) 
претставуваат лична приказна за споделено сексуално вознемирување. Сосема 
мал е бројот (2%) на приказните во кои е нејасно дали се работи за сексуално 
вознемирување или не. 

График 5: Кој го врши вознемирувањето

Сексуалното вознемирување предизвикано од позиција на моќ во нашата 
студија покажа најголем процент од сите останати. Значајно е да се спомене 
дека сексуалното вознемирување во најголем број од случаите е извршено од 
страна на: професор (во средно и на факултет), наставник во основно училиште, 
мажи кои уживаат поголем статус, доктор, шеф, работодавец, но и од директор, 
полицаец асистентка на факултет, професорка во средно. Поголем процент 
отпаѓа и на случаите кога агресорот е непознат за жртвата.
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График 6: Приказ на процентуална застапеност на најчестите агресори 
од супкатегоријата позиција на моќ

График 7: Дали е пријавено сексуалното вознемирување

Од графикот 7 погоре може да се забележи дека е подеднаков процентот од 
споделените приказни пријавиле/не пријавиле сексуално вознемирување некому, 
или на надлежните институции. Но, во поголем дел од приказните не знаеме 
дали дошло до пријавување во соодветното место и во мал дел од споделените 
приказни се работи за самоодбрана. 

График 8: Процентуална застапеност на пријавеното сексуално вознемирување
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АНАЛИЗА НА КОМЕНТАРИ 
Вториот дел од ова истражување опфати анализа на сите коментари кои беа 
јавни под самите споделени приказни за сексуално вознемирување. За полесна 
статистичка анализа на коментарите, ги поделивме во четири групи:

- Силување/сексуален напад

- Вербално и психолошко вознемирување

- Непосакуван физички допир

- Самозадоволување во јавност

За да можеме да анализираме која форма на сексуално вознемирување е 
најзастапена, прво ги анализиравме севкупните коментари од сите форми на 
сексуално вознемирување, а потоа преминавме на индивидуална обработка на 
коментарите од секоја форма на сексуалното вознемирување.

График 9 ни ја покажува процентуалната застапеност на сите коментари од 
четирите анализирани форми. Може да се забележи дека од вкупно 951 коментар 
(100%) позитивните коментари се застапени со 48%, или вкупно 456 позитивни 
коментари, негативните коментари се застапени со 8%, или вкупно 80 негативни 
коментари, и другите коментари со 44%, односно 415 коментари класифицирани 
како друго.

График 9: Процентуална застапеност на сите анализирани коментари во студијата

Графиците од број 10 до графикот број 13 ни ја покажуваат поединечната 
статистичка анализа на коментарите од сите четири форми на сексуално 
вознемирување. Табелата со број 1 ни го покажува сумарно приказот на сите 
коментари од четирите форми на сексуално вознемирување.
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8%

44%
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ТАБЕЛА 1: Приказ на вкупните анализирани коментари

График 10: Приказ на вкупни коментари од формата сексуален напад/силување

График 11: Приказ на вкупни коментари од формата вербално/психолошко вознемирување

График 12: Приказ на вкупните коментари од формата самозадоволување во јавност
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График 13: Приказ на вкупните коментар од формата непосакуван физички допир

2.1. СИЛУВАЊЕ/СЕКСУАЛЕН НАПАД

Во однос на оваа прва анализирана форма на сексуално вознемирување, 
анализиравме вкупно 216 коментари поделени во три категории: позитивни,  
негативни и друго.

Од друга страна, позитивните коментари ги супкласифициравме во следниве 
групи и сите позитивни коментари ги сместивме во соодветната супкатегорија:

Негативните коментари ги класифициравме во следниве супкатегории:

График 14: Приказ на позитивните коментари класифицирани по супкатегории
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График 15: Приказ на процентуалната застапеност на позитивните 
коментари за формата силување/сексуален напад

График 16: Приказ на негативните коментари 
за формата сексуален напад/силување
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График 17: Приказ на процентуалната застапеност на негативните коментари

2.2. ВЕРБАЛНО И ПСИХОЛОШКО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ

Класификација на позитивни коментари во супкатегории:

Класификација на негативните коментари:

Во текот на анализата на негативните коментари неколкупати се повтори 
особено еден ист коментар, а тоа е: кампањата е за пари. Анализирајќи ги 
повеќекратните повторувања на погоре наведениот коментар, доаѓаме до 
заклучок дека важноста на самата кампања врз одредени луѓе влијаела 
негативно, на начин кои сметале дека ним најмногу им одговара, дале 
коментари дека кампањата е за финансиски средства. 
 
