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ПЕДОФИЛИЈАТА И ВО МАКЕДОНИЈ     А ВЕЌЕ НЕ Е ТА ЈНАПЕДОФИЛИЈАТА И ВО МАКЕДОНИЈ  

ПОЛОВИОТ НЕМОРАЛ ИЗВРШЕН ПОЛОВИОТ НЕМОРАЛ ИЗВРШЕН 
НАД МАЛОЛЕТНИЦИТЕ ИМ ГО НАД МАЛОЛЕТНИЦИТЕ ИМ ГО 

ПРАВИ ЖИВОТОТ ПЕКОЛПРАВИ ЖИВОТОТ ПЕКОЛ

Во изминатиов период македонската јавност 
беше и сè уште е згрозена од сознанието дека 
педофилијата и во нашава земја има земено го-
лем замав. Повеќе од вистина е дека кај секој ро-
дител, кој ги сака своите деца, се јавуваат паника 
и страв случајно неговото дете да не биде тоа кое 
ќе наиде на таква девијантна лич ност, па сомни-
 телно ги гледа и соседите, и при ја телите, дури и 
блиските роднини. 

Плаши и фактот дека многумина се свесни оти 
по јавата на педофилија во нивниот град не е тол-
ку ретка како што покажуваат официјалните ин-
формации. Спо ред податоците од Министерството 
за внатрешни ра боти, во текот на првите шест 
месеци од годинава во земјава се регистрирани 
вкупно 32 кривични дела про    тив полова слобода 
и полов морал извршени над малолетници. За-
препастува и фактот дека во неколку случаи се 
вмешани и самите родители, кои најчесто се со-
цијално загрозени и примаат социјална помош, 
па на некој начин ги продаваат своите деца. По-
стапка која уште веднаш е за голема осуда. Проб-
лем е, не само што тој постои, што децата - жртви 
се плашат да кажат било кому за тоа, од закани 
или од страв дека ќе се урне светот, па си молчат и 
трпат, а психата им стра да, живеат во пекол. Пре-
многу се повлекуваат во себе, а последиците се 
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чувствуваат и во подоцнежните го дини. Тука без 
размислување надлежните институции треба да 
им го одземат родителското право. 

А, кога веќе се спомнуваат институциите се на-
мет нуваат и низа прашања: Што се случи со на-
шите па тријахални семејства, со почитта? Дали 
законите ни се многу благи? Дали нешто затајува? 
Дали треба да се случи најстрашното за некој 
педофил да биде осуден на најстрога казна? До 
кога судиите на педофилите ќе им досудуваат 
најблаги казни? 

... 72-годишен велешанец е осомничен дека 
блудничел врз две малолетни сестри-близ нач-
ки. Против осомничениот е поднесена кри вич-
на пријава за полов напад врз малолетник, кој 
не наполнил 14 години... 

... Двајца пензионери и повозрасен кичевец 
се осомничени дека речиси една година блуд-
ничеле со две малолетнички (12 и 13 години). 
Тројцата биле уапсени откако полицијата, во 
напуштена куќа во строгиот центар на Кичево, 
фатила на дело еден од педофилите. Според 
полицијата, станува збор за 69-годишен ки че-
вец, другиот на возраст од 60 години е од Ко-
либари и третиот (71) е од Зајас. И против нив 
се поднесени кривични пријави за полов напад 
врз малолетник, кој не наполнил 14 години... 

... Силување на сопствената ќерка и на неј-
зината другарка на 12-годишна возраст, деца 
со лесна психичка попреченост, од страна на 
Т.П. од Богомила...

... Обид за силување на чети ринаесет го диш-
ната ќерка на својата невенчана сопруга од 
страна на велешанец... 

... Случај на македонскиот државјанин Љ.В., 
кој бил уапсен во Херцег Нови, Црна Гора, 
откако бил осомничен дека допирал мало-
летници... 

... Четириесетгодишен штипјанец е осом-
ничен дека силувал две 13-годишни деца, кои 
биле згрижени и побегнале од Домот за деца 
без родители "11 Октомври" од Скопје. Тоа 
предизвика бура реакции во јавноста и осуда 
од страна на невладините организации...

