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КОРИСТЕЊЕТО ДРОГИ И ЖИВЕЕЊЕТО СО ХИВ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Образованието е алатка за 
промовирање и почитување  
на човековите права

По претходни сознанија за постоење несоодветни содржини, дискримина-
торски кон лицата кои користат дроги (ЛКД) и лицата кои живеат со ХИВ 

(ЛКХ), употреба на стигма

Образованието е во исто време самото човеково право и неопходен пре-
дуслов за остварување на останатите човекови права1. Образованието, 

како човеково право, е предвидено уште во самата Универзална деклара-
ција на човекови права со член 26, во кој, освен што се гарантира правото на 
образование за секого (член 26 (1))2, се определува и дека образованието ќе 
биде насочено кон целосниот развој на човековата личност и кон зајакну-
вање на почитувањето на човековите права и основни слободи (член 26 (2)).  
Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права дополнител-
но ја определува улогата на образованието како алатка за оспособување на 
секој човек активно да учествува во слободното општество, да промовира 
разбирање, толеранција и пријателство3.

Како човеково право, образованието ги носи карактеристиките на сите 
човекови права. Според тоа, правото на образование е универзално, нео-
туѓиво, апсолутно и неделиво. Ова значи дека правото на образование го 
има секој човек, без разлика на која било негова карактеристика (род, раса, 
етничка или религиозна припадност, здравствена состојба, социјален ста-
тус итн.). Како апсолутно, правото на образование важи за сите, односно 
никој (ниту државата ниту нејзините институции) нема право да му го по-
вреди или да му го ограничи правото на образование4. Правото на образо-
вание едноставно му припаѓа на секој човек со самото негово раѓање. 

1  General Comment No.13, The right of education (article 13 of the Covenant), UN Committee on 
economic, social and cultural rights, 1999
2 “1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and 
fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education 
shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis 
of merit. 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the 
strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, 
tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of 
the United Nations for the maintenance of peace.“  Член 26, став 1 и 2, Универзална декларација за 
човекови права, 1948
3 “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree 
that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its 
dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree 
that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, 
tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the 
activities of the United Nations for the maintenance of peace.“ Член 13, став 1, Меѓународен пакт за 
економски, социјални и културни права, 1966
4 Државата има право да презема мерки на ограничување на човековите права во случај на 
војна или друга општа опасност која го загрозува животот. Види го чл. 15 Укинување во случај 
на вондредна состојба, Европска конвенција за човекови права.
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Правото на образование, како секое човеково право, наметнува три вида 
обврски на државите: обврска да го почитува, да го заштитува и да го ост-
варува. Обврската на државата да го остварува правото на образование 
значи дека државата има обврска да го олеснува пристапот до образова-
нието и има обврска да обезбеди образование. Правото на образование 
само по себе содржи четири фундаментални карактеристики 5: достапност, 
пристапност, прифатливост и приспособливост. Исполнувањето на овие 
карактеристики од страна на државите е неопходно за да можеме да каже-
ме дека државата ја почитува својата обврска на остварување на правото 
на образование. Достапноста како карактеристика на образованието значи 
дека треба да се обезбедат функционални образовни институции и програ-
ми, приспособени на потребите на сите луѓе, имајќи ги предвид нивните раз-
личности и карактеристики. Пристапноста, меѓу другото, ја предвидува за-
браната за дискриминација во образованието. Оваа карактеристика значи 
дека дискриминацијата во образованието е забранета по која било основа и 
тоа мора да биде приспособено за сите, а особено за најмаргинализираните 
групи. Прифатливоста значи дека образованието, вклучувајќи ги и кури-
кулумите, мора да биде релевантно, квалитетно и соодветно. Приспособли-
воста значи дека образованието мора да биде флексибилно и да ги следи 
општествените промени и потребите на учениците и студентите со сите 
нивни социјални и културни различности.

Светската декларација на образование за сите6 во својот прв член вели 
дека основната содржина на образованието треба да биде насочена кон 
целосен развој на капацитетите на човекот, кон остварување живот и рабо-
та во достоинство, подобрување на квалитетот на живот и овозможување 
носење информирани одлуки. Уште понатаму во својата визија, Светската 
декларација предвидува промовирање еднаквост и напуштање на сите сте-
реотипи и дискриминација во образованието7. 

Инчонската декларација: Образование 2030 од 2015 година понатаму ја 
потврдува натамошната заложба за образование основано на човекови 
права, достоинство, социјална правда, инклузија и заштита на различно-
стите8. 

Освен вака поставената рамка на меѓународни стандарди за заштита на 
правото на образование, Република Македонија уште со самиот Устав (член 
44) го гарантира правото на образование за секого под еднакви услови. За-
конот за високо образование ги определува улогата и задачите на високото 
образование кон ...создавање, заштита и пренесување на знаењата за обез-
бедување социјална и економска благосостојба и напредок на општеството, 
подготвување на студентите за занимања за кои е потребна примена на на-
учни откритија и стручни знаења, културна и јазична разновидност, поттикну-
вање на технолошкиот развој, развој на уметностите, техничката култура и 

5 Article 13 (2): The right to receive an education, General Comment No.13, The right of education 
(article 13 of the Covenant), UN Committee on economic, social and cultural rights, 1999
6 Article 1, World declaration on education for all, UNESCO, 1990
7 “Universalizing access and promoting equality”, Article 2, paragraph 2, World declaration on 
education for all, UNESCO, 1990
8 Article 5, Incheon Declaration Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education 
and lifelong learning for all, 2015
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спортот. И, секако, Законот за спречување и заштита од дискриминација ја 
забранува дискриминацијата на повеќе основи, меѓу кои, здравствената 
состојба, личен и општествен статус, социјално потекло, припадност на 
маргинализирана група и други основи. Дискриминацијата, согласно ЗСЗД, 
се забранува во повеќе области, меѓу кои е и образованието. 

Овие меѓународни стандарди и домашните позитивни прописи јасно 
укажуваат дека дискриминацијата во образованието е забранета и дека др-
жавата треба да ги презема сите потребни чекори за нејзино спречување. 
Уште повеќе, образовните содржини треба да поттикнуваат на почитување 
на човековите права, а не да повикуваат и да поттикнуваат на дискримина-
ција. Во однос на содржините во учебниците и учебните помагала, имаме 
меѓународна и домашна практика која потврдува дека содржините кои ги 
продлабочуваат стереотипите кон ЛГБТИ-заедницата се сметаат за дис-
криминаторски и тие мора да се отстранат. 

Значајна е одлуката на Европскиот комитет за социјални права против Ре-
публика Хрватска, поднесена од страна на Меѓународниот центар за правна 
заштита на човекови права (Интерајтс) каде што се утврдува дека содржи-
ните кои ги потенцираат негативните стереотипи се деградирачки и го по-
вредуваат достоинството на лицата со хомосексуална ориентација прет-
ставуваат дискриминација. Уште повеќе, во оваа одлука, Комитетот смета 
дека со тоа што државата не презела ништо за да ја отстрани дискримина-
торската содржина во учебниците, не успеала да одговори на својата пози-
тивна обврска да спречи дискриминација и не успеала во својата обврска 
да обезбеди неисклучувачко здравствено образование9. 

9 Параграф 61, Мериторна одлука, Меѓународен центар за правна заштита на човекови 
права v. Хрватска, жалба број 45/2007, Европски комитет за социјални права.
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Досегашни барања и заложби за 
прочистување на образовните 
програми од дискриминација, 
стигматизација и исклучување кон 
маргинализираните заедници

Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници 
во 2011 година ја издаде анализата „Хомосексуалноста во образованието 

во Република Македонија“10 каде што беа анализирани повеќе учебници од 
средно и високо образование, во кои беа утврдени хетеросексистички и дис-
криминаторски содржини врз основа на сексуална ориентација и родов иден-
титет. Од анализата се утврди и дека авторите на учебниците не се во тек или 
претенциозно не користат современа литература и истражувања при подго-
товката на учебниците. Во некои од учебниците како извор се среќава и лите-
ратура стара повеќе од половина век. Со употреба на овие учебници, на учени-
ците и на студентите им се оневозможува целосно уживање на правото на 
образование согласно неговите карактеристики на достапност, пристапност, 
прифатливост и приспособливост. Преку содржини кои не се научно поткрепе-
ни, кои се произволни, неточни и, уште повеќе, дискриминирачки и исклучувач-
ки кон цели групи, на студентите им се оневозможува да добијат образование 
кое треба да ја намали социјалната исклученост и треба да им помогне да до-
несат информирана одлука. Повеќето од ваквите содржини воопшто не се ре-
левантни, тие се во спротивност на основните цели на образованието и не се 
приспособени на современите текови и општествениот развој. Со ваквите воз-
немирувачки и дискриминаторски содржини во средното и високото образо-
вание им се попречува и пристапот до образование на ученици и студенти кои 
се припадници на некоја од маргинализираните заедници. Овие студенти се 
принудени да совладуваат материја која е деградирачка за нив и, секако, влијае 
врз нивниот успех и нивниот статус во образовната установа. 

10  Трајаноски Ж., Димитров С. 2011. Хомосексуалноста во образованието во Република 
Македонија. Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници:Скопје

10 Трајаноски Ж., Димитров С. 2011. Хомосексуалноста во образованието во Република 
Македонија. Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници:Скопје

По анализата, коалицијата Сексуални и здравствени права иницираше че-
тири претставки пред Комисијата за заштита од дискриминација (во пона-
тамошниот текст: Комисијата) против авторите на учебниците, од кои, во-
две, Комисијата утврди дискриминација. Во своето прво мислење по 
претставка за учебникот „Педагогија“ за реформирано гимназиско образо-
вание, Комисијата утврди дека содржината на учебникот претставува возне-
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мирување, предизвикува чувство на пониженост, повреда на достоинството на 
група луѓе, кое произлегува од дискриминаторска основа, сторено од страна на 
Министерството за образование и наука и авторите на учебникот... И во својата 
препорака наложи да се отстрани дискриминаторската содржина од учеб-
никот. По претставката за слична содржина во учебникот по „Криминалис-
тичка психологија“, Комисијата утврди дека не постои дискриминација и 
дека содржина со која трансексуалците се претставуваат како опасни на-
силници кои се одмаздуваат на жени поради љубомора се научен став доне-
сен врз основа на научно истражување. 

Комисијата за заштита од дискриминација, иако има одлучено позитивно 
по две претставки, сепак не е доследна на сопствената практика, па имаме 
различни одлуки на многу слични содржини во учебници. Според ова, Коми-
сијата за заштита од дискриминација не можеме да ја сметаме за ефикасен 
начин за справување со дискриминаторските содржини во учебниците. 

Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедни-
ци се има обратено до Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 
Министерството за образование и Бирото за развој на образование за да 
повлечат одредени учебници со дискриминаторска содржина и да направат 
целосна ревизија на сите учебници и учебни помагала од средното и висо-
кото образование. За жал, до денес, од нив нема одговор. Овие институции, 
согласно нивните надлежности и нивната улога во развојот на образова-
нието, мора да преземат одговорност, да ги прочистат учебниците и да ги 
заменат со нови содржини кои ќе бидат во согласност со универзалните 
цели на образованието за унапредување на почитувањето на човековите 
права, како и во согласност со современата наука.
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По претходни сознанија за постоење несоодветни содржини, дискримина-
торски кон лицата кои користат дроги (ЛКД) и лицата кои живеат со ХИВ 

(ЛКХ), употреба на стигматизирачка и несоодветна терминологија и проблема-
тични и неточни текстови поврзани со користењето дроги и живеењето со 
ХИВ, коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедни-
ци започна со експертска анализа на неколку учебници, повеќето наменети за 
високо образование во кои се забележаа проблематични содржини. 

Беа анализирани вкупно 22 учебници и учебни помагала, кои се користат 
во средното и високото образование од областа на социологијата, педаго-
гијата, етиката, психологијата, психијатријата, кривичното право, кримино-
логијата, пенологијата и клиничката токсикологија. Учебниците во високото 
образование се користат на студиите по медицина, правни студии, социоло-
гија и социјална работа, психологија, педагогија, филозофија, студии по без-
бедност и сродни студии. Некои од учебниците се користат и на магистер-
ски студии на некои од споменатите факултети. Предмет на анализа беа, 
пред сè, учебниците кои се користат на државните универзитети, Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ и универзитетот „Св. Климент Охридски“, обја-
вени во студиските програми за учебната 2014/2015 година. 

Целта на оваа анализа е да апелира за итни измени во содржините на 
учебниците и учебните помагала од средното и високото образование кои 
содржат, од повеќе аспекти, несоодветни содржини поврзани со корис-
тењето дроги и живеењето со ХИВ. Оваа анализа има цел да влијае врз по-
дигнувањето на свеста на општата јавност, но, пред сè праќа јасни препора-
ки и барања до авторите на учебниците и надлежните институции за итни 
измени на наставните материјали. Анализата е зборник од поединечни ана-
лизи на 22 учебници, но останува потребата од целосна и систематска реви-
зија на учебниците и учебните помагала кои се користат во сите нивоа на 
образование. 

I I
Резиме на 
анализата на 
третманот на 
лицата кои 
користат дроги и 
живеат со ХИВ во 
средното и 
високото 
образование
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Генерални согледувања од анализата 
на учебниците

Речиси во секој од анализираните учебници се забележува употреба на тер-
минологија која сама по себе е говор на омраза кон ЛКД и употреба на по-

грешни конструкции за ХИВ и СИДА. ЛКД најчесто се нарекуваат „наркомани“, 
се употребуваат термините „наркоманија“, „нарко-зависник“, „уживање на опој-
ни дроги“, „токсикоманија“, „наркоманска употреба“, „зависничка страст“, „дро-
гирање“ и „зависник“. Од контекстот во кој се употребуваат овие термини, но и 
надвор од него, тие се навредливи и стигматизирачки и, секако, не се во со-
гласност со терминологијата која ја употребува Светската здравствена орга-
низација (СЗО), Програмата на Обединетите нации за ХИВ/СИДА (УНАИДС) и 
Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ). Терминот 
„наркоман“ во себе содржи стигмa и осуда, особено доколку се земе предвид 
начинот на кој тој се употребува во секојдневниот говор со цел омаловажу-
вање и делегитимирање на личноста која употребува дроги. Терминологијата 
која се употребува денес од страна на СЗО, УНАИДС и УНОДЦ е разновидна, со 
што се развила посебна терминологија за означување на секоја појава поврза-
на со употребата на дроги (најчесто се употребува „лице кое користи дроги“ или 
„лице кое злоупотребува дроги“). Со употребата на точни термини, освен што 
се избегува стигматизирачки говор, се разликуваат и употребата или корис-
тењето дроги, од штетната употреба, проблематичната употреба и зависнос-
та. Бидејќи повеќето од анализираните учебници се од областа на стручната 
литература која се користи во високо образование, од авторите се очекува да 
прават терминолошка разлика меѓу овие појави и, секако, да не употребуваат 
говор на омраза. 

Околу термините кои се користат во врска со живеењето со ХИВ, во по-
веќето од учебниците, авторите воопшто не прават разлика помеѓу ХИВ и 
СИДА. Па така, за ЛКХ, ХИВ и СИДА, во учебниците се среќаваат термините: 
„сида“, „чума на XX век“, „болни од СИДА“, „заболени од СИДА“, „Сида“, „носи-
тели на вирусот“ и „ризични групи“. Овие термини не само што се неточни, 
туку и јасно зборуваат дека авторите не се запознаени со разликите помеѓу 
ХИВ и СИДА, а најверојатно дел од нив не се запознаени ни со антиретрови-
русната терапија која постои од крајот на 80-тите години. УНАИДС, освен 
што не ги употребува овие термини, туку и препорачува да се прави јасна 
разлика помеѓу ХИВ и СИДА, да не се употребува „ризични групи“, туку „ри-
зично однесување“, да се употребува „лица кои живеат со ХИВ“ или „ХИВ 
позитивни лица“. Употребата на овие термини, освен што е стигматизирачка 
кон ЛКХ, таа е неточна и шири паника кај оние кои ја читаат. ХИВ11 е вирус кој 
повеќе од 20 години не е смртоносен, а СИДА12 не е болест, туку е синдром, и 
тие се кратенки, така што секогаш се пишуваат со големи букви.

11 ХИВ е кратенка од англискиот термин „Human Immunodeficiency Virus“
12 СИДА од кратенка од францускиот термин „Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida“ што 
значи „стекнат имунодефицитарен синдром“.

1 
Употреба на 
терминологија 
која го повредува 
достоинството на 
ЛКД и ЛКХ



13

АНАЛИЗА НА ТРЕТМАНОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ДРОГИ И ЛИЦАТА КОИ ЖИВЕАТ СО ХИВ ВО СРЕДНОТО И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Генерално, во повеќето учебници се среќава негативно претставување на ко-
ристењето дроги и на личноста која ги користи. Карактеристично е тоа што 

речиси и отсуствува содржина која го обработува користењето дроги од двете 
страни на приказната, односно содржина која ќе ги објасни и позитивните и 
негативните страни и ќе зборува и за бенефитите од користењето дроги. Иако 
се среќаваат неколку изолирани реченици, сепак, во понатамошниот текст се 
добива впечаток како авторите сепак да ги осудуваат „задоволствата“ кои 
произлегуваат од користењето дрога. Понатаму, повеќето автори не прават 
разлика помеѓу користење дрога и штетна употреба и зависност и, уште по-
веќе, изнесуваат тврдења од кои може да се заклучи дека не е можно корис-
тење дрога без развивање зависност („Психијатрија за студенти по медицина“, 
Чадловски, 2001). 

Прикажувањето на личностите кои користат дроги варира (понекогаш 
дури и во еден ист учебник) од личности кои немаат морал, умоболни, до 
несреќници, па сè до насилници, криминалци и убијци. Личноста на корисни-
ците на дроги речиси без исклучок се поистоветува со неморална личност, 
несигурна, отуѓена, асоцијална, лабилна, нестабилна и незрела личност. Се 
добива впечаток дека кога зборуваат за корисници на дроги, некои од авто-
рите ги пишуваат сите навредливи зборови кои им доаѓаат на ум. 

Во однос на криминализацијата на користењето дроги, генерално, најпри-
сутен е ставот дека користењето дроги доведува до криминално поведе-
ние. Иако некои автори изолирано тврдат дека користењето дрога само по 
себе не е криминал, на крајот од текстот секогаш тоа доведува до некакво 
криминално поведение. При опишување на личноста на криминалецот, во 
некои од учебниците се среќава поистоветување со лице кое користи дроги, 
па така, „типичниот американски ограбувач на банка“ е „уживател на дрога“ 
(„Криминологија“, Арнауговски, 2007). Авторот Чадловски, пак, во „Пси-
хијатрија за студенти по стоматологија“ тврди дека „разновидни криминал-
ци“ се регрутираат од лицата зависни од кокаин. Со ваквите тврдења, авто-
рите го повредуваат достоинството на лицата кои користат дроги и сосема 
произволно ЛКД ги поистоветуваат со криминалци. Доколку авторите збо-
руваат за користењето дроги од аспект на криминал, тие треба да појаснат 
дека во Република Македонија тоа не е кривично дело. 

Од анализата на учебниците кои се употребуваат на правните и сродни сту-
дии, произлегува заклучокот дека постојните закони и правни практики се 

пренесуваат еднострано, без да се овозможи критички осврт кон нив. Во Репу-
блика Македонија, самиот Кривичен закон не е усогласен со постојните меѓу-
народни документи и препораки на СЗО, УНАИДС и УНОДЦ. Современата лите-
ратура има обврска да ги запознае студентите со меѓународните стандарди 
поврзани со дрогата и да даде критички осврт на постојните норми и практики, 
наместо да ги прикажува како апсолутна вистина. Неопходно е студентите да 
се запознаат со потребата од разликување на користењето дрога за лична 
употреба од трговија со дрога, како и за (не)уставноста на кривичното дело 
„пренесување заразна болест“, мерката „задолжително лекување на алкохоли-
чари и наркомани“ и потребата од нивно усогласување со националните и 
меѓународните прописи. 

2
Пропаганда, 
навреди и 
криминализација 
на лицата кои 
користат дроги 

Самата класификација на 
теми во учебниците е 
проблематична, така што 
за користењето дроги се 
зборува во поглавја и 
теми како „општествени 
девијации“, „девијантно 
однесување“, „негативни 
појави на сексуалниот 
живот“, „патолошки, 
општествено негативни 
појави“, „облици на 
девијантно поведение“, 
па дури и користењето 
дроги се класифицира 
под „криминал“. 

3
Еднострано и 
некритичко 
претставување на 
постојните закони и 
практики поврзани 
со дрогата 
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Во учебникот „Психијатрија - Том 1“, авторот Чадловски ги претставува ли-
цата зависни од дроги како пациенти со слаби терапевтски резултати и 

„ниска мотивација“ за лекување. Ваквиот став е произволен, и вината ја лоцира 
кај пациентите наместо да ги преиспита постојните програми за третман на 
зависности од дрога. Тој може и негативно да влијае врз мотивацијата на идни-
те професионалци за третман на лицата зависни од дроги, создавајќи перцеп-
ција дека нема потреба да се трудат и дека на овие лица им нема спас. Авторот 
Чадловски, исто така, се застапува за детоксикацијата како третман на завис-
ности, наспроти „проблемот со т.н. метадонски метод“. Иако секој случај се 
проценува поединечно, генерално, детоксикацијата како метод не е поддржана 
од современите програми, базирани на искуствата и резултатите во третманот 
на зависности. Особено постојат контроверзии околу т.н. „сува детоксикација“ 
која се смета за нехумана и се дискутира нејзината успешност и ризиците кои 
ги носи. 

Иако претставувањето на хомосексуалноста во образованието беше пред-
мет на претходната анализа, каде што, исто така, се забележа поврзување 

на ХИВ со хомосексуалноста, сепак, и во дел од анализираните учебници се 
забележува тоа. 

Така, на пример, во „Социјална патологија“ (Сулејманов и Стојаноски, 2002), 
за ХИВ се зборува само во поглавјето посветено на хомосексуалноста. Ав-
торите на „Социологија на медицина“ (Костовски и Саркањац) наместо да 
зборуваат за ризично однесување, зборуваат за ризични групи меѓу кои 
ги споменуваат и хомосексуалците, претставувајќи ги на тој начин како 
главни виновници за инфекцијата ХИВ. На овој начин, дополнително ги 
стигматизираат луѓето со хомосексуална и бисексуална ориентација и, 
уште повеќе, креираат лажна слика дека доколку не сте припадник на 
геј-заедницата, не сте под ризик на ХИВ-инфекција. Во „Етика за III год. 
гимназиско образование“, авторот Темков, освен што тврди дека најмногу 
„болни од СИДА“ има помеѓу „наркоманите и хомосексуалците“, дури и 
продолжува со тврдењето дека намерно се заразуваат со „нивните друга-
ри хомосексуалци“ за да страдаат заедно. На вакви небулозни тврдења не 
може ни да се преиспитува нивната докажаност или стручност, туку може 
само да се заклучи дека повикуваат на омраза и дискриминација кон ЛКД, 
ЛКХ и ЛГБТИ-заедницата. 

Во учебниците отсуствува претставувањето на користењето дроги од ас-
пект на човекови права и од аспект на права на пациенти. Авторите, на-

место да зборуваат за стигмата и дискриминацијата кон ЛКД, тие придонесу-
ваат кон нејзино ширење. Многу ретко, лицата кои се зависни од дрога се 
анализираат од аспект на пациенти, со исклучок на учебниците од областа на 
медицината. Меѓународната класификација на болести (МКБ 10) ја дефинира 
штетната употреба на психоактивни супстанции и синдром на зависност од 
психоактивни супстанции, за кои се поставуваат соодветни дијагнози и тера-
пии, како за секоја друга болест. Авторите, исто така, не зборуваат за мно-
губројните проблеми од областа на здравството. Во ниту еден учебник не се 
зборува за недостигот на третман и избор на лекови, за секојдневните повреди 
на здравствените права на ЛКД, несоодветноста и непристапноста на здрав-
ствените установи кои нудат третман, непостоењето терапија за деца кои се 
зависни од дроги итн. Во учебникот „Пенологија“ (Арнаудовски и Груевска, Дра-
кулевски, 2013), наместо да се зборува за недостигот и несоодветниот меди-
цински третман за лицата зависни од дроги во затворите, тие се прикажуваат 
како виновници за постоењето дрога во затворите и за корумпирање на за-

4
Произволност во 
претставувањето на 
лицата зависни од 
дроги како 
пациенти

5
Хомофобијата е 
неизбежна во 
текстовите за ХИВ

6
Неспомнување на 
проблемите и на 
дискримина- 
цијата со кои се 
соочуваат ЛКД  
и ЛКХ 
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творскиот персонал. Во ниту еден учебник не се отвора дебатата за легализа-
ција на марихуана за медицинска употреба, иако тоа е актуелно прашање.

