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„Оваа публикацијабеше овозможена преку проектот за ЛГБТИ Инклузија
2.0 – дигитална едиција, кој е финансиски поддржан од ИЛГА-Европа, а
имплементиран од страна на ЛГБТИ Центарот за поддршка во партнерство со
Коалиција Маргини. Мислењата и ставовите произнесени во публикацијата
не мора, задолжително, да ги изразуваат официјалните ставови на донаторот.“

ПРЕДГОВОР
„Гласно за квир искуствата во македонското општество“ е публикација
составена од 4 приказни на 4 припадниц(чк)и на ЛГБТИК+ заедницата, коишто
се идентификуваат како геј, лезбејка, бисексуалка и трансродова жена. Оваа
публикација зборува за искуствата. Нашите искуства коишто се секогаш
секундарни за системот. Искуствата поврзани со безбедноста, одењето
по улица, стравот, физичките напади коишто припадниците на нашата
заедница ги имаат износено на својот грб. Потоа, процесот на прифаќање и
самоприфаќање, долги и комплексни битки со самите себе, а, понатаму, и со
нашите микросредини, семејства, институции, религии, општества и Влади.
Оваа публикација зборува за локации, места и простори во коишто нашата
заедница се чуствува удобно да се социјализира, а каде што, во исто време,
се имаат случено, можеби, и најопасните искуства за нас. Како читател(к)и на
овие приказни, ќе нурнете во искуства поврзани со семејеството, со нашите
биолошки семејства и со живеењето во постојан грч поради стравот да не го
изгубите семејството коешто го имате, ако им го откриете своето вистинско
„јас“. Приказните се и за нашите искуства на заљубување, живеењето тајни
животи со нашите партнери, нашите среќни мигови и нашите погледи за
иднината. Дури, и за нашата анксиозност за иднината. Но, и за чувството дека
иднината (ќе) е наша и дека ја земаме во свои раце.
Искуствата од оваа публикација, пред сѐ, им ги даваме на припадниците на
нашата заедница. Во секоја од овие приказни сакаме да отвориме простор за
надеж, за поистоветување, за чувство на единство и за живеење на заедничка
реалност, но и за делење на визијата за подобар живот на нашата заедница.
Сакаме да создадеме простор за борба, особено, простор за заедничка борба.
Пропратно, овие приказни им ги нудиме и, како будење, на оние коишто
ја имаат моќта да бидат привилигирани во ова општество поради својата
сексуална ориентација. Ова се приказни коишто ги отвараат прашањата за
привелгијата, за системот, за институциите и коишто, сосема ненаменски,
низ нашето секојдневно живеење, сакаат да им препорачаат, на оние коишто
имаат привилегија, дека нашите искуства се валидни, но дека нема да чекаме
на валидација базирана на сожалување или милостина, туку, едноставно, ќе
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ги валидираме поради фактот што заслужуваме да бидеме еднакви исто како
и хетеросексуалните и цис луѓето во оваа држава.
Приказните во оваа публикација се приказни на четири припадници на
заедницата коишто се идентификуваат како геј, лезбејки, бисексуалки и
трансродови лица, но во исто време носат и други маргинални идентитети.
Тие идентитети се провлекуваат и се спомнати низ самите интервјуа.
Некои од нив се лица со попреченост, други се жени, млади или доаѓаат од
помали средини, надвор од главниот град. Разговорите со секој/а од нив се
транскрибирани и прераскажани онака како што течеа, полни со природен
говор, дијалектни изрази, жаргони и англизми. Веруваме дека, токму тој,
директно пренесен говор, без никакви интервенции, ќе ви помогне, Вие,
како читател(к)и, да ги почувствувате овие приказни поблиски, пообични и
посекојдневни.
Заради заштита на личната безбедност, сите говорници се анонимни, иако,
некои од нив се имаат и јавно аутирано. Споделувањето имиња на локали,
локации, градови и институции во оваа публикација е свесно, намерно и
дозволено од страна на говорни(ци)чките.
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„Моите поголеми
проблеми биле на
гинеколог, каде што ме
бркале од столче кога
ќе кажам дека имам
сексуални односи со
девојки.“
Искуства и приказни на лезбејка
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Дали можеш да се претставиш себеси? Која си? Кои се твоите идентитети?
Активистка, феминистка, жена, мајка, другарка, квир и уште многу мои
карактеристики кои не стигнаа да бидат спомнати, а се дел од мојот
идентитет.
Како започна твојот процес на самооткривање? Кога ја спозна својата
сексуална ориентација?
Веројатно, од дете знаев дека ме привлекуваат девојки, но ми требаа многу
години за да разберам зошто тоа ми се случува и уште толку повеќе за да се
прифатам. Како дете повеќе мислев дека требало да бидам машко, нешто
се утнало во природата, па затоа ги имам тие чувства, единствено
можев да гледам низ очилата низ коишто се перцепирав како грешка
на природата, а сексуалната ориентација и родовиот идентитет беа
ужасно табу во мојата глава. Имав свое алтер его кое ми дозволуваше да
ги имам тие чувства без никој да знае. Си дозволував да бидам со девојки
од мои 17/18 години, но во мојата глава тие искуства беа само некои
авантури и фаза која ќе помине, а јас ќе се вратам на својот пат. Имав
22 години кога конечно прифатив дека не е болно, дека не е ненормално и
дека е сосема во ред да бидам таа што сум, наместо да се обидувам да бидам
нешто што не сум. Од дете ги гледав притисоците и тешкотиите со кои се
соочуваат луѓето коишто се различни од мнозинството, низ примери блиски
до мене. Но, на мои 22 години се соочив со мојата сопствена хипокризија.
Додека се обидував да им објаснам на другите како е да се биде различен,
за да ги разберат примерите околу мене, јас се трудев да припаднам и бев
преплашена од сопствената различност. На 22 години почнав да го живеам
својот живот искрено пред себе, а на 23 и пред останатите.
Како беше прифатена од тие на коишто одлучи да им откриеш? Што се случи
кога одлучи да споделиш за својот идентитет? Со кого имаш споделено?
Дел искуства беа позитивни, сестра ми, веќе, како да знаеше и немаше никаков
проблем. Дел од пријателите, на почетокот, под притисок, мораа да кажат
дека прифаќаат и дека не е битно што сум, битно е дека јас сум јас, но набрзо
потоа нашето пријателство заврши поради неприфаќање на реалноста на
секојдневието по мојот „каминг аут“. Не можев да одам со девојка на туѓите
забави и слично. Дел пријатели веднаш ги снема, дел пробаа да ме вратат на
прав пат. Веројатно, 90 посто од луѓето коишто ми беа блиски во тоа време,
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веќе не се дел од мојот живот.
На моите родители им кажав, исто, на 23 години. Не беше лесен процес.
Почетокот беше експлозивен и полн со неприфаќање на „животот кој
сум го избрала“ и задржување на правото да имаат „свое мислење“.
Неколку години претходно почнав да ја губам близината со нив поради
стравот од овие реакции, несвесно и свесно. Иако имав привилегија да не
се откажат од мене целосно, секако, нивната љубов беше насочена кон мене
на најпогрешниот можен начин: да го исклучат „тој дел“ од мојот живот, да
не се спомнува, после многу караници и обиди за „враќање на прав пат“
преку грижа на совест. Иако не верувам дека некогаш, целосно и отворено,
ќе ја прифатат мојата сексуална ориентација, верувам дека даваат сѐ од себе,
низ долга и макотрпна борба со своите учења и предрасуди, да бидат дел
од мојот живот, што навистина ми значи, иако ми требаа долги години да
престанам да барам целосно нивно прифаќање и да престанам да им се
лутам. Но, имајќи предвид дека „каминг аутот“ на родителите на геј децата е
многу тежок, особено на овие простори, целосно ја разбирам нивната борба
со себе. Искрено, на крајот од денот, иако многу често мислев дека ќе беше
подобро да ме исфрлеа на улица, имам привилегија да се дел од мојот живот,
колку и тоа да е ограничено.
Дали си финансиски стабилна и колку беше тешко за тебе да најдеш работа?
Колку мислиш дека финансиската стабилност е важна за еднс личност со
маргинален идентитет да се чувствува безбедно и сигурно?
Да, сум финансиски стабилна. За мене не беше многу тешко да најдам работа,
но сум дел од привилегирана средна класа и, како таква, ми беше обезбедено
образование и бев среќна да имам можности уште на почеток на мојата
кариера. Искрено, мислам дека финансиската стабилност е една од клучните,
ако не и најважните аспекти, за да некој може да направи „каминг аут“. Голем
дел млади луѓе зависат од своите родители, средното училиште е обавезно
во државата, а „парт тајм“ работа не е возможно да некого издржува доволно
за тој да се осамостои. Една честа појава е исфрлање на „детето-изрод“
на улица, што не е баш сјаен избор во споредба со живеење скришно во
сопственото неприфаќање. Друга опција е „претепување на ѓаволот“ во
детето со надеж дека од болка ќе го снема и детето ќе стане нормално.
А, во нашата држава, неретко, финансиската зависност не е само дел од
детството поради различни причини. Така што, за да некој, којшто не е дел
од хетеронормативвната матрица, се осеќа безбедно и сигурно, или, бар,
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да има мала илузија на овие чувства, и те како има потреба од финансикса
стабилност. Иако, веројатно, за најголема почит и поклон се токму оние
коишто, без финансиска стабилност, поради својот идентитет, живеат на
улиците опкружени со мизеријата на нашето оптштество, а гордо и храбро ѝ
пркосат на нормативната матрица. Нивната храброст, сила, резилиентност и
агилност треба да нѐ научи сите останати лекција за животот.