Ова се само дел од от крие ните случаи на 
педофилија, што не значи дека нема 
други...
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СТАНИСЛАВ ПЕТКОВСКИ, ПСИХОЛОГ

"Сè поголемиот либерализам во однос на 
изборот на сексуалното задоволство (фети-
шизам, хомосексуалност, лезбејство), резул-
тираше и со појава на педофилија. Тој некој 
вид либерализам во однос на сексуалноста, 
кај одредена група луѓе со проблеми во пси-
хичкиот развој, во одредени аспекти од нив-
ното живеење во врска со нивното детство, 
својот сексуален интерес го насочуваат кон 
детето. Токму либерализмот, кој е актуелен 
последниве 50 години, им дава илузија дека 
тоа е дозволено, колку е поголемо психолош-
кото нарушување толку тие повеќе мислат 
дека и тоа е дозволено. Значи, либерализмот 
во комбинација со алиенацијата (оттуѓување) 
прави децата да стануваат полесен плен на 
манипулација на возразните луѓе и доведува 
до реализација на нивните нарушени сексу ални ори ен-
тации. Недостатокот на улогата на родителот во развојот 
на сексуалноста на детето го доведува во опас ност затоа 
што тоа, барајќи повозрасни луѓе од кои ќе сака да учи, се 
зближува со луѓето кои имаат таква ориентација. Тие се 
способни да ги заведат овие деца, а потоа со мани пу-
лативни својства да ги остварат своите намери. 

Дискутабилно е дали оваа појава во последно време е 

зачестена или, пак, сега 
појавата многу полесно 
се осоз нава, токму за-
ради пос тоењето на ме-
диуми кои се ориен ти-
рани кон тоа, служби, не-
владини ор ганизации 
итн. Понови средства 
за оствару ва ње на вак-
вите намери на педо-
филите се нивни разно-
разни здру женија и зло-
употребата на Интер не-
тот. Но, од друга страна, 
токму злоупотребата на 
Интернетот овозмо жу-
ва органите на прогонот 
да имаат поголем увид 
во масовноста на оваа 
појава. Кога ваквите луѓе 

ќе бидат фатени на дело треба да бидат затво-
рени, но треба и да им се овозможи психолошки 
третман, затоа што на некој начин педофилијата 
е болест, не токму во вистинска смисла, но сепак 
е болест. Тука треба да се вклучат и бројни инс-
титуции, затоа што по одлежувањето на затвор-
ската казна, доколку не се поведе сметка, тие по втор-
но можат да го направат тоа неморално дело. 

ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ "МЕЃАШИ" по по-
вод зголемениот број случаи на сексуална злоупотреба на 
деца повторно бара судиите да досудуваат построги и по-
високи казни за сторителите на полов напад на дете, од-
носно од најмалку десет години до доживотен затвор, во 
зависност од тежината на стореното дело. "Меѓаши" потсе-
туваат дека Првата детска амбасада во светот и досега по-
веќе пати реагирала и барала зголемување на казните за 
педофилите, како и да се воведат дополнителни мерки на 
заштита на децата од педофили повратници од затворите 
и да се работи со децата жртви на 
нивна рехабилитација, ресоци јализа-
ција и реинтеграција во општеството. 

Од "Меѓаши" истакнуваат дека тре-
ба да се спроведуваат превентивни 
програми на работа со педофилите и 
нивна ресоцијализација, која истовре-
мено ќе вклучува преземање соодвет-
ни мерки, кои ќе оневозможат повто-
рување на делата, а во училиштата, 
семејствата и преку медиумите да се 
спроведуваат превентивни програми, 
кои ќе влијаат на заштитата на децата 
од педофилија. 

Првата детска амбасада во светот 
бара да се направи и централен ре-
гистар за евиденција на сите прија-
вени случаи и сторители на полов на-
пад врз дете, како и осудените педо-

фили да ги обесштетат децата кои биле жртви на 
насилство и по издржувањето на казната затвор 
да им се забрани пристап во објекти и на места 
каде што престојуваат деца. 

Борбата против педофилијата бара тимски и 
мултидисциплинарен пристап, преку соработка 
на граѓанските организации и државните инсти-
туции, особено центрите за социјална работа, 
судството, народниот правобранител, полицијата 
и училиштата. 

Во светот, потсетуваат од "Меѓаши", 
околу еден милион деца годишно се 
жртви на сексуална злоупотреба, а 
светските податоци говорат дека само 
30 отсто од децата -жртви се откриваат 
и се пријавуваат. Статистиките пока-
жуваат и дека децата од женски пол се 
пет пати почесто жртви отколку де ца-
та од машки пол, односно секое трето 
девојче и секое седмо момче се жртви 
на педофили. Во 89,75 отсто случаи 
злоставувањето трае повеќе години, а 
во 10,25 отсто случаи повеќе месеци.

Ги охрабруваме децата и возрасните 
да не молчат за насилството и да го 
пријавуваат во најблиските полициски 
станици или на СОС телефонот за деца 
и млади 0800 1 2222 при Првата детска 
амбасада во светот "Меѓаши".
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