Жртвите на сексуално или каков било друг тип на насилство и вознемирување 
тешко се одлучуваат да ја споделат својата приказна со некого, уште повеќе 
со јавноста. 

Целта на #СегаКажувам #TaniTregoj не е да се спроведе приказна или одмазда 
врз поединечни престапници, туку да се стави во фокус и да се денормализира 
насилството и микроагресиите што се вршат врз жените и девојчињата, како 
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и да се предизвика култура што имплицитно и суптилно го негува и наградува 
тоа „фраерско“ токсично машко однесување, потенцира Ана Василева преку 
својот профил на Фејсбук.9

График 18: Приказ на позитивните коментари за вербалното и психолошко вознемирување

График 19: Процентуална застапеност

График 20: Негативни коментари

9 http://www.popularno.mk/2018/01/16/сегакажувам-кампања-за-не-против-м/
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График 21: Процентуална застапеност на негативните коментари

2.3. НЕПОСАКУВАН ФИЗИЧКИ ДОПИР

Позитивните коментари ги супкласифициравме: 

Негативните коментари ги супкласифициравме: 

График 22: Позитивни коментари за формата Непосакуван физички допир 
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График 23: Позитивни коментари за формата Непосакуван физички допир 

График 24: Приказ на негативните коментари

График 25: Процентуална застапеност на негативните коментари
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2.4. САМОЗАДОВОЛУВАЊЕ ВО ЈАВНОСТ 

Позитивни коментари:

Негативни коментари во оваа форма не сретнавме.

График 26: Позитивни коментари за формата самозадоволување во јавност
 
Анализирајќи ги графиците 26 и 27, забележуваме дека најзастапена 
супкатегорија на анализирани коментари коишто преовладувале за оваа 
форма се: откривање на идентитетот на вознемирувачот и супкатегоријата 
друго (ненеповрзани коментари со самата приказна). Од тој аспект не 
сретнавме ниту еден коментар којшто може да се вметне во другите останати 
супкатегории на класифицирани коментари.
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График 27: Процентуална застапеност 
на позитивни коментари за формата 

самозадоволување во јавност
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График 28: Процентуална застапеност на 
споделеното искуство по форма

Анализирајќи ги сите коментари, можеме да заклучиме неколку работи за кои 
сметаме дека се од есенцијална важност за нашата студија.

1. Споделеното сведочење за сексуалниот напад, односно сведочењето за 
силувањето на самите жртви, поттикнало и други жртви, кои претходно биле 
обесхрабрени на некаков начин, да го споделат своето сопствено искуство 
за слично или различно сексуално вознемирување. Од сите анализирани 
коментари дури 9 личности биле поттикнати да го сторат тоа, но не својот ѕид, 
туку во коментар под објавената приказна. Од друга страна, пак, анализираниот 
коментар од типот „Требаше тогаш да кажете“, сметавме дека ова е местото 
каде што треба да го доанализираме. Всушност, тоа претставува нечие 
размислување дека споделувањето на приказната е задоцнето, односно дека 
требало да се сподели веднаш по моментот на случување и не требало да се 
чека време и момент за да се сподели. 

2. Вербалното и психолошкото вознемирување, исто така, поттикнало 
неколкумина лица да ја споделат својата приказна како коментар, од кои тоа 
го сториле вкупно 6-мина.