Како финансиската стабилност или нестабилност влијаела на твојот живот
лично?
Ми даде можност да соберам храброст да живеам по своите правила,
бидејќи имав можност да си обезбедам кров над својата глава, без разлика
на исходот од мојот „каминг аут“ пред сите.
Дали наидуваш на препреки при посета на одредени институции? Те молам,
сподели некои лични ситуации?
Искрено, поради тоа што мојата различност не е очигледно видлива, не се
соочувам со огромни проблеми во овој дел. Поголем проблем е збунетоста
за мојот род, што ме оневозможува да ги завршувам своите работи во
институциите непречено, но тоа е „мачја каша“ во споредба со тоа што транс
луѓето го доживуваат. Моите поголеми проблеми биле на гинеколог, каде
што ме бркале од столче кога ќе кажам дека имам сексуални односи со
девојки.
Колку безбедно се чувствуваш во градот во којшто живееш?
Во мојов живот бев дел од повеќе напади насочени кон ЛГБТИК
заедницата, сама и со други луѓе, некои помалку некои повеќе сериозни,
некои страшни, некои смешни од што биле трагични. За среќа, никогаш
не се здобив со сериозни физички повреди, но моето чувство е дека сум
целосно небезбедна во градот во којшто живеам. Иако, сите коишто ме
познаваат, точно знаат која сум и тоа јавно го кажувам, повторно, „мерам“
кој и каде смее или не смее да дознае што сум, поради мојата и поради
безбедноста на моето семејство.
Што би рекла за секојдневието и за ноќниот живот на квир заедницата?
Како изгледа социјалниот живот на квир заедницата, според тебе? Сподели
некоја лична приказна во однос на ова.
Искрено, одамна немам социјален живот, така што, ќе го скокнам ова
прашање, но дефинитивно знам дека фалат повеќе места каде што нема да
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треба да се вртам наоколу за да си ја гушнам партнерката.
Што претставува слободата за тебе? Кога и каде се чувствуваш слободно?
Слобода е да не се плашам за својата безбедност поради својот
идентитет, слобода е да бидам тоа што сум, без притисок и без
„мерење“ на секоја ситуација околу себе. Слобода е да одлучам да бидам
со личноста којашто ја сакам, слобода е да имам плата која ми обезбедува
пристоен живот, слобода е да имам образование, слобода е да имам среќа,
да не сум долгогодишна жртва на насилство, слобода е да имам избор за себе
и за сопствениот живот, слобода е да изберам како ќе ја наречам врската
со мојата партнерка, слобода е да бидам родител на сопственото дете
пред институциите, слобода е да не размислувам за кров над главата,
за храна на масата, за безбедноста на сопствениот или животот на
блиските.
Што претставува ‘семејство’ за тебе?
Семејство за мене се суштества кои се сакаат и ќе направат сѐ едни за други,
кои си се меѓусебна поддршка и кои се грижат за добросостојбата на другиот.
Дали тоа е мајка и дете/деца, татко и дете/деца, жена и маж со куче/маче,
жена и жена со или без деца, маж и маж со или без деца, комуна, цимери,
другари/другарки кои живеат заедно или кои не живеат заедно, баба и внуче,
дедо и внуче, итн., итн., итн. Воопшто не е битно.
Опиши ситуации во кои не си била прифатена и како влијаеле врз тебе?
Верувам дека прифаќањето од другите, прифаќањето од општеството,
е константен „pain in the ass“, особено тоа што морам да лажам
во болници за да си ја видам партнерката, морам да го објаснувам
својот живот за да не го кријам, затоа што, луѓето се осеќаат дека е
нивно право да повеќе дознаат за мене, со цел да го добијам нивното
непотребно одобрување на мојот „стил на живот“. Морам константно да
ја посочувам туѓата привилегија за да престанат да ја релативизираат мојата
болка или среќа, бидејќи им е непозната за да има социјално одобрување и
прифаќање.
Веројатно, поголем импакт, неприфаќањето од општеството, имаше на мене
пред да се прифатам себеси. Иако ова беше главен мотиватор да бидам и дел
од активистите коишто сакаат да ги променат условите, за останатите како
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мене да не го осетат тоа што јас го осеќав, во моментов, мислам дека сум во
фаза во којашто битноста на прифаќањето се сведе на еден мал микро свет во
кој, таа прифатеност што ја имам, е повеќе од доволна.
Како премина преку предизвиците коишто ова општество им ги поставува
на квир луѓето?
Искрено, мислам дека голем дел од предизвиците ги немам поминато и,
веројатно, тоа преминување нема да има крај. Сепак, за мене, огрмоно
значење имаше тоа што имав можност да се охрабрам да живеам надвор
од нормата и да немам за тоа грижа на совест, да не живеам за другите, па,
макар и тоа да значи да сум сама. Од оваа перспектива, полесни за трпење
се дел од физичките удари поради мојата вистинска јас, отколку гушкањата и
бакнежите на другите кон мојата лажна јас. Повторно ќе кажам, имав среќа
да ја имам можноста да го направам изборот, да бидам јас, јас. Многу луѓе не
се толку среќни и го немаат баш овој избор.
Што посакуваш најмногу од се за својата иднина?
Да си отидам од оваа држава со моето семејство, во земја во којашто
моето семејство е нормализирано.
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„Значи, цел живот ако ти
било кажувано дека ти си
настран, изрод, изопачен,
ако го слушаш сето
тоа со години, многу
е веројатно дека ќе го
интернализираш и дека
ќе почнеш да живееш со
тие внатрешни чувства
кои понатаму ќе ти
тежат цел живот.“
-Искуства и приказни на геј дечко
и лице со попреченост
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Дали можеш да ми се претставиш? Кој си? Твоите идентитети?
Јас сум 26 годишен дечко од Скопје. Моите идентитети: јас сум геј и,
дополнително, идентитет којшто ми е важен и којшто се поврзува со
маргинален идентитет, лице со попреченост.
Како започна твојот процес на самооткривање? Кога ја спозна својата
сексуална ориентација?
Па веројатно тоа беше уште кога бев тинејџер, дури, можеби и порано.
Меѓутоа, можам да кажам дека, тогаш, сѐ уште беше на несвесно ниво.
Најпрво, тоа претставуваше живеење со еден голем страв за тоа како ќе се
живее понатаму со тоа за, после некое време, да прерасне во многу голема
желба за борба. Борба за еднаквост, борба за поголеми права на нашата
заедница и, пред сѐ, една голема потреба за сензибилизирање на останатите
луѓе коишто се наоѓаат околу мене. Понекогаш се прашувам како, за толку
брзо време, преминав од тоа воопшто да не можам да се помирам со својата
сексуална ориентација кон тоа да дојдам до определено ниво на коешто
имам потреба да се борам, да го кажам тоа на луѓето околу мене, едноставно,
да го креирам тој простор во којшто луѓето ќе бидат свесни за тоа како живеат
луѓето со поразлична сексуална ориентација.
Како беше прифатен од луѓето на коишто одлучи да им откриеш?
Па, јас тоа го правев доста претпазливо, веројатно тоа е и една работа
којашто постојано се провлекува низ нашите умови, како ЛГБТИ+
луѓе, дека постојано мора да пазиме. Да пазиме на кого ќе му кажеме,
како ќе му кажеме, да пазиме како луѓето ќе изреагираат на тоа. И,
веројатно, постојано низ тој процес, целосно не мислиме колку самите
се повредуваме. Денес сфаќам колку, од пазењето на тоа како ќе им
биде тоа соопштено на другите луѓе, самиот се имам оштетено себеси
и денес почнуваат последиците да се јавуваат. Во однос на тоа на кого
почнав прво да кажувам, тоа дефинитивно не беше семејството, односно, беа
луѓе коишто јас ги чувствувам како блиски, пријатели и пријателки коишто
сметав дека тоа би го прифатиле океј. Дури и за нив, затоа што бев доста
помлад, тогаш беше многу чудно како го правев сето тоа. Прво почнав
да опипувам на начин што зборувавме за вакви теми, потоа, почнав да
гледам кој како размислува, односно, дали некој е поекстремен во своите
размислувања, па, како би го прифатил она доколку јас би кажал. Меѓутоа,
искуствата со моите први откривања беа многу позитивни, односно, оној мал
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круг на којшто одлучив да му кажам беше многу прифатлив кон тоа и ми беа
поддршка. И сѐ уште ми се тој систем на поддршка којшто го имам. Меѓутоа,
после тоа сфатив дека не е доволно само да им кажам на блиските пријатели.
Одлучив да им кажам на поблиски членови на семејството. Не на родителите,
меѓутоа на сестра ми, братучетки итн. Живеам со стравот од тоа што ќе се
случи кога би им кажал на родителите. Што ќе се случи доколку им кажам
на постари луѓе? Дали некој тоа ќе го погоди дури и здравствено? Дали,
можеби, некој ќе ја прими, или нема да ја прими информацијата толку
добро? И живеењето со сите тие помисли предизвикува многу товар кај
ЛГБТИ+ лицата и вина, која што ние не треба да ја носиме, односно, не
заслужуваме да живееме со вина која што едноставно не треба да постои.
Заради тоа што никој од моите хетеросексуални роднини и пријатели
не поминува низ овој процес, не поминува низ постојано размислување на
тоа кој чекор ќе го направи, а некој од хетеросексуалната популација да
не излезе повреден, навреден или, едноставно, да се најде дури и загрозен
од таа информација.