Во однос на ХИВ, отсуствуваат базични, релевантни информации. Од ши-
рење погрешни информации за самиот ХИВ, па сe до неспомнување на по-
стоењето на антиретровирусната терапија. Секако, не ни се споменуваат 
прекршувањата на здравствените права на ЛКХ и стигматизацијата. 
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Препораките на авторките генерално се однесуваат на потребата од целос-
на ревизија на учебниците, усогласување на терминологијата, отстрану-

вање на дискриминаторската и неточната содржина и нејзина замена со со-
времена, стручна содржина усогласена со денешната наука и меѓународните 
стандарди за заштита на човековите права на ЛКД и ЛКХ. 

Ана Мишковска-Кајевска препорачува исфрлање на сензационализмот, 
фаталистичкиот и навредлив тон и непроверените информации од анали-
зираните учебници. Понатаму, препорачува да се посвети поголемо внима-
ние на социоекономските и политичките фактори кои придонесуваат за 
употреба на дроги и ширењето инфекции, со цел да се избегне лоцирање на 
вината во личноста и нејзините карактеристики. Потребно е и осовремену-
вање на стручната литература која ја користат авторите и збогатување на 
учебниците со текстови кои поттикнуваат развој на сопствени ставови кај 
студентите, наместо текстови кои ги наметнуваат ставовите на авторите 
како апсолутни вистини. 

Наташа Бошкова, меѓу другото, препорачува преку содржината на учебни-
ците студентите да добијат информации со кои ќе развијат критички ми-
слења околу постојните норми и практики поврзани со употребата на дроги 
и живеењето со ХИВ. На тој начин, идните професионалци ќе се застапува-
ат за промена на политиките и практиките со цел унапредување на зашти-
тата на правата на маргинализираните заедници. 

Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ смета дека употребата на ваква стигматизи-
рачка содржина има сериозни и далекосежни последици врз креирањето на 
ставовите на општата и стручната јавност кон ЛКД. Според тоа, препорачу-
ва ревизија и воведување стручна терминологија и научно поткрепени ста-
вови кои ќе влијаат врз намалувањето на стигмата кон ЛКД. 

I I I
Препораки  и 
заклучоци



Ана Мишковска Кајевска

Дискриминација, 

незнаење, стигматизација 

и фатализам

Анализа на третманот на користењето дроги и 

живеењето со ХИВ во неколку учебници по 

социологија, педагогија и етика
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Предмет на ова истражување е третманот на користењето дроги и жи-
веењето со ХИВ, вклучително и лицата кои користат дроги (ЛКД) и лицата 

кои живеат со ХИВ (ЛКХ), во образованието во Република Македонија. За да се 
стекне подобар увид во тоа како овие практики и лица се претставени во обра-
зовниот процес, а во согласност со расположливите временски, финансиски и 
човечки ресурси, коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинали-
зираните заедници“ избра девет книги што се користат како средношколски и/
или универзитетски учебници во наставата на македонски јазик. Со методот 
на погоден примерок (convenience sample), т.е. користење извори до кои прис-
тапот е едноставен и обезбеден, беа избрани учебници во кои, во поголема или 
помала мера, се спомнува користењето дроги и/или живеењето со ХИВ.

Анализирани беа следниве учебници: „Социологија“ (Ацески, 2013), „Пе-
дагогија за трета година на реформираното гимназиско образование“ 
(Костова, Бараковска и Маказлиева, 2005), „Социологија на медицината“ 
(Костовски и Саркањац, 1999), „Социологија на здравјето и болеста“ (Кос-
товски и Саркањац, 2010), „Социологија“ (Петроска, (ур.), 1998), „Социјал-
на патологија“ (Сулејманов и Стојаноски, 2002), „Социологија“ (Ташева, 
2003), „Етика за III година гимназиско образование“ (Темков, 2005) и „Како 
да се биде добар. Етика за млади“ (Темков, 2009).

Третманот на конкретните практики и лица во овие трудови не е анализи-
ран само од аспект на неговото соодветствување со оној што е содржан во 
најновите дефиниции и препораки дадени од страна на најрелевантните ин-
ституции за овие прашања: Светската здравствена организација (СЗО), 
Програмата на Обединетите нации за ХИВ/СИДА (УНАИДС) и Канцеларијата 
на Обединетите нации за дрога и криминал (УНОДЦ). Во ова истражување 
се обрнува внимание и на доследноста на аргументацијата, т.е. се проверу-
ва дали автор(к)ите се конзистентни во она што го говорат или, пак, во рам-
ките на истиот текст изнесуваат различни гледишта.

СЗО користењето дроги го смета за болест и во својот прирачник „Меѓуна-
родна класификација на болести“ ги наведува и ги опишува менталните и 
бихевиоралните растројства што можат да се јават како последица на оваа 
практика.13 Понатаму, СЗО, УНАИДС и УНОДЦ, во своите залагања за уна-
предување на јавното здравје, препорачуваат да се декриминализираат 
ЛКД и да им се излезе во пресрет на овие луѓе и нивните проблеми корис-
тејќи се со „хуман и поддржувачки пристап“ (The Gap Report 2014, People 
Who Inject Drugs, стр. 13).14 Овој пристап, кој треба да биде издигнат на ниво 
на национална стратегија, подразбира, меѓу другото, и институционални 
промени со цел намалување на „институционализираната стигма и дискри-
минација“ (ibid., стр. 14).

Што се однесува до живеењето со ХИВ, УНАИДС јасно посочува дека ХИВ 
и СИДА не се синоними и дека овие два термини не треба да се мешаат 

13 Види го прирачникот ICD-10 (International Classification of Diseases, верзија 10), кој е 
достапен на: http://www.who.int/classifications/icd/en/ [10.01.2015].
14  Иако извештајот е насловен „Лица кои инјектираат дроги“, во деловите кои се цитирани 
тука се зборува општо за „лица кои користат дроги“. Извештајот е достапен на:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/05_Peoplewhoinjectdrugs.pdf [10.01.2015].

1
Вовед
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2
Анализа

(UNAIDS Terminology Guidelines, октомври 2011).15 Кај најголем дел од ЛКХ, 
вирусот се нема активирано и доведено до СИДА, односно кај овие лица не 
е дијагностицирана состојбата кога организмот не е способен да се брани 
од болести и инфекции. Овој поимовник препорачува и да не се зборува за 
СИДА како за „смртоносна, неизлечива болест“, бидејќи тоа „може да 
предизвика страв и да ги зголеми стигмата и дискриминацијата“ (ibid., стр. 
6). Кон засилена стигма и дискриминација може да доведе и употребата на 
терминот „ризични групи“. Тој треба да се замени со поимот „ризични одне-
сувања“, бидејќи „однесувањата се оние кои можат да ги изложат поедин-
ките/ците на ризик, а не нивното членство во [некои] групи“ (ibid., стр. 13).

На крајот од овој вовед се потребни три напомени. Прво, со оглед на тоа 
што се покажа дека еден од деловите од „Социологија на медицината“ (Кос-
товски и Саркањац, 1999) што се релевантни за ова истражување (оној на 
стр. 196-201) е содржински идентичен на релевантниот дел од „Социологија 
на здравјето и болеста“ (Костовски и Саркањац, 2010, стр. 155-161),16 анали-
зата на тоа парче текст се повикува на првонаведениот учебник. Второ, во 
двата избрани учебници од Кирил Темков беа забележани големи текстуал-
ни сличности меѓу релевантните делови,17 но бидејќи тие делови честопати 
не беа идентични, двата трудови беа задржани во анализата. Трето, во тек-
стот што следува, секој учебник е анализиран засебно. Кај оние учебници 
што ги споменуваат и користењето дроги и живеењето со ХИВ (што не е 
случај со сите), по случаен избор прво е наведена анализата на третманот 
на користењето дроги.

2 .1 .  
„С О Ц И О Л О Г И Ј А “
_ 

(Ацески, 2013)

За општествената појава на користење дроги, Илија Ацески го употребува 
дискриминаторскиот и навредлив термин „наркоманија“ и го сместува во 

категоријата „девијација“ или „девијантно однесување“. Уште на самиот поче-
ток на својот осврт на девијациите, авторот прави дистинкција меѓу однесу-
вањето на „нормални луѓе“ и она девијантното што „најчесто го квалификува-
ме како „лудо однесување“, „криминално“ или однесување на умоболни луѓе 
што реагираат чудно“ (стр. 200). За девијантното однесување вели дека е „по-
грешно, илегално и неморално“, „дејствува разурнувачки врз општествената 
кохезија“ и „претставува отстапување од нормите што ги воспоставила 
општествената заедница“ (ibid.). 

15 Достапен на: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-
guidelines_en_0.pdf [10.01.2015].
16 Единствената содржинска разлика меѓу овие два дела се состои во тоа што во учебникот од 
2010 г. авторите додаваат на стр. 156 една реченица во која го наведуваат бројот на „заболени 
од СИДА“ во 2008 г. во Македонија. Инаку, во овој подоцнежен труд авторите не наведуваат дека 
преземаат цели делови од свој претходен учебник, што претставува автоплагијат.
17 Ниту овој автор не означува дека цитира или парафразира делови од свој претходен труд.
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Иако Ацески точно наведува на истата страница, само една реченица по-
долу, дека отстапувањето од нормите може да биде во „позитивна или нега-
тивна насока“, тоа укажување е недоволно - дотолку повеќе што не е 
објасне то и поткрепено со примери - за да изврши барем делумна коре-
кција на исклучително навредливиот и стигматизирачки тон што е зададен 
во текстот кој претходи, а се однесува и на ЛКД. Еден можен пример на по-
зитивно отстапување од нормата е одбивањето на Афроамериканката 
Роза Паркс (Rosa Parks) во 1955 г. во Алабама, САД да седне во делот од 
автобусот наменет за Афроамериканки/ци. Кога би дал и такви илустрации, 
Ацески би презентирал пореална слика за општеството и би поттикнал на 
критичко промислување на сите (наводни) норми и (наводни) отстапувања.

Негативно врамување на ЛКД е присутно и кога авторот наведува амери-
канско истражување од 1969 г. во рамките на кое најголемиот дел од испи-
таниците одговориле „дека како девијантни ги сметаат хомосексуалците, 
наркоманите и алкохоличарите“ (стр. 202). Веднаш потоа, во наредниот па-
сус, Ацески со право напомнува дека девијантноста е контекстуално усло-
вена и како таква променлива, па она што во една средина и/или во еден 
временски период е осудувано, може на друго место и/или во друго време 
да биде одобрувано. Овој пат, меѓутоа, авторот не наведува некое (поново) 
истражување за да го илустрира ова тврдење и да го спореди со претходно 
споменатото истражување од 1969 г. Како последица на ова посочување 
еден пример, а игнорирање на друг, се стекнува впечаток дека Ацески не 
сака да укаже на постоењето општества во кои нема широко распространет 
став дека лицата со хомосексуална ориентација или ЛКД се девијантни.

Во учебникот постои недоследност во авторовото промислување на влија-
нието на јазикот врз општествената положба на засегнатите лица. Од една 
страна, Ацески зборува за дискриминацијата, дискредитацијата и исклучу-
вањето кои се последица на стигмата, односно етикетирањето: „Општа по-
следица од стигматизирањето е односот кон поединецот како [кон] де-
вијант, со што се ограничуваат неговите легитимни можности“ (стр. 208). 
Понатаму, авторот цитира дел од анализата „Медиумите и маргинализира-
ните заедници“ (Трајаноски, Цветковиќ и Панајотов, 2011),18 во која се збо-
рува токму против дискриминаторскиот говор кон ЛКД. Иако Ацески воо-
пшто не се изјаснува дали ја одобрува или не оваа анализа, вметнувањето 
на цитираниот текст во контекст на зборувањето против стигмата наведу-
ва на заклучок дека тој се согласува со цитатот. Но, од друга страна, тој во-
општо не обрнува внимание на термините што самиот ги употребува, како 
што се, на пример, „наркоманија“ и „наркомани“. Ова отсуство не е един-
ствено чудно доколку се земе предвид дека во истиот учебник тој се освр-
нува на негативните ефекти на стигматизацијата. Уште повеќе зачудува 
тоа што авторот не прави никакво поврзување со текстот од Трајаноски, 
Цветковиќ и Панајотов (2011), кој тој самиот го цитира, а во кој горенаведе-
ните два термини се означени како дискриминаторски.

18 Трајаноски, Ж., Цветковиќ, И. и Панајотов, С. (2011) Медиумите и маргинализираните 
заедници: Медиумските дискурси и дискриминацијата врз припадниците на маргинализираните 
групи (корисници на дрога, сексуални работници, ЛГБТ, лица што живеат со ХИВ). Скопје: 
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“.
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Проблематичен е и фаталистичкиот, навредлив и стигматизирачки говор 
што Ацески го практикува кога зборува за последиците од користењето 
дроги. На пример, иако точно посочува, но без никакво дополнително објас-
нение, дека оваа практика „создава задоволство“ (стр. 242), тој вели и дека 
„[н]аркоманот е несигурна, отуѓена личност, полна со страв, не може да го 
согледа своето место во општеството и не верува во себе“ (стр. 242). Исто 
така, „промените што настануваат кај личноста на наркоманот... по правило 
водат кон асоцијално и антисоцијално однесување“ (ibid.).

За крај, авторот е недоволно прецизен во однос на тоа дали смета дека 
користењето дроги е во директна врска со вршењето криминални дејства. 
Тој одново ја цитира студијата „Медиумите и маргинализираните заедници“, 
во која се осудува ваквата криминализација на ЛКД како стигматизирачка 
и неоснована. Ниту тука Ацески не го коментира употребениот цитат што 
остава простор да се заклучи дека тој ја одобрува наведената критика. 
Меѓутоа, само две страници подолу, тој го затвора ова поглавје од учебни-
кот со дел чиј поднаслов гласи: „Злосторството и девијантноста: социолош-
ка перспектива“. Иако авторот не образложува за какво злосторство стану-
ва збор и каква е поврзаноста со девијантноста, неговата употреба на 
поимот „злосторство“ сугерира дека тој смета оти постои цврста врска меѓу 
вршењето злосторства и користењето дроги. Ова стигматизирачко и обви-
нувачко имплицитно тврдење дополнително се исчитува од тоа што подна-
словот стои во завршницата на текст во кој претходно е наведено дека ко-
ристењето дроги е девијантна и социопатолошка појава, а ЛКД по правило 
се однесуваат асоцијално и антисоцијално.

2 . 2 .  
„ПЕД АГОГИЈА ЗА ТРЕТА ГОДИНА НА РЕФОРМИРАНОТО 
ГИМНА ЗИСКО ОБРА ЗОВАНИЕ“ 
_ 

(Костова, Бараковска и Маказлиева, 2005)

Марија Костова, Анета Бараковска и Ели Маказлиева го сместуваат ко-
ристењето дроги, т.е. „наркоманијата“ или „уживањето опојни дроги“, како 
што тие ја нарекуваат оваа практика, помеѓу „негативните појави на сексу-
алниот живот“, заедно со „проституцијата, половите болести, половото си-
лување, хомосексуалноста и лезбејството... [и] алкохолизмот“ (стр. 202). 
Оваа своја, многукратно проблематична и дискриминаторска класифика-
ција19, авторките ја објаснуваат така што велат дека наркоманијата и алко-
холизмот - за кои обично зборуваат збирно, како овие појави да имаат 

19 Во овој текст нема, за жал, простор за поширока анализа на проблематичниот карактер 
на оваа класификација. Види и: Врангалова, С. (2011) „Третманот на хомосексуалноста во 
образовниот систем во Република Македонија“. Во: Трајаноски, Ж. и Димитров, С. (ур.), 
Хомосексуалноста во образованието во Република Македонија. Скопје: Коалиција „Сексуални и 
здравствени права на маргинализираните заедници“.
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идентични причини, манифестации и последици - „се поврзани со сексуал-
ниот живот“ бидејќи често доведуваат до „сексуален промискуитет, прости-
туција, со што се поттикнува ширењето на половите болести“ (стр. 204).

На оваа стигматизирачка изјава, во која ЛКД се претставени во исклучи-
телно негативно светло без да биде објаснето на кој начин е воспоставена 
врската меѓу овие појави, Костова, Бараковска и Маказлиева надоврзуваат 
уште една таква реченица. Таа е дополнително проблематична поради 
својот фаталистички тон: „Со нив [наркоманијата и алкохолизмот] се 
уништува и човечката социјална вредност и се оштетува целокупното фи-
зичко и психичко здравје на младиот човек“ (ibid.). Авторките не наведуваат 
што се случува со здравјето на повозрасните ЛКД.

Костова, Бараковска и Маказлиева говорат за користењето дроги на осо-
бено негативен начин, а тоа што на едно место го употребуваат терминот 
„уживање“, повеќе изгледа како ненамерен гаф отколку свесен избор да се 
зборува и за тој сегмент на оваа појава. Но, и покрај негативниот говор, тие 
експлицитно не го доведуваат користењето дроги во врска со криминалот, 
туку го сметаат за болест на зависност што тешко се лекува (стр. 204). Су-
герирајќи дека таа болест сепак е излечива, авторките делумно го напушта-
ат фатализмот со кој инаку ѝ пристапуваат.

Авторките не зборуваат за ЛКХ, но овие луѓе се индиректно присутни во 
една реченица: „Употребата на кондомот - најпопуларното „оружје“  против 
„чумата на XX век“ - сидата, секако, претставува заштита и од други полови 
венерични болести“ (стр. 202). Присутноста на зборот „оружје“ може да до-
веде до стигматизирачкиот, дискриминаторски и опасен заклучок дека 
Костова, Бараковска и Маказлиева сметаат дека ЛКХ се непријател(к)и 
против кои треба да се бори општеството. Иако авторките и самите го ста-
ваат поимот „оружје“ во наводници, најверојатно со цел да укажат на него-
вото преносно значење, подобро е овој збор целосно да се избегне поради 
неговата милитантна конотација.

Загрижувачки е и тоа што Костова, Бараковска и Маказлиева пишуваат 
„сида“ наместо „СИДА“. Правењето на оваа правописна грешка укажува 
дека тие имаат скромни познавања од областа што ја обработуваат, па не 
знаат дека се работи за акроним. Недоволноста на нивното знаење се гле-
да и од тоа што тие ја третираат СИДА-та како болест. Таа, меѓутоа, не е 
болест, туку синдром, односно клиничка слика што укажува дека во органи-
змот има активен ХИВ што довел до слабеење на имунитетот и со тоа го 
направил лицето подложно на болести и инфекции (UNAIDS Terminology 
Guidelines, октомври 2011).

Нарекувајќи ја СИДА-та „чумата на XX век“, Костова, Бараковска и Маказ-
лиева го истакнуваат нејзиниот неизлечив карактер. Тоа е проблематично 
од две причини. Прво, авторките не прават разлика меѓу живеењето со ХИВ 
без и со дијагностицирана СИДА. Тоа е неопходно потребно, со оглед на тоа 
што „[д]обивањето ХИВ веќе не значи сигурна смрт“ (The Gap Report 2014, 
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People Living With HIV, стр. 1)20, барем не - како што наведува извештајот - за 
човек што прима соодветна терапија и има висок социо-економски статус. 
Таквото лице „има речиси еднаков очекуван животен век како она кое го нема 
вирусот“ (ibid.). Второ, како што веќе наведов, УНАИДС препорачува да не се 
употребува фаталистички говор за СИДА-та поради тоа што тој може да 
предизвика страв кај поширокото население и да ја засили стигматизацијата и 
дискриминацијата на ЛКХ (UNAIDS Terminology Guidelines, октомври 2011).

2 . 3 .  
„С О Ц И О Л О Г И Ј А  Н А  М Е Д И Ц И Н АТА “ 
_ 

(Костовски и Саркањац, 1999)

„Наркоманија“ е терминот што Стефан Костовски и Бранислав Саркањац 
го употребуваат за користењето дроги, а оваа практика ја класифицираат 
во категоријата „патолошки“, односно „општествено негативни“ појави што 
„во значителна мера отстапуваат од општествените норми на една заедни-
ца“ и „можат да предизвикаат состојба на општествена дезорганизација“ 
(стр. 86). Во оваа категорија, авторите ги сместуваат и „појавите на де-
ликвенција... проституција, алкохолизам, агресивност, самоубиства итн.“ 
(ibid.). Костовски и Саркањац не се задржуваат поопширно на користењето 
дроги, ниту, пак, на останатите појави, па останува нејасно дали тие сметаат 
дека сите тие појави на еднаков начин претставуваат отстапување од нор-
мите на заедницата, дали на еднаков начин влијаат врз неа и, на крајот, 
дали се еднакво проблематични за неа.

Во овој дел од текстот, авторите неколку пати ја употребуваат конструк-
цијата „општествено негативни појави“. Тоа предизвикува поголема стиг-
матизација и дискриминација на лицата што се вршител(к)и на овие дејства, 
вклучително и ЛКД. Една дополнителна стигматизација и дискриминација 
сепак е избегната, благодарејќи на тоа што Костовски и Саркањац не го 
криминализираат користењето дроги (и другите горенаведени појави). За 
нив зборуваат како предмет на интерес на социологијата на медицината и 
социјалната патологија, во чии рамки се истражуваат „здравјето и болеста 
како општествени феномени“ (ibid.), па се добива впечаток дека авторите ги 
сметаат овие практики за болест, а не за криминално однесување.

Поголемо внимание во учебникот е дадено на СИДА-та и ЛКХ, со тоа што 
Костовски и Саркањац не го користат второнаведениов поим. Тие, всуш-
ност, низ целиот текст што се однесува на оваа тема, недоволно прават 
разлика меѓу ХИВ и СИДА и неточно ја третираат СИДА-та како болест, па 
зборуваат за „заболени“ и „болни“ од неа. Најголем дел од овој текст отпаѓа 
на начинот на кој лицата со дијагностицирана СИДА ментално се справува-

20 Извештајот е достапен на: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/01_
PeoplelivingwithHIV.pdf [10.01.2015]
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ат со својата здравствена состојба. Основата на оваа елаборација е текст 
од Rose Weitz (1989)21 што Костовски и Саркањац опширно го парафразира-
ат. При тоа парафразирање (и преведување), тие внесуваат, на повеќе мес-
та во учебникот, неколку терминолошки грешки што не се присутни во тек-
стот на Weitz. Додека Weitz се служи со конструкцијата „лица со СИДА“, 
Костовски и Саркањац ги употребуваат поимите „заболени“ и „болни“ од 
СИДА. Понатаму, овие двајца автори зборуваат за „СИДА-тест“ (стр. 200), 
кој не постои, туку се работи за „ХИВ-тест“ со кој се одредува присуството 
на ХИВ во крвта. Погрешно е и користењето на застарените термини „ри-
зични групи“ (ibid.) и „носители на вирусот“ (стр. 197). За првиот термин веќе 
посочив дека УНАИДС препорачува да биде заменет со „ризични однесу-
вања“, а наместо вториот термин, кој е исто така негативен, стигматизирач-
ки и дискриминаторски, УНАИДС употребува „ЛКХ“ или „ХИВ-позитивно 
лице“ (UNAIDS Terminology Guidelines, октомври 2011).