3. Во однос на  непосакуваниот физички допир, исто така согледавме дека на 
некој начин придонел некои личности да соберат храброст и да ја споделат 
јавно својата приказна за сексуално вознемирување. Од нашето истражување 
согледавме дека тие тоа сториле повторно како коментар под некоја друга 
објавена приказна. Вкупно, тоа го направиле четворица. 

4. Самозадоволувањето во јавност поттикнало две лица да го споделат своето 
сопствено искуство за сексуалното вознемирување. 

5. Доколку се земат предвид сите споделени приказни на сопствено искуство 
во сите четири анализирани форми, вкупно 21 лице споделиле сопствено 
искуство на сексуално вознемирување.
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Дискусија - корелативност 

Од досега анализираните коментари од четирите форми на сексуално 
вознемирување може да се воочи дека најчеста форма на сексуално 
вознемирување е вербалното и психолошкото вознемирување, а веднаш 
потоа следува сексуалниот напад/силување. На трето место е непосакуваниот 
физички допир и на последно место е самозадоволувањето во јавност како 
форма на сексуално вознемирување.

Со оглед на фактот дека во најголем број од споделените приказни жената се 
јавува како жртва, а мажот како агресор, може да се увиди дека женскиот пол 
е позасегнат од проблемот на сексуално вознемирување, но, од друга страна, 
не се исклучува фактот дека мажите се обесхрабрени да зборуваат за своите 
искуства со сексуалното вознемирување. Критиката кон ова обесхрабрување 
на мажите да ги споделат своите искуства со сексуално вознемирување може 
да се забележи и во добиените коментари, кои алудираат на тоа дека и тие 
треба да се вклучат во кампањата со нивните искуства.

Од добиените податоци може да се увиди дека сексуалното вознемирување 
е најзастепено во образовните институции (во основно и средно училиште) 
и тоа најчесто потекнува од наставниците/професорите. Самиот факт што 
вознемирувањето потекнува од возрасна личност која ужива авторитет и 
позиција на моќ, ја оневозможува жртвата да го препознае сексуалното 
вознемирување, со оглед на тоа што се работи за жртви во тинејџерски 
години, кои во своите исповеди често соопштуваат дека во тој момент не биле 
свесни дека се изложени на сексуално вознемирување и поради не можеле 
соодветно да реагираат. Како вид реакција која се јавува во овие случаи е 
смешкањето, соопштувањето на врсниците и соучениците кои биле изложени 
на истото искуство и правењето шеги за да се неутрализира ситуацијата. 
Потоа, дури и во случај кога тоа било препознаено како такво, самата позиција 
на авторитет и моќ што ја ужива вознемирувачот, ја прави жртвата немоќна 
да го пријави ваквото искуство поради стравот дека „ништо не може да се 
направи“ и стравот од последиците. Во одредени случаи кога сексуалното 
вознемирување од страна на наставник/професор било пријавено на соученик/
педагог/психолог, од нашата севкупна анализа заклучивме дека осудата била 
насочена кон жртвата поради неверување во она што се случило. Ваквата 
реакција од околината ја прави жртвата уште понемоќна да се справи со 
вознемирувањето, не само во овој случај, туку и понатаму во животот:

„Тој ни беше омилениот наставник. Тој не би можел да направи такво нешто. 
Иако знаевме дека кога таа е пред табла знае да ја гледа  чудно (беше 
полово поразвиена од останатите девојчиња). Многу подоцна разбравме 
дека наставникот бил пријавен, но во недостаток на докази, бил ослободен. 
Девојката се исели со семејството во Германија“. СВ8
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Вознемирувачите кои уживаат позиција на моќ не се наоѓаат само во 
пониските образовни институции, туку и во високите образовни институции, 
во здравството, на работното место, во полицијата и сл. 