Дали си финансиски стабилен?
Па, можам да кажам дека сум, меѓутоа, не се декларирам дека сум
целосно финансиски стабилен, поради тоа што, дополнително, мојата
здравствена дијагноза изискува многу средства финансиски и постојано
се живее со некоја доза на непредвидливост. Колку пари ќе ми требаат
за лекување, колку пари ќе ми требаат за здравствени препарати...
Тоа е нешто за коешто можам да кажам дека во овој момент сум
финансиски стабилен, меѓутоа, секој пат кога гледам кон иднината,
дури и да е блиска иднина, пример, една година, не можам да кажам дека
ќе бидам финансиски стабилен. И, вака е поради тоа што, целосно, нашиот
здравствен систем не може да понуди никаква поддршка и со тоа секогаш
последната опција е приватно лекување за коешто сите знаеме колку е скапо
и непристапно за поголемиот дел од нас, граѓаните.
Колку мислиш дека финансиската стабилност е важна за безбедноста на
личност со маргинален идентитет?
Многу. Многу е важна, посебно заради тоа што кога ви се загрозува прашањето
на опстанок, прашањето на имање покрив над главата, финансиската
стабилност е најважното прашање. Многу луѓе коишто се одлучуваат да го
трпат тоа малтретирање од општеството во кое што живеат е токму поради
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финансиската нестабилност. Доколку треба да останете да живеете во
семејство коешто ви вели дека вашата сексуална ориентација е настрана, а,
истовремено, немате каде да отидете, морате да престојувате во таа средина.
И сѐ додека не се отцепите, дури и физички кажано, од тоа семејство, не
можете да ја осетите таа слобода. Така што, финансиската стабилност е многу
важна, не само заради таа физичка слобода на живеење, туку и заради многу
други работи коишто се поврзани со една општа добросостојба на живеење,
а којашто не важи, во случајов, само за ЛГБТИ+ заедницата туку и, воопшто,
за сите луѓе, особено во маргинални заедници во Македонија зашто тие
секогаш се пет чекори поблиску до сиромаштија, отколку која било друга
попривилегирана заедница.
При посета на одредени институции, дали некогаш имаш наидено на
одредена препрека?
Не можам да кажам дека е препрека, меѓутоа, некоја претпоставка или,
определено, скривање коешто не може да се каже пред институциите во
коишто се врши посета. Бидејќи моето соочување е најчесто со здравствениот
систем, јас ќе споделам неколку примери од таму, коишто, можеби, се
релевантни да се спомнат. Постојат многу доктори коишто најчесто водат
претпоставки за тоа каков живот живее определена индивидуа, или, како јас,
со моите 26 години, живеам. Најчесто, претпоставките се или дека живеете
со вашите родители, или дека живеете сами. Или, доколку е потребно некој
да ви направи одредено иследување, да ве следи некако додека сте дома,
пример, пред некое време имав посета на лекар при што докторка ме
праша дали имам некој покрај мене, некој којшто може да ми измери шеќер
навечер, јас во тој момент не можев да кажам дека живеам со партнер којшто
може да ми измери шеќер навечер, јас во тој момент, едноставно, се најдов
во таква ситуација да речам „па, немам кој да ми измери“. Всушност, така нѐ
има заглавено оваа конзервативна средина во којашто живееме, да постојано
имаме потреба на некој начин излажеме, да не кажеме со кого вистински
живееме. Бидејќи, дефинитивно, постои тој страв, страв да бидеме осудени,
дека може тоа да се одрази врз нас понатаму. Исто така, друг пример
којшто ќе го спомнам, повторно е од здравство и е со испитувања за
ХИВ и за сексуално преносливи инфекции, дека најчесто докторите во
државното здравство, кога е некоја сексуално пренослива инфекција во
прашање, воопшто не ја перцепираат идејата дека можеби сте имале
сексуален однос со машко, туку, веднаш, советот е „контактирајте ја
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девојката со која што сте биле и кажете ѝ ја таа и таа информација“.
Ова за мене е доста чудно поради тоа што докторите треба и да се поотворени
за вакви сексуални искуства, особено доктори коишто работат со сексуално
преносливи инфекции, со испитувања поврзани со ХИВ, но повторно ќе
речам, државното здравство е такво какво што е.
Дали и колку безбедно се чувствуваш во градот во којшто живееш?
Уф, дефинитивно небезбедно. Мислам дека кога одам по улица, на секое
вртење од човек наоколу осеќам некакво сецкање во мене. Тоа дефинитивно
влече корени, односно постои случка поради којашто јас се чувствувам
небезбедно. Станува збор за физички напад којшто јас го имам доживеано
во Старата скопска чаршија, излегувајќи од еден геј-friendly клуб, бивши
„Дамар“, значи, еве, ќе го спомнам и кафичот. Значи, на излегување од
тој кафич ме беа начекале тројца луѓе коишто во еден од сокаците
физички ме претепаа, со клоци, со боксови, со разноразни погрдни
имиња коишто јас не можев да ги разберам затоа што не го зборувавме
истиот јазик. Меѓутоа, јас ја поврзувам случката со тоа што јас бев
„начекан“ да излегувам од место коешто важи за пријателско место
за ЛГБТИ+ заедницата. Понатаму, во текот на мојот живот, пробувам
да најдам различни изговори, дека не било за тоа, дека можеби било
заради тоа што едноставно така се погодило, дека било темно, дека
било небезбедно воопшто, дека може на секој да му се случи, но, мислам
дека многу е поврзано со тоа што се случи точно на оваа локација. И,
дефинитивно, особено навечер не се чувствувам безбедно, базирано на
оваа случка. Особено не се чувствувам безбедно кога ќе се најдам затекнат
од страна на мажи, особено во комбинација со темни улици. Општата
безбедност поврзана со мене лично е таа, меѓутоа, и безбедноста кога се
наоѓам со мојот партнер. Значи, јас мислам дека доколку ние на јавно место
се, можеби, фатиме за рака или доколку се бакнеме тоа може да заврши
многу трагично и фатално за нас. Верувам дека би биле нападнати, што значи
дека во старт се сопираме и не го правиме тоа. Дури, тоа е толку вкоренето
длабоко во нас, да јас кога живеев надвор од државата, во либерална држава
на северот, каде што луѓето се многу отворени за вакви работи, јас сѐ уште не
можев да го држам сопствениот партнер за рака, дури и таму, поради тоа што
јас го имам вкоренето тој страв во мене дека физичкото држење на некого
за рака може да ти предизвика небезбедност. И, мислам дека веќе не е ни
прашање на локација, ни на држава, туку, е стварно вкоренет страв којшто го
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има донесено животот во оваа држава. И, дефинитивно не се чувствувам
безбедно одејќи на улица, живеејќи го мојот секојдневен живот со мојот
партнер и мислам дека е исклучително небезбедно да си ЛГБТИ+ лице
во Македонија, а секоја нестварна слика за тоа дека сме безбедни е
базирана на тоа колку добро ти ќе се скриеш. А, мислам дека животот
базиран на криење не е живот вреден за живеење. Ние секојдневно се
криеме, мораме да лажеме, да смислуваме разноразни сценарија коишто
ги прикажуваме пред другите луѓе само за да останеме безбедни физички,
финансиски, емоционално, а, на крајот од денот повторно не сме безбедни.
Кажи ми нешто за социјалниот живот на квир заедницата?
Социјалниот живот, иако сега го нема многу... Повторно, мислам дека изборот
на места коишто се пријателски за нашата заедница не е многу голем. Во
годините наназад, кога интензивно почнував да излегувам, секогаш постоеле
само едно до две места за коишто знаеме дека се пријателски за нашата
заедница и сѐ се сведувало на тоа. Значи, во старт изборот не е многу голем.
И, поврзано со она прашање на безбедност, во старт, тие места секогаш се
потаргетирани од страна на насилници коишто можат да го најдат местото
каде што се социјализираме. Самата таа помисла, повторно ми прави да се
чувствувам небезбедно. Меѓутоа, ван тоа, мислам дека социјализирањето
и ноќниот живот на тие места е многу поопуштен, отколку на други места
во градот. Постојат многу културни настани коишто се наменети за нашата
заедница, иако отворени и за пошироката популација. Меѓутоа, на тие
настани и забави, коишто ги организираме меѓу нашата заедница,
мислам дека тоа е некоја си средина во која што за момент можеме
идеално да живееме. Барем на кратко, се исклучуваме од реалноста и
живееме во некаков си подобар и поидеален свет за самите нас. И, тоа
се места и простори коишто самите ги создаваме, повторно, ние, и
правиме да се чувствуваме поудобно и побезбедно. Сепак, мислам дека
во поглед на социјалниот живот и во поглед на места коишто ќе бидат
декларативно ЛГБТИ+ friendly места, можеме да направиме многу повеќе.
И, во таа смисла, и локалите може самите да се произнесуваат како ЛГБТИ+
friendly места, меѓутоа, сепак, и за тоа треба некоја воља, за да се направи
тоа.
Што претставува слобода за тебе?