Многу сериозен проблем во овој учебник е тоа што Костовски и Саркањац 
ги поврзуваат ХИВ и СИДА-та единствено со хомосексуалните и бисексуал-
ните лица. Иако текстот на Weitz се базира на нејзини интервјуа со хомосек-
суални и бисексуални лица, не треба генерално да се сугерира - како што тоа 
го прават Костовски и Саркањац, но не и Weitz - дека луѓето со хетеросексу-
ална ориентација се автоматски заштитени од ХИВ и од СИДА. Ваквото (им-
плицитно) тврдење е медицински неиздржано, а и опасно. Тоа може да до-
веде до лажна сигурност кај хетеросексуалните лица и, во согласност со 
тоа, ризично однесување, односно непочитување на советите за заштита 
од инфекции и болести. Таквото тврдење е проблематично и поради тоа 
што дополнително дискриминира и стигматизира една популација која веќе 
е општествено маргинализирана.

Авторите со право велат дека искуството на бивање болен е „резултат на 
социјалната интеракција“, т.е. е обликувано од „социјалните и културните 
фактори“ на една средина (стр. 194). Меѓутоа, кога подоцна зборуваат за 
теоријата на етикетирањето, Костовски и Саркањац велат: „Болните од 
СИДА, поради природата на болеста, многу често се соочуваат со ситуации 
во кои се обележени, изопштени и отфрлени“ (стр. 238, истакнување дода-
дено). Ваквото нивно игнорирање на општествената конструкција на здрав-
ствените состојби - на што и самите автори се повикуваат на други места во 
учебникот - и зборување за природата на болеста (природата за која се су-
герира дека е една и неменлива) е прилично проблематично и опасно. Во 
конкретниов случај, таквиот говор може да се интерпретира како нивно оп-
равдување и репродуцирање, наместо проблематизирање на стигмата и 
дискриминацијата на која обично се изложени ЛКХ. 

21 Weitz, R. (1989) “Uncertainty and the Lives of Persons with AIDS”. In: Journal of Health and Social 
Behavior, vol. 30, no. 3, pp. 270-281.
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2 .4 .  
„С О Ц И О Л О Г И Ј А  Н А  З Д РА В Ј Е ТО  И  Б О Л Е С ТА “
_ 

(Костовски и Саркањац, 2010)

Како што напомнав во воведот, делот од овој учебник што е релевантен за 
ова истражување, поради својата идентичност со оној веќе објавен во прет-
ходно анализираниот учебник, нема да биде анализиран (и) овде. Тука само 
ќе се задржам на едната реченица што Стефан Костовски и Бранислав Сар-
кањац ја додале во учебникот од 2010 г. Таа гласи: „Денес, во земјава се 
евидентирани 107 случаи на заболени од СИДА, од кои 59 се веќе починати“ 
(стр. 156). Авторите наведуваат во фуснота дека податоците се од ноември 
2008 г. и како извор ја посочуваат Македонската информативна агенција, 
но не означуваат дали се работи за цитат или за парафраза. Пребарување-
то на интернет покажа дека горенаведената реченица (без зборот „денес“) е 
идентична на онаа во агенциската вест што била пренесена од  
неколку портали.

Првиот проблем со оваа реченица, кој авторите можеле да го решат со 
промена на терминологијата, претставува употребата на неточната кон-
струкција „заболени од СИДА“. Дополнителен проблем, за чие перпету-
ирање, еднакво како и во првиот случај, Костовски и Саркањац се делумно 
одговорни, е нејзината непрецизност. Нејасно е, имено, дали тие 107 случаи 
се ЛКХ кај кои е дијагностицирана СИДА, дали се тоа ЛКХ кај кои не е дијаг-
ностицирана СИДА или бројката е збир на двете категории ЛКХ. Наместо 
само да ја преземат конкретната реченица, авторите требало да ја проверат 
информацијата што е содржана во неа, а потоа и да ја допрецизираат во 
својот учебник.

2 . 5 .  
„С О Ц И О Л О Г И Ј А “ 
_ 

(Петроска, (ур.), 1998)

Во овој учебник се зборува за користењето дроги во поглавјето „Општест-
вени девијации“ чиј автор е Нелко Стојаноски. Повикувајќи се на Haralambos 
(1989),22 Стојаноски дава една шаренолика збирна категорија „општествени 
девијации“ во која, покрај користењето дроги, влегуваат и: „злосторство и 
деликвенција... проституцијата, душевните болести, самоубиствата, алкохо-
лизмот, [и] хомосексуализмот [sic]“ (стр. 157). Одвојувањето на „злостор-
ство и деликвенција“ од користењето дроги сугерира дека авторот веројат-
но не го смета последново за криминал. Иако тој не се изјаснува 
експлицитно по ова прашање, оваа претпоставка донекаде се потврдува 

22 Haralambos, M. (1989) Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus.
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подолу во текстот (стр. 164-166), кога тој нуди малку поинаква класифика-
ција на девијациите. Не само што Стојаноски одвоено зборува за кримина-
лот и користењето дроги, туку и кога зборува за криминалот воопшто не го 
споменува користењето дроги и обратно.

За разлика од погоре анализираните учебници, каде што добивките од ко-
ристењето дроги (речиси) воопшто не беа споменати, овој текст се осврну-
ва и на нив. Стојаноски вели дека дрогите се земаат „честопати за да се 
отстранат некои неповолни лични или групни состојби. Тие најчесто прет-
ставуваат облик на бегство од реалниот живот“ (стр. 165), а „[с]о земањето 
такви средства... се менуваат чувствата, расположението, свеста и други 
психички функции и однесувања“ (стр. 166). Иако се работи само за три ре-
ченици, ова внимание е мошне битно. Тоа помага во создавањето поком-
плетна, а со тоа и поточна претстава за оваа практика, вклучително и при-
чините што ја (ре)продуцираат. Феноменот на користење дроги не може, 
имено, да се разбере во целост ако не се зборува и за неговата привлеч-
ност, туку само се опфатат неговите негативни ефекти.

Поимите што Стојаноски ги употребува за користењето дроги се: „земање 
дроги“ (стр. 157), „наркоманија“ (стр. 160), „токсикоманија“ (стр. 165) и „зави-
сност од дроги“ (на повеќе места), од коишто само првиот нема стигмати-
зирачка и дискриминаторска конотација. Терминот „зависност од дроги“ е 
особено интересен за анализа бидејќи авторот го објаснува така што де-
лумно го/се негира: „Наркоманијата или зависноста од дроги, претставува 
земање такви средства (дроги)... кои... можат да доведат до состојба на... 
зависност“ (стр. 166, истакнување додадено). Иако Стојаноски тука со пра-
во укажува дека не секое користење дроги и не секоја дрога нужно доведу-
ваат до зависност, три реченици подолу, во истиот пасус, тој повторно се 
порекнува. Притоа тој не само што воопштува и фаталистички зборува за 
дрогите и ЛКД, туку и ги навредува овие лица: „[Дрогите] доведуваат до се-
риозни оштетувања на организмот (земени во поголемо количество и смрт) 
и ги прават зависниците неспособни за нормален општествен живот“ (стр. 
166).

Воочлива е и една друга неконзистентност во текстот. Од една страна, 
Стојаноски самиот укажува на „релативноста на девијациите“ (стр. 159) и 
потоа цитира дел од Haralambos (1989), каде што овој автор дава примери 
за релативноста и контекстуалната условеност на она што се смета за де-
вијација. Покрај ова, Стојаноски уште на самиот почеток на текстот во фус-
нота ги парафразира - а притоа не изразува критика - Pešić i Janković 
(1988)23 кои велат дека „[не] може објективно да се утврди некоја „нормална“ 
општествена состојба“ (Стојаноски, стр. 156). Од друга страна, велејќи дека 
„зависниците [се] неспособни за нормален општествен живот“ (стр. 166), ав-
торот сугерира дека сепак постои еден одреден и утврден нормален 
општествен живот.

Истото имплицитно изречено тврдење, во кое нема простор за претходно 
укажаната релативност, се исчитува и од тоа што на крајот од текстот 

23  Pešić, V. i Janković, I. (1988) Društvene devijacije: Kritika socijalne patologije. Beograd: 
Naučna knjiga.
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Стојаноски вели дека „сите видови девијации се непожелни, штетни, нега-
тивни општествени појави“ (ibid.). Овој заклучок не е само проблематичен 
поради својата неточност и присутните контрадикторности во текстот, туку 
и поради негативниот тон. Опишувањето на овие појави со таков тон дове-
дува до дополнителна стигматизација и дискриминација на вршител(к)ите 
на споменатите дејства, што значи и ЛКД (а и дел од ЛКХ, иако тие не се 
споменати во текстот). Кон ова придонесува и тоа што авторот зборува за 
„елиминирање“ (стр. 157) и „целосно елиминирање“ (стр. 166) на овие прак-
тики, како и - во нешто помалку милитантен стил - дека тие треба да се „от-
странуваат“ (стр. 157).

2 .6 .  „С О Ц И Ј А Л Н А  П АТО Л О Г И Ј А “ 
_ 

(Сулејманов и Стојаноски, 2002)

Користењето дроги и во овој учебник се третира како вид девијација, па е 
сместено, под името „Наркоманија“, во делот насловен „Облици на девијант-
но поведение“, заедно со проституцијата, хазардните игри, самоубиството и 
обидот за него, алкохолизмот, вагабондажата [sic], хомосексуалноста и кри-
миналот и малолетничката деликвенција. Освен „наркоманија“, Зоран Сулеј-
манов и Нелко Стојаноски ги употребуваат и термините „злоупотреба на 
опојни дроги“ (стр. 327), „наркоманска употреба“ (стр. 333) и „злоупотреба 
на наркотични средства“ (стр. 335), а ЛКД ги нарекуваат „уживатели на дро-
га“ (стр. 328), „наркомани“ (стр. 335) и „зависници“ (стр. 336).

Интересно е што овие автори, поинаку од претходно анализираните, со 
право не го третираат секое користење дроги како злоупотреба, туку само 
она зачестеното и количествено поекстремно: „Наркоманијата... претставу-
ва прекумерно редовно земање дроги што води кон... зависност“ (стр. 327) 
или „Со константно земање дроги доаѓа до наркоманија“ (стр. 334). Оваа 
дистинкција - која не ја задржуваат во целиот текст, пишувајќи на едно ме-
сто „самото земање дрога (нејзината злоупотреба)“ (стр. 338) - доаѓа отта-
му што овие двајца автори ја имаат консултирано дефиницијата на СЗО во 
која не се изедначува секое користење дроги со злоупотреба. Останува, 
меѓутоа, нејасно зошто овие автори, иако користеле материјали од СЗО, од-
лучиле да го употребат дискриминаторскиот поим „наркоманија“ и да ја на-
пишат дефиницијата на таа практика на начин кој сугерира дека тоа е изво-
рен цитат од СЗО, т.е. дека СЗО го употребува тој термин: „Според 
дефиницијата на [С]ветската здравствена организација (World Health 
Organization - WHO) од 1961, „Наркоманијата претставува состојба...“ (стр. 
327, н. 470).

Бидејќи Сулејманов и Стојаноски не го наведуваат името на документот од 
којшто цитираат, а исцрпното пребарување на интернет не даде резултат, 
не можам во целост да тврдам дека се работи за погрешен превод или, пак, 
за парафразирање што е неточно претставено како цитат. Сепак, малку е 
веројатно дека постои дефиниција на СЗО од 1961 г. што го содржи зборот 
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„наркоманија“. Уште во 1950 г., Експертскиот комитет за дроги24 на СЗО из-
дава извештај25 во кој овој поим не го користи, туку зборува за „навлече-
ност“ (addiction), а во извештајот од 1964 г. го заменува последниов термин 
со „зависност“ (dependence), и повторно воопшто не го споменува зборот 
„наркоманија“. Овој поим не се среќава ниту во наредните извештаи на ова 
тело,26 ниту во Лексиконот на поими поврзани со алкохол и дроги на СЗО од 
1994 г. (не постои поново издание),27 а ниту, пак, во трите Меѓународни кон-
венции на УНОДЦ за контрола на дроги (од 1961, 1971 и 1988 г.)28 и Поимов-
никот на УНОДЦ за дроги од 2003 г.29

Сулејманов и Стојаноски на многу места во текстот користат исклучител-
но негативен дискриминаторски, стигматизирачки и навредлив - а неретко 
и фаталистички - произволен говор кон ЛКД и нивните (наводни) практики. 
Авторите тврдат дека 

наркоманите стануваат лабилни, егоцентрични, критизери, 
фалбаџии, лажливци, забушанти и лица кои ги запоставуваат 
брачните и семејни обврски. Живеат во постојан страв од ап-
стиненцијални кризи... и судир со органите на власта...  
Интелектот им е слаба [sic], како и способноста за забележу-
вање и сфаќање (стр. 334-335).

Во делот во кој ги опишуваат различните видови дроги, за сексуалните од-
носи под дејство на стимуланси авторите едноставно ќе речат дека тие „се 
одвиваат на мошне перверзен начин“ (стр. 329). Освен ова, тие зборуваат за 
ефектите на халуциногените дроги кај „нестабилните и незрели лица“ (ibid.), 
за лицата кои користат морфиум велат дека се здобиваат со „морални и 
карактерни депривации“ (стр. 330), а и дека тие лица се, како и оние што 
користат хероин, „оштетени на психосоцијално рамниште... слаби, изгладне-
ти лица кои немаат потреба ниту за храна, ни за секс, зашто сето тоа, како и 
потребата од љубов, им го заменува дрогата“ (стр. 331). Понатаму, Сулејма-
нов и Стојаноски велат дека хашишот и марихуаната создаваат „општест-
вени паразити... кои ги избегнуваат обврските“ (стр. 332) и дека кај лицата 
кои користат марихуана „разумот е очигледно нарушен... и ако едно лице е 
духовно исколчено, може да биде наведено на агресивно криминално пове-
дение“ (ibid.).

24 Ова не е целосното име на ова тело. Неговиот назив се менувал низ годините, но секогаш 
ги содржел зборовите „Експертски комитет“ и „дроги“, а никогаш поимот „наркоманија“. За да 
не го оптоварувам текстов со различните имиња, зборувам за „Експертски комитет за дроги“. 
Различните називи можат да се видат на листата (иако нецелосна) на извештаи на ова тело: 
http://www.who.int/substance_abuse/right_committee/en/ [15.01.2015].
25  WHO Expert Committee on Drugs Liable to Produce Addiction: Report on the Second Session, 
1950. WHO Technical Report Series 21. Достапен на: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_21.
pdf?ua=1 [15.01.2015].
26 Некои од извештаите се достапни на: http://www.who.int/substance_abuse/right_committee/
en/ [15.01.2015].
27 WHO Lexicon of alcohol and drug terms. Достапен на: http://whqlibdoc.who.int/
publications/9241544686.pdf?ua=1 [15.01.2015].
28 Конвенциите се објавени како книга The International Drug Control Conventions и достапни 
на: http://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/
The_International_Drug_Control_Conventions_E.pdf [15.01.2015].
29 UNODC Terminology and Information on Drugs. Достапен на: http://www.unodc.org/pdf/
publications/report_2003-09-01_1.pdf [15.01.2015].
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Ова поврзување на користењето дроги со криминалот доаѓа уште повеќе 
до израз во најпроблематичниот опис во овој дел од текстот, а тој се одне-
сува на лицата што употребуваат хашиш: „Врската која оваа дрога ја има со 
криминалното поведение, според Елиот, непосредно се докажува со англис-
киот збор assassin (убиец) кој настанал од терминот „hashshashin“ (ужива-
тел на хашиш) кој ја означува личноста која убива под дејство на хашиш“ 
(ibid.). Сулејманов и Стојаноски велат, значи, дека лицата кои користат ха-
шиш се убијци, а како доказ за тоа користат текст од 1952 г.30 Во неможност 
да го проверам изворниот текст, ќе посочам дека пребарувањето на интер-
нет покажа дека постојат контроверзии во врска со поврзаноста на поими-
те „assassin“ и „hashshashin“. Меѓутоа, дури и да постои таа етимолошка 
поврзаност, таа не значи автоматски дека лицата што во денешно време 
користат хашиш имаат поголема шанса да станат убијци од оние што не ко-
ристат. Застрашувачки е што авторите ја прават оваа паралела, а притоа не 
сметаат дека е потребно да консултираат современи трудови од оваа об-
ласт, наместо книга напишана 60 години пред нивната.

И подоцна во текстот, Сулејманов и Стојаноски експлицитно наведуваат 
дека постои поврзаност меѓу криминалот и користењето дроги. Овој пат 
тие зборуваат генерално за дроги, а не само за марихуаната и хашишот: 
„Злоупотребата на наркотичните средства е повеќестрано поврзана и со 
криминалитетот“ (стр. 335). Но, на друго место во учебникот тие изнесуваат 
поинаков став. Осврнувајќи се на причините за користењето дроги, автори-
те ќе речат дека ЛКД 

не можеме да ги третираме како криминалци, туку едностав-
но како несреќници на кои мора да им се укаже разбирање, 
доверба и помош. Тоа се... млади луѓе од разрушени семејст-
ва кои немаат соодветно образование, не се вработени и се 
наоѓаат во егзистенцијален вакум [sic]. Нив на секој чекор ги 
очекуваат предрасуди поради кои нивната социјална преа-
даптација претставува огромен проблем (стр. 334).

Овој цитат е значаен не само поради неточната генерализација на сите 
ЛКД, туку и поради двојната недоследност на авторите, што се гледа кога 
овој дел ќе се спореди со остатокот од текстот. Првата неконзистентност 
се однесува на поврзаноста на ЛКД со криминалот, додека, пак, втората се 
однесува на третманот на ЛКД од страна на авторите. На повеќе места во 
текстот, Сулејманов и Стојаноски користат обвинувачки говор кон ЛКД, а 
тука патерналистички велат дека ЛКД се „несреќници“ на кои треба да им 
се пристапи со „разбирање, доверба и помош“ бидејќи постојано се изложе-
ни на предрасуди во општеството. Се чини дека авторите не увидуваат дека 
тие самите, преку својот говор, го поттикнуваат создавањето и одржување-
то на предрасудите кон овие лица. Навредите, стигматизацијата и дискри-
минацијата не се само присутни кога Сулејманов и Стојаноски ги третираат 
ЛКД како криминалци, туку и кога ги сметаат за несреќници. Тоа се гледа и 
од ставот на авторите дека „зависникот... [м]орално, материјално и здрав-
ствено пропаѓа. Заразно дејствува врз околината поради што и други ста-
нуваат наркомани“ (стр. 336).

30 Elliott, M.A. (1952) Crime in Modern Society. New York: Harper & Brothers.
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Репетитивната недоследност и конфузност на стојалиштето на Сулејма-
нов и Стојаноски во однос на врската меѓу користењето дроги и криминал-
ните активности се гледа и од тоа што авторите на едно место нагласуваат 
дека во Република Македонија „самото земање дрога (злоупотребата) не 
претставува кривично дело ниту пректршок [sic]“31 и дообјаснуваат дека 
„определени поведенија во врска со дрогата во нашиот Кривичен законик 
се инкриминирани како кривични дела“ (стр. 338, истакнување во оригина-
лот). Авторите, значи, потенцираат дека користењето дроги нужно не ги 
криминализира ЛКД, а дека тоа се случува само доколку тие лица преземат 
одредени активности, поврзани со користењето дроги, кои се сметаат за 
кривични дела. Истовремено, на други места во текстот, Сулејманов и 
Стојаноски не оставаат простор за можноста ЛКД да не извршат кривично 
дело и зборуваат за „криминални дејства кои нужно произлегуваат од злоу-
потребата на дрогата“ (стр. 335, истакнување додадено) и велат дека  
„[н]аркоманијата нужно ја следат и проституција, корупција, уцени, измами, 
насилство и други недозволени дејности“ (стр. 336, истакнување додадено).

Битно е да се истакне дека Сулејманов и Стојаноски се задржуваат (иако 
далеку од сеопфатно) и на добивката од користењето дроги. Тоа е за поз-
дравување бидејќи, како што веќе посочив, наведувањето и на тој сегмент 
придонесува кон пореално согледување на оваа практика. Така, овие авто-
ри велат дека користењето дроги овозможува „бегство од светот на реал-
носта и барање утеха во светот на емоциите. Кај нив [ЛКД] едноставно се 
јавува желба да се побегне од овој во некој друг алтернативен свет во кој 
владеат целосен мир, љубов и добрина... [Н]аркоманите се оддаваат на дро-
ги со цел животот да им биде поинаков“ (стр. 334).

ЛКХ се само индиректно присутни во овој учебник и тоа единствено во 
неколку реченици во последниот пасус од поглавјето посветено на хомосек-
суалноста. Авторите, всушност, не прават разлика помеѓу ХИВ и СИДА, па 
погрешно зборуваат за пренесување СИДА, односно „Сида“, како што тие 
погрешно ја пишуваат (стр. 355). Неточна им е и формулацијата дека СИ-
ДА-та е „вирусна болест“ (ibid.). Иако Сулејманов и Стојаноски точно наве-
дуваат дека пренесувањето не е поврзано со (хомо)сексуалната ориента-
ција, тие во овој дел сепак вршат дискриминација и стигматизација на 
неколку маргинализирани групи бидејќи не објаснуваат прецизно кои се 
факторите на ризик, односно ризичните однесувања кога се зборува за 
преносот на ХИВ: „можно е да се пренесува и заради многу често менување 
на хетеросексуални партнери и од сексуални контакти со проститутките, но 
и кај хемофиличарите, наркоманите и слично [sic]“ (стр. 356).

31  Според сега важечкиот закон, користењето дроги се смета за прекршок против јавниот ред 
и мир (Сл. весник на РМ бр. 66/2007, чл. 20).
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2 .7.  
„С О Ц И О Л О Г И Ј А “ 
_ 

(Ташева, 2003)

Споредено со сите други анализирани учебници, во овој учебник најмалку 
се споменуваат користењето дроги и ЛКД, а за ЛКХ, ХИВ и СИДА-та воо-
пшто не станува збор. Марија Ташева ги користи термините „наркомани“ 
(стр. 139), „употреба на дрога“ (стр. 141) и „уживатели на дрога“ (стр. 142), а 
користењето дроги го сместува во категоријата „Општествени девијации“. 
Меѓутоа, таа не ја третира оваа практика како посебен вид девијација, туку 
како дел од девијантната појава „Криминал“, односно подвидот „Криминал 
без жртви“, во кој влегуваат и „проституцијата, хомосексуалноста, коцкање-
то, [и] порнографијата“ (ibid.). Изразот „без жртви“ означува дека овие поја-
ви „вклучуваат доброволна размена меѓу лица кои посакуваат едни од дру-
ги услуги или добра“ (ibid.).

Авторката, значи, го раздвојува самото користење дроги од некои други 
евентуални постапки на ЛКД кои доведуваат до жртви, како што е, на при-
мер, кражбата. Тоа сугерира дека Ташева не го смета самото користење 
дроги за криминален чин. Истовремено, таа употребува класификација во 
која користењето дроги по дефиниција е криминал, т.е. не може да се 
набљудува како некриминална општествена појава. Бидејќи авторката, за 
жал, не посветува повеќе внимание на оваа тема, односно не нуди повеќе 
материјал за анализа, единствено може да се заклучи дека и кај неа постои 
недоследност во гледањето на поврзаноста на овие две појави.