„Се доверив на една професорка на истиот факултет, а таа ми рече: – 
Остај тоа, батали, на сите така им прави... и така ќе оди во пензија.“ СВ33

Податоците укажуваат дека дури во над 90% од случаите сексуалното 
вознемирување потекнува од вознемирувач кој ужива позиција на моќ над 
жртвата. Ваквото однесување, покрај сексуалните елементи, има намера 
да нанесе емоционална болка на жртвата, да ја омаловажи и да го отежни 
процесот на самоодбрана, но и на институционална одбрана. Во овие случаи, 
не ретко, жртвата се брани така  што се повлекува, а тоа често резултира со 
откажување од своите цели (како на пример, давање отказ од работно место, 
неположување испит, откажување од завршување на магистериум/докторат, 
повлекување од спортските тренинзи и сл.): 

„Не прозборе за случката сметајќи дека самата е виновна затоа што 
порано не ги сфатила намерите. За професионалниот ангажман, нормално 
веќе не стана ни збор.“ СВ51  

„Го пишувам ова затоа што ако не се случеше, можеби денес ќе бев многу 
добра во кајак. Затоа што познавам многу девојчиња чии соништа биле 
срушени поради вакви инциденти, а никој не знаел како, ниту сакал да им ги 
објасни.“  СВ10 

„Имам пријателка која не ја заврши својата мастер теза... Таа заврши 
демотивирана и без амбиција да го продолжи истражувањето.“ СВ32

Ваквата одлука на повлекување остава трајни емоционални последици кај 
жртвите поради откажувањето од своите соништа и неуспехот од зацртаните 
цели:

„Ме залепи за врата... мојот отпор беше само еден збор – недолично. Проба 
да се извади со фраерски комплименти на хумор, но веднаш го напуштив 
состанокот. Не ме уплаши, но ме згрози. Класично микронасилство од 
позиција на моќ. Другиот ден дадов отказ и не се појавив на работа.“ 

Голем број од жртвите, дури по многу години, поттикнати од оваа кампања 
одлучуваат да го споделат искуството со сексуално вознемирување, 
откако вознемирувачите веќе не уживаат позиција на моќ над нив. Овие 
приказни поттикнуваат и позитивни општествени реакции, низ кои жртвите 
се охрабруваат да го споделат идентитетот на вознемирувачот, да го 
надминат негативното искуство кое го доживеале, па дури и охрабрување со 
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споделување на слично искуство. Често се јавуваат и коментари кои не нудат 
конкретно решение, туку упатуваат навреда кон вознемирувачот. Ваквиот тип 
коментари има терапевтско дејство врз жртвата бидејќи на тој начин ù помага 
на жртвата да го ослободи гневот кон вознемирувачот, да се почувствува 
сфатена, одбранета, заштитена и вината да ја насочи кон агресорот, а не кон 
себеси. Ова ја прави жртвата да се чувствува како да не е единствена која го 
доживеала тоа искуство и дека во борбата против сексуалното вознемирување 
не е сама. Сепак, не ретко постои осуда на жртвата, што може да се забележи 
во коментарите со содржина „требаше тогаш да кажете“, „зошто не кажавте 
навреме“ и слично, особено кога се работи за вербалната и психолошката 
форма на вознемирување.

Резултатите укажуваат на ниска стапка на пријавување на вознемирувањето, 
особено поради фактот што жртвите не наишле на поддршка, а исто така 
и тие самите биле прогласени како виновни за настанот. Пријавувањето во 
полиција е многу ретко, но како алтернатива на тоа се јавува пријавување 
на колега, родител, педагог, психолог, пријател, новинар/ка и сл. Сепак, во 
најголем број случаи, жртвите не наидуваат на поддршка и се принудени сами 
да бараат механизми на одбрана (спротивставување или бегање).: 

„Групата колеги се насмевнуваат под мустаќ. Колешката до мене ми шепка: 
„Де бе па ти, не се мавај од земја, го знаеш дека е таков со сите. Фаца е.“ 

Преку анализа на добиените коментари, се забележува дека општеството 
сè уште има толеранција кон одредени форми на сексуално вознемирување 
и тие се прифаќаат како „нормално“ однесување или како додворување. Во 
нив најчесто спаѓаат вербалното вознемирување и непосакуваните физички 
допири. Негативните коментари најчесто се однесуваат на ваквите форми на 
вознемирување и сугерираат на тоа дека жртвите ги преувеличуваат настаните 
и непотребно ги толкуваат во сексуална конотација. Ваквите општествени 
ставови даваат до знаење дека проблемот со сексуалното вознемирување 
сè уште е табу-тема и треба да се актуализира, дискутира и да се преземат 
соодветни мерки кои ќе го денормализираат ваквото однесување. Кога 
општеството ќе го денормализира ваквото „токсично“ однесување, самите 
жртви би биле поохрабрени да дејствуваат против сексуалното вознемирување 
и да не стравуваат да го пријават.