Слобода... Толку ми е важен овој концепт на слобода, и подразбира многу
работи поврзани со многу различни аспекти за коишто се имам и застапувано
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и борено во текот на мојот живот, но ќе одговорам поврзано со мојот
идентитет, како геј човек, што значи слобода. Слобода за мене значи дека ќе
бидам целосно автентичен, онака како што сум. Ќе можам да зборувам
за тоа кој сум пред сите луѓе, без никаква задршка. Ќе можам еднакво
да се поставам со мојот идентитет, меѓутоа, и со животот кој го
живеам, воопшто. Значи, ќе можам да го донесам мојот партнер на
семејни вечери во коишто сите мои роднини можат да дојдат со нивните
сопрузи и дечковци, а, јас најчесто одам сам. Нема да ги потиснувам сите
тие потреби коишто ги имам и коишто ми ствараат некаква лутина, лутина
за тоа зошто сите можат да живеат свој слободен, автентичен живот, а јас не
можам. Слобода значи, за мене, исто, и дека ќе можеме, во некое идеално
општество, да се шетаме фатени за рака на улица. Слобода значи, исто така,
дека ќе бидеме финансиски стабилни и дека нема, врз основа на тоа што
ние сме припадници на некоја заедница, да можеме да работиме само во
еден сектор, пример, невладиниот, којшто го сметаме за пријателски кон
маргинализираните лица, а во сите други сектори во државата ќе се пазиме
како се претставуваме или, пак, нема никогаш автентично да се претставиме
себеси. Да, тоа претставува слобода за мене.
Кога и каде се чувствуваш слободно?
Па, се чувствувам слободно на работа. Многу ми е мило што имаме создадено
круг на луѓе во којшто не само јас, туку, и сите припадници на заедницата
коишто членуваат во нашата организација се чувствуваат многу слободни
и особено ми е битно што мојата приказна, за живеењето со сексуална
ориентација којашто не е хетеро, ја споделувам со младите луѓе во нашата
организација. Но, понекогаш, си велам дека, односно, се преспитувам
себеси... Мислам, тоа се повторно оние заглавувања коишто ги имам. ...дека
не е фер јас да работам во организација којашто се занимава со ЛГБТИ+
прашања, а јас, самиот, целосно се немам отворено кон сите луѓе во мојот
живот. Од друга страна, кога ја раскажувам оваа приказна кон луѓето со
коишто работиме, разбирам дека мојот случај е многу почест, на нецелосно
отварање, на живеење со страв, на еден колективен страв во којшто живееме,
отколку на некој којшто е целосно аутиран, можеби, којшто живее целосно
слободен живот. Знаеме, во нашата држава тоа не е возможно. Така да, кога
седнуваме и кога разговараме со младите луѓе, сфаќам дека делиме заеднички
стравови и со самото споделување имаме формирано некој издувен вентил
низ којшто заеднички наоѓаме енергија како повторно да се бориме за овие
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прашања. И, многу ми е мило што работното место го поврзувам со слободно
живеење, бидејќи, ние, луѓето, поминуваме најголем дел од своето време на
работното место и, со тоа, сметам дека доста имам придонесено да живеам
еден послободен живот, благодарејќи на тоа место, за кое што самите ние се
заложивме да е ЛГБТИ+ friendly место.
Што претставува семејството за тебе?
Не знам. Ова е многу тешко прашање. Кога станува збор за нашата заедница,
бидејќи мислам дека ние живееме со постојаното размилување дека од она
семејство коешто ни е биолошко и со коешто се имаме родено, хипотетички,
можеби, некогаш ќе мораме да се откажеме, ако не нѐ прифати. Јас, сѐ уште,
се немам целосно аутирано пред моите родители и постојано живеам со
помислата, „дали јас до крај ќе ги имам нив и дали ќе ги задржам доколку
јас вистински им кажам кој сум“. Постојаната призма низ која што го гледаме
семејството ни е е тотално нестабилна. Не знам дали верувам во семејството,
биолошко, онакво какво што е. Меѓутоа, за себеси семејство е мојот партнер
со којшто живеам веќе три и пол години. Иако ја немаме можноста формално
да ја наречеме ‘семејство’ онаа заедница во која што живееме, јас сметам
дека ние сме семејство, бидејќи многу голем дел од времето го поминуваме
заедно, споделуваме заеднички работи и, веројатно, многу сме далеку од тоа
нашата форма да е признаена како семејство во Македонија, меѓутоа, јас тоа
го гледам како семејство моментално во мојот живот. И, секако, нели, кучето.
Колку тебе ти значи семејството?
Ми значи. Јас не можам да се преправам дека не ми значи. Јас, постојано,
кога си мислам за семејството, се прашувам и како би издржал без нив, како
би издржал без определена поддршка. Особено, мислам дека мајка ми многу
ми значи. Имаме развиено многу убава врска со разбирање во нашиот живот
и, постојано, кога размислувам за тоа, што ако би ѝ се случило нешто, коешто
би ја прекинало нашата релација, мислам дека ќе се чувствувам виновен за
тоа, иако знам дека не треба да се чувствувам виновен.
Кажи ми некоја ситуација во којашто си се чувствувал неприфатено и како
таа имала влијание врз тебе?
Неприфатено, особено кога растев. Кога бев во училиште, во основно и во
средно училиште. Мислам дека, како и поголемиот дел од оваа заедница, и
јас се имам соочено со многу врсничко малтретирање, со силеџиство, коешто
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мислам дека остава и трајни последици кај човекот. Тоа е особено повидливо
кај геј момчиња коишто се „феминизирани“ и кон коишто, едноставно,
останатиот дел од класот беше доста злобен. Токму поради тоа јас и ден-денес
наоѓам многу поголемо сојузништво и многу поголем терен за пријателство
меѓу жени. Поради тоа што секогаш, во секој период од мојот живот женските
пријателства биле поддршка за мене, секогаш машките средини во коишто
сум се наоѓал биле доста штетни за мене, биле непријателски настроени и
ме вознемирувале и вршеле насилство, точно базирано врз мојата сексуална
ориентација. Иако јас во голем дел од периодите во коишто тоа се случувало
не сум бил свесен за мојата сексуална ориентација, после тоа, откако ќе
испроцесирате зошто тоа се случувало станува уште погорлива тема за самите
вас и сфаќате дека, единствено, само поради тоа одлучува цела група луѓе да
ве малтретира.
Како премина преку предизвиците кои ова општество им ги поставува на
квир луѓето?
Јас немам, сѐ уште, преминато. Мислам дека сѐ уште имаме многу за да се
справуваме. Со индивидуалните ситуации во мојот живот имам поминато со
многу голема поддршка, веројатно, од пријателите, од колегите со коишто
заеднички работиме, со постојаната инспирација од младите луѓе со коишто
работиме. Меѓутоа, тука не треба да се изостави и стручната психолошка
помош. Значи, јас мислам дека да се живее со еден ваков идентитет е многу
тешко за менталното здравје и, мислам дека, многу е потребна грижа за
сопственото ментално здравје. Ќе напоменам дека треба да сме свесни за тоа
и постојано да водиме сметка за нашето ментално здравје. Со предизвиците
уште немам поминато, бидејќи мислам дека борбата допрва следува. Мислам
дека борбата за еднаквост, борбата за прифаќање на нашата заедница допрва
ќе следува. Ние сѐ уште не живееме слободен живот. Можеби го живееме тој
слободен живот во некои наши мали кругови коишто ќе ги создаваме онаму
каде што многу често се криеме, меѓутоа, кога ќе излеземе надвор од тие
кругови коишто сме ги создале, факт е дека ние сме небезбедни и факт е
дека, можеби, некоја си ситуација којашто моментално и нашата држава ја
ствара, демек, живееме во еднакво општество за сите или што и да е, е само
привид. Затоа што ние самите знаеме дали сме безбедни кога ќе излеземе, а
јас тврдам дека не сме, дека сме многу далеку од тоа. Така што, сите заеднички
треба да се трудиме да ги преминеме овие предизвици.
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Кажи ми нешто за твоето самоприфаќање? Како се прифати самиот себе?
Сепак, знаеме колку е тешко да се соочиш со својот идентитет и да го
прифатиш.
Мислам дека самоприфаќањето е многу тежок процес и, најтешкиот момент
во самоприфаќањето, мислам дека беше тргање на чувството на мразење на
себеси, она што си. И, мислам дека најтешките моменти почнаа да доаѓаат
кога свесно почнав да ги разбирам овие работи, односно, кога почнував да
станувам позрел. Можам да кажам дека тоа е после дваесеттата година, кога
проблемите со самоприфаќање се многу комплексни, многу тешки се. Затоа и
велам дека е потребна психолошка помош, поради тоа што може многу лесно
да се западне во таа замка на, па, не може ни ‘самопреиспитување’ да се
каже, туку, нерационални мисли кои се продукт на сето она што ни било
кажувано цел живот. Значи, цел живот ако ти било кажувано дека ти
си настран, изрод, изопачен, ако го слушаш сето тоа со години, многу е
веројатно дека ќе го интернализираш и дека ќе почнеш да живееш со тие
внатрешни чувства кои понатаму ќе ти тежат цел живот. Така што,
самоприфаќањето е процес на кој што сѐ уште работам јас, сѐ уште не можам
да кажам дека целосно сум се прифатил себеси, бидејќи јас мислам дека некои
работи оставаат лузни кај човекот и дека на тие лузни треба многу време да
се работи за да заздрават, а, пропратно, грижејќи се, дополнително, да не си
повреден од страна на други луѓе коишто, дополнително, би ти отвориле нови
лузни. Така што, тоа е процес којшто трае и за којшто треба постојано да се
грижиме и којшто бара многу внимателен систем на поддршка, а тој систем
на поддршка ние треба да го формираме самите и треба да сме претпазливи
за тоа кои луѓе ги бираме да влезат во нашиот живот. Едноставно, да имаме
ригорозен критериум за тоа кои луѓе ги пуштаме во нашиот живот, кои луѓе
имаат привилегија да бидат во нашето присуство и да не нѐ повредуваат
понатаму.