Битно е да се истакне како позитивен пример дека тонот на Ташева е мно-
гу понеутрален од оној присутен во другите учебници. Тоа се забележува не 
само во нејзиниот (мошне краток) осврт на користењето дроги и ЛКД, туку 
и во малку поопсежните елаборации на последиците од етикетирањето и 
релативноста и контекстуалната условеност на она што се смета за 
општествена норма и отстапување од неа.
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2 .8.  
„ Е Т И К А  З А  I I I  ГО Д И Н А  Г И М Н А З И С КО  О Б РА З О В А Н И Е “
_ 

(Темков, 2005) 

Сосема поразлично од претходната авторка, чиј тон, спореден со оној на 
другите овде анализирани автор(к)и, беше најнеутрален, тонот на Кирил 
Темков во овој и наредниот учебник е најпристрасен и најпроблематичен. 
Како што ќе покажат последниве две анализи во ова истражување, двата 
учебници изобилуваат со примери32 на исклучително дискриминаторски, 
стигматизирачки и навредлив говор кон ЛКД и ЛКХ, кој во повеќето случаи 
може да се третира како говор на омраза.33 Наместо да понуди разновидни 
информации, гледишта и техники на расудување, кои ќе овозможат секому 
сам(а) да си формира сопствено мислење и да одлучи како ќе си го живее 
животот, авторот, очигледно, смета дека тој е оној кој треба да им го намет-
не својот став за тоа што е (особено) добро, а што (особено) лошо поведение 
на оние што ги читаат неговите учебници.34

За означување на ЛКД во овој учебник, Темков најчесто го користи пои-
мот „наркомани“, но се среќава и „зависник“ (стр. 207) и многу понеутрално-
то ословување „зависна личност“ (стр. 204). Употребата на последниов 
поим, и покрај нејзината помаргинална присутност во текстот, е за поз-
дравување. Со неа се нагласува дека се работи, пред сè, за човек, чие корис-
тење дроги (или живеење со ХИВ) е само едно од неговите животни иску-
ства. Со други зборови, овој термин, како и „ЛКД“ (или „ЛКХ“), не ги редуцира 
оние за кои зборуваме на само една од нивните карактеристики, како што е 
случај со поимите „наркоман“ и „болен од СИДА“.

Авторот зборува за користењето дроги како за „земање дрога“ (стр. 78), 
„употреба на дрога“ (стр. 79), „наркоманија“ (стр. 181), „користење дроги“ 
(стр. 183), „зависност од дрога“ (стр. 204) и „дрогирање“ (стр. 206). Тој го 
преведува поимот „наркоманија“ како „болна страст по наркотици“ (стр. 
212) и наместа зборува за „зависничка страст“ (стр. 204), „наркоманско ис-
куство“ (стр. 214), „наркоманско дејство“ (ibid.) и „наркоманско деградирање 
на личноста“ (стр. 218), со што го засилува негативниот тон со кој ја опишу-
ва оваа практика.

За користењето дроги и ЛКД примарно станува збор во поглавјето „Биое-
тика“. Меѓутоа, уште неколку поглавја претходно, Темков јасно става до 
знаење кој е неговиот став кон користењето дроги и кој е единствениот то-
чен одговор на прашањето дали дрогите се (морално) добри или не. Кога 
објаснува како се прави т.н. „морално сметање“, со кое секој(а) може да си 
оцени дали една постапка ѝ/му носи повеќе задоволство или страдање, тој 

32 Поради ограничениот простор, само мал дел од овие примери ќе биде наведен тука.
33 За повеќе информации во врска со говорот на омраза, види на пр. во: Михајлова, Е., Бачовска, 
Ј. и Шекерџиев, Т. (2013) Слобода на изразување и говор на омраза. Скопје: ОБСЕ. Прирачникот е 
достапен на: http://www.osce.org/mk/skopje/116610 [17.01.2015].
34 Види и: Колозова, К. (2011) „Критичко исчитување од перспектива на родовата 
сензитивност и сензитивноста во поглед на ЛГБТ-популацијата на учебниците по Филозофија 
и по Етика“. Во: Трајаноски, Ж. и Димитров, С. (ур.), Хомосексуалноста во образованието 
во Република Македонија. Скопје: Коалиција „Сексуални и здравствени права на 
маргинализираните заедници“.
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го дозволува постоењето различни оцени. Сепак, тоа не се однесува и на 
користењето дроги: „Оваа морална математика не е аритметика, каде што 
бројките ќе дадат неприкосновен резултат, како 2+2=4. Но, ќе има и такви 
точни резултати - на пример, за земањето дрога, или за дружењето со кри-
миналци, или за правењето дела кои сакаат да уништат некого“ (стр. 78).

Авторот не се воздржува од давање повеќекратно неточни35 и сензациона-
листички информации што, притоа, ги врамува на толку стигматизирачки и 
дискриминаторски начин, кој може да се интерпретира не само како говор на 
омраза кон ЛКД, ЛКХ и хомосексуалците, туку и како повик за нивен линч:

Меѓу хомосексуалците и наркоманите е забележан најголем 
процент заразени од вирусот ХИВ, односно на болни од СИДА. 
Во светските метрополи има голем број вакви болни за кои 
нема лек. Забележано е дека нивните другари хомосексуалци 
или наркомани намерно се заразуваат... за да страдаат заед-
но со своите едномисленици... по прашањето за сексот и за 
зависностите... Дали е неопходна и етичка акција наспроти 
тие лоши биолошки појави? (стр. 183).

Говорот на Темков е полн и со фатализам и со навреди. За зависностите 
- во кои го сместува и користењето дроги како нивна „најопасна форма“ 
(стр. 206) - авторот вели: „Општ проблем е што се деградира човековата 
волја, а со тоа негативно се влијае врз моралот на личноста... [З]ависности-
те нужно предизвикуваат разбивање на психофизичкото единство на лич-
носта... Кинејќи ја личноста на две, зависностите ја водат кон разни екс-
тремности и пропаѓање“ (стр. 207, истакнувања во оригиналот). Понатаму, 
кај „наркоманијата... страда и душата и телото на безумната и распашана 
единка“ (стр. 217), „[з]ависната личност нема нормално однесување на зре-
ла, одговорна единка“ (стр. 204, истакнување во оригиналот) и „го загубува 
моралниот компас“ (стр. 212). Покрај тоа, „[з]емањето дрога е единствената 
форма на човековиот живот во која не е можно да се развие љубов, туку 
тоа ја убива и постојната љубов. Наркоманот е апсолутно саможив, нему 
никој не му е потребен освен дрогата и самиот акт на дрогирањето“ (ibid.). 

Авторот го третира користењето дроги, како и другите зависности, пред 
сè, како болест: „Зависностите претставуваат ненормална состојба, тие се 
болест. Во личноста создаваат опсесија, го нарушуваат нејзиното здравје, 
задолжително психичкото, а индиректно (или последично) и физичкото“ 
(стр. 203, истакнувања во оригиналот). За овој став сведочи и тоа што Тем-
ков ја потенцира неопходноста од стручна медицинска помош: „Лекување-
то од дрогата е можно само со лекар“ (стр. 215, истакнување во оригина-
лот). Оваа практика за него не е болест само во буквална смисла, туку и во 
преносна: „Дрогата е заразна болест која го опфаќа секој оној кој ќе се нај-
де во нејзина близина и кој ќе се допре до неа“ (стр. 214, истакнување во 
оригиналот). Истовремено, иако не го криминализира користењето дроги, 

35  Ова се однесува и на терминологијата и претпоставките во врска со ХИВ и СИДА што ги 
употребува Темков. Конструкцијата „вирусот ХИВ“ (или „ХИВ вирусот“) е плеоназам, бидејќи 
кратенката ХИВ веќе го содржи зборот „вирус“. Освен тоа, како што претходно наведов, 
живеењето со ХИВ не е нужно синоним на живеењето со СИДА и човек не може да биде болен 
од СИДА. 
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тој не го ни одвојува сосема од криминалот, па вели дека ЛКД прават „разни 
негативни дејства и злосторства (лажење и мамење... крадење, пљачкосу-
вање... убивање...)“ (стр. 212).

Темков обрнува внимание и на позитивните ефекти од зависностите, но, 
според него, сите тие ефекти се само ефемерно самозалажување што е ин-
фериорно во споредба со оние негативните. Тој, значи, не прави никаква 
дистинкција меѓу разните видови дроги, како и начини и фреквенција на ко-
ристење, туку на уште повоопштувачки начин ги става сите зависности „во 
еден кош“ и во однос на придобивките и во однос на штетите:

Зависноста ѝ дава на личноста илузија дека го прави она што 
го сака и дека ѝ се овозможува некое уживање, со што таа 
може да ја оправдува предаденоста кон страста. Меѓутоа, тоа 
уживање е погрешно - вистински не трае, донесува многу 
лоши последици и страдање. Тое [sic] е лажно задоволство 
(стр. 204, истакнувања во оригиналот).

Во анализата на овој учебник веќе го имав накратко засегнато авторовиот 
однос кон ХИВ, СИДА и ЛКХ. Во делот за заразните болести, Темков повтор-
но се осврнува на оваа проблематика, но, пред сè, индиректно. Тој, генерал-
но, зборува за овие болести и само на едно место експлицитно ја споменува 
СИДА-та како еден од „најнови[те] ужаси на човештвото“ (стр. 198). Дискри-
минаторскиот и стигматизирачки став, кој авторот го има кон лицата што 
живеат со една или повеќе заразни болести, уште повеќе доаѓа до израз во 
неговата елаборација на тоа колку овие лица сносат одговорност за соп-
ствената инфекција, како и за нејзиното понатамошно распространување. 
На едно место авторот споменува дека здравјето зависи од „социјалните 
и... другите услови“ (стр. 197), па иако не наведува кои се тие „други услови“, 
ваквата формулација дава простор да се заклучи дека Темков води сметка 
и за улогата на контекстуалните фактори во ширењето една инфекција. 
Меѓутоа, во остатокот од текстот, тој повеќекратно ја нагласува личната 
одговорност на секое лице, при што влијанието на средината е потиснато во 
втор план.

Потенцирањето на личната одговорност не е само по себе проблематично. 
Тоа станува такво кога се прави - како што е тоа случај во овој учебник - на 
начин што го миноризира влијанието на социоекономските и политичките 
фактори и сугерира дека лицата, кои живеат со инфекции и/или болести, се 
во најголема мера самите виновни за својата здравствена ситуација: „[З]
аразните болести... бараат посебна концентрација и морална активност на 
личноста... Кај инфективните болести, ризиците се умножуваат во завис-
ност од степенот на грижата на личноста да не дојде во ситуација да се за-
рази“ (стр. 197, истакнување во оригиналот). Покрај тоа, „здравствената 
етика... покажува дека инфицирањето најчесто е резултат на незнаењето и 
на лошите постапки на човекот, кој заради својата негрижливост лично се 
здобива со лош здравствен резултат“ (стр. 200). А штом веќе се инфици-
рала, „заразената личност... има посебна морална одговорност да ги чува 
другите луѓе од пренесувањето на лошата болест“ (стр. 198, истакнување 
во оригиналот).
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2 .9.  
„ К А КО  Д А  С Е  Б И Д Е  Д О Б А Р.  Е Т И К А  З А  М Л А Д И “
_ 

(Темков, 2009)  

Бидејќи формулациите во релевантните делови од овој учебник се присут-
ни во голема мера и во претходно анализираниот (како што веќе споменав 
во воведот), во овој дел од анализата единствено ќе укажам на специфич-
ностите на подоцнежниот труд во однос на претходниот. Општо земено, што 
се однесува до третманот на користењето дроги и живеењето со ХИВ, може 
со жалење да се констатира дека авторот го има интензивирано стигмати-
зирачкиот, дискриминаторски и, понекогаш, сензационалистички говор, кој 
веќе беше присутен во учебникот од 2005 г. Тоа значи дека во учебникот од 
2009 г., споредено со оној од 2005 г., многу почесто се присутни елементи на 
говор на омраза.

Додека во учебникот од 2005 г. стои: „Зависностите претставуваат ненор-
мална состојба, тие се болест“ (стр. 203, истакнувања во оригиналот), во 
2009 г. тој дел гласи: „Зависностите се големи предизвикувачи на ненор-
малноста“ (стр. 199, истакнување во оригиналот). Во 2005 г., тематската 
единица за дрогата е насловена „Дрога“ (стр. 212), а во 2009 г. „Дрога!“ (стр. 
209). За разлика од ставот искажан во претходниот учебник, Темков овде 
експлицитно го поврзува користењето дроги со криминалот: „Зависникот 
често пристапува и кон криминал за да ги задоволи своите зависнички по-
треби“ (стр. 200). Позитивен исклучок од оваа тенденција е авторовото 
објаснение на поимот „манија“. Наместо повторно да го преведе како „болна 
страст“ (2005:212), тој ќе рече дека поимот „укажува на страсната врзаност 
за нешто и на предаденоста кон нешто“ (2009:204).

Во делот за заразните болести од 2009 г. се вели дека „здравствената ети-
ка... настојчиво покажува дека нивното зафаќање е најчесто резултат на 
лошите (погрешни) постапки на личноста, која со нив лично добива многу 
лош резултат од својата негрижливост“ (стр. 190, истакнувања додадени). 
Истакнатите зборови, со кои се зголемуваат стигматизацијата и дискрими-
нацијата на лицата што живеат со инфекции и болести, не се присутни во 
соодветната реченица во претходниот учебник: „здравствената етика... по-
кажува дека инфицирањето најчесто е резултат на незнаењето и на лошите 
постапки на човекот, кој заради својата негрижливост лично се здобива со 
лош здравствен резултат“ (2005:200). Кон поизразениот негативен однос 
кон овие лица придонесува и тоа што зборот „незнаење“ е исфрлен од рече-
ницата од изданието од 2009 г., со што е исклучена можноста неинформи-
раноста да игра улога во инфицирањето.

Малку е веројатно дека се работи за превид. Како што посочив во анали-
зата на учебникот од 2005 г., Темков понекогаш толку инсистира на личната 
одговорност за инфицирањето - на сметка на контекстуалните фактори - 
што изгледа како ставање на лицата што живеат со инфекции и/или боле-
сти на обвинителна клупа. Во авторовата понова и уште поекстремна кон-
цептуализација на личниот удел во заразувањето, незнаењето престанува 
да биде олеснителна околност или оправдание. Интензивираниот обвини-
телен тон на Темков се гледа и од наредниве два примери, со кои и ја завр-
шувам оваа анализа. Првиот пример се однесува на реченица од 2009 г. што 
ја нема во учебникот од 2005 г. Во таа реченица, авторот ги поврзува зараз-
ните болести со прељубата и на тој начин не само што обвинува, туку и  
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нуди - гледано од медицински аспект - целосно неточна информација: „Неп-
равењето прељуба е единствен начин на заштита [на] себе и на својот љубо-
вен партнер од заразните болести“ (2009:122). Во вториот пример се работи 
за реченица од 2005 г., која во учебникот од 2009 г. е зајакната со додавање 
нови зборови:

Заразите се појавуваат ако достатно не се внимава на 
здравјето, особено на хигиената, ако луѓето не се чуваат од 
нивните причинители и ако се однесуваат како да не им е 
гајле за болеста - на што заразата одговара со свое сместу-
вање во телото на негрижливиот (2005:198).

Сите овие зарази се појавуваат ако доволно не се внимава на 
здравјето, особено на хигиената, ако луѓето не се чуваат од 
нивните причинители, ако не ги слушаат и не е [sic] придржу-
ваат до советите за нивно избегнување, ако е однесуваат 
како да не им е гајле за болеста. На таквото негативно одне-
сување, заразата одговара со свое сместување во телото на 
негрижливата, лекомислена и несериозна личност (2009:194, 
истакнувања додадени).

Од учебниците треба да бидат исфрлени класификациите, термините и изја-
вите што ја зголемуваат дискриминацијата и стигматизацијата кон ЛКД и 

ЛКХ и шират говор на омраза. Истото се однесува и на непроверените и/или 
сензационалистички срочени информации.

Терминологијата во врска со користењето дроги и живеењето со ХИВ тре-
ба да се усогласи со онаа што е употребувана од страна на СЗО, УНАИДС и 
УНОДЦ. Притоа, особено внимание треба да се обрне на заменувањето на 
фаталистичкиот и/или навредлив тон со тон што ги третира овие лица со 
почит, им дава достоинство и ги поддржува во подобрувањето на нивната 
здравствена состојба.

Самото користење дроги треба јасно да се одвои од криминалот и, во со-
гласност со класификацијата на СЗО, да се третира како болест.

Деловите во кои се зборува за користењето дроги треба да се надополнат 
со пасуси што ќе ги опишат позитивните ефекти од оваа практика, не со цел 
нејзино промовирање, туку со цел прикажување поцелосна и пореална сли-
ка на оваа појава. 

Ако некои општествени појави веќе се третираат како девијантни, односно 
отстапувања од нормата, тогаш треба да се одвои повеќе простор (со при-
мери) не само за релативноста и променливоста на нормите, туку и за от-
стапувањата што придонеле кон напредок во општеството.

Поголемо внимание треба да се посвети на контекстуалните (социоеко-
номски и политички) фактори што придонесуваат кон користењето дроги и 
ширењето инфекции и болести со цел да се избегне погрешниот и опасен 
заклучок дека постои само лична одговорност.

3
Препораки
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Автор(к)ите треба да обрнат повеќе внимание на конзистентноста на 
својата аргументација и да го избегнат искажувањето различни ставови во 
рамките на еден текст.

Текстовите треба да бидат конципирани на тој начин што ќе го поттикну-
ваат развојот на сопствени ставови и разговорот за нив, наместо да ги на-
метнуваат оние ставови што автор(к)ите ги сметаат за правилни. 

Неопходно е осовременување и диверзификација на стручната литерату-
ра што автор(к)ите ја користат, со цел студент(к)ите и учениците/чките да 
бидат во тек со современите знаења и стручни дебати од конкретните об-
ласти и полесно да формираат сопствени, издржани ставови.

Поголемо внимание треба да се посвети при преведувањето и парафра-
зирањето на странската стручна литература, а цитатите и парафразирања-
та треба да бидат појасно означени. Последното се однесува и на корис-
тењето сопствени трудови.
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Образованието е човеково право само по себе и неопходно средство за ост-
варување на останатите човекови права. Целта на образованието е да ја 

елиминира нееднаквоста која постои во општеството. 

Од направената анализа на неколку учебници кои се користат во образов-
ната програма на Правниот факултет и Факултетот за безбедност, забеле-
жана е употреба на термини кои не соодветствуваат со терминологијата 
базирана на човекови права за лицата кои употребуваат дроги, лицата кои 
се зависни од дрога и лицата кои живеат со ХИВ. Терминологијата употре-
бена во законите кои се препишани од претходниот политички систем и не 
се усогласени со стандарди за заштита на човековите права не може да 
биде оправдување за современите четива во високообразовните институ-
ции да содржат терминологија која исклучува, стигматизира и дискримини-
ра. Имено, образованието служи да ги преиспитува воспоставените норми, 
да ги критикува и на крај да придонесе за нивна промена со цел почитување 
на човековите права на сите. 

Усвоените закони со кои формално се забранува дискриминација по раз-
лични основи, потребно е да бидат проследени со дополнителни чекори за 
постигнување суштествена еднаквост и надминување на наследените 
предрасуди и стереотипи кон одделна група кои водат до нееднаквост и ис-
клучување. Законот за спречување и заштита од дискриминација, меѓу 
другото, забранува дискриминација врз основа на здравствена состојба и 
припадност на маргинализирана група. Принципот на неделивост на чове-
ковите права наметнува потреба од образование кое ќе биде во согласност 
со целокупниот систем за заштита на човековите права и во кое на сите 
нивоа ќе се изучува развојот на човековите права и нивната заштита. 

Специјалниот известувач за образование ги има структурирано обврските 
на државата да го направат образованието достапно, пристапно, прифат-
ливо и приспособливо.36 Оттука, остварувањето на правото на образование 
не значи само пристап до образовните институции. Напротив, правото на 
образование претставува спроведливо индивидуално право, заштита на 
човековите права во образованието и инструментализација на образова-
нието со цел уживање на сите човекови права преку образованието.37 Спо-
ред извештајот на Специјалниот известувач за правото на образование, 
агендите за образованието на државите по 2015 година мора да ја адреси-
раат маргинализацијата и исклучувањето во образованието преку еднаков 
приод кон маргинализираните и ранливите. Државите имаат обврска да 
обезбедат образование без дискриминација и исклучување.38 Образова-
нието и дисеминацијата на информации за човековите права се основа за 
да се даде неопходното знаење на носителите на законот, судиите и други-
те институции за да може постојните правни лекови да бидат достапни и 
ефикасни. Познавањето на концептот за човекови права, посебно во обла-
стите како пенологија, кривично право, криминалистичка тактика, е клучно 
за да се превенира прекршување на човековите права и активирање на 

36 Види E/CN.4/1999/49, par. 51-74; E/CN.4/2000/6, paras. 32-65; E/CN.4/2001/52, par. 64-65.
37 Специјален известувач за образование на ОН. Извештај поденсен до Комитетот за 
економски социјални и културни права E/CN.4/2004/45, 15 јануари 2004, пар. 57.
38 United Nations, General Assembly. Report on the Special Rapporteur on the right to education 
A/68/294, 9 August 2013.
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меѓународните механизми за заштита на човековите права во случај на по-
вреди.

Во продолжение, анализата на учебниците ги потенцира деловите кои се 
проблематични за луѓето кои употребуваат дроги и луѓето кои живеат со 
ХИВ и за кои е потребно да се преработат и да се усогласат со правната 
рамка за заштита на човековите права. Тие учебници се: „Практикум за 
кривично право - Посебен дел” (Каневчев, 2003), „Пенологија, наука за из-
вршување на санкциите со извршно казнено право на Република Македо-
нија прв дел” (Арнаудовски, Груевска-Дракулевски, 2013), „Пенологија, 
наука за извршување на санкциите со извршно казнено право на Репу-
блика Македонија втор дел“ (Арнаудовски, Груевска-Дракулевски, 2013), 
„Вовед во криминалистиката трето изменето и дополнето издание” (Џук-
лески, 2009), „Криминологија“ (Арнаудовски, 2007) и „Криминалистичка 
тактика II“ (Котески, 2009).

2 .1  „ П РА К Т И К У М  З А  К Р И В И Ч Н О  П РА В О  
( П О С Е Б Е Н  Д Е Л ) “ 
_ 

(Каневчев, 2003)

Во програмата на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје во втора 
година во рамките на предметот Кривично право, предвидено е користење 
Практикум за кривично право. Овој практикум се користи во практичната 
настава која се изведува со студентите од казнено-правната насока, во 
рамките на предметот Казнено право применета програма. Практикумот во 
себе ги содржи законските одредби на кривичните дела од одделните глави 
содржани во посебниот дел на Кривичниот законик на Република Македо-
нија, а потоа следуваат извадоци од судска практика на повеќе судови во 
Македонија во врска со кривичните дела. На крај, по судската практика, да-
дени се примери на случаи кои студентите со помош на кратките упатства 
дадени кон задачата треба да ги решат. 

Од анализата на учебникот може да се издвојат делови кои се спорни спо-
ред начинот на кој се претставени, посебно во делот за кривичните дела 
против здравјето на луѓето. Имено, неспорен е делот кој ги содржи позитив-
ните законски прописи и воспоставената практика од страна на одделни 
судови. Проблематични се примерите кои се дадени како задачи за прак-
тична вежба на стекнатото знаење и можноста за дебата и развивање кри-
тички ставови кај студентите, за постојните норми и досегашната судска 
практика во врска со кривичните дела поврзани со здравјето на луѓето. 