Доведувајќи ги во корелација нашите добиени резултати со релевантните 
податоци, можеме да заклучиме дека во однос на втората релевантна студија, 
Институционален одговор и организациски политики во однос на насилството 
на работното место, Психичко вознемирување и сексуално вознемирување“ 
(Здружение за еманципација, солидарности еднаквост на жените на РМ.Е-
СЕ, Фришчиќ Љ, 2014), гледаме дека процентот од 17% пријавено сексуално 
вознемирување не соодветствува бидејќи во нашето истражување, процентот 
беше 50 отсто за пријавено сексуално вознемирување,  а пак 50 отсто за 
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непријавено сексуално вознемирување. Ова произлегува од причина што во 
посочената студија тие работеле методолошки со прашалник и индиректно 
го мереле пријавеното сексуално вознемирување. Додека во нашата студија 
директно од споделените приказни анализиравме дека 50% од анализираните 
приказни го пријавиле сексуалното вознемирување во соодветни институции. 
Во однос на третата релевантна студија спроведена од „Здружението 
за еманципација, солидарност и еднаквост на жените“,  гледаме заемна 
зависност бидејќи многу од нивните анализирани параметри се совпаѓаат со 
нашите анализирани параметри, а тоа е процентуалната анализираност за 
емоционалната состојба на жртвите.

Во однос на истражувањето спроведено од „Агенцијата за основни права на 
ЕУ“, сметаме дека исто така постои заемна зависност бидејќи, согледувајќи 
ги нивните резултати до кои дошле, забележуваме дека поголем процент од 
анализираните го препознале обликот на сексуалното вознемирување. 
Во последната релевантна  студија, Студија на оспег на различните форми на 
сексуално насилство во Р. Македонија, (Национална мрежа против насилство 
врз жените и семејно насилство, 2017) забележуваме исто така заемна 
зависност бидејќи резултатите до кои дошле во нивната студија покажуваат 
колкава процентуалност ги препознале формите на сексуално вознемирување 
врз основа на половата процентуална застапеност.

Анализирајќи ги приказните, а и погоре, во статистичката обработка 
заклучивме дека најголем процент отпаѓаат на агресор којшто е во позиција 
на моќ, најчесто професор, (во основно, средно и на факултет), како и шеф, 
директор, претпоставен, лекар... Ќе забележиме и дека пријавувањето на 
сексуалното вознемирување има голема реперкусија како врз животот на 
жртвата така и врз животот на агресорот:  

„Дојди во среда, сестрите не се тука, ајде да те гушнам, не се секирај)... 
(Гушка) Го осеќаш? На пациентите им дава да потпишат согласност дека 
нема да го дискредитираат. И нема да пројде, „е па таков е тој“, не треба 
пред него многу дотерана“. Ало вагинални прегледи прави.“ СВ23

Јасно се гледа од споделената приказна дека агресорот е лице –- се наоѓа 
на позиција на моќ, во случајов тој е гинеколог. Емоционалната состојба на 
жртвата по овој немил настан ја оневозможува јавно да проговори за своето 
горчливо искуство и во детали да го опише сексуалното вознемирување кое 
ù се случило. 

„Отвара врата и насилно ме влече во соба. Наплив на адреналин од страв, 
успевам да го избуткам и да избегам. Кусо потоа, дадов отказ.“ СВ22

Овде повторно се работи за лице коешто се наоѓа напозиција на моќ, овој пат 
тој е уредник на влијателна македонска телевизија и е во улога на агресор. 
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Она што може да се воочи  е дека жртвата ги препознала елементите на 
сексуално вознемирување, по што, по немилиот настан, крајна реперкусија е 
давањето отказ. 