Кажи ми, што посакуваш најмногу од сѐ за својата иднина?
За мојата иднина посакувам да може да бидеме послободни. Но, и да
видиме во оваа држава некои конкретни мерки и политики што ни кажуваат
нам, како лица од ЛГБТИ+ заедницата, дека сме безбедни и дека може да
се чувствуваме безбедно. Посакувам, исто така, да продолжиме со нашата
организација, да го шириме овој безбеден простор за ЛГБТИ+ младите и истиот
да може да расте. И, секако, младите сѐ повеќе да продолжат да доаѓаат во
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нашата организација. И, на крај, за себеси, лично, посакувам да можам да
живеам многу поспокоен живот. Посакувам да живеам спокоен живот во
сопствената држава, не тој мир да го барам некаде надвор. Поради тоа
што почнав да го барам мирот надвор, излегов од државата и сфатив
дека не е мир, дека е немир и сум одлучен дека сакам да живеам убав
живот тука. Ќе ги дадам сите напори тоа да го направиме возможно за
нашата заедница, не само за мене индивидуално, туку, колективно, за
сите.
Што би им порачал на младите што сега почнуваат да се самооткриваат?
Би им порачал да не се плашат и да се сакаат себеси и, секогаш, на прво место
да се ставаат себеси, бидејќи многу е веројатно дека средината ви кажува
дека не сте доволни, дека не е исправно нешто со вас или дека не можете
да се вклопите во определени средини каде што се наоѓате, меѓутоа, би
им препорачал навистина да не се откажуваат од она од кое што вистински
се. Да не ги преиспитуваат своите заљубувања, своите потреби, своите
емоционални врзувања со определени луѓе само поради тоа што слушаат
дека тоа не е исправно, поради тоа што, и на крајот, најважно ќе биде за
самите себеси, тоа со кои луѓе сме биле и дали не сме се заљубиле во некој
поради тоа што не сме можеле, дури, и тоа да го правите на моменти тајно и
со криење. Не ги жртвувајте своите убави моменти во животот коишто нам ни
следуваат еднакво како и на сите луѓе. На крај, би им препорачал да се борат
за нашите права. Мислам дека не е борбата целосна доколку заеднички не ги
здружиме силите и доколку заеднички не си помогнеме самите себеси. Ние,
едноставно, мора да се држиме, како припадници на оваа заедница, заедно
и да го извршиме тој притисок врз општата популација, врз институциите, врз
нашите пријатели и пријателки, па, можеби и врз семејствата зашто крајно
време е ние да почнеме да живееме достоинствен живот, каков што живеат
повеќето привилегирани граѓани во оваа држава.
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„Имало ситуации за кои
слушав од други лица,
ми кажуваа, дека, некои,
трети, индиректно ми се
закануваат и клеветат
дека јас, како лезбејка,
иако не сум лезбејка нити
сум кажала некогаш дека
сум лезбејка, сум крадела
пари и дека не сум била
христијанка, и дека ѓаволот
треба да ми ја земе
душата, такви глупости.“
-Искуства и приказни на
цис, бисексуална девојка од
периферијата на државата
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Дали можеш да ми се претставиш? Кои се твоите идентитети?
Имам 21 година, јас сум цис жена, живеам у Штип, и моментално се
идентификувам како бисексуалец. То ест бисексуалка.
Дај ми некој интересен факт за тебе, омилен што ти е тебе?
Амм, не знам. Прилично сум океј у шминка, тоа ми е интересно моментално,
шминкање сама себе, не други луѓе, тоа е ногу стресно.
Дали можеш да ми опишеш еден твој ден? Кои рутини ги имаш, како
тебе ти оди денот?
Па, сега, со онлајн факултетот е малку досадно, али обично имаме предавања
од сабајле, така да, ќе станам, ќе се средам, ќе јадам нешто, продолжувам со
факултет, со предавања. После тоа, поради тоа што сум младинска работничка
во организација, спроведуваме дел од едукациите онлајн, така да, и тоа е дел
од моето секојдневие. Потоа, ‘висам’ по цел ден пред лаптоп, дали со серија,
дали со нешто друго.
Рече дека се идентификуваш како бисексуалка. Како беше прифатена од
луѓето со кои одлучи да споделиш, доколку имаш споделено со некој?
И, дали имаш некоја интересна случка да раскажеш, во врска со ова?
Па јас имав прилично јавен „coming out“, мислам тоа не е нешто шо јас сум го
скрила намерно, пример, некој да ме праша па јас да излажам. Мислам дека
оддамна знаев дека сум бисексуалка, но, за Месецот на гордоста, пред две
или три години, мислам три, ставив слика од моја шминка на инстаграм,
јавно кажав дека сум бисексуалка, тоа беше прво јавно кажување и, сега,
прилично голема бројка на луѓе знаат. Не бев лошо прифатена, ниту, пак,
сум била во средини кајшто тоа би било лошо прифатено. Имав ситуации со
неколку луѓе, но генерално беше пријатно пречекано тоа. Немаше проблем.
Дали си финансиски стабилна, доколку си, дали ти беше тешко да се
осамостоиш финансиски? И колку мислиш дека е важна финансиската
стабилност за личност со маргинален идентитет?
Јас живеам со моите и тие ме издржуваат финансиски со, плус, некои пари
од проекти на коишто работам, ако земам. Така да, јас не сум самостојна,
но, сум финансиски стабилна. Никогаш се немам чувствувано дека морам
да „преживеам” до крајот на месецот. Секако, сметам дека финансиската
стабилност е многу важна, посебно за луѓето од маргинализираните
заедници, посебно за ЛГБТИ+ луѓе кои се отворени за својот идентитет,
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поради тоа што живееме во општество во коешто предрасудите се насекаде
околу нас и се очигледни. До пред некое време немавме ни Закон за
заштита од дискриминација, така да, многу беше лесно некој да не добие
работа, само поради тоа што е дел од ЛГБТИ+ заедницата или од која било
друга маргинализирана заедница. Така да, мислам дека да, финансиската
стабилност е многу важна, особено за лица што живеат на маргините.
Дали мислиш дека е тешко да се дојде до финансиска стабилност за лице
што живее на маргините?
Па, искрено, да. Нормално, зависи и од која заедница доаѓа тоа лице, како
се претставува, кај бара работа... Ама, мислам дека сите од општеството
растеме во средина со предрасуди, сите и живееме со некоја предрасуда,
така да, дефинитивно е потешко да се дојде до финансиска стабилност,
ако си дел од маргинализирана група.
Дали си имала проблеми при посета на институции, како личност којашто
јавно кажува дека е дел од маргинализирана заедница?
При посета на здравствени институции не, но, во близина на една
полициска станица (не при посета на полициската станица), полицаец
којшто ми е генерација, ми има довикувано непријатни зборови, при
поминување. А, верувам дека истото би се случило и доколку ми треба
помош од полиција.
Колку безбедно се чувствуваш во градот во којшто живееш?
Мислам дека јас, лично, сум безбедна и се чувствувам прилично безбедно
поради тоа што верувам во моите способности да се одбранам, но, ако
треба да се зборува објективно, мислам дека мојот град не е безбеден
за ЛГБТИ+ луѓето, посебно поради тоа што јас у секој момент се осеќам
спремно, односно, дека треба да бидам спремна да се одбранам од
нешто, а мислам, нели, како и во секој град, зависи во кој дел од градот.
Не е толку лошо колку што мислам дека би било во други градови, ама, сепак,
не е добро.
Дали си имала ситуација каде што ти било потребно да се одбраниш?
Не да се одбранам, но, имало ситуации за кои слушав од други лица, ми
кажуваа, дека, некои, трети, индиректно ми се закануваат и клеветат
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дека јас, како лезбејка, иако не сум лезбејка нити сум кажала некогаш
дека сум лезбејка, сум крадела пари и дека не сум била христијанка, и
дека ѓаволот треба да ми ја земе душата, такви глупости. И, дека луѓе
се заканувале, дека каде и да ме видат ќе ме истепаат. Јас никогаш тоа не го
сфатив озбилно, но големи се шансите дека е озбилно кажано.
Што би рекла за секојдневието на квир заедницата, социјалниот и
ноќниот живот?
Не дека сум пристрасна, но сметам дека квир заедницата го има еден од
најдобрите ноќни животи, односно, го имаше, пред пандемијата, и со сите
дрег журки и клубови кои беа популарни во квир заедницата мислам дека
тоа беа едни од појаките журки низ Скопје. Исто и социјалниот живот, иако
има многу дискриминација измеѓу ЛГБТИ+ заедницата, едни со други, сепак,
мислам дека сите го имаме тоа заедничко, поради тоа што припаѓаме на
таа заедница и мислам дека социјалниот живот баш просперира во квир
заедницата. Сега, пандемијата малку ги успори работите, но, се држиме
прилично добро, така да, пофалби до сите.
Дали имаш некоја лична приказна околу социјалниот живот?
Па мислам дека првите две дрег журки во Скопје беа многу добри и ќе ги
памтам долго. Исто така, бев две недели во Лајпциг, Германија и таму имаше
многу добар квир ноќен живот, што, исто така, ми остана во сеќавање и ми
покажа дека заедницата е прифатлива и ми даде убаво чувство. Тука, низ
Скопје, тие се двете журки кои први ми паѓаат на памет.