Во практикумот е дадена пресуда на Врховниот суд на Република Македо-
нија КВП бр. 123/92, според која, Судот нашол дека кривичното дело Неов-
ластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психот-
ропни супстанции и прекусори по член 245/1 (денешен член 215, според 
Кривичниот законик на Македонија) е сторено кога се пренесува туѓа дрога, 
ако сторителот знаел дека таа се пренесува заради продажба (стр. 120). 
Ова е една од позначајните одлуки кои до денес се цитира во одбраната на 

2
Анализа
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обвинетите за кривичното дело, доколку станува збор за поседување дрога 
за лична употреба. Според Врховниот суд на Република Македонија, лицето 
кое ја пренесувало дрогата требало да знае дека таа е наменета за продаж-
ба, во спротивен случај, не би постоела одговорност. Понатаму, во учебни-
кот недостасува референца на трите конвенции за дрога чиј потписник е 
Република Македонија, а за кои постојат интерпретации кои се значајни во 
врска со криминализацијата на поседување и употреба на дрога.39 Според 
коментарите на Конвенцијата од 1961 г., „неовластеното консумирање дро-
ги од страна на луѓето зависни од дрога не претставува недозволена трго-
вија“.40 Оваа Конвенција повлекува јасна линија помеѓу „поседувањето за 
лична употреба, каде што владите имаат право да не наметнуваат затвор-
ски казни, и поседувањето заради дистрибуција кое мора да биде подложе-
но со санкција „лишување од слобода“.41 Според други толкувања, „сите три 
конвенции дозволуваат земјите-потписнички да усвојат мерки за третман, 
образование, постоперативна грижа, рехабилитација или социјална реинте-
грација на оние кои извршиле прекршоци поврзани со дрога и кои се иден-
тификувани како зависни од дрога. Овие прекршители можат да се поттик-
нат да започнат лекување на зависноста, дали како алтернатива или како 
дел од кривичните судски санкции. Во однос на користењето дрога, не по-
стои конкретно барање за криминализација на ова во рамките на конвен-
циите и има значителна флексибилност за помалите прекршоци поврзани 
со лична употреба. Нивото на депенализација и/или декриминализација за-
тоа е можно во рамките на конвенциите за дроги на ОН за прекршоци повр-
зани со лична употреба како, на пример, поседување или одгледување за 
лична употреба“.42 Во секој случај, конвенциите нудат флексибилност, па 
страните на конвенцијата можат, во случај кога целта на поседувањето е 
заради лична употреба, да го третираат случајот надвор од кривичноправ-
ниот систем.

Едностраното и некритичко претставување на постојните закони и прак-
тики поврзани со дрогата ги лишува студентите од знаење за правни доку-
менти кои, исто така, се дел од правниот систем на Република Македонија. 
Образованието има витална улога во еманципацијата и зајакнувањето на 
студентите да им пркосат на прифатените догми, норми и правила. Во све-
тот се актуелни дебатите за политиката на дрога во одделните земји и како 
таа политика влијае врз остварувањето на правата на луѓето кои употребу-
ваат дроги. Светската здравствена организација (СЗО) во својот последен 
извештај им препорачува на државите да ја декриминализираат употребата 
на дрога и да се намали бројот на лица кои извршуваат казна затвор заради 
употреба на дрога.43 Во таа смисла, неопходно е денешните студенти да се 
едуцираат за тековните дебати околу одредени политички прашања за да 

39 Единствената конвенција за наркотични дроги (1961),  дополнета со Протоколот за 
дополнување на Единствената конвенција за наркотични дроги (1972), (од 13 октомври 1993 г. 
); Конвенцијата за психотропни супстанции (1971),  (од 13 октомври 1993 г.); Конвенцијата на 
Обединетите нации за контрола на незаконската трговија со наркотични дроги и психотропни 
супстанции (1988), (од 13 октомври 1993 г.).
40 http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/
Commentary_on_the_single_convention_1961.pdf.
41  Illicit drug use in the EU: legislative approaches, EMCDDA THEMATIC PAPERS, 2005, p. 6.
42 Internation Drud Ppolicy Consortium. Drug Policy Guide, Edition 2nd, March 2012.
43 World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and 
care for key population, July 2014, p. 91. 
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можат во иднина како професионалци да учествуваат во неа и да придоне-
сат кон унапредување на правата на маргинализираните заедници во 
земјата. 

Во учебникот се цитирани пресуди на Врховниот суд на Македонија во вр-
ска со кривично дело поврзано со дрога, во кои е наведено дека „канабис 
сатива“ претставува опојна дрога (стр. 120). Со цел правилно информирање 
на студентите за видовите дроги, авторот треба да даде појаснување на де-
лот од пресудата во која е погрешно дадена класификацијата на растението 
канабис сатива. Кон Конвенцијата за психотропни супстанции од 1971 годи-
на, усвоена е листа на контролирани супстанции која е предмет на ревиди-
рање од страна на Меѓународното биро за контрола на дроги, а според која 
канабисот, односно неговата состојка Tetrahydrocannabinol спаѓа во листата 
на психотропни супстанции.44 Идните професионалци треба правилно да 
бидат информирани за класификацијата на дрогите и психотропните супс-
танции кои можат да бидат предмет на сторување кривично дело или за 
лична употреба. Всушност, еден од основните принципи на образованието е 
прифатливост, што значи неговата форма и содржина треба да биде реле-
вантна и со добар квалитет. 

Во учебникот, авторот употребува термин „нарко-зависник“, термин за кој 
се врзани негативни стереотипи и со кои се стигматизираат луѓето зависни 
од дрога (стр. 123). Употребата на јазикот во дефинирање одделни терми-
ни, појави или именување одредени луѓе влијае врз елиминирање или 
поттикнување и одржување на стигмата и негативните стереотипи врзани 
за поединци и појави. Начинот на кој зборуваме за дрогата и луѓето кои упо-
требуваат дроги е важно од аспект на влијанието кое говорот го има врз 
одржувањето на стигмата кон нив. Авторите треба да го имаат предвид 
фактот дека луѓето кои употребуваат дроги се една од најнепосакуваните 
заедници во Македонија.45 Државата има обврска одблиску да го монито-
рира образованието вклучувајќи ги и сите релевантни политики, институ-
ции, програми, модели на однесување и други практики со цел да ги иденти-
фикува и да преземе мерки за елиминирање на која било де факто 
дискриминација.46 Употребата на термини како „наркоман“, „наркозавис-
ник“ ја дехуманизира личноста на поединецот кој се бори да се справи со 
зависноста. Поради ова треба да се заменат негативните термини на „нар-
ко-зависник“, „наркоман“ со соодветен термин кој е општоприфатен тер-
мин со кој се почитуваат човековите права, како „лице зависно од дрога“ и 
„лице кое употребува дрога“ или „корисник на дрога“ за луѓето кои не упо-
требуваат проблематично.47 

44 International Narcotics Control Board. List of psychotropic substances under international 
control, 2003.
45  Македонски центар за меѓународна соработка. Македонски општествени вредности, 2011.
46  Committee on Economic Social and Cultural Rights. General Comment no. 13: The right to 
Education (Art.13) E/C.12/1999/10 p. 37.
47  Проблематичната употреба на дрога е дефинирана од страна на Европскиот мониторинг 
центар за дроги и зависност од дроги како употреба на дроги со инјектирање и долга/редовна 
употреба на опиоиди, кокаин и/или амфетамини. Оваа дефиниција посебно ја вклучува и 
редовната или долгорочна употреба на препишани опиоиди како што е метадонот, но не 
вклучува нивно ретко и нередовно користење, ниту, пак, употреба на други дроги како што се 
екстази или канабис. Постојните процени за проблематична употреба на дрога се однесуваат 
на оние кои употребуваат опиоиди или повеќе видови дроги. Денес, „терминот проблематична 
употреба на дрога“ е заменет со „употреба на дрога со висок ризик“. 
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Авторот дава примери и задачи со кои ги поттикнува студентите на раз-
мислување дали конкретно опишано дејство претставува исполнување на 
обележјето на кривичното дело Пренесување заразна болест. Еден од при-
мерите се однесува на пренесување венерична болест преку сексуален од-
нос помеѓу двајца партнери од кои едниот знаел дека е носител на болеста 
и ѝ ја пренел на партнерката (стр. 121). Описот на кривичното дело Пренесу-
вање заразна болест од член 205 од Кривичниот законик на Македонија е 
наследен од Кривичниот законик од претходниот политички систем и не е 
во согласност со меѓународните документи за заштита на човековите пра-
ва. Практикумот е добра можност да се отвори дебата за усогласеноста на 
оваа одредба со Уставот на Република Македонија и меѓународните доку-
менти за заштита на човековите права и да се преиспита влијанието на 
примената на одредбата во практиката, врз човековите права на луѓето кои 
живеат со ХИВ и други крвно и сексуално преносливи болести. Наместо ова, 
авторот ги наведува студентите при решавањето на задачата, посебно да 
обрнат внимание на казнивоста во случај на сторување на кривичното дело 
од небрежност. 

Во учебникот отсуствува содржина која покрај интерпретацијата на кри-
вичното дело, ќе ги даде и другите одредби и толкувања во врска со крими-
нализацијата на пренесувањето на заразната болест. Препораките на 
Канцеларијата на Обединетите нации за ХИВ/СИДА одат во насока на уки-
нување на кривичните закони кои предвидуваат кривично гонење за прене-
сување ХИВ поради небрежност. Земјите не треба да усвојуваат закони кои 
експлицитно го криминализираат пренесувањето ХИВ, изложување на ХИВ 
или пропуштање да се информира за ХИВ-статусот. Постоењето на такви-
те закони е контрапродуктивно и тие треба да се укинат.48 Примерот кој ав-
торот го дава во учебникот укажува на проблематичната примена на членот 
205 од КЗ во практиката, посебно за луѓето кои живеат со ХИВ. Примена на 
кривичен закон во случаи на доброволен приватен сексуален однос помеѓу 
возрасни е непропорционално и контрапродуктивно за унапредување на 
јавното здравје.49 

Постоење на проблематичната одредба во постојното законодавство тре-
ба да биде предмет на критика и дебата во високото образование. Принци-
пот на приспособливост на образованието значи можност за адаптација на 
курикулумите во согласност со промената на општествените односи. Име-
но, образованието треба да биде флексибилно, во согласност со совреме-
ната научна и правна мисла, така што, нема да се дозволи некритичко чи-
тање на правните документи и воспоставената судска практика, посебно 
кога со нив се повредуваат човековите права на маргинализираните групи. 

Види http://www.emcdda.europa.eu/activities/hrdu 
48 UNAIDS. Ending overly broad criminalization of HIV: non-disclosure, exposure and transmission: 
Critical medical, scientific and legal considerations, 2013. Види: http://www.unaids.org/sites/
default/files/media_asset/20130530_Guidance_Ending_Criminalisation_0.pdf
49 Global Commission on HIV and Law. Risk, Law and Health, July 2012. Види: http://www.
hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-EN.pdf
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2 . 2  
„ П Е Н О Л О Г И Ј А  ‒  Н АУ К А  З А  И З В Р Ш У В А Њ Е  С А Н К Ц И И 
С О  И З В Р Ш Н О  К А З Н Е Н О  П РА В О  Н А  Р Е П У Б Л И К А 
М А К Е Д О Н И Ј А  ( П Р В  Д Е Л  И  В ТО Р  Д Е Л ) “ 
_ 

(Арнаудовски и Груевска, Дракулевски, 2013) 

Учебникот Пенологија (прв и втор дел) е наменет за студентите од правни-
те студии и е основен учебник по предметот Пенологија. Извршувањето на 
санкциите е значаен дел од кривично-правниот систем, а знаењето што 
студентите по право треба да го стекнат во оваа област треба да биде 
засновано врз човековите права. Имено, авторите на книгата, покрај нацио-
налната правна рамка, во учебникот се повикуваат и на меѓународните 
стандарди за заштита на човековите права во системот на санкции, извр-
шувањето на санкциите, постапувањето со осудените лица, поставувањето 
на концептите за организација и функционирање на институциите во кои се 
извршуваат санкциите. Сепак, анализата покажа дека во одделни поглавја 
авторите користат терминологија која не соодветствува со принципот на 
почитување на човековите права и достоинството на луѓето кои употребу-
ваат дроги. 

Во главата VI - Проблеми на извршување на казната затвор во современа-
та пенологија, во делот Класификација на осудените лица како нужна прет-
поставка за индивидуализација на третманот, авторите посочуваат дека „нар-
команијата“, меѓу другото, е негативно својство на личноста кое се зема 
предвид при пенитенцијарната интерна класификација на лицата кои издр-
жуваат казна (стр. 290). Употребата на терминот „наркоманија“ и „наркома-
ни“ (стр. 290, 298) го пренесува негативниот стереотип врзан за терминот, 
што е спротивно на стандардите за почитување на човековите права. Нега-
тивниот стереотип, пренесен преку учебникот, ја засилува стигматизација-
та кон луѓето кои употребуваат дроги или се зависни од дрога, па затоа вак-
вата содржина во учебникот придонесува за нивно социјално исклучување. 
Негативното претставување на луѓето кои употребуваат дроги ги зајакнува 
постојните стереотипи и поттикнува дискриминација кон една од најмарги-
нализираните заедници. 

Исто така, проблематично е класифицирањето на зависноста од дроги 
како негативно својство на личност која однапред ја квалификува завис-
носта како отежителна околност за приспособување на осуденото лице во 
затворските услови. Имено, зависноста од дроги е дел од Меѓународната 
класификација на болести како здравствена состојба која бара медицински 
третман како и останатите болести.50 Светската здравствена организација 
оваа состојба ја именува како зависност од дроги во замена на терминот 
„наркоманија“. „Наркоманија“ како термин се среќава и во важечките зако-
ни во Република Македонија, на пример, Кривичниот законик каде што е 
предвидена мерка за безбедност „Задолжително лекување наркоманија“. 

50  Види го прирачникот ICD-10 (International Classification of Diseases, верзија 10), достапен 
на: http://www.who.int/classifications/icd/en/
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Оттука, оправдано е во учебникот терминот „наркоманија“ да се спомнува 
во цитат на одредба од законот, но не и во остатокот од текстот. Како што во 
еден дел и самите автори наведуваат дека „пенологијата како наука и практика, 
во овие услови добива значење на научно верифицирано сознание кое има влија-
ние врз легислативата, врз државата и врз примената на легислативата од страна 
на органите и институциите“ (стр. 25). Употребата на терминологија која не ја 
следи застарената терминологија во законите, ги едуцира идните професио-
налци да ги прифаќаат промените кои навидум се само терминолошки, но во 
суштина влијаат врз нивната перцепција и однесувањето кон луѓето кои упо-
требуваат дроги како луѓе кои имаат специфични здравствени проблеми, за 
кои постои соодветен третман кој треба да им се овозможи и за време на 
издржувањето на санкциите. 

Авторот, во еден дел од учебникот зборува за постоење разработен систем 
на доделување улоги во затворската заедница во кој ги опишува различните 
улоги кои ги имаат одделни затвореници (стр. 443-440). Една од постојните 
улоги во затворската заедница е „трговец“, што означува осудено лице кое ги 
снабдува останатите осудени лица со различни артикли што им се потребни, 
а за себе стекнува имотна корист (стр. 436). „Во сегашни услови во казнено-по-
правните установи се јавува една нова категорија трговец со дроги, психоактивни 
супстанции и прекурзори“ (стр. 436). Авторот, понатаму, заклучува дека „фак-
тот што потврдува дека во затворите има голем број зависници од дроги ја 
наметнува потребата од нивно снабдување со дроги“ (стр. 437). Без да ја ела-
борира ваквата констатација, посебно за големиот број лица зависни од дро-
га, авторот навлегува во оцена дека овие „трговци“ се опасни за осудените 
лица, за затворот и за ширењето на зависностите на дроги воопшто. 

„Тие по правило и самите се зависници и својот ангажман го објасну-
ваат со сопствените потреби за дрога. Овие трговци се голема опас-
ност за затворот, бидејќи во настојувањето да останат неоткриени 
од страна на затворскиот персонал, го корумпираат затворскиот 
персонал и на тој начин во затворот внесуваат еден нов криминали-
тет и помеѓу осудените лица што ги снабдуваат со дрога, но и во за-
творот во целина, посебно затворскиот персонал“ (стр. 437).

Оваа изјава на авторот е проблематична поради повеќе причини. Прво, со 
констатацијата дека трговците со дрога се и самите зависници, ги стигмати-
зира луѓето кои употребуваат дроги и ги поистоветува со сторители на кри-
вично дело. Ова е главниот проблем при справување со стигмата кон луѓето 
кои употребуваат дроги, бидејќи постои негативен стереотип дека сите кои 
употребуваат дроги се криминалци. Понатаму, авторот ги обвинува зависни-
ците за корумпираноста на затворскиот персонал, изоставувајќи го фактот 
дека во врска со корупцијата, одговорност има и кај тој што дава и кај тој што 
зема поткуп. Оттука, констатацијата дека овие лица го корумпираат персона-
лот еднострано ги прикажува како сторители на кривични дејства, амнести-
рајќи го персоналот за пропустите поради кои воопшто е достапна дрогата во 
затворите, и што тие поради нивната корумпираност ја дозволуваат трго-
вијата со дрога во рамките на затворот. И на крај, авторот воопшто не го про-
блематизира прашањето за големиот број луѓе во затворите кои употребува-
ат дроги, каков третман имаат тие во затворот, дали добиваат соодветна 
медицинска помош, што подразбира соодветна медицинска грижа со фар-
маколошка терапија, психосоцијална помош итн. 

Едностраното презентирање на проблемот со дрогата во затворите оди на 
штета на луѓето кои употребуваат дроги независно дали се наоѓаат на издр-
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жување казна затвор. Авторот, наместо да го искористи учебникот за разби-
вање на стереотипите врзани за дрогата и лицата кои употребуваат дроги, 
преку стигматизирачки изјави дополнително ги потврдува негативните ка-
рактеристики и придонесува кон продолжување на дискриминацискиот од-
нос на идните професионалци кон луѓето кои употребуваат дроги. 

Во вториот дел од учебникот, во делот Извршување на прекршочните санкции 
спрема полнолетни лица, авторите даваат појаснување на мерката Задолжително 
лекување на алкохоличари и наркомани (стр. 415). Во појаснувањето на насло-
вот, авторите додаваат дека станува збор за луѓе со болести на зависност, 
што укажува на приспособување на јазикот во вториот дел од учебникот, кој 
е соодветен на здравствената состојба на лицата кои треба да ја извршуваат 
конкретната мерка. Во овој дел отсуствува информација за неусогласеноста 
на мерката со националната и меѓународна правна рамка со која се гаранти-
ра правото на лекување и доброволно и информирано прифаќање на меди-
цинска интервенција. Задолжителното лекување на болести на зависност е 
спротивно на постојната национална законска рамка регулирана со Уставот, 
Законот за заштита на правата на пациентите, Законот за здравствена 
заштита, како и меѓународната правна рамка за правото на здравје. Инфор-
мираната согласност, како интегрален дел од правото на здравје, мора да се 
гарантира со секоја заштита од стигматизација или дискриминација врз која 
било основа.51 

Во врска со третманот на зависност од дрога, а во согласност со правото на 
информирана согласност за медицински третман (и правото да се одбие 
третман како логична последица), третманот на зависноста од дрога не тре-
ба да им биде наметнат на пациентите.52 Имено, третманот на зависноста од 
дрога е форма на медицинска грижа за кој треба да се применуваат истите 
стандарди како и за сите останати здравствени услуги. И последните препо-
раки на Светската здравствена организација упатени кон државите се одне-
суваат на обврската да се укинат законите со кои се наметнува задолжител-
но лекување на зависноста од дрога.53

Предметниот учебник треба да ги едуцира студентите за постојните закони, 
но и да ги поттикне да ги анализираат законите низ призмата на човековите 
права на луѓето врз кои се применуваат законите. Отсуството на перспекти-
вата за почитување на човековите права при одлучувањето за медицински 
третман ги лимитира знаењата на студентите, но и претпоставува дека луѓе-
то кои употребуваат дрога немаат капацитет да дадат согласност за соп-
ствениот третман. Ваквата претпоставка е опасна, бидејќи ги игнорира прав-
ните претпоставки во врска со подготвеноста на луѓето кои употребуваат 
дрога да донесат самостојна одлука, со што се зголемува можноста за по-
вреди на нивните права. 

51  Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health (2009). A/64/272, para 43.
52  Maria Costa, Executive Director, UNODC, “Drug Control, Crime Prevention, and Criminal Justice: 
A Human Rights Perspective,” March 3, 2010, E/CN.7/2010/CRP.6*-E/CN.15/2010/ CRP.1, http://
www.unodc.org/documents/commissions/CND-Uploads/CND-53-RelatedFiles/ECN152010_CRP1-
6eV1051605.pdf (accessed June 14, 2010);
53  World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and 
care for key population, July 2014, p. 91. 
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2 . 3  „ В О В Е Д  В О  К Р И М И Н А Л И С Т И К АТА “
_ 

(Џуклески, 2009)

Учебникот „Вовед во криминалистиката“ е учебникот кој се користи на Фа-
култетот за безбедност, а во него се дадени основните поими за разбирање 
на криминалистиката. Во учебникот е презентирана содржина која е насо-
чена кон спречување и откривање на кривичните дела и нивните сторители, 
обезбедување докази итн. Тенденцијата на авторот е преку учебникот да 
креира современ правник-криминалист кој ќе ги применува плодовите на 
технолошката револуција при откривањето и при отстранување на крими-
налитетот во XXI век (стр. 19). 

Во делот Видови криминалистички истраги, авторот дава осврт на задачите 
кои ги има полицијата во откривањето на сторителите, следење и спречу-
вање на криминалитетот. Покрај превентивните и реактивните кримина-
листички истраги, според авторот, службите за спречување на криминали-
тетот ги следат и другите општествено-негативни појави и настани во кои 
ги вклучува наркоманијата, алкохолизмот, проституцијата и комарот кои се 
во некаков однос со криминалитетот и коишто создаваат услови за негово 
ширење (стр. 87). 

Како и кај останатите анализирани учебници, се користи терминот „нарко-
манија“, за кој се врзани негативни стереотипи, па самата употреба е стиг-
матизирачка за луѓето кои употребуваат дроги. Покрај употребата на спор-
ниот термин, „наркоманијата“ е претставена како општествено-негативна 
појава која е во однос со криминалитетот или, пак, создава услови за негово 
ширење. Категоризирањето на употребата на дроги како општествено-не-
гативна појава придонесува за дополнителна стигматизација и дискрими-
нација на луѓето кои го прават тоа. Имено, употребата на дрога во Македо-
нија не е кривично дело, но со текстот во учебникот се потврдува 
закоравената предрасуда дека употребата на дрога е кривично дело. Ис-
тражувањата во Македонија покажуваат дека 90,5% од граѓаните сметаат 
дека поседувањето дроги за лична употреба треба да биде казниво со за-
кон.54 

Според Кривичниот законик, кривично се санкционира неовластено про-
изводство, преработка и поседување со намера за продажба, нудење дрога 
итн. Употребениот термин „наркоманија“ не прави разлика помеѓу употреба 
на дрога и зависност од дрога. Употреба на дрога може да значи еднократ-
но уживање на опиоидна или психотропна супстанција, додека зависноста 
од дрога е комплексна здравствена состојба која содржи социјални, психо-
лошки и метаболни компоненти и последици, вклучително и промени во мо-
зокот. Истражувањата покажале дека зависноста од дрога не е слабост на 
карактерот и волјата. Опиоидната зависност е поврзана со сериозни здрав-

54 Уредувачкиот одбор на списанието Дроги - Политики и практики за потребите на овој број 
иницираше спроведување на телефонска и интернет-анкета за испитување на ставовите на 
македонските граѓани за прашањето: Дали сметате дека поседувањето дроги исклучително 
за лична употреба треба да биде казниво со закон? Целиот текст и анализата на резултатите е 
достапна на http://www.hops.org.mk/sites/default/files/dpip-no2-webmak.pdf.
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ствени проблеми и со висок ризик на смрт.55 Па така, учебникот го изместу-
ва фокусот од првенствено здравствените аспекти на зависноста од дроги 
кон појава која доведува кон зголемување на криминалитетот. 

2 .4  „ К Р И М И Н О Л О Г И Ј А “ 
_ 

(Арнаудовски, 2007) 

Учебникот „Криминологија“ дава сеопфатен преглед на појавните облици 
на криминалитетот, типологии и класификација на криминалитетот, 
општествено-социјалните криминогени фактори, како и личноста на стори-
телите со криминално поведение. 

Во делот Причините за криминалитетот во современите општества, авторот 
тврди дека покрај другите карактеристики на современите општества, по-
растот на алкохолизмот, наркоманијата, проституцијата и други појави се 
причини за криминалитетот и деликвенцијата во овие општества (стр. 573). 
Имено, авторот појаснува дека социопатолошките појави, во кои ја вбројува 
и употребата на дрога, се криминогени фактори кои придонесуваат за на-
станување на криминалитетот. Како илустрација, авторот укажува дека:

 „зголемената злоупотреба на дрога и постојано ширење на бројот на лицата 
што стануваат зависни од дрога, силно влијае врз производството и трго-
вијата на дрога, условувајќи постојано нова динамика на распространетост 
и ширење на оваа социопатолошка појава, но и овој вид криминалитет“  
(стр. 574). 