Имено, доживувањата и искуствата кои придонеле за емоционална повреда 
на жртвата резултирале со дефинитивни одлуки, кои понатаму негативно се 
одразуваат врз дигнитетот и кредибилитетот на самата жртва: 

„Прво го игнориравме, па замоливме да престане, на крај, со повишен тон 
(во рамките на пристојноста) му кажавме дека не е смешен и да нè остави 
на мира.“ СВ49

Во следниов случај повторно се работи за крајна одлука која влијае на 
емоционалната состојба на жртвата: 

„Таа едноставно му го раскина договорот, ги изгуби работата и приходите и 
мораше да ја надомести загубата за да обезбеди финансиска стабилност.“ 
СВ40
Анализирајќи ги следниве два примера, повторно воочуваме дека агресорот 
го прави делото од позиција на моќ – тој е наставник во училиште. Децата во 
определената фаза од нивниот развој не можат да ги препознаат формите 
на сексуално вознемирување. Така, стореното дело не може да се пријави, 
тие претрпуваат страв и го потиснуваат своето искуство доживеано за време 
на ученичките денови. Не можејќи од страв да го пријават својот авторитетен 
наставник, тие се соочени да го трпат сексуалното вознемирување:  

„Тогаш како деца не сфаќавме дека всушност нашиот сокласник е жртва на 
сексуално вознемирување од професорката која тоа го чини од позиција на 
моќ. Молчев, а не требаше.“ СВ35

„Никој не презеде ништо против тој наставник, а ние од страв молчевме. 
Подоцна стана и директор на училиштето.“ СВ31

Веќе спомнавме дека како агресор, покрај професор, наставник, лекар, 
директор, шеф, се јавува и лице коешто е припадник на полицијата. Следниов 
случај ја открива приказната во која како агресор се јавува токму полицаец:
 
„Се доближувам доволно близу до колата подготвена во еден здив да ја 
раскажам случката за да полицаецот кој ме забележа во истиот момент 
започне преку прозор да ми испраќа бакнежи. Се згрозив и исплашив дупло 
повеќе...“ СВ29

Анализирајќи ја емоционалната состојба на жртвата, заклучуваме дека и покрај 
тоа што смета дека полицијата е токму она место каде што безбедно ќе може 
да пријави каков било начин/форма на сексуално вознемирување/насилство, 



33

сепак наидува на луѓе кои исто така вршат сексуално вознемирување на 
жртвата. 

Анализирајќи го општественото воспитување на личностите, но и домашните 
и културолошките убедувања, наидовме на приказна која и покрај елементите 
на сексуално вознемирување, сепак не може да се спротивстави на агресорот: 

„Не сакам да се бацувам со него, ама општеството ме учело да не бидам 
кучка да бидам фина. Само у образ му реков.“ СВ26

Заклучоци 

Генерално гледано, заклучокот кој може да го изведеме на крај се сведува на 
тоа дека сексуалното вознемирување, како форма на сексуалното насилство, 
кога е препознаено од страна на жртвите и јавно споделено предизвикува 
низа реакции.,По нивната понатамошна анализа произлегува дека најчеста 
форма на сексуално вознемирување е секако вербалното и психолошкото.
 
Живееме во општество во кое сексуалното вознемирување воопшто сè уште е 
табу-тема за да се зборува. Со нашата студија, анализирајќи вкупно 60 јавно 
споделени приказни, дојдовме до сознаение дека иако жртвата не сакала 
да биде дел од тоа искуство, сепак нашла начин да се избори и јавно да го 
сподели своето искуство, притоа поттикнувајќи храброст кај другите жртви 
слични со нејзината приказна да исчекорат и јавно да ги споделат своите 
приказни со компоненти на сексуално вознемирување. 

Сметаме дека со нашата студија опфатиме сериозна тема, која треба да биде 
есенцијална во нашето современо општество како од општествени така и од 
социопсихолошки аспекти.
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