Што претставува слобода за тебе? Дали некаде се чувствуваш слободно и,
доколку да, каде и кога?
Најслободно се чувствувам дома, малку е жално тоа, то ест, не знам
дали е жално. Самопрогласен интроверт сум и дома, некако, ми е
местото каде што можам да бидам таа што сум и каде што не треба
да се кријам. Мислам, не дека многу се кријам, ама дома не морам да бидам
културна. Така да, мислам дека дома ми е сигурно место, осеќам се слободно.
Дури и да правам нешто што после ќе го ставам некаде, дали на инстаграм
или каде било, различно ми е кога го правам тоа дома, отколку на кое било
друго место. Така да, за мене, слобода претставува тоа да сум дома.
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Околу семејството, што тоа претставува за тебе?
Тоа е многу длабоко прашање. Мислам, мене, семејството дома ми е океј,
никогаш се немам чувствувано дискриминирано или дека не смеам да се
искажам, секогаш сум била прифатена. Поради тоа и јавниот „coming out“
не ми беше проблем. Не знам како да го дефинирам, ама, пример, мене
семејство не ми се само моите дома, туку, и пријатели кои ги имам запознаено
низ годините, кои останале покрај мене и покрај се. Не знам, многу широк
поим е семејството, ама на мене семејството ми претставува топлина.
Кажи ми ситуации во кои не си била прифатена?
Па, мислам дека единствена ситуација е таа што ја спомнав пред малку, со
гласините и заканите за тепање. Ама, пример, тоа не е ситуација којашто би
ја зела при срце, бидејќи тоа се луѓе чиешто мислење не ми е важно. А, за
ситуација да не сум била прифатена од луѓе чие мислење ми е важно, до сега
се нема случено и ми е мило за тоа, и се чувствувам многу среќна за тоа. Ама,
да, освен тој инцидент, немало ситуација да не сум прифатена од други, и
не сум почувствувала, директно, ситуација или момент да не се чувствувам
прифатено.
А, дали таа ситуација имаше влијание врз тебе и, ако да, какво?
Првично, ме плашеше малку. Мислам, нормално е, луѓе ми се закануваа
дека кај ме видат ќе ме истепаат. Првично, ме плашеше, но после сфатив
дека не е толку сериозно, дека не се движам во исти кругови со тие луѓе и
дека шансите да ме видат некаде не беа големи. А, и потсвесно знаев дека
што и да се случи не сум јас крива што сум излегла од дома, тоа е нормално
нешто, би биле криви тие што направиле нешто, доколку направат нешто.
Ама, мислам дека сето ова е многу до мене и до мојот карактер. Верувам
дека друга личност би се исплашила или би се чувствувала анксиозно и тоа
со право, поради тоа што, сепак, е закана. Мислам дека мојата реакција е
поради мене, не е типично очекуваната реакција и веројатно е дека и јас
требаше да бидам поисплашена отколку што бев.
А, за прифаќањето на самата себе? Иако општеството тешко прифаќа, уште
потешко е и самиот себе да се прифатиш. Како успеа да се прифатиш самата
себе?
Тешко е и, да, знам дека се прифаќам самата себе, но, понекогаш, сѐ уште се
мислам дали јас ги лажам другите. Според мене, сексуалноста и сексуалната
ориентација не е нешто статично, не е нешто што ќе остане до крајот на
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животот и не е нешто што ние го контролираме. Тешко е некогаш, секако,
зависи и до средината, но тешко е да се прифатеме такви како што сме. Во
секој случај, не е нешто што сме го одбрале, нити е нешто лошо, па да треба
да го криеме, туку, едноставно, треба да се прифате, бидејќи колку и време
да треба, па ќе е тука.
А, за предизвиците кои општеството им ги поставува на квир луѓето? Како
премина преку нив?
Тоа е интересно. Не знам, комплицирано е кога се чувствуваш дека целото
општество дејствува против тебе. Ама, не е така, бидејќи во секое општество
има група луѓе кои се спремни да се борат за одредени работи, како шо
е, пример, прифаќањето на ЛГБТИ+ заедницата. Јас тие предизвици ги
преминав со различни групи луѓе. Пример, луѓето коишто ги запознав преку
организацијата или преку факултетот. Има многу групи луѓе, посебно во
невладини, што се тука и се спремни да застанат позади маргинализираните
групи и да ја поддржат нивната борба. Така да, мислам дека тоа е многу
ефективен начин, да се чувствуваш и да имаш поддршка и војска позади тебе
и да сфатиш дека тоа што си не е погрешно и дека постојат луѓе што знаат
дека тоа е океј.
Што посакуваш најмногу од сѐ за иднината?
За у иднината? Лично или општо? Па, општо, посакувам да постигнам повеќе
и да бидам поддршка, повеќе од што сум сега, на повеќе луѓе, а, лично, сакам
да ја положам цела година. Сепак, мислам дека ми е многу поважно првото,
отколку оцените. Сакам луѓето да ме сметаат за човек пред кој можат да се
отворат, а не да се чувствуваат дека мораат да се преправаат или кријат.
Дали имаш нешто да им порачаш на младите коишто сѐ уште се откриваат
самите себе?
Да не се избрзуваат. Океј е сознавањето да трае со месеци и години. Не е
нешто што може да се избрза или за коешто се праве тест и се знае. И, океј
е да не се знае. Некогаш треба време за работите да си дојдат на свое место
и сами ќе си се појават и ќе кажат што се и што не се. И да не се избрзуваат
самите себеси.
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„Таа голгота траеше некаде
околу месец дена, сѐ додека
не го побарав Управителот
на Службата за водење
на матичните книги, по
што тој ми ја побара
личната карта, влезе во
просторијата, ги викна
сите вработени коишто
работат на шалтерите и
се смееја громогласно. Знаев
дека смеењето е за моето
име и презиме и ознаката на
полот. “
-Искуства и приказни на
трансродова жена
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Дали можеш да се претставиш себеси? Која си ти, кој е твојот идентитет, и,
еден интересен факт за тебе?
Јас сум трансродова особа, живеам и работам во Скопје, мојот
идентитет е ТАА, се претставувам пред луѓето како девојка, односно
како жена и интересен факт за мене е тоа што многу луѓе не ме
препознаваат дека сум трансродово лице.
Опиши ми еден твој ден. Кои рутини ги имаш?
Е, сега, сакаш работен ден или викенд да ти опишам?! Мислам, добро, преку
цела недела работам, работно сум ангажирана. Станувам околу 8:30, 9:45,
се мијам како сите нормални луѓе, ги обавувам утринските ритуали коишто
ги прави секој човек. Идам на работа, денот ми почнува на работа со кафе,
значи првото утринско кафе го пијам на работа. После тоа почнувам со моите
работни активности за денот. Завршувам со работа негде околу 17:00ч. Сѐ
зависи од тоа дали продолжувам понатака или не. Ако не продолжувам,
значи, идам дома. Гледам повеќе да се релаксирам, повеќе да се одморам,
а во вечерните часови плус уште нешто да завршам што треба да завршам,
пропратно, и, тоа е тоа. За време на викенд сакам да спијам малку повеќе
од вообичаено, се дружам со луѓе, искачам на прошетки колку што времето
дозволува, ништо посебно. Како сите луѓе така и јас.
Кажи ми, како почна твојот процес на само-откривање, кога го спозна својот
родов идентитет?
Ова го имам зборено, веќе, многу пати наназад. Некаде на пет годишна
возраст се имам спознаено себеси, дека, нешто, јас сум различна. Повеќе
ме привлекуваа женските работи, отколку машките, женските игри,
отколку машките. Некаде на 13-14 години, веќе, си го открив својот
родов идентитет. Сфатив дека припаѓам на некоја заедница, којашто,
во тие времиња, за мене, беше само за геј-мажи и лезбејки. Не постоеше
ништо друго и сѐ до откривањето на мојот целосен, то ест, моментален
идентитет. Некаде на 28 години веќе се самооткрив, самоспознав и почнав да
го терам целиот тој процес кон она што сум денес.
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Како беше прифатена од луѓето на които одлучи да им се откриеш?
Луѓето коишто се дел од моето опкружување, се, главно, пријателите.
Семејството мое сѐ уште не знае за тоа јас што правам, и како правам,
и која е мојата транзиција, односно, знаат али тоа е јавна тајна, не се
спомнува и не се зборува за сето тоа. Пријателите, кои можам на една
рака да ги избројам, се тука и уште од почетокот ми даваат целосна
поддршка, и емотивна, и поддршка во терањето на целиот процес на
транзиција. Секако, тука е и мојот партнер којшто четири години ме
поддржува во сето она што го правам. Така да, немам наидено на никаква
бариера или на некакво отфрлање, или на некоја дискриминација од страна
на други луѓе. Секогаш сум се откривала пред луѓе коишто знам дека ќе ме
ценат, знам дека ќе ме почитуваат и знам дека ќе бидат со мене таква како
што сум.
Колку е тешко да најдеш работа и да станеш финансиски стабилна?