И во овој учебник, слично на претходниот, авторот ја категоризира употре-
бата на дроги како социопатолошка појава, што придонесува за дополни-
телна стигматизација и дискриминација на луѓето кои употребуваат дроги. 
Справувањето со проблемот со дрогата се одвива на повеќе полиња, а по-
себно преку активности за намалување на побарувањето и активности за 
намалување на снабдувањето.56 Намалувањето на употребата на дрога, на-
малувањето на инциденцата на зависност од дрога и на социјалните и 
здравствените штети поврзани со дрогата се остварува преку акции во по-
лето на превенција, лекувањето и социјалната помош кои вклучуваат пре-
вентивни програми, програми за третман, рехабилитација и ресоцијализа-
ција на лицата кои се зависни од дрога. Намалувањето на снабдувањето се 
врши преку активности за справување со криминал поврзан со дрога на 
високо ниво. Изедначување на употребата на дрога со производството и 
трговијата со дрога како криминално дејство води кон одржување на нега-

55  Опции за здрав живот Скопје ‒ ХОПС. Прирачник ‒ Намалување штети и ХИВ, Скопје 2006. 
56 Национална стратегија за дроги на Република Македонија 2014-2020. Достапна на https://
lekovi.zdravstvo.gov.mk/uploadeddocuments:downloadfile/927977690;jsessionid=B7A905906ECF
6DA8D0FFA972FC71D15F.app5mojtermin.
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тивната слика за луѓето кои употребуваат дроги како криминалци кои по 
дефиниција го кршат законот.

Низ целиот учебник, во повеќе делови, авторот ги повторува изјавите со 
кои луѓето кои употребуваат дроги ги поистоветува со криминалци. Авторот 
цитира американска студија, според која, „типичниот американски ограбувач 
на банка е маж, невработен, уживател на дрога со подолг затворски стаж“ (стр. 
621).

Понатаму, авторот дава осврт на типологиите на деликвенти, притоа наве-
дувајќи ја во целост типологијата дадена од авторот C. Gibbons, со образло-
жение дека е интересна и врз неа се вршат и други истражувања (стр. 743). 
Според цитираниот извор, постојат 15 типа полнолетни и 9 типа малолетни 
деликвенти. Еден од 15-те типа полнолетни деликвенти се и „наркомани“, 
додека кај малолетните се наведува „деликвент што употребува дрога (хе-
роин)“ (стр. 744). 

Понатаму, според типологија на друг автор цитиран во учебникот, стои 
дека „деликти против јавниот поредок се пијанство, скитањето, проституцијата, 
хомосексуализмот, сообраќајните деликти, употреба на наркотици и сл.“  
(стр. 745). 

Опасно е презентирањето на ваквите типологии и класификација, кои ос-
вен што се стигматизирачки, се невистинити и погрешни во денешен кон-
текст. Имено, првиот извор е објавен во 1965 година, а вториот извор во 
1950 година, додека учебникот „Криминологија“ е објавен во 2007 година. 
Според националното законодавство, употребата на дрога се смета за пре-
кршок против јавниот ред и мир,57 додека учебникот го опишува како деликт 
(кривично дело) против јавниот ред и мир, заедно со „хомосексуализмот“, 
иако во Македонија хомосексуалноста е декриминализирана од 1996 годи-
на. 

Авторот наведува извор, според кој, повторно, зависник од дрога се смета 
за еден вид деликвенција (стр. 754). Поврзувањето на употребата на дроги 
со криминални дејства води кон стигматизација и дискриминација на луѓе-
то кои употребуваат дроги. 

Загрижувачки е што авторот низ целиот учебник се обидува да ги поврзе 
овие две појави, притоа ги поткрепува своите наводи со извори кои се поло-
вина век постари од времето кога го објавил учебникот, иако во меѓувреме 
се објавени современи дела во областа и усвоени се меѓународни стандар-
ди во врска со дрогите, употребата на дроги, зависноста од дроги итн. 

57 Службен весник на РМ бр. 66/2007. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир, член 20
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2 . 5  „ К Р И М И Н А Л И С Т И Ч К А  ТА К Т И К А  I I “ 
_ 

(Котески, 2009)

Учебникот е наменет за студентите на втора година на Факултетот за без-
бедност, а се користи и на други сродни факултети. Учебникот има цел да 
им помогне на студентите полесно да ја совладаат криминалистичката тер-
минологија, а преку конкретни примери им се олеснува практичната приме-
на на наученото. Авторот, во своето воведно излагање, охрабрува на објек-
тивна критика со цел подобрување на квалитетот на учебникот, а со тоа и 
подобрување на квалитетот на професионалците кои во иднина ќе работат 
во областа. 

Анализата на поглавјата во учебникот покажа дека независно од времен-
скиот период кога се пишувани учебниците, редовно се користи терминот 
„наркомани“. Така, и овој учебник го употребува спорниот термин наведу-
вајќи дека „жаргонскиот говор е посебно изразен кај наркоманите и дилерите“ 
(стр. 43). 

Во делот на Тактички аспекти на modus operandi system (MOC), авторот го 
обработува методот на работа кај одделни сторители на кривични дела. По 
теоретскиот дел, авторот дава примери од своето долгогодишно искуство 
во Министерството за внатрешни работи. Примерот гласи:

„Во текот на 90-тите години низ Македонија, поточно во цен-
тралниот дел од Р. Македонија, малолетникот П.Ј. изврши 
серија провални кражби низ аптеки. Неговата зависност од 
дрогата го натера да ги провали речиси сите аптеки во при-
лепскиот, велешкиот и битолскиот регион на начин што, од 
влезните врати на аптеките со откорнување на дел од ли-
мот на вратата (отворот 30х30 см), влегување во аптеките и 
крадење метадон“ (стр. 44). 

Во продолжение на примерот, авторот дава своја оцена за случајот, ве-
лејќи: „Од неговиот разговор дознав дека колку што волкот го менува ќудот, тол-
ку и криминалците својот начин...“ (стр. 44).

Авторот заклучува дека сторителот (лице зависно од дрога) е криминалец 
кој не може да се промени. Ова е негативната слика за луѓето зависни од 
дрога, која постои во општеството и со години се одржува преку различни 
форми, меѓу кои и користење учебници со стигматизирачка содржина. Како 
што неколку пати во оваа анализа е нагласено, луѓето зависни од дрога 
имаат потреба од здравствена и социјална заштита, и не треба да се стере-
отипизираат како криминалци. 

Авторот во описот на случајот нагласува дека заради зависноста од дро-
га, сторителот провалувал аптеки за да дојде до метадон со кој ќе може да 
ја задоволи зависноста и да ги намали негативните последици од апстинен-
цијата. Побудата за стореното кривично дело е заради справување со апс-
тиненцијалниот синдром кој може да има сериозни последици по здравјето 
и животот на луѓето зависни од дрога. 

Авторот воопшто не го проблематизира пристапот на сторителот до лега-
лен метадон кој, всушност, е на листата на основни лекови кои Република 
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3
Заклучок

Македонија има обврска да ги обезбеди за своите граѓани. Дали сторителот 
ќе обивал аптеки и ќе крадел метадон доколку во своето место на живеење 
имал пристап до програма за третман со супституциона терапија со мета-
дон? Дали авторот (и студентите, кои учат од учебникот) можат да го про-
менат заклучокот дека сторителот не би бил криминалец доколку имал 
можност за соодветен третман на зависноста? 

Во општество во кое најголем дел од граѓаните не сакаат да имаат сосед 
зависник од дрога, треба да се биде исклучително внимателен во изборот 
на учебниците во образованието и начинот на кој се прикажани одделни те-
ми.58 Всушност, една од основните цели на образованието е да ја елиминира 

58 Според истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка, „Македонските 
општествени вредности“, направено во 2011 година, 96,8% од граѓаните во Македонија не 
сакаат да имаат сосед, лице кое е зависно од дрога. Истото истражување покажува зголемена 
нетолеранција кон луѓето кои употребуваат дроги во последните неколку години. Целата 
публикација е достапна на: http://www.mcms.org.mk/images/docs/2011/makedonski-
opstestveni-vrednosti.pdf.

фактичката нееднаквост во општеството. 

Анализата на шесте учебници по право и безбедност покажа дека независно 
од временскиот период кога се пишувани текстовите, секаде се користат 

термини кои не соодветствуваат со современите термини препорачани од ре-
левантни меѓународни институции, како што се Светската здравствена орга-
низација, Програмата на Обединети нации за ХИВ/СИДА (УНАИДС) и Канцела-
ријата на Обединети нации за дрога и криминал (УНОДЦ). 

Во сите учебници се користи терминот „наркоман“, „наркоманија“, „нар-
ко-зависник“, што се спротивни на стандардите за заштита на човековите 
права и го повредуваат достоинството на луѓето кои употребуваат дроги. 
Негативниот стереотип врзан за овие термини има силно влијание за за-
цврстување на стигмата врз овие луѓе, што негативно влијае врз нивните 
животи и животите на нивните семејства. Со нивната употреба, учебниците 
ја промовираат стигмата и дискриминацијата врз луѓето кои употребуваат 
дроги. 

Покрај употребата на погрдните термини, авторите многу често нив ги 
ставаат во негативен контекст, каде што луѓето кои употребуваат дроги се 
поистветуваат со криминалци и сторители на кривични дела. 

Исто така, дел од учебниците содржат погрешни информации во врска со 
начинот на кој е регулирана употребата на дрога, класификацијата на дроги, 
нивното дејство и последиците од употребата на дрога. Отсуствува осовре-
менување на стручната литература која се користи во учебниците, како и 
усогласување на информациите со најновите меѓународни стандарди. 

Учебниците даваат информации за ставовите кои самите автори ги имаат 
по прашање на дрога, употреба на дрога, пренесување заразни болести, без 
да дадат сеопфатни информации за современите дебати и трендови во об-
ласта, со цел кај студентите да поттикнат дебата и градење сопствени ста-
вови за овие прашања. Во таа смисла, студентите треба да добијат инфор-
мации со кои ќе можат да им пркосат и на усвоени одредби, практики и 
политики и да се застапуваат за нивна измена и унапредување со цел 
заштита на правата на маргинализираните заедници. 

58 Според истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка, „Македонските 
општествени вредности“, направено во 2011 година, 96,8% од граѓаните во Македонија не 
сакаат да имаат сосед, лице кое е зависно од дрога. Истото истражување покажува зголемена 
нетолеранција кон луѓето кои употребуваат дроги во последните неколку години. Целата 
публикација е достапна на: http://www.mcms.org.mk/images/docs/2011/makedonski-
opstestveni-vrednosti.pdf.
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Предмет и цел на анализата

Критичко исчитување и стручна анализа на учебници кои се користат во ви-
сокото образование во Македонија како официјална едукативна литерату-

ра по психијатрија, психологија, токсикологија, педагогија, криминологија и дру-
ги сродни студии, во делови кои обработуваат теми поврзани со 
психоактивните супстанции, во однос на начинот на кој се опишани состојбите 
поврзани со нив, нивната употреба, злоупотреба и зависност, од аспект на нив-
на усогласеност со научно и стручно прифатените термини, дефиниции и ста-
вови и медицината базирана на докази. 

Со анализата се опфатени стручни книги кои се користат во високото об-
разование, во делови посветени на психоактивните супстанции (во поната-
мошниот текст ПАС), вид, дејство, дефиниција, распространетост, причини и 
др., и растројствата (во понатамошниот текст р-р) како последица од упо-
треба, злоупотребата и зависноста од нив, со цел увид и анализа во корис-
тените дефиниции, критериуми, термини и изнесените ставови и нивната 
усогласеност со официјалната стручна и научна мисла и медицината бази-
рана на докази: 

П С И Х И Ј АТ Р И Ј А ,  ТО М  1  И  2 
(Чадловски Георги и сор.; Просветно дело АД, Скопје 2004)

П С И Х И Ј АТ Р И Ј А  З А  С Т УД Е Н Т И  П О  С ТО М АТО Л О Г И Ј А 
(Чадловски Георги; Студентски збор, Скопје 2001) 

К Р И М И Н О Л О Г И Ј А  И  П С Х И Ј АТ Р И Ј А 
(Георги Чадловски, Скопје 2006, Печатница „СОФИЈА“ - Богданци )

К Р И М И Н А Л И С Т И Ч К А  П С И ХО Л О Г И Ј А 
(Проф. д-р Лилјана Батковска, Центар за научно истражувачка работа, 

Факултет за туризам и организациски науки, Охрид 2007) 

П Е Д А ГО Г И Ј А-  У Ч Е Б Н О  П О М А ГА Л О 
(Анета Бараковска, Скопје 2007)

В О В Е Д  В О  К Л И Н И Ч К АТА  ТО КС И КО Л О Г И Ј А 
(Проф. д-р Ѓорѓи Пиловски, Интерна медицина - том 2, Скопје 2003, Универзи-

тет „Св. Кирил и Методиј“, Мед. Фак., Скопје, Катедра по интерна медици-

на, Главен и одговорен уредник: Академик проф. д-р Владимир Серафимовски) 

1
Обработена  
литература
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2
Преглед на 
актуелно користени 
термини поврзани 
со ПАС, нивната 
употреба и р-р како 
последица од тоа

Покрај тоа, анализата има цел да ја согледа корелацијата помеѓу користе-
ните термини, дефиниции и ставови врз креирањето на општиот став и ми-
слење и нивното влијание во евентуалната стигма, маргинализација и дис-
криминација врз лицата кои користат и/или развиваат р-р поврзани со 
користењето ПАС.

За сеопфатно и стручно разбирање на употребата, злоупотребата и зави-
сноста од ПАС, користена е и дополнителна стручна литература - СЕОПФА-
ТЕН УЧЕБНИК ПО ПСИХИЈАТРИЈА (1). 

Класификацијата на овие р-р се одвива преку два класификациски  
системи: DSM-IV-TR59, применуван во САД, и МКБ 1060, на Светската здрав-

59 Diagnostic and Statisticl Manuel of Mental Desorders - Fourth Text Revision, 2000 (Дијагностички 
и статистички прирачник на ментални растројства - Текст ревизија од 2000 год.
60 Меѓународна Класификација на болести - 10-та Ревизија, СЗО, 1992

59 Diagnostic and Statisticl Manuel of Mental Desorders - Fourth Text Revision, 2000 (Дијагностички 
и статистички прирачник на ментални растројства - Текст ревизија од 2000 год.
60 Меѓународна Класификација на болести - 10-та Ревизија, СЗО, 1992
61 UNODC - United Nation on Drug Control (Организација за контрола на дроги при Обединетите 
нации)
62 EMCDDA - European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions (Европски мониторинг 
центар за дроги и зависности од дроги).
63  ADAMHA - Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration (Управа за алкохол, 
злоупотреба на супстанции и ментално зравје).

ствена организација (во понатамошниот текст СЗО) референтна за земјите во 
Европа, вклучително и за Р. Македонија. Критериумите за дијагноза според 
DSM-IV-TR и MKБ 10 се развиени врз основа на еден модел на зависност од 
дрога кој во основа е биопсихолошки.

Освен наведеното, во анализата се користени и податоци од UNODC61 
и EMCDDA62.

Во стручната литература денес среќаваме повеќе термини поврзани со 
користењето ПАС: употреба на дроги (drug use), погрешна употреба (misuse), 
штетна употреба/злоупотреба (drug abuse), проблематична употреба 
(problematic use), зависност (addiction/dependence).

Формулацијата за злоупотребата и зависноста на ПАС, во достапните кла-
сификации на DSM-IV, DSM-IV-TR I MKБ 10, ги следат концептите и термино-
логијата кои во 1980 година ги разви Меѓународната работна група спонзо-
рирана од страна на СЗО и ADAMHA63 на САД, која зависноста од супстанции 
ја дефинира на следниот начин: Синдром кој се појавува како бразец на од-
несување во кој употребата на одредена психотропна супстанција или кла-
са супстанции има многу повисок приоритет од други облици на однесу-
вање кои некогаш имале поголема вредност.

МКБ-10 и DSM IV-TR во последните верзии на многу сличен начин ги де-
финираат р-р поврзани со употреба на ПАС, при што МКБ-10 дефинира 
штетна употреба на ПАС (Dg: F 00.1) и синдром на зависност од ПАС (Dg: F 
00.2), а DSM IV-TR препознава злоупотреба на ПАС (Substance Abuse) и за-
висност од ПАС (Substance Dependance). 

Во МКБ 10 се користи терминот „штетна употреба“ кој суштински се раз-
ликува од концептот на DSM-IV-TR за „злоупотреба“. Концептот на „штетна 

61 UNODC - United Nation on Drug Control (Организација за контрола на дроги при Обединетите 
нации)
62 EMCDDA - European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions (Европски мониторинг 
центар за дроги и зависности од дроги).
63  ADAMHA - Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration (Управа за алкохол, 
злоупотреба на супстанции и ментално зравје).
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употреба“ е ограничен на менталното и физичко здравје и тој јасно го ис-
клучува општественото нарушување. Тоа значи дека негативните општест-
вени последици самите по себе не се доказ за штетна употреба и неопходно 
е да се задоволат четирите дијагностички критериуми за поставување 
дијагноза „штетна употреба“ според МКБ 10.

За разлика од тоа, DSM-IV-TR го задржува терминот „злоупотреба на 
супстанција“ како опис на социјален мал адаптивен облик на однесу-
вање во врска со употреба на лек, а во отсуство на анамнеза за завис-
ност од лекот/дрогата.

EMCDDA користи термини „употреба на дрога“ и „високоризична употреба 
на дроги“. Терминот употреба опфаќа голем број и различни обрасци на ко-
ристење дрога, која се движи од еднократна до вообичаена зависничка упо-
треба, при што различните обрасци на употреба се поврзани со различен 
степен на ризик и штета. „Високоризична употреба на дроги“, според 
EMCDDA, се однесува на инјектирање дроги или долготрајна, редовна упо-
треба на опиоиди, кокаин и/или амфетамини. Оваа дефиниција ја опфаќа и 
редовната или долготрајна употреба на препишани опиоиди, како што е ме-
тадонот, но не вклучува ретка или нерегуларна употреба на други дроги 
како, на пример, екстази или канабис (2).

Во Светскиот извештај за дроги на UNODC за 2012 година, под терминот 
„рекреативно“ користење дроги се дефинираат некои форми на користење 
дроги поврзани со рекреативен сетинг или специфична субпопулација, на 
пример, употреба на екстази што се среќава повеќе меѓу младите луѓе и е 
поврзано со одреден животен стил и одредени настани (забави, ноќни 
клубови и танц-настани), а кој се среќава во голем број општества. Значи-
телен дел од оние кои дрогите ги користат рекреативно се и лица кои има-
ат цел на тој начин да се справат со анксиозноста, скромни емоционални 
вештини, скромни капацитети за справување со стресни настани и тешки 
ситуации во опкружувањето, скромни образовни успеси и отсуство на 
стручни вештини (3). 

Во популарната и правна употреба, злоупотреба на дроги се однесува на 
секое користење незаконска супстанција или користење непропишана суп-
станција која инаку се користи како лек, но и штетното и прекумерно корис-
тење законски достапни супстанции (алкохол, тутун) (1).

Терминот зависност, во најголемиот дел од стручната литература во све-
тот, се користи како израз на две различни идеи: 1. Синдром на однесување 
и 2. Физичка или физиолошка зависност. Физиолошката зависност може да 
се дефинира како промена во нервниот систем која се појавува како толе-
ранција и симптоми на апстиненција во случај на престанок на земање хро-
нично администрирана дрога или нејзино изместување од рецепторот. 
Двојната употребна на зборот создава збунетост, па затоа работната група 
на ADAMHA на СЗО препорача терминот „зависност“ да се користи само за 
синдромот на однесување, а физичката зависност да се означува со из-
разот „невроадаптација“ (1).

Класификацијата МКБ 10 е референтна за здравствениот систем во Ма-
кедонија. Според неа, р-р поврзани со користењето ПАС се сместени во 
поглавјето - Душевни р-р и р-р во обноските настанати поради употреба на 
ПАС (F10-F19), каде што со основната шифра се определува видот на упо-
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требената ПАС (алкохол, опијати, канабис, седативи и хипнотици, кокаин, 
амфетамини и др. стимуланси..., халуциногени, тутун, испарливи раствору-
вачи и повеќе дроги), а дополнителните шифри (F1x.1 - F1x.9) ги дефинира-
ат последиците од употребата (акутна интоксикација, штетна употреба/зло-
употреба, синдром на зависност, апстиненцијален синдром...).

Користењето ПАС не е ниту непознат ниту нов феномен. Најчесто користе-
ните ПАС се дел од човековото постоење веќе илјадници години и се корис-

теле низ историјата во различни форми, пригоди и за различни цели. Денес, 
користењето ПАС претставува глобален, сложен и сериозен социо-медицин-
ски и општествен проблем, кој има епидемиолошки размери во најголем број 
земји во светот, пред сè, меѓу младите. Користењето ПАС кај одреден број лица 
води до развивање различни р-р, вклучително синдром на зависност, кој има 
хроничен, рецидивантен и често прогресивен тек. Најчесто и најмасовно корис-
тени се легалните ПАС: кофеин, никотин и алкохол, како и седативно-хипнотич-
ните лекови, а од нелегалните, марихуаната и стимулативните ПАС. 

Според Светскиот извештај за дроги за 2012 на UNODC, се претпоставува 
дека во 2010 година околу 230 милиони лица (5% од светското возрасно на-
селение) користеле дрога барем еднаш во животот; околу 27 милиони (0,6% 
од светското возрасно население) се проблематични корисници на дроги, 
од кои 15,6 се лица со проблематична употреба на опиоиди, а 11,1 се про-
блематични корисници на хероин (приближно 0,3% од светската попула-
ција). Најмасовно користена нелегална дрога е канабисот, околу 170 мили-
они (околу 3,8% од светската возрасна популација) барем еднаш во годината 
во последните години консумирале канабис (3).

Извештајот за 2014 на EMCDDA проценува дека меѓу возрасното населе-
ние во ЕУ (15-64 г.), речиси четвртина (повеќе од 80 милиони), во некој мо-
мент од животот употребиле незаконски дроги; најчесто канабис (73,6 ми-
лиони); кокаин (14,1 милиони); амфетамини (11,4 милиони); екстази (10,6 
милиони), а 1,3 милиони се проблематични корисници на опиоиди. Меѓу сите 
смртни случаи на возраст 15-39 години, 3,5% биле предизвикани од предо-
зирање, при што со опиоиди пронајдени во ¾ од смртоносните предози-
рања. Хероинот е главен опиоид кој се употребува во Европа. Во 2012 годи-
на, 46% од сите лица зависни од дроги кои влегле во специјализирани 
програми за лекување во Европа (180.000 корисници) се лица кои употребу-
ваат опиоиди, најчесто хероин како примарна дрога. Меѓу нив со највисок 
ризик од здравствени проблеми поради употреба на дроги, како што се крв-
но преносливите инфекции и предозирањето, се лицата кои ги инјектираат 
дрогите, најчесто опиоиди (2). 

Според ESPAD-овата студија од 2011 година, се проценува дека во Евро-
па, еден од 4 ученици на возраст од 15-16 години во некој момент употребил 
незаконска дрога, меѓу кои најчест е канабисот (24%). 

Во ЕУ, 700.000 корисници на опиоиди во текот на 2012 година биле вклуче-
ни во програми со т.н. заменска (супституциона) терапија. Се проценува 
дека во минатата година, среде малолетниците или помладите полнолет-
ници (15-34) во земјите на ЕУ: 2,2 милиони (1,7%) употребиле кокаин, 1,2 
милиони (0,9%) употребиле амфетамин, 1,3 милиони (1%) екстази во мина-
тата година (2).

3
Актуелни состојби 
со користењето ПАС 
во светот, Европа и 
Македонија 
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Според Националниот регистар на лица што употребуваат дроги при МВР, 
првите случаи во Македонија биле регистрирани во 1969 година. Во изми-
натиот период, бројката на регистрирани лица што употребуваат дроги по-
стојано се зголемува од 314 во 1990 година на 5.222 во 2002 година, со зна-
чително поголема застапеност на машкиот (86%) од женскиот пол и со 
најголема застапеност на лица на возраст помеѓу 16-30 години (86,7%). 
Иако се наведени податоците од постар датум, се претпоставува дека по-
следните години, вкупниот број лица што користат дроги во Македонија из-
несува 20.000-30.000, во рамките на кои се и 8.000-10.000 лица зависни од 
хероин, а кои имаат сериозни здравствени и социјални проблеми.

Со анализата е направен увид во наведената стручна литература во 
поглавјата и деловите кои се посветени на користењето ПАС и р-р како по-

следица од употребата, злоупотребата и зависноста од нив. Анализирано е ко-
ристењето термини, дефиниции и критериуми и нивната усогласеност со дос-
тапната стручна и научна литература и медицината базирана на докази, како и 
описите кои ги оддаваат ставовите на авторите, а кои имаат можност да влија-
ат врз креирањето на општествените погледи и ставови кон лицата кои корис-
тат дроги, и со тоа на директен или индиректен начин да учествуваат во креи-
рањето на стигмата, маргинализацијата и дискриминација кон нив. 

4.1 .  П С И Х И Ј АТ Р И Ј А  -  ТО М  1  И  2 
(Чадловски и сор., 2004)

Во книгата ПСИХИЈАТРИЈА - Том 1, поглавје: Психички р-р и работната 
средина (Георги Чадловски, Весна Пејоска-Геразова) на стр. 248 во делот: 
Работна способност кај зависниците од други психоактивни супстанции, 
авторите изнесуваат непоткрепени и произволни ставови: „Слабите тера-
писки резултати, ниската мотивација на зависниците за лекување, неус-
огласените ставови на психијатрите се причина за одредување на работна-
та способност и кај овие пациенти и покрај заблудата дека повеќето се 
невработени“. Ваквите тврдења на авторите се премногу општи и креираат 
погрешен став кон сите лица кои користат дроги, етикетирајќи ги генерално 
како лица со слаби терапевтски резултати и ниска мотивација за лекување, 
што индиректно води кон заклучок дека работната способност кај нив е 
дискутабилна. Ова е спротивно на податоците во извештајот на EMCDDA за 
2012 година, според кои, само половина од корисниците на дроги кои влегле 
во специјализираните програми за лекување на зависностите од дроги во 
Европа биле невработени (47%).

Во истиот дел од книгата, авторите користат термини „зависници“, а со 
кои лицата што користат ПАС се етикетираат и се нарекуваат со погрдни 
термини. Интересно е дека ваквата практика не е правило и за другите ка-
тегории лица со р-р во психијатријата, а кога тоа ќе се случи, секогаш има 
навредлива и стигматизирачка нота како, на пример, примената на зборот 
„шизофреничар“. Имено, во стручната литература не се користат термини-
те „депресивци“ за лица со депресија, „шизофреничари“ за лица заболени 
од шизофренија, „психосоматичари“ за лица со психосоматски проблеми..., 
а сепак продолжува практиката лицата кои се зависни од ПАС да се имену-

4
Критички осврт на 
анализираната 
стручна литература 
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ваат со терминот „зависници“. Со примената на терминот „зависник“, како 
личен опис, всушност, целата личност се именува како „зависна“, а бидејќи 
зависноста е р-р, се подразбира дека личноста е целосно растроена и речи-
си „нема здрави или функционални елементи“. Ова, секако, не содејствува 
со реалноста во која лицата, иако се зависни од некоја ПАС, продолжуваат 
успешно или задоволително да функционираат во голем број животни по-
лиња. Едновремено, користењето на термините „зависник, зависници“, на-
место, на пример, лицата кои се зависни од ПАС, ги аперсонализира овие 
лица и едновремено ги етикетира и ги стигматизира. 

Во вториот том од истата книга, ПСИХИЈАТРИЈА - Том 2, во поглавјето Ду-
шевни р-р и р-р во обноските настанати поради употреба на ПАС (стр. 81-
146), авторите Георги Чадловски и Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ користат 
терминологија и класификациски пристап согласно МКБ 10, споредено со 
DSM IV, базирани на стручна и научна вистина. Во 10-те потпоглавја детално 
се разработени душевните р-р и р-р во обноските настанати поради употре-
ба на различни ПАС: алкохол, опијати, канабиноиди, седативи и хипнотици, 
кокаин, други стимуланси, вклучувајќи кофеин, халуциногени, тутун, испар-
ливи растворувачи, повеќе дроги и др. ПАС. 

Во потпоглавјето бр. 2 - Душевни р-р и р-р во обноските настанати пора-
ди употреба на опијати (стр. 115), при описот на ПАС, авторите воведуваат 
релативно нов термин „опиоиди“, непостоен во МКБ 10, но го дефинираат на 
начин кој не содејствува со стручната терминологија: „Со терминот опијати, 
опфатени се сите природни и полусинтетски деривати кои се добиваат од 
опиумот... додека терминот опиоиди се однесува на многу поопшта група 
синтетски аналгетици“, од што може да се заклучи дека станува збор за 2 
одделни групи ПАС, опијати и опиоиди. Стручната дефиниција со терминот 
опиоиди ги опфаќа сите природни и синтетски дроги (вклучително и опија-
тите) кои имаат одредени фармаколошки дејства слични на оние на мор-
финот (4), дејствувајќи преку некои или сите опиоидни рецептори (µ и делта) 
во мозокот. Терминот опијати опфаќа група ПАС што се добиваат од расте-
нието афион (Papaver somniferum), што ги вклучува морфинот, кодеинот и 
некои други. Исто така, овој термин се користи и за полусинтетската дрога 
хероин, која се произведува од афионовите состојки (5).

4. 2 .  П С И Х И Ј АТ Р И Ј А  З А  С Т УД Е Н Т И  П О 
С ТО М АТО Л О Г И Ј А 
(Чадловски, 2001) 

И во книгата ПСИХИЈАТРИЈА за студенти по стоматологија, во поглавјето 
Ментални р-р и р-р во обноските предизвикани со употреба на ПАС (стр. 
64-87), авторот, исто како и во претходните 2 книги, користи стручна терми-
нологијата во дефинирањето и класификацијата, освен на стр. 80 каде што 
не прави разлика помеѓу кокаинот и крекот, тврдејќи за кокаинот „...како 
што најчесто наркоманите го нарекуваат crack“.

И во оваа книга, авторот на повеќе места користи термини: „зависници“ и 
„наркомани“ како, на пример, при наведување епидемиолошки податоци 
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(„...50 милиони наркомани...“), „општи принципи во лекувањето на зависни-
ците“ (стр. 86); како и кога зборува за р-р поврзани со кокаинот (стр. 80). Во 
тој дел завршува со ставот „Разновидни криминалци најчесто се регрутира-
ат од зависниците од кокаин, бидејќи тие не ги избираат начините да дојдат 
до пари за да ја купат дрогата“. Авторот крајно произволно и непоткрепено 
со податоци застапува став дека лицата зависни од кокаин се најчести сто-
рители на криминални дејства и опасни за околината, со што ги етикетира 
овие лица како криминалци и придонесува за погрешната општествена пер-
цепција, стигмата и дискриминацијата кон нив. 

Кон ова, во делот „Етиопатогенеза на зависноста“ (стр. 66) под бр. 1, авто-
рот наведува низа фактори кои, според него, довеле до појава на зависнос-
та, а кои произлегуваат од личноста на зависникот, и притоа тврди: „Најчес-
то тоа се... социопати што имаа желба за нови искуства... емоционално 
незрели психопати или невротичари... деца од дисхармонични или неком-
плетни семејства, латентни психотичари и сл.“. Иако е познато дека кај дел 
од лицата зависни од ПАС се присутни наведените фактори, стручно е не-
прифатливо тврдењето дека овие фактори се најчесто присутни, а притоа 
зад ниту еден од наведените фактори не стои извор или сигурен статис-
тички податок. Тврдењето „најчесто“ може да се преведе во „најголем 
број“, тврдење кое носи висок ризик од креирање погрешни заклучоци за 
тоа кои се и од каде потекнуваат лицата зависни од ПАС и промовира по-
грешна перцепција за овие лица. 

Произволните ставови на авторот, кои не се статистички поддржани, при-
сутни се и на стр. 74, на крајот од првиот параграф, опишувајќи го текот на 
развивање на зависноста, кога вели: „Зависникот... така влегува во маѓеп-
сан круг од кој не може да излезе без медицинска и социјална помош“. Со 
ваквиот став, авторот тврди дека е правило без исклучок сите лица зависни 
од дроги единствено и само со медицинска и социјална помош да ја разре-
шуваат зависноста. Ова не содејствува со искуствата од практиката и на-
водите во литературата, според кои постојат многубројни други можности 
со кои личностите зависни од ПАС успешно ја разрешуваат својата завис-
ност (семејство, пријатели, роднини, НВО, терапевтски комуни, групи за под-
дршка и самопомош и др.).

Во поглавјето Душевни р-р и р-р во обноските предизвикани со употреба 
на опијати и опиоиди (стр. 73), при дефинирање на термините „опијати“ и 
„опиоиди“, авторот, слично како и во претходните две книги, неточно ги при-
менува: „Под терминот ’опијати‘ се опфатени сите деривати што можат да 
се добијат од опиумот, а под опиоиди сите синтетички супстанции што има-
ат исти или слични опијатни дејства“. И во овој учебник се користени епиде-
миолошки податоци (стр. 73) кои се актуелно застарени и при нивното пре-
зентирање, како и во други делови од книгата, авторот, речиси постојано, го 
користи терминот „наркоман“. 

Тврдењето на авторот дека „меѓу најкористените психостимуланси во за-
виснички цели се: кокаинот (стр. 79)... амфетаминот“ (стр. 81), промовира 
став дека секое лице кое користи психостимуланси има цел да развие зави-
сност кон нив што зборува за митовите, заблудите и предрасудите во врска 
со користењето ПАС и верувањето дека секое користење води до разви-
вање зависност. Од друга страна, имплицитно се констатира дека лицата 
кои користат ПАС развиваат зависност по сопствена волја и намерно соз-
даваат зависност.
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Во делот посветен на „Општите принципи во лекувањето на зависниците“, 
авторот зборува за две фази во лекувањето, како обединувачки за сите 
видови зависности: детоксикација и поддржување и одржување квалитет-
на ремисија (апстиненција), од што произлегува заклучокот и очекувањето 
„зависникот да се мотивира за поквалитетен живот без дроги“ во однос на, 
како што вели авторот, „проблемот со т.н. метадонскиот метод“.

Во делот посветен на профилаксата, авторот набројува низа воспитни 
мерки, сите базирани на потенцирање на штетното дејство на дрогите, иако 
ваквите програми не се поддржани од досегашните искуства и резултати, 
ниту од стручната и научна јавност.

4. 3 .  К Р И М И Н О Л О Г И Ј А  И  П С И Х И Ј АТ Р И Ј А 
(Чадловски, 2006)

Со своите произволни ставови во врска со лицата кои злоупотребуваат и/
или се зависни од ПАС, истиот автор, Георги Чадловски, продолжува и во 
книгата КРИМИНОЛОГИЈА И ПСХИЈАТРИЈА. Во поглавјето „Душевни р-р и 
р-р во обноските предизвикани со употреба на ПАС“ (стр. 527-305), во де-
лот „Криминалистичко и судско-психијатриско значење на злоупотребата и 
зависноста од ПАС“ (стр. 304), авторот пишува: „Лица што злоупотребуваат 
и/или се зависни од дрога се чести сторители на разни кривични дела... Завис-
ниците од дрога во повеќе фази од своето болно однесување можат да вршат 
кривични дела“. Иако е точен фактот дека одреден број лица кои се зависни 
од ПАС се сторители на кривични дела, неточно е тврдењето дека тие се 
„чести сторители“. Ваквиот личен став на авторот влијае врз општествена-
та перцепција и креира етикетирачки и стигматизирачки став кон овие 
лица, претставувајќи ги како криминалци, општествено неподобни и опасни 
за својата околина. 

4.4.  К Р И М И Н А Л И С Т И Ч К А  П С И ХО Л О Г И Ј А
(Батковска, 2007)

Анализата на содржините на книгата КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛО-
ГИЈА, во деловите поврзани со ПАС, откриваат голем број произволни твр-
дења и лични ставови на авторката Лилјана Баткоска за поврзаноста на 
криминалното однесување и ПАС, а кои не се стручно и научно потврдени и 
можат да влијаат врз креирањето погрешни ставови и заклучоци. 

Во делот „Експлозивно насилство од алкохол и дрога“ (стр. 307), авторка-
та пишува: „Алкохолот и дрогата дејствуваат врз зголемување на можноста 
од експлозивно агресивно однесување кое доведува до извршување тешки 
кривични дела...“, продолжува: „Другите полесни престапи се секојдневна 
појава кај овие насилници“, и завршува: „Секоја употреба на алкохол не зна-
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чи појава на насилничко однесување, но секоја употреба на дрога води кон 
формирање насилничка личност“. Во понатамошниот текст, авторката про-
должува со ставовите за поврзаноста на криминалитетот и лицата кои ко-
ристат ПАС, пишувајќи: „Поврзаноста на експлозивните насилства со кон-
сумирањето на тешките дроги е многу честа појава во криминалистиката. 
Зависниците имаат потреба од пари „за да ја нахранат својата зависност“, а 
таа зависност ги води кон злосторничко однесување. 

„Најчесто, експлозивните насилства кои се случуваат во потрага 
на пари ги прават зависниците на хероин“... „Анаболичките стеро-
иди и кокаинот при подолга употреба предизвикуваат појава на 
чести експлозивни насилства“... „Досегашните искуства за повр-
заноста на употребата на дроги со експлозивното насилство по-
тврдуваат дека употребата на амфетамин предизвикува убистве-
ни насилнички пориви. Многу корисници на амфетамин извршиле 
различен вид убиства...“ „Марихуаната дава слични последици 
како алкохолот во однос на експлозивното насилство, промена 
на расположението од блага еуфорија до силна импулсивност...“

И во делот Убијци на непознати луѓе (стр. 345), таа продолжува со твр-
дењето за силната поврзаност на криминалните и убиствени пориви кај ли-
цата кои се зависни од ПАС: „Убиствата на непознати луѓе најчесто се ре-
зултат на случаен неконтролиран излив на бес и агресија од страна на 
сторителот. Најголем процент од нив се агресивни психопати, а останатиот 
дел отпаѓа на зависниците од алкохол и дроги, како и на душевно болни (со 
психоза)“...: „Убиството на непознати луѓе, значаен процент го извршуваат и 
луѓе во алкохолизирана состојба, особено оние кои имаат оштетен контро-
лен систем (следува појаснување на механизмот)...“ за да продолжи со ста-
вот „Речиси еднакво влијание имаат дрогите и стероидите...“ 

Во текстот кој следува, авторката изнесува единствени ставови за 
дејството на сите тешки дроги (кокаин, хероин, LSD, PCP, амфетамин), со 
што се презентира како автор кој или нема доволно познавања за набро-
ените ПАС и нивните различни дејства, или и покрај познавањата водена е 
од своите лични ставови и предрасуди и со тоа ја доведува во заблуда сту-
дентската и општата јавност. На пример, за кокаинот, авторот изнесува 
крајно генерализиран став дека „Доколку се употребува подолго време, 
предизвикува загрижувачки промени на личноста на консументот, предизви-
кува неконтролирана агресивност, недоверба до параноичност и насилничко 
однесување“, при што не води сметка за тоа што значи „подолго време“ и не 
ги внесува другите варијабли (честота, количество) на употребената ПАС, а 
особено не води сметка за индивидуалните карактеристики на лицата кои 
употребуваат кокаин и со тоа наведува на погрешен заклучок дека ова се 
однесува на сите лица кои употребуваат кокаин, а што не содејствува со 
стручните видувања и искуствата од практиката.
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4. 5 .  П Е Д А ГО Г И Ј А 
(Бараковска, 2007)

Во книгата ПЕДАГОГИЈА, за користењето ПАС, авторката Анета Баракоска 
зборува само во поглавјето бр. 5, Криза на воспитанието (стр. 171, пасус 4 и 
5), каде што пишува: 

„Со брзите промени се создаваат витли и вирови кои на посебен 
начин се одразуваат во воспитанието. Многу млади тешко се сна-
оѓаат, бараат излез во неприфатените форми на однесување, ал-
кохол, дрога и сл. За нивното однесување се виновни возрасните, 
возрасните се виновни за нивното воспитание. И така се создава 
магичен круг“, и продолжува: „Однесувањето на младите е после-
дица на целокупната ситуација во секојдневниот живот“. 

Тврдењето на авторот дека „За нивното однесување се виновни возрас-
ните, возрасните се виновни за нивното воспитание“ е личен став на автор-
ката и обид да ги појасни причините за појавата на користење дроги меѓу 
младите. Сепак, во обид да ги повика возрасните на одговорност за сос-
тојбите кај младите, авторката не води сметка за тоа дека поедноставува 
појава која е крајно сложена и во чие настанување учествуваат голем број и 
различни фактори, но не само возрасните. Од друга страна, користењето на 
зборот „виновни“ имплицира верување дека дејствувањето на возрасните е 
претходно свесно, обмислено и сторено со намера, т.е. дека тие намерно и 
свесно придонеле за негативните состојби кај младите. Убедени во фактот 
дека возрасните, во најголем број случаи, имаат најдобри намери во помо-
шта кон младите и дека неуспехот во намерите најчесто се должи на неу-
меењето и незнаењето и уверувањето дека правилно постапуваат, замена-
та на терминот „виновни“ со „одговорни“ можеби би бил посоодветен. Освен 
тоа, наведениот став на авторката промовира верување дека проблемот на 
користењето дроги меѓу младите е последица на „погрешно воспитување“, 
што лесно може да нè доведе до заклучок дека решението треба да се бара 
во „превоспитувањето“ на младите, а што, исто така, не содејствува со 
стручниот став за третман на овие состојби.

4.6.  В О В Е Д  В О  К Л И Н И Ч К А  ТО КС И КО Л О Г И Ј А
(Пиловски и Серафимовски, 2003)

Во книгата ВОВЕД ВО КЛИНИЧКАТА ТОКСИКОЛОГИЈА, проблемот на упо-
треба на ПАС се третира како акутно или хронично труење со различна кли-
ничка слика и третман, зависно од видот на ПАС. Последниот дел е посве-
тен на Болести на зависности, во кој авторот, проф. д-р Ѓорѓи Пиловски, 
пишува само за пушењето и хроничниот алкохолизам. Авторите детално 
ги опишуваат труењата од различните ПАС, користејќи стручна и научна 
терминологија и податоци поврзани со медицината базирана на докази. 
Па сепак, и овие автори ги користат термините „наркоманија“ и „наркоман“ 
(стр. 1.585) кога велат: „Хронични труења - Наркоманија“... „Кај наркомани 
при недостиг на дрога ...терапијата на хроничниот морфинизам, односно 
на наркоманијата...“
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Во најголемиот број анализирани книги, авторите користат класификација, 
терминологија и дефиниции соодветни со МКБ-10 и описи кои содејствува-

ат со стручната и научна мисла и медицината базирана на докази. 

Сепак, некои автори во своите книги користат описи и дефиниции кои ја 
откриваат нивната недоволна информираност за ПАС, причините и после-
диците од нивната употреба. Такви се наводите поврзани со причините: ав-
торот Георги Чадловски, во книгата „Психијатрија за студенти по стомато-
логија“, дава произволни тврдења за личноста и семејствата од кои 
потекнуваат лицата кои користат дроги, а авторот Анета Баракоска во кни-
гата „Педагогија“ пишува: „За нивното однесување се виновни возрасните, 
возрасните се виновни за нивното воспитание“. 

Дел од авторите промовираат недоволно познавање или погрешно дефи-
нирање на ПАС и состојбите поврзани со користењето и последиците од 
него. Таква е примената на термините „наркоман, наркоманија“ за сите ви-
дови ПАС, тврдењето дека сите тешки дроги (кокаин, хероин, LSD, PCP, 
амфетамин) имаат исто дејство или општиот став дека подолгата примена 
на кокаинот „...предизвикува неконтролирана агресивност, недоверба до 
параноичност и насилничко однесување“. Некои автори застапуваат твр-
дење кое наведува на заклучок дека цел на лицето кое користи ПАС е да 
развие зависност, дека секое користење води до развивање зависност или 
дека лицата кои користат ПАС развиваат зависност намерно и по сопстве-
на волја.

Сите автори во анализираните книги многукратно користат термини 
„наркомани“, „наркоманија“, „зависници“ и сл., а кои во основа се погрдни, 
ги етикетираат, ги стигматизираат и ги аперсонализираат лицата кои ко-
ристат ПАС. 

Голем број автори во анализираните книги презентираат општи, непрове-
рени, стручно и научно непоткрепени ставови кои ги поткрепуваат со при-
мена на општи зборови „најчесто“, „многу често“, „најголем број“, „сите“, „се-
когаш“ и сл., што носи висок ризик од креирање погрешни заклучоци и 
генерална перцепција за сите лица кои користат и/или се зависни од ПАС, а 
што не содејствува со податоците во стручната и научна литература. 

Авторите Георги Чадловски и Весна Пејовска-Гиразива, анализирајќи ја ра-
ботоспособноста и терапевтските резултати на лицата зависни од ПАС, изне-
суваат непоткрепени тврдења, прогласувајќи ги генерално како лица со сла-
би терапевтски резултати и ниска мотивација за лекување, што индиректно 
води кон заклучок дека работната способност кај нив е дискутабилна. 

Посебен проблем претставуваат ставовите на авторите поврзани со нив-
ната лична перцепција за поврзаноста на криминалното однесување и за-
висноста од ПАС. Авторите Георги Чадловски и Лилјана Баткоска во анали-
зираните книги изнесуваат ставови за поврзаноста на различните форми 
на криминално однесување и зависноста од ПАС кои не ги поткрепуваат со 
податоци или научни извори, но затоа ги засилуваат со примена на зборо-
вите „често“, најчесто“, „секојдневно“, „секоја дрога“ и др. Со изнесените ста-
вови, авторите тврдат дека сите лица кои користат дроги се секојдневни 
сторители на кривични дела и насилници, но не какви било, туку експло-
зивни насилници, а со тоа опасни за околината и општествено непожелни. 

5
Заклучок
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6
Препорака

Имајќи го предвид фактот дека анализираните книги се користат во висо-
кообразовните институции како официјална едукативна литература по пси-
хијатрија, психологија, токсикологија, педагогија, криминологија и други 
сродни студии, изнесените ставови на авторите во однос на ПАС и последи-
ците од нивното користење, а кои не се стручно и научно поткрепени, по-
грешно ја информираат и ја доведуваат во заблуда студентската, поширо-
ката стручна и општата јавност. Генерализирајќи ги состојбите и 
етикетирајќи ги лицата кои користат ПАС како насилници, криминалци и 
опасни по околината, авторите придонесуваат за стигматизација, општест-
вена маргинализација и дискриминација кон нив.

Изнесените заклучоците јасно укажуваат на сериозни и далекосежни после-
дици од стигматизирачката терминологија, пласирањето информации и 

ставови кои не се базирани на научни докази, врз креирањето на ставовите и 
перцепцијата на студентската, пошироката стручна и општа јавност кон лицата 
кои користат и/или се зависни од ПАС.

Поради тоа, неопходна е ревизија на анализираната литература во сите 
наведени делови и воведување стручна терминологија и научно поткрепени 
ставови кои би придонеле за менување на општествената перцепција, на-
малувањето на стигмата, маргинализацијата и дискриминацијата кон лица-
та кои користат и/или се зависни од ПАС и би поддржале програми и поли-
тики кои се стручно оправдани и базирани на научни докази. 