Како што кажав, финансиски сум стабилна, не беше многу тешко да се
најде работа. Мислам, гледајќи ја ситуацијата, ЛГБТИ+ лицата, то ест,
маргинализираните лица, многу полесно може да се вработат и да најдат
ангажмани во граѓанските организации, отколку во приватен или во јавен
сектор. Никогаш не сум аплицирала на места во приватни и во јавни
сектори, бидејќи сум сметала дека ќе бидам одбиена само поради мојот
родов идентитет. Кај нас, компаниите никогаш нема да поддржат лица
коишто имаат капацитети, но се малку поразлични од другите. Имало
ситуации каде што, знам луѓе, мои пријатели и пријателки, трансродови лица
коишто аплицирале на оглас за работа, им се јавувале, им кажувале сѐ е
океј, ги имате капацитетите, ама, знаете како, нашата фирма не може да се
избори со родова дискриминација, то ест, ние не можеме да гарантираме
за вработените. Ние би ве почитувале како газди, ама не можеме да
гарантираме дека нема да имате конфликт со вработените. Така да, сметам
дека, сѐ уште, не само за мене, туку и за многу луѓе од ЛГБТИ+ популацијата
или маргинализираните заедници, имаат бариера, то ест, потешкотии да
најдат работа само поради тоа што се хомосексуалци, лезбејки, трансродови
лица, сексуални работниц(чк)и, корисници на дрога итн.
Колкава улога сметаш дека игра финансиската стабилност во тоа една личност
од маргинализирана заедница да се чувствува безбедно? Како финансиската
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стабилност или нестабилност има влијаено врз тебе лично?
Сметам дека финансиската стабилност е многу важна. Ако немаш финансии
– немаш ништо, да бидеме реални и искрени. Ако немаш финансии ќе не
можеш да дојдеш ни до здравство. Не можеш да посетиш ни лекар, не можеш
да посетиш ништо. Сметам дека е многу битна, во тој поглед. Финансиската
стабилност влијае на мојот живот со тоа што не зависам од никого, сум
самостојна. Можам да си дозволам работи, не треба на никого да му викам
дај ми сто денари за да излезам, дај ми сто и пеесет денари за да идам кафе
да пијам. Сметам дека влијае позитивно на мене затоа што можам да си го
дозволам сето тоа што ми е потребно, без некого да го молам или без некој
утре да ми префрли „јас ти дадов“, „јас те гледав“ итн.
Дали наидуваш на препреки при посета на институции?
Кога ги променив моите податоци во личната карта, то ест, кога го
променив моето име и презиме, на почетокот, наидував на препреки,
на негативни ситуации. Имам случај, ете, во банка, на пример, кога ја
извадив новата лична карта, кога отидов и кога им ја дадов мојата
лична карта за да уплатам, за извод мислам дека беше, прво, жената
на шалтерот беше запрепастена. Не знаеше што да прави. Второ, ми
кажа дека доаѓам со лажна документација. На крај, јас морав да ѝ давам
Барање, односно Потврда од МВР за промена на моето име и презиме, на што
таа ми рече дека тоа не е валидно за неа. После тоа, личната карта помина
покрај уште тројца службеници. Од една страна, ја разбирам ситуацијата,
затоа што во компјутерот стојат други податоци, стои едно име и презиме
додека, пак, во личната карта сосема различно. Во компјутерот стои типично
машко име и презиме додека на личната карта стои типично женско име и
презиме, што малку е збунувачки. Сметам дека, исто така, треба да се работи
на сензибилизација на вработените во јавна администрација, банки, пошти,
секаде каде што лицата треба да се идентификуваат. Тоа би било една од
негативните ситуации што ми се имаат случено. Како и да е, потоа, откако ѝ
објаснив усно на службеничката, таа го сфати сето тоа. Али, јас се ставив во
ризик, тука, со моето објаснување пред полна чекална. Ајде. да кажеме,
не беше полна, ама, внатре имаше сигурно десетина луѓе коишто ја
слушаа мојата животна приказна. Со тоа, јас не бев сигурна дека, кога
ќе излезам од банката, мене нема ништо да ми се случи од некој од оние
што беа присутни внатре.
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Тоа е една ситуација, и, втора ситуација имав во Управата за водење на
матичните книги, кога бев да поднесам за да го добијам новиот извод.
Прво, ми беше објаснето дека барањето, односно потврдата од МВР не ми
била заверена на нотар. На моето прашање, зашто мене не ми било објаснато
сето тоа, ми рекоа: „ние сме нови и не знаеме“. Им одговорив дека треба да
го знаат, по што ми беше посочено дека “јас ќе сум била таа којашто ќе сум
ги учела луѓето како да се понашаат“. Ми кажаа после четири дена да дојдам
по новиот извод. Се појавив после четири дена и, повторно, не беше готов.
Таа голгота траеше некаде околу месец дена, сѐ додека не го побарав
Управителот на Службата за водење на матичните книги, по што
тој ми ја побара личната карта, влезе во просторијата, ги викна сите
вработени коишто работат на шалтерите и се смееја громогласно.
Знаев дека смеењето е за моето име и презиме и ознаката на полот.
Ми ја врати личната карта после десет минути смеење, ми кажа да се
вратам за еден час и дека изводот ќе ми биде готов. На тоа сугерирав
дека, океј, ќе се вратам за еден час, но дека ќе поднесам претставка до
Народниот правобранител за нивниот однос. Он на тоа ми одговори,
„каде сакаш пожали се, јас сум тој тука што одлучува“, што на крај така
и испадна. Поднесов претставка до Народен правобранител и до Управата
за водење на матичните книги, по што, од Управата мислам дека не ми ни
вратија одговор, а од Народниот правобранител ми вратија, као, демек, они
работат на тоа и ќе го задолжат Министерството за правда. Да, работат на
сензибилизирање на работниците, како да не!
Дали се чувствуваш безбедно во градот во којшто живееш, и колку се
чувствуваш безбедно општо?
Знаеш како, на тоа прашање имам размислувано, и, да, можам да кажам
дека се чувствувам безбедно, бидејќи, вака како што ме гледаш, така
шетам и дење и ноќе, немам никаков проблем, затоа што, како што ти
кажав, олеснителна околност ми е тоа што луѓето не ме препознаваат
како транс особа, ме препознаваат како девојка, пошто, перцепцијата
на луѓево е дека, ако имаш гради, долга коса и долги нокти, ти си
женско. Ако имаш кратка коса, немаш гради, немаш нокти, тогаш си машко.
Можам да кажам дека во последниве пет-шест години се чувствувам многу
побезбедно отколку претходно. Претходно, сите знаеме дека живеевме во
единаесет годишен режим, којшто беше патријархален, според којшто само
маж и жена можеа да основаат семејство и никој друг. Во последниве пет-
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шест години слободата на движење е малку олабавена. На пример јас во
последните 5 години немам податок дека е нападнато ЛГБТИ+ лице. Ако ја
гледаме статистиката, ќе се види дека порано сме пријавувале многу случки
на насилство, но, во последниве години, ако гледаме статистички, ќе видиме
дека насилството е многу намалено. Од една страна, тоа е благодарение на
безвизниот режим што го добивме во 2013, 2014 година. Луѓето почнаа да
патуваат низ Европа. Благодарение на „Визер“, на ефтините летови,
луѓето патуваа и сфатија, го преџвакаа сето тоа, видоа дека нема
ништо страшно и нема ништо „WOW“ во лезбејки, „педери“, трансродови
лица. Гледаат дека тоа е нормално и го прифаќаат.
Што би рекла за секојдневието на квир заедницата, социјалниот и ноќниот
живот, имаш некоја анегдота да ни споделиш?
Социјалниот живот, гледајќи ја, вака, квир заедницата, се заснова на
одделување, то ест, на групирање, можам така да го кажам, на луѓе со
поголем интелект, па со помал и со најмал. Значи нема тука мешавина,
знаеш, го гледаме тоа на кој слој припаѓаме и таму одиме, што, за мене е
сосема погрешно. А, во однос на квир животот, можам да кажам дека,
пошто сум генерациски малку постара, денес е срамно да немаме, ние,
геј клуб во Скопје. Срамно е да немаме квир клуб, ние, во Скопје. Како
што кажав имаме слобода на движење. Ние, во 2000та година, јас добро се
сеќавам, кога да кажеше дека си „педер“ првенствено беше „WOW“, као, не
знам. Ти си зомби. Тогаш имавме многу подобар квир живот. Имаше неколку
локали коишто беа геј, стриктно, не беа геј-friendly, туку беа стриктно за геј
заедницата и функционираа петок и сабота. Животот, дружењето, тоа, со ова
денес не можеме да го мериме. Али, на тоа, од една страна, имаат влијание
и социјалните мрежи, интернетот, пристапноста и достапноста до интернетот
и луѓето се презаситуваат веќе од тоа искачање. Веќе сѐ се заснова на куцање
на телефон и на пронаоѓање партнери или што било преку апликации.
Што претставува слобода за тебе?
Оф, слобода за мене... Да можам слободно да се изразувам, да можам
слободно да живеам, значи да можам слободно да шетам без страв. Да имам
слободно изразување, да не се мислам два пати, каде, што треба да кажам, па
да се плашам дали тоа ќе го кажам или не. И, првенствено, да имам слобода
на живот, значи, неограничено. Да можам сѐ и секаде да ми биде достапно,
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како за хетеро луѓето, така и за нас. Значи, да биде еднакво за сите, не да
биде, не знам, ова е дозволено само за одредена група луѓе, не е дозволено
за друга група. Што би рекол Заев, едно општество за сите.
Кога и каде се чувствуваш слободно?
Секаде. Значи, секаде се чувствувам слободно. На почеток, ете, ајде, кога
ги променив документите, малку имав страв кога ја напуштав државата, по
аеродромите имав страв што ќе ми се случи, како ќе ми се случи, пошто,
знаеш, променети се документите, со типично женско име и презиме, а
ознака за пол на којашто пишува машко дека си. И, тука, го имав малку тој
страв. Иначе, денес, знаеш, како што зборам јавно, како што сум искачала
на јавни настапи, така сѐ повеќе и повеќе сум се охрабрувала во тој поглед и,
така да, денес не гледам причина некаде да не бидам слободна и во секое
време се чувствувам слободно.