Dragana Drndarevska

APPENDIX: 

Introduction to the analysis regarding the treat-

ment of drug users and people living with HIV in 

higher education textbooks 
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Education is a tool for promoting 
respect of human rights

Education itself is a human right and an essential condition for the realization of 
other human rights64. Education, being a human right, is prescribed with the 

Universal Declaration of Human Rights, Article 26, which apart from guarantying the 
right to education to everyone (Article 26 (1)), also prescribes that education shall be 
directed to the full development of the human personality and to the strengthening of 
respect for human rights and fundamental freedoms (Article 26 (2)).65 The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes the role of education 
as a tool to further enable all persons to participate in a free society, promote 
understanding, tolerance and friendship.66 

64 General Comment No.13, The right of education (article 13 of the Covenant), UN Committee on 
economic, social and cultural rights, 1999
65 “1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and 
fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education 
shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis 
of merit. 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the 
strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, 
tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of 
the United Nations for the maintenance of peace. Article 26, paragraph 1 and 2, Universal Declaration 
on Human Rights, 1948
66 “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They 
agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense 
of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They 
further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote 
understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, 
and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.“ Article 13, paragraph 1, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

As a human right, education carries the characteristics of all human rights. Thus, 
the right to education is universal, inalienable, absolute and indivisible. Hence, 
every person has the right to education, regardless of his/her characteristics 
(gender, race, ethnicity or religious affiliation, health state, social status etc.) Being 
absolute, the right to education is equal for all, in other words no one (not the state 
nor its institutions) have the right to violate or limit a person’s right to education67. 
The right to education belongs to every person from birth. 

The right to education, as any human right, imposes three types of obligations to 
states: the obligation to respect, protect and realize it. The state’s obligation to 
realize the right to education implies that the state has the obligation to facilitate 
the access to education and has an obligation to provide education. The right to 
education in itself contains four fundamental characteristics68: availability, 
accessibility, acceptability and adaptability. A state is considered to respect its 

67  The state has the right to undertake measures to restrict human rights in time of war or other 
public life emergency threatening. See Article 15, Derogation in time of emergency, European 
Convention oh Human Rights.
68  Article 13 (2): The right to receive an education, General Comment No.13, The right of education 
(article 13 of the Covenant), UN Committee on economic, social and cultural rights, 1999 

70 General Comment No.13, The right of education (article 13 of the Covenant), UN Committee on 
economic, social and cultural rights, 1999
65 “1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and 
fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education 
shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis 
of merit. 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the 
strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, 
tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of 
the United Nations for the maintenance of peace. Article 26, paragraph 1 and 2, Universal Declaration 
on Human Rights, 1948
66 “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They 
agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense 
of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They 
further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote 
understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, 
and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.“ Article 13, paragraph 1, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966
67  The state has the right to undertake measures to restrict human rights in time of war or other 
public life emergency threatening. See Article 15, Derogation in time of emergency, European 
Convention on Human Rights.
68  Article 13 (2): The right to receive an education, General Comment No.13, The right of education 
(article 13 of the Covenant), UN Committee on economic, social and cultural rights, 1999
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obligations regarding the right of education only with the realization of these 
characteristics. Availability, as one of education characteristics, implies provision 
of functional educational institutions and programs adapted towards the needs of 
all people with regards to their differences and characteristics. Accessibility 
provides prohibition of discrimination in education. This means that discrimination 
in education is prohibited on any basis and it has to be adapted to everyone, 
particularly to the most marginalized groups. Acceptability implies that education, 
including curricula have to be relevant, of good quality and appropriate. Adaptability 
implies that education has to be flexible so it can adapt to the social changes and 
needs of pupils and students within their social and cultural diversity.         

The World Declaration on Education for All69 in the Article 1 states that the basic 
learning content should be directed towards the full development of human 
beings’ capacities, to live and work in dignity, to improve the quality of their lives 
and provide the opportunity for making informed decisions. Furthermore in its 
vision, the World Declaration prescribes promotion of equality and abandonment 
of all stereotypes and discrimination in education70. 

The 2015 Incheon Declaration: Education 2030 further confirms the efforts for 
education based on human rights, dignity, social justice, inclusion and protection 
of diversity.71 

Apart from the aforementioned framework of international standards for 
protection of the right to education, the Republic of Macedonia guarantees the 
right to education for everyone under equal conditions with its Constitution (Article 
44). The Law on Higher Education determines the roles and obligations of higher 
education towards “… generating, protection and dissemination of knowledge in 
order to secure social and economic wellbeing and progress in the society, 
preparing students for occupations requiring application of scientific discoveries 
and expert knowledge, cultural and language diversity, promotion of technological 
development, advancement of arts, technical culture and sports.” The Law on 
Prevention and Protection against Discrimination prohibits discrimination on 
more basis, among which are health state, personal and social status, social 
origin, belonging to a marginalized group and other. Discrimination, pursuant the 
Law is prohibited in more areas, among which is education.

The abovementioned international standards and domestic positive regulations 
clearly indicate that discrimination in education is prohibited and that the state 
has to undertake all necessary steps to prevent it. Furthermore, learning contents 
should encourage the respect of human rights instead of calling to and 
encouraging discrimination. In terms of textbook content and learning materials, 
we have international and domestic practice to confirm that contents which 
strengthen stereotypes towards the LGBTI community are considered to be 
discriminatory and have to be removed.  

69  Article 1, World declaration on education for all, UNESCO, 1990
70  Universalizing access and promoting equality”, Article 2, paragraph 2, World declaration on 
education for all, UNESCO, 1990 
71  Article 5, Incheon Declaration Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education 
and lifelong learning for all, 2015 



70

КОРИСТЕЊЕТО ДРОГИ И ЖИВЕЕЊЕТО СО ХИВ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Of particular importance is the decision of the European Committee of Social 
Rights against Croatia, regarding a complaint submitted by the International 
Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS), which establishes 
that educational materials reinforcing demeaning stereotypes are degrading, 
violate the dignity of people with homosexual orientation and are discriminatory. 
In addition, it is the Committee’s opinion in the Decision that by not undertaking 
any actions to remove the discriminatory content from the textbooks, the state 
failed in its positive obligation to prevent discrimination and its obligation to 
provide non-exclusionary health education72. 

72 Paragraph 61, Decision of merits, International Centre for Legal Protection of Human Rights v. 
Croatia, complaint no. 45/2007, European Committee on Social Rights.
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Past demands and efforts for removing 
discrimination, stigmatization and 
exclusion of marginalized communities 
from education programs 

The Coalition Sexual and Health Rights of Marginalized Communities published 
“Homosexuality in education in the Republic of Macedonia”73 in 2011, an analysis 

of textbooks from high school and higher education, which helped determine the 
heterosexist and discriminatory contents on the basis of sexual orientation and 
gender identity. The analysis also indicated that the textbooks’ authors are not familiar 
with or do not tend to use contemporary literature and research when working on a 
textbook. Some of the textbooks quote as reference works that are more than half a 
century old. With the use of these textbooks, pupils and students are prevented from 
fully enjoying the right to education pursuant its basic characteristics availability, 
accessibility, acceptability and adaptability. With contents not scientifically based, 
arbitrary, incorrect even discriminatory and exclusionary toward whole groups, 
students are prevented from receiving education which should decrease social 
exclusion and help them make an informative decision. Most of the content is not 
relevant at all, it is contrary to the fundamental objectives of education and is not 
adapted towards the contemporary trends and social development. Such disturbing 
and discriminatory contents in high school and higher education prevent access to 
education for pupils and students who belong to a marginalized community. These 
students are forced to learn materials which is degrading for them, which of course 
influences their success and status in the educational institution.  

73 Homosexuality in education in the Republic of Macedonia, Trajanoski Z., Dimitrov S., Coalition 
Sexual and Health Rights of Marginalized Communities, Skopje 2011

73 Homosexuality in education in the Republic of Macedonia, Trajanoski Z., Dimitrov S., Coalition 
Sexual and Health Rights of Marginalized Communities, Skopje 2011

After the analysis, the Coalition Sexual and Health Rights initiated four petitions 
to the Commission for Protection against Discrimination (further on: the 
Commission) against the textbooks’ authors, in two of which the Commission 
established discrimination. In the first opinion regarding the petition against the 
Pedagogy textbook for reformed high school education, the Commission 
established that the textbook content “is disturbing, causes humiliation, violates 
the dignity of a group of people on discriminatory basis, all of this caused by the 
Ministry of Education and Science and the textbooks’ authors…”  The Commission 
instructed that the discriminatory content be removed from the textbook in its 
recommendation. Regarding the petition with similar content in the Criminology 
Psychology textbook, the Commission established that there is no discrimination 
and that the content in which transsexuals are presented as dangerous bullies 
who take revenge on women because of jealousy issues “is a scientific view 
based on scientific research.”    
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Despite the positive decisions regarding two of the petitions, the Commission is 
not consistent in its practice, hence the different decisions regarding similar 
textbook contents. Accordingly, the Commission cannot be considered as an 
efficient instrument for dealing with discriminatory contents in textbooks.  

The Coalition addressed the Rector’s Office of the St. Cyril and Methodius 
University, the Ministry of Education and the Bureau of Education Development to 
retract certain textbooks with discriminatory contents and to revise all textbooks 
and learning materials in high school and higher education. Unfortunately, we are 
yet to receive a response. These institutions, pursuant their competences and 
their role in education development have to bear the responsibility, to filter the 
textbooks and replace them with new contents in accordance with the universal 
goals of education in order to promote human rights, as well as in accordance 
with contemporary science.    
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Upon prior information on inappropriate contents, discriminatory towards people 
using drugs (PUD) and people living with HIV (PLHIV), the use of stigmatizing and 

inappropriate terminology and problematic and incorrect texts related to drug use and 
living with HIV, the Coalition commenced with expert’s analysis of several textbooks 
for higher education with problematic contents.  

We analyzed 22 textbooks and learning materials in total from high school and 
higher education in the field of sociology, pedagogy, ethics, psychology, psychiatry, 
criminal law, criminology, penology and clinical toxicology. The higher education 
textbooks are used in medicine, law, sociology and social work, psychology, 
pedagogy, philosophy, security and related studies. Some of the textbooks are 
used in Masters Studies at some of the abovementioned faculties. Subject of 
analysis were mostly textbooks used at the state universities, St. Cyril and 
Methodius University Skopje and St. Clement of Ohrid, published within the study 
programs for the academic 2014/2015.   

The goal of the analysis was to appeal to urgent changes in the textbooks 
contents related to drug use and living with HIV for high school and higher 
education which are inappropriate from many aspects. The analysis has the goal 
to raise the awareness of the general public, but, above all to send clear 
recommendations and demands to the textbooks’ authors and the competent 
institutions for urgent changes of the teaching materials. The analysis is a 
collection of 22 separate textbook analyses, however there remains the need for 
complete and systematic revision of textbooks and learning materials used on all 
levels of education.   

I I
Overview of the 
analysis on the 
treatment of 
peoples using drugs 
and people living 
with HIV
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General findings from the  
textbook analysis

Almost each of the analyzed textbooks contained terminology which in itself is 
hate speech towards PUD. There is also use of wrong constructions for HIV and 

AIDS. PUD are most often called “junkies,” with use of terms like “narcomania,” “narco-
addict,” “enjoying opioid drugs,” “toxicomania,” “junkie use,” “addict passion,” “doing 
drugs” and “addicts.” In the context used, or however used, they are offensive and 
stigmatizing, and of course not in accordance with the terminology used by the World 
Health Organization (WHO), the United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) and 
the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The term “junkie” contains 
stigma and judgment, particularly considering the manner in which it is used in 
everyday speech with the purpose to humiliate and delegitimize the person using 
drugs. The terminology used by WHO, UNAIDS and UNODC is various which led to the 
development of specific terminology in order to mark every occurrence related to drug 
use (the most often used terms are “a person using drugs” or “a person abusing 
drugs”). The use of correct terminology not only helps prevent stigmatizing speech 
but also differentiates between drug use and harmful use, problematic use and 
addiction. Since most of the analyzed textbooks are scientific literature used in higher 
education, the authors are expected to distinguish the different terminology applied to 
these occurrences and of course, not to use hate speech. 

Regarding the terms used in relation to living with HIV, in most of the textbooks 
the authors do not differentiate between HIV and AIDS. Therefore, for PLHIV/AIDS, 
HIV and AIDS in the textbook are called: “aids,” “plague of the 20th c.,” “ill from 
AIDS“, “Aids,” “carriers of the virus” and “risky groups.” Not only are these terms 
incorrect, but they also very clearly indicate to the authors’ lack of knowledge 
about the differences between HIV and AIDS. It is most likely that some of them 
are not even acquainted with the antiretroviral therapy which has existed since the 
end of the 80s. UNAIDS does not use these terms and they also recommend that 
a clear distinction be made between HIV and AIDS, not to use “risk groups,” rather 
“risk behavior,” and instead use the terms “people living with HIV” or “HIV positive 
people.” The use of these terms, apart from being stigmatizing towards PLHIV, is 
also incorrect and spreads panic among the reading public. HIV74 is a virus that 
has not been deadly for more than 20 years, while AIDS75 is not a disease, rather a 
syndrome. The two are abbreviations and are always to be written with capital 
letters. 

74 HIV, short from Human Immunodeficiency Virus.
75 AIDS, abbreviation from the French Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida meaning Acquired 
Immune Deficiency Syndrome.

1
Use of terminology 
offensive for the 
dignity of PUD and 
PLHIV
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2
Propaganda, insults 
and criminalization 
of people using 
drugs 

73 HIV, short from Human Immunodeficiency Virus.
74 AIDS, abbreviation from the French Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida meaning Acquired 
Immune Deficiency Syndrome.

Generally in most textbooks drug use and the person using them is negatively 
presented. Typically content elaborating both sides of the use of drugs, in other 

words content that clearly explains positive and negative aspects and speaks of the 
benefits of drug use is missing. Despite the odd few sentences, further in the text one 
gets the impression that the authors condemn “the pleasures” of drug use. 
Furthermore, most authors do not differentiate among drug use and harmful use and 
addiction, or they make statements that lead to the conclusion that drug use 
necessarily leads to addiction. (Psychiatry for Medicine Students, Chadlovski, 2001). 

The classification of subjects in textbook itself is problematic, hence drug use is 
mentioned in chapters entitled “social deviations,” “deviant behavior,” “negative 
occurrences in sex life,” “pathologic, socially negative occurrences,” “forms of 
deviant behavior,” even drug use being classified under “crime.”

The presentation of people using drugs varies (at times even in the same 
textbook) from people with no moral, mentally ill, unfortunates, even bullies, 
criminals and murderers. The character of drug users almost without exceptions 
is identified with the one of immoral people, insecure, alienated, asocial, unstable 
and immature. One acquires the impression that when discussing drug users, 
some of the authors use all the offensive words that come to their mind.  

Regarding criminalization of drug use, generally, the most common view is that 
drug use leads to criminal behavior. Although certain authors claim that drug use 
in itself is not a criminal act, at the end it always leads to some sort of criminal 
behavior. When describing a criminal’’ personality, some of the textbooks identify 
them with drug users, hence, “the typical American bank robber” “enjoys drugs” 
(Criminology, Arnaugovski, 2007). The author Chadlovski in Psychiatry for 
Dentistry Students claims that “various criminals” are recruited by cocaine 
addicts. With such claims, the authors violate the dignity of people using drugs 
and quite arbitrary identify them with criminals. When authors speak of drug use 
from a criminal aspect, they should clarify that it is not a criminal act in the 
Republic of Macedonia.  

The analysis of law or similar textbooks lead to the conclusion that the existing 
laws and legal practices are taught subjectively, without critical views regarding 

the same. In the Republic of Macedonia, the Criminal Code itself is not harmonized 
with the existing international documents and recommendations from the WHO, 
UNAIDS and UNODC. The contemporary literature has an obligation to acquaint 
students with the international standards related to drugs and offer a critical view of 
the existing norms and practices, instead of representing them as absolute truth. 
Students must be introduced with the necessity to distinguish between personal use 
of drugs and drugs for distribution, as well as the (un)constitutionality of the criminal 
offence “transmitting infectious disease,” the measure “compulsory treatment of 
alcoholics and junkies” and the need to harmonize them with the national and 
international regulations. 

3
Subjective and 
uncritical 
representation of 
the existing laws and 
practices related  
to drugs 
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4
Arbitrariness when 
presenting people 
addicted to drugs as 
patients

In the Psychology textbook, volume 1, the author Chadlovski presents people 
addicted to drugs as patients with discouraging therapeutic results and “low 

motivation” for treatment. Such attitude is arbitrary and the guilt is located in the 
patients instead of questioning the existing programs for treatment of addiction 
disorders. With this he might also negatively influence the motivation of future 
professionals for treatment of drug users, creating the perception that there is no 
need to try since these people are beyond any help. The author Chadlovski also 
advocates for detoxification as addiction treatment, opposite the “problem with the so 
called methadone method.” Although each case is assessed individually, generally, 
detoxification as a method is not supported by contemporary programs, based on the 
experiences and results in addiction treatment. There are particular controversies 
around the so called “drying out detoxification” which is considered cruel, while its 
success and its possible risks are broadly discussed.    

Even though the presentation of homosexuality in education was subject of the 
previous analysis, where we also indicated that HIV is related to homosexuality, 

some of the analyzed textbooks indicate to this being true in this case as well. 

For instance, in Social Pathology (Sulejmanov and Stojanoski, 2002) HIV is 
discussed only in the chapter dedicated to homosexuality. Instead of speaking 
about the risk behavior, the authors of Medicine Sociology (Kostovski and 
Sarkanjac) speak of risk groups, mention homosexuals among them, and 
represent them as the main culprits for the HIV infection. Hence, they additionally 
stigmatize people with homosexual and bisexual orientation and further create a 
false image that there is no risk for HIV infection unless you are a member of the 
gay community. In Ethics for 3rd year high school education, the author Temkov, 
apart from claiming that most of the “ill from AIDS” are “junkies and homosexuals,” 
goes on to claim that they infect themselves on purpose from “their homosexual 
friends” in order to suffer together. Such nebulous claims cannot even be 
examined in order to prove their accuracy or even expertise, rather only lead to the 
conclusion that they call to hate and discrimination against PUD, PLHIV and the 
LGBTI community.  

The human rights aspect as well as the patients’ rights aspect in relation to drug 
use is missing from textbooks. Instead of talking about stigma and discrimination 

against PUD, the authors contribute to it being spread. Very rarely people addicted to 
drugs are analyzed as patients, with the exception of medicine textbooks. The 
international classification of diseases (ICD 10) defines the harmful use of 
psychoactive substances and the dependence syndrome due to psychoactive 
substances, which are appropriately diagnosed with consequent treatment, as is any 
other disease. The authors also fail to mention the various problems in the health 
field. None of the textbooks mention the lack of treatment and choice of medicaments, 
the daily violations of the health rights of PUD, the inappropriateness and inaccessibility 
of health institutions that offer treatment, the lack of therapy for children dependent 
on drugs etc. In the Penology textbook (Arnaudovski and Gruevska, Drakulevski, 2013) 
instead of talking about the lack and inappropriate treatment for children dependent 

5
Homophobia is 
inevitable in texts on 
HIV topics

6
Failure to refer to 
the problems and 
discrimination 
against PUD and 
PLHIV



77

АНАЛИЗА НА ТРЕТМАНОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ДРОГИ И ЛИЦАТА КОИ ЖИВЕАТ СО ХИВ ВО СРЕДНОТО И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

on drugs in prisons, they present them as the main culprits guilty for drugs in prisons 
and corruption of the prison personnel. None of the textbooks discusses the 
legalization of marihuana for medicine use, a largely discussed topic. 

Regarding HIV, relevant and basic information are missing. Incorrect information 
regarding HIV is disseminated while antiretroviral therapy is deemed as non-
existent. Furthermore, the violations of the health rights of PLHIV and 
stigmatization are not being mentioned either. 

The authors’ recommendation mainly refer to the need of complete revision of the 
textbooks, harmonization of the terminology, eliminating the discriminatory and 

incorrect content and replacing it with contemporary, professional content harmonized 
with the modern science and international standards for protection of the human 
rights of PUD and PLHIV. 

Ana Mishkovska-Kajevska recommends eliminating sensationalism, fatalistic 
and offensive tones and unverified information from the analyzed textbooks. 
Furthermore, she recommends paying more attention to the socio-economic and 
political factors contributing to the use of drugs and spread of infections, in order 
to avoid locating the guilt in a person and her/his characteristics. Professional 
literature used by authors has to be updated and the textbooks enriched with 
texts that encourage students to develop their own personal views, instead of 
texts which enforce the authors’ views as absolute truth. 

Natasha Boshkova recommends, among other, that textbook contents should 
help students develop critical views regarding the existing norms and practices 
related to drugs use and living with HIV. Thus, future professionals would be able 
to advocate for change of policies and practices in order to promote the protection 
of the rights of marginalized communities. 

According to Slavica Gajdagis-Knezevic, the use of such stigmatizing content 
has serious and long-term consequences on the creation of views among the 
general and scientific public towards people using drugs. Hence, she recommends 
revision and introduction of specialized terminology and scientifically based views 
to help decrease the stigma towards PUD. 

I I I
Recommendations 
and conclusions
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Ана Мишковска Кајевска е слободна истражувачка, преведувачка и активистка. Таа е докторка по општест-
вени науки при Амстердамскиот универзитет (University of Amsterdam), каде што и дипломираше/магистри-
раше cum laude на социологија и родови студии. Мишковска Кајевска ги заврши и женските и мировните 
студии во Загреб, а има и повеќегодишно активистичко искуство, меѓу другото, во работата на заштитата на 
животната средина и човековите (женски, репродуктивни и сексуални) права. Покрај проучувањето на војни-
те во поранешна Југославија и начините за длабинско исцелување на поствоените подрачја, таа е посветена 
и на критичкото преиспитување на воспоставените (научни) класификации и идеи, особено оние во врска со 
родот и сексуалноста.

Наташа Бошкова, адвокатка, магистерка по родови студии во Центарот за интердисциплинарни студии при 
Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина. Професионалната кариера ја започнува како приправничка 
во адвокатска канцеларија, а подоцна е ангажирана во Министерството за животна средина и просторно 
планирање. За време на постдипломските студии во Сараево, ангажирана е како помлада правна истражу-
вачка на проект на канцеларијата на УНДП. Од 2008 година, Наташа е ангажирана како правна советничка во 
Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, а од 2009 година започнува со приватна пракса како ад-
вокатка. Во фокус на нејзината работа е застапувањето случаи на повреди на човековите права на маргина-
лизирираните заедници (луѓе кои употребуваат дроги, сексуални работници, луѓе кои живеат со ХИВ и ЛГ-
БТ-луѓето) и е дел од тимот на коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници. 
Наташа е активна во областа на заштитата на човековите права и членува во национални и меѓународни 
мрежи на правници кои работат во областа на човековите права и недискриминацијата.

Прим. д-р Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ е психијатар, супспецијалист по болести на зависност, европски сер-
тифициран семеен и системски психотерапевт (ECP), директорка на ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА 2 и на Институтот 
за брак, семејство и системска пракса - АЛТЕРНАТИВА, менаџерка на Школата за семејна и системска психо-
терапија со европска акредитација (EAPTI), мастер-тренер и супервизор, долгогодишна активистка во невла-
диниот сектор и лобистка за човекови права на маргинализираните групи.

Драгана Дрндаревска е правничка, активистка и е дел од тимот на коалицијата Сексуални и здравствени 
права на маргинализираните заедници. Во 2009 година има дипломирано на правните студии, по што про-
должува на мастер-студии од областа на меѓународното право. Во фокус на нејзината работа се човековите 
права, заштитата од дискриминација и здравствените права на маргинализираните заедници (ЛГБТИ, сексу-
ални работници, корисници на дроги и лица кои живеат со ХИВ). Работната кариера ја има започнато во На-
ционалниот совет за родова рамноправност - СОЖМ. Драгана моментално е координаторка на проекти во 
Центарот на заедницата на општина Центар. Како активистка за правата на ЛГБТИ-заедницата, таа е гене-
рален секретар на Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија и е дел од активистичка-
та група „ЛезФем“. 
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