Што за тебе претставува семејство и колку тебе ти значи семејството?
Семејството ми значи многу. Иако чувствувам дека нема да ме поддржат
во одредени процеси коишто ги правам, но, знаеш како, тоа сето го разбирам.
Пошто, моите родители биле растени и живееле во патријархално семејство,
и, тогаш, се знаело која е улогата на мажот, која е улогата на жената и толку.
Немало отстапки од сето тоа. И ми значи многу. Нема да ми биде криво,
многу, ако јас го изгубам семејството, затоа што, сепак, не зависам од нив.
Финансиски сум стабилна сама и самата заработувам. И, на крајот од
денот, имам 36 години и самата одлучувам за себе. Не сум десет години,
па да одлучуваат моите родители дали ќе ми облечат плави чорапи или
розови чорапи, туку, одлучувам јас, самата, за себе. А, првенствено, што
претставува семејство за мене? Претставува луѓе, коишто се грижат
за различните работи, коишто не ги отфрлаат своите деца, без разлика
на тоа какви се. Семејството не мора да се заснова на маж и жена, може да
се заснова и на двајца мажи, и на транс-маж и транс-жена или обратно. Не
мора да значи дека треба да бидат маж и жена во семејството. Пошто, сметам
дека, и двајца родители-татковци и две мајки или две трансродови лица би го
изгледале исто, еднакво, детето, како што го гледаат и хетеро паровите. Така
да, за мене, едно семејство е тоа, некој што не те осудува, те поддржува
во сето тоа што го работиш, и сето тоа што го правиш и е тука да те
мотивира и да ти дава поддршка.
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Дали би сакала да ми споделиш некои ситуации во коишто не си била
прифатена и како тие имале влијание врз тебе?
Ситуации во коишто не сум била прифатена... Еве, имаше ситуација, тоа е
чиста ситуација на дискриминација врз основ на родов идентитет. Беше во
Струмица, 2017 или 2018, не ме фаќај за збор. Се појавив во едно кафуле,
„Конект“, ќе го кажам, јас тоа секаде јавно го кажував, и на фејсбук го
пишував. Се појавив на вратата, само што стигнавме на вратата, само што
ја отворивме вратата, истрча една девојка и ни кажа нема место, дека сѐ е
зафатено. Погледнав наоколу и имаше триесетина маси од коишто на ниту
една маса не пишуваше дека е резервирано, сите си беа слободни. Кога ѝ
рековме дека на ниту една маса не пишува дека е резервирана, она само ни
рече, „не знам, така газдата ми кажа“. Во ред, излеговме од тука. Поднесов
претставка, и за оваа ситуација, бидејќи бев дискриминирана врз основа на
мојот родов идентитет и на мојот изглед. Поднесов претставка, а, вечерта,
уште одма ги тагнав на фејсбук, им ставив „review“ и објаснив зашто е тоа така.
Па, менаџерот ми пишуваше пораки на телефонот, као, „ние се извинуваме,
не било во однос на тоа, кафичот стварно бил резервиран“. Сметам дека, ако
некаде е резервирано, треба да стои „резервација“, а не да се каже дека е
резервирано, а да нема никаква ознака. Откако имав поднесено претставка,
потоа отидовме и направивме една тест-ситуација. Тоа е како истражување,
да видиме дали, уствари, ситуацијата е само со мене или и со други луѓе, ама,
мислам дека они веќе имаа добиено дојава дека ние ќе дојдеме и ќе го правиме
тој тест. Пративме да отидат две геј лица коишто беа ептен „феминизирани“,
па, не можам да ги кажам дека се транс, бидејќи се декларираат како геј, со
шминка на себе, со сѐ тоа што очигледно се гледа дека се многу поразлични
од сите други. Беа примени во кафичот. После тоа, јас, со уште едно геј лице,
исто, отидов пак, да видиме дали нешто ќе се случи, али, беа сосема океј. Али,
тоа е една непријатна ситуацја во којашто сум била, така, избркана од кафич.
Нешто друго сум немала непријатно, освен што ми довикувале на улица, кога
сум била во периодот на транзиција. Ја, мислам, да се разбереме, и сеа сум
во транзиција, али, периодот на транзитирање, уствари, мислам на почетните
промени, тогаш сум имала довикувања по улици во стилот на „педер“, „дали
е машко, дали е женско“, што, се случува, ама, не сум реагирала на сето
тоа, бидејќи сум личност којашто никогаш не сака да влегува во конфликт,
секогаш гледа да ги реши работите на мирен начин и да се обрне на разговор
и дијалог, наместо да земеме да се расправаме и докажуваме која сум јас, кој
си ти. И, не сум обрнувала многу внимание на тоа.
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Како премина преку предизвиците коишто општеството им ги претставува
на квир луѓето?
Знаеш како, кога ќе се прифатиш самата себе е многу полесно. Јас од кога
се прифатив самата себе, мене не ми е гајле што зборат другите, бидејќи, јас
знам која сум и што сум. И гајле ми е што ќе каже мајка ми, гајле ми е што ќе
каже комшијата, гајле ми е што ќе каже било кој! Тоа е тој момент кога квир
заедницата треба да се прифати, прво самата себе, за после тоа да сакаме да
нѐ прифатат луѓето и да знаеме зашто ние бараме да нѐ прифатат другите. Кога
не сум била прифатена од самата себе сум чувствувала, сум имала чувство на
срам и на вина, зашто јас сум таква. Као, сум ја наведнувала главата да не ме
гледаат и сето тоа, ама откако се прифатив самата себе, едноставно, гајле ми
е за луѓето. Го живеам животот јас како што сакам, идам кон мојата замислена
цел и, така, никој не може да ме спречи во тоа.
Е, сега, околу самоприфаќањето. Поради тоа за многумина тоа е вистински
предизвик, кажи ми, како успеа да го надминеш тоа?
Откако се преселив од кај моите. Откако почнав да живеам сама (живеам сама
од мои 19 години), откако почнав да живеам сама, откако немав веќе никакви
притисоци наоколу, откако седнав и почнав да размислувам што сакам јас
понатака во животот. Што сакам да бидам и каде сакам да стигнам, уствари,
која ми е мене целта во животот. Дали јас ќе ги слушам моите родители, ќе
ја слушам околината којашто цело време ме гази и ме потиштува, или ќе
си се слушам самата себе, и ќе бидам среќна, и ќе го правам она што јас го
сакам. Откако го прифатив сето тоа. Секако, за да се самоприфатиш треба
да помине период. Тоа не е еден сегмент, тоа е многу повеќе. Тука ти е и
финансиската стабилност, тука ти е и емотивната стабилност, значи, сѐ е
поврзано и многу луѓе се плашат од тоа ако си признаат на самите себе дали
се геј, дали се квир или што било и ако го признаат тоа дома, на родителите,
дека ќе бидат избркани од дома. Што, од една страна, и ги разбирам затоа
што не си финансиски стабилен, немаш ништо, едноставно, и некој да те
избрка од дома не е така лесно. Знаеш дека кога ќе излезеш надвор, кога ќе
се свртиш, немаш каде. Остануваш сам на улица. Затоа сметам дека треба
да се работи тука на луѓето. То ест, квир заедницата да работи во поглед
на самоприфаќањето и самоспознавањето, а на крајот од денот, имаме и
организации коишто нудат шелтер-центри за згрижување. И да ме избркаат
од дома, имам каде. Во моето време немало. Во моето време било страшно
да се каже дека си „педер“ или транс-особа, ќе си била избркана од дома и
никој немало да те прифати. Ќе си била оставена на улица, и толку. А, денес,
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имаме доста борби поминато и доста работи имаме направено, што сметам
дека на оваа младина, то ест, на овие млади луѓе, коишто тек сега почнуваат
да созреваат и да се самозапознаваат, мислам дека им е пружено многу во
споредба со она што ни било нам на времето.
Што би им порачала на младите кои што сега почнуваат да се откриваат?
Да уживаат во животот, да не се замараат со ништо, тоа што е нивно
ќе си дојде, да се самоприфатат такви како што се. Мислам, нема
истражување, испитување, да кажуваме. Некој кога ќе ми каже, „ама
знаеш јас правев експеримент да видам како е со машко“, „јас правев
експеримент да видам како е со женско“... Тоа не се експерименти.
Тоа, ти веќе потсвесно го сакаш и само се потиштуваш. Едноставно,
прифатете се, такви како што сте, така ќе можете да ги подигате
планините.
И, последно, што посакуваш најмногу од сѐ за сопствената иднина?
Оф. Најмногу од сѐ за сопствената иднина посакувам да се омажам, да имам
три деца и да живеам богато. (...) Се шалам! Не. Посакувам да ја достигнам
целта којашто ја имам замислено, а тоа е, уствари, да ја поминам
целата транзиција. Да транзитирам од појдовна точка А до појдовна
точка Б, јас така милувам да го зборам тоа, не милувам да зборам од
„male“, па да идам накај „female“, туку од појдовна точка А да завршам
на точка Б. Тоа ми е, некако, целта којашто ја имам зацртано во главата. Се
надевам дека ќе успеам, некако, тоа да го направам во наредниве година
дена. И, после тоа, мислам дека ќе бидам пресреќна